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Sammanfattning

Vår arbetsgivare Gaddad är ett tatuerings- och piercingcommunity som skapades 2006 med grundidén att
göra det enklare för personer att komma i kontakt med tatuerare och piercare över hela Sverige. Med sidans
popularitet så utökades den med nyhetssidan Inkzine. De kontaktade oss med planen att expandera sidan till
Europa och då slå samman deras två sidor under namnet Inkzine.
Målet med det här examensarbetet var att skapa förslag för Gaddad/Inkzine som både administrationen och de nuvarande användarna tyckte om och kan tänka sig implementera på hemsidan. För att kunna
utvärdera den nuvarande utformningen och våra förslag så använde vi oss av två enkätundersökningar. Den
första utvärderade den nuvarande utformningen för att ge oss information till redesignen. Den andra enkäten
utvärderade våra nya förslag. Med dessa enkätundersökningar genomfördes även en analys för att se skillnader i åsikter bland användarna och även mellan administrationen och användarna.
Det gjordes även en undersökning av andra communitysidor, företagssidor som hade internationaliserats
och andra tatueringssidor. Detta för att kunna se vad andra hade gjort för att anpassa sig till den internationella marknaden och för att undersöka utformning av tatueringssidor.
Det genomfördes även litteraturstudier inom redesign och internationalisering för att få en teoretisk grund
till vårt arbete.
Resultatet från undersökningen av andra hemsidor visade att för att genomföra en internationalisering av
en hemsida så behövdes det inte genomföra några stora utseendemässiga förändringar utan enbart språkliga
förändringar. Resultatet från våra enkäter visade att användarna hade i de flesta fallen lagt majoriteten av
sina röster på våra nya förslag. Den enda komponent från den nuvarande utformningen som fortfarande fick
många röster var menyn.
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Abstract

Our employer, Gaddad, is a tattoo and piercing community that was created in 2006 with the basic idea to
make it easier for people to get in touch with the tattoo artists and piercers from all over Sweden. With the
homepage’s popularity at 2009 they decided to expand with the news page Inkzine. 2011 they contacted us
with a plan to expand the homepage to Europe and then merge their two sites under the name Inkzine.
The goal of this project was to create design suggestions for Gaddad / Inkzine that both the administration
and the current users liked and would consider implementing on the website. In order to evaluate the current
design and our suggestions we decided to use two questionnaires . The first questionnaire evaluated the current design to provide us with information for the redesign. The second questionnaire evaluated our new suggestions. With these questionnaire we also carried out an analysis to see the differences in opinions among
the users and also between the administration and the users.
We also investigated other community homepages, company homepages that had been internationalized, and
other tattoo homepages. To see what others had done to adapt to the international market and to investigate
the design of tattoo homepages.
We also did literary studies in redesign and internationalization, in order to obtain a theoretical foundation
for our work.
The results of the investigation of other homepages showed that in order to perform an internationalization
of a web site no major changes to the looks were necessary, only linguistic changes. The results of our questionnaires showed that users had in most cases put the majority of their votes on our new suggestions. The
only component of the current design that still got alot of votes was the menu.
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Förord

Detta arbete avrundar våra studier på Grafisk Teknologi & Design. Idéen till
arbete kom ifrån en diskussion med Tobias gamla kamrat Johnny Törnvall som
arbetar på Inkzine och det resulterade i att vi tog kontakt med Anders Ekholm
som hade skapat hela sidan.
Vi vill skänka ett stort tack till Johnny Törnvall för att han gav oss chansen till
det här arbetet.
2011-11-06
Tobias Botolfs
Jonas Olsson
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1. Inledning
Examensarbete handlar om grafisk design av en internetsida som utfördes i
ett samarbete med det svenska tatuerings- och piercingcommunityt Gaddad.
Gaddad och deras systersida Inkzine har bestämt sig för att expandera på den
internationella marknaden och då först och främst Europa. Arbetet gick ut på
att på ett effektivt sätt väva samman Inkzine och Gaddad och få den att fungera
internationellt.

1.1. Bakgrund
För att tydliggöra vad ett internetcommunity är så brukar den officiella defini
tionen vara en hemsida som funkar som en mötesplats där människor där man
kan möta och prata andra personer. Ofta brukar dessa sidor vara neutrala men
många brukar vara riktad till en speciell subkultur så som tatuering och skating.
Typiska communitysidor nu för tiden är sidor som Facebook och Twitter.
1.1.1. Vad som har föregått projektet
Kunden är Sveriges största tatuerings- och piercingcommunity Gaddad.se och
deras systersida Inkzine.se som har många populära bloggar och nyhetsrapport
ering.
Gaddad som var den första sidan som lanserades och dess domännamn är
registrerades den 23 april 2006. Skaparna bakom sidan är Stefan Andersson och
Anders Ekholm som bor i Härnösand.
De hade en väldigt enkel idé och det var att de ville skapa en sida som gjorde
det enklare för människor att komma i kontakt med tatuerare och piercare över
hela Sverige. De ville även att det skulle kunna bli ett community där medlemmar kan diskutera och lägga upp bilder på tatueringar. Bilderna skulle kunna
länkas till artisten så att det var möjligt att granska artistens arbeten innan man
kontaktade honom/henne för en tatuering.
2009 ville man expandera sidan. Då kontaktades Johnny Törnvall och resultatet
blev att man lanserade deras systersida Inkzine där man rapporterar om tatuerings- och piercingrelaterade nyheter och även intervjuer med rockband. De har
även en hel skara väldigt populära bloggar som handlar om samma ämnen.
Mellan 6 mars och 5 april 2011 har sidorna haft över 215 000 besökare, totalt
över 4,3 miljoner sidvisningar. De har 60 000 registrerade medlemmar och 400
registrerade artister och studios.
I och med att de har blivit störst i Sverige så har de planer på att att expandera
ännu mer och ta sig in på den internationella spelplanen och då först och främst
Europa.
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1.1.2. Varför projektet har startats
Anledningen till varför projektet har startats är att Gaddad/Inkzine vill expandera sina sidor till Europa. I och med att hemsidan ska nylanseras så vill de även
göra en uppdatering av sidans utseende och se till att kombinera det bästa av
deras två sidor och slå ihop dem under namnet Inkzine.
Det har varit ett brevväxling via e-mail med Anders Ekholm och Johnny Törnvall från Gaddad/Inkzine där det har diskuterats vad de vill ha kvar från de
gamla sidorna och vad de vill ha som ska vara nytt. Utifrån åsikterna från mötet
och enkätundersökningen ska vi bygga det nya utseendet.
1.1.3. Målgrupp för Gaddad/Inkzine
Personer som besöker eller är aktiva medlemmar i Gaddads community bär
tatueringar och/eller piercingar, är intresserade av att tatuera sig och är ute efter
information och personer som uppskattar konstformen som tatuering är.
Bland medlemmarna på Gaddad är fördelningen mellan män och kvinnor
väldigt jämn med något fler män. Ålder på medlemmarna varierar från tonåringar (runt 15-18 år) upp till personer över 40 år. Vad gäller fördelningen över
Sverige så är det utspritt över hela landet men förståeligt nog är det tätare runt
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.
På Inkzine är det svårare att ta reda på den demografiska informationen eftersom man inte behöver vara registrerad för att ta del av informationen. Man kan
dock anta att den är den samma som hos Gaddad. Inkzine fokuserar även på
musikkulturen i form av intervjuer, nyhetsrapportering av musikevenemang och
bloggar om musik och mode för folk intresserad av rockmusik.. Vilket kan locka
till sig yngre personer och andra personer som inte nödvändigtvis har tatueringar
och/eller piercingar.

1.2. Problemformulering
Gaddad och Inkzine har för avsikt att lansera sin tatuerings- och piercingscommunity internationellt. I och med det vill de fräscha upp sin design och ge sidan
en modernare utformning.
Vid tidigare kontakt har kunden angett vad de förväntar sig av designen. De vill
ha en uppdaterad design på sidan som inte avviker från den nuvarande grafiska
profilen. Uppdragsgivaren menade att designen kan ta inspiration från enkelheten i andra populära sociala medier som Facebook och Twitter men samtidigt
behålla den lite tuffare känslan som går hand i hand med tatuering och piercing.
Inkzine, som sidan kommer att heta behöver också en ny logotyp som går ihop
med den nya designen. Då teorin pekar på att det finns vissa likheter mellan
kulturerna i Europa och i analysen som genomförs i avsnitt 4.2 så ser man att
andra sidor inte gör drastiska ändringar på utseendet mellan olika länder. Det
tillsammans med enkelheten att använda Gaddads befintliga användare ledde till
beslutet att använda de svenska användarna som svarsgrupp till enkätundersök
ning.
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1.3. Mål

Det huvudsakliga målet med vårt arbete är att göra en redesign för Gaddad/
Inkzine som uppskattas av hemsidans ledning och deras användare och som
kommer att fungera väl internationellt. Vi ska genomföra en analys av andra
hemsidor för att se vad de har gjort för att internationalisera sig.
Delmål till det här arbetet är att hjälpa Gaddad/Inkzine att ta fram förslag till en
studiolista och profilsida.
I samband med vår analys av andra sidor så vill vi undersöka vilka skillnader man
kan se på liknande hemsidor för att se om det är något som vi bör använda oss av
i utformandet:
Hur ser andra tatuerings- och piercingcommunitysidor ut?
Hur varierar utformningen och användarvänligheten på internationellt etablerade
sidor mellan olika länder?
Vi ska genomföra en enkätundersökning bland de svenska användarna och
administratören för att kunna utvärdera designförslag och då få svar på följande
frågor:
Hur skiljer sig administratörens rangordning av design från användarnas rangord
ning?
Hur betygsätter målgruppen olika designförslag? (Baserat på ålder, kön, medlemskap
och hur ofta man besöker sidan)

1.4. Avgränsningar
Avgränsningar är mest betydande vid vårt sökande efter svar på de forskningsfrågor som vi har valt att besvara. Det kan väldigt enkelt bli stora arbeten som
kan göra det svårt att genomföra det på utsatt tid.
Vid studien kring internationellisering ska vi fokusera på de viktigtaste skillnaderna, kulturella och politiska. Vi ska se till att kontrollera vad som är viktigtast att ha i åtanke inom dessa två områden. Vad som är mindre viktigt och
vad som anses vara absolut tabu och bör undvikas. Eftersom hemsidan inte ska
lanseras i ett speciellt land får man beakta vad som är mer generellt känt gällande
punkterna, som man alltid stöter på oavsett vilket land man lanserar i.
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1.5. Målgrupp
Arbetet är riktat till personer som studerar eller är intresserad av grafisk design
eller företag som är intresserad av att internationalisera sig.
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2. Metod
2.1. Litteraturstudie
För att kunna få en stadig grund att stå på inleds arbetet med att göra en litteraturstudie. Det vi behöver ta reda på med hjälp av litteraturstudier är först och
främst hur man hanterar en lansering utomlands, sedan behöver vi information
gällande hur man gör en redesign utan att tappa den målgrupp som existerar.
Högskolan Dalarnas bibliotekverktyg användes för att hitta relevant litteratur.
Verktygen som användes var Google Schoolar, Dalea, Ebrary och Libris. Sök
orden som användes var följande:
grafisk redesign, graphic redesign, företagsidentitet redesign, identity redesign,
webbaserad typografi, web-based typography, internet typografi, internet typo
graphy, användarvänlig webbdesign, user-friendly web design, användarvänlig
layout webbdesign, user-friendly layout web design, user-friendly interface,
internationalisering företag, internationalization company, enkäter, surveys, webbased survey.

2.2. Enkätundersökning
För att kunna ta del av vad hemsidans målgrupp tycker och känner om den nuvarande designen och våra förslag är det lämpligt att göra en enkätundersökning.
För att enkelt kunna distribuera så använder vi en webbaserad enkät, det gör den
enkel att komma åt och svara på för användarna.
Först och främst formulerar vi en enkät där användarna för svara på påståenden
kring den nuvarande hemsidan, den ska hantera både utseendet och användarvänligheten. Användarna ska även få möjligheten att skriva egna kommentarer på saker de tycker är bra och dåliga med hemsidan.
Utifrån den här enkäten får vi en bra bild av hur vår målgrupp tycker och känner kring olika designelement och vad som är bra på den nuvarande designen.
Detta är viktigt för en redesign för det låter rimligt att man som formgivare ska
behålla de positiva aspekterna på det man redesignar och förbättra det som är
mindre bra.
Efter det kan vi arbeta fram en design baserat på det vår målgrupp anser vara
bra.
När vi har arbetat fram en design som vi och vår kund anser vara bra arrangerar
vi en ny enkät där målgruppen får jämföra den gamla designen med den design
vi har tagit fram med kunden och en kontrolldesign. Genom denna enkät får
vi reda på om de val vi har gjort har förbättrat designen eller om det ev. finns
något som vi missat som skulle kunna förbättras. Vi får även ett resultat som vi
kan jämföra med tidigare resultat och få en bild av vad en målgrupps åsikter kan
förändras på olika designtyper.
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2.3. Undersökning
För att kunna få en tydlig bild av hur man ska gå till väga för att lansera ett företag, eller en webbsida i det här fallet, internationellt ska vi analysera vad andra
företag och sidor har gjort. Man kan inte bara analysera litteratur med tanke på
att inom internationalisering så riktar sig litteraturen främst till ekonomi istället
för designanpassning till andra kulturer
Har man bytt sin grafiska utformning helt eller har man bara gått ifrån att
använda vissa färger, sett över sitt bildval, undvikit speciella symboler som kanske
anses vara tabu i vissa länder. Allt som kan tänkas påverka hur hemsidans målgrupp uppfattar vad sidan står för och tycker.
Det som också kan vara av intresse är att beakta företag och sidor som inte har
lanserat sig själva internationellt men funderar på att göra det och då undersöka
vad det är som de tänker på. Om det kanske är något vi inte har tänkt på som
kan vara viktigt för sidans framgång.
Något annat som kommer kräva undersökning är vad som anses vara användar
vänligt när det kommer till hemsidors struktur och menyer. I undersökningen går
man in på populära hemsidor och analysera vad som gör dem framgångsrika för
det är inte bara innehållet som gör hemsidor populäraa. Om man har bra information men gör det svårt för användaren att nå den informationen så kommer
sidan inte bli väletablerad. Inom det här området finns det en del intressant och
informativ fakta. I samband med undersökningen genomförs en litteraturstudie
som vi tidigare nämnde.
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3. Teori
3.1. Redesign

Oavsett om det handlar om hemsidor eller ett större företag så finns det alltid
likadana grunder till en redesign. Orsak till redesign kan vara att få en nystart,
det går dåligt för företaget, målgruppen har ändrats, nya konkurrenter har dykt
upp eller man känner att en uppdatering av utseendet behövs ( Jais-Nielsen 2004,
s. 332).
När man väl har kommit fram till att en redesign kan motiveras ska man bestämma bästa möjliga sätt man kan gå vidare. Hans Felerino (2010) [ Internet]
som är projektledare på Republika Worldwide säger att det finns tio viktiga
frågor man behöver ställa till sig själv när man ska börja med en redesign.
Vilka mål har jag med redesignen?
Har jag analyserat min nuvarande webbplats (sett vad som fungerar och vad
som kan ändras)?
Ska redesignen vara minimal eller gälla absolut allt?
Vilken är min målgrupp?
Kommer min sida bli användarvänlig?
Vilken fokuspunkt ska jag inkludera i designen?
Kommer designen att öka interaktionen med användaren?
Vem kommer uppdatera sidan?
Kontrollera om man behöver sökmotoroptimering?
Varför skulle mina besökare komma tillbaka till min sida?
Baserat på allmän kunskap och egna erfarenheter gäller det att hitta de absoluta
grunderna för hemsidans identitet och se till att behålla den genom redesign
processen. Det är den identiteten som besökarna har knutit band till och om den
försvinner i allt nytänkande kan detsamma hända med stambesökarna.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3.2. Användarvänlighet

Om man ska förenkla vad som anses vara användarvänligt på en webbsida kan
man säga att det är navigationen. För att en sida ska vara användarvänlig ska vem
som helst kunna gå in på den och navigera den utan problem och kunna läsa
vad som står utan att bli distraherad. Användbarhet kan difinieras i fem punkter
(Nielson 2001b):
Lärbarhet – Hur enkelt är det att navigera hemsidan och genomföra enkla
uppgifter vid första besöket?
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Effektivitet – Hur snabbt kan man genomföra uppgifter efter första besöket?
Minnesvärdhet – Hur lång tid tar det att återupprätta sina kunskaper på en
sida efter ett långt uppehåll?
Misstag – Hur många misstag gör användare, hur grava är de och hur enkelt
kan man återhämta sig från dem?
Tillfredsställelse – Hur trevligt är det att använda hemsidan?
3.2.1. Typografi på nätet
Det är allmänt känt att vid arbete med tryckt material bör man följa de typografiska reglerna för att texten ska vara framgångsrik, samma sak gäller på internet. Typografin på internet har sina egna regler som skiljer sig från de i tryckt
material.
När det kommer till själva texten är det viktigt att begränsa de olika formaten,
så som kursiv och fet text, man ska implementera på sidan eftersom det är
väldigt enkelt att överdriva utformningen (Nielsen 2001a). De variationer man
bör kontrollera är t.ex. textstorlek och färg på text. Man ska även tänka på att ha
en hög kontrast på text och bakgrund eftersom det blir enklare att urskilja texten
om det är en kontrast mellan mörkt och ljust.
När man ska skriva texter på webbsidor så gäller det att vara kortfattad eftersom
man läser text på skärm 25% långsammare än text som är skriven (Bergström
2009, s. 148) Man får anpassa texter, artiklar och reportage till de typografiska
riktlinjer som finns. Det innebär att man får spendera en hel del tid till att
förkorta och anpassa texten. En annan anledning till varför texten ska vara kort
är att man ska undvika att göra så att besökarna tvingas scrolla på sidan. Det är
ett irritationsmoment för de flesta och då främst om man väljer att använda fler
spalter efter som man måste scrolla fler gånger. De riktlinjer som finns är att man
får tillämpa korta ord, meningar och stycken. Man ska även se till att lägga tyngd
i genomtänket när man kommer till rubrikerna eftersom det är det första som
besökarna ser och det är rubriken som får besökaren att bestämma sig för att det
är värt att läsa eller inte (Bergström 2009, s. 148).
3.2.2. Navigation
Navigeringen på hemsidan ska helst vara på toppen av huvudsidan eller åtminstone vara placerad på den övre kanten av webbfönstret för att man enkelt ska
kunna lokalisera den (Nielson 2001a). Han nämner även att om man ska använda sig av symboler eller ikoner att man ska vara säker på att de hjälper användarna att hitta snabbare.
Det som är grundläggande när det gäller att strukturera upp navigationen på
en webbsida är att göra det så enkelt och okomplicerat som möjligt. Det ska
inte finnas en chans att missförstå vart länkar leder. Haig (2002, s. 19) menar att
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man ska visualisera att personen du designar för är ett barn eller en person som
inte har vistats på internet tidigare och tänkt dig hur den personen skulle vilja ha
länkar och menyer för att kunna navigera sig på sidan.
När det gäller länkar på en sida är även namnen på länkarna en viktig punkt.
Det gäller att man simplifierar namnet på länkarna så att det inte ska lämnas
utrymme för misstolkning. Som ett exempel kan man ändra länken ”Förstasidan”
till ”Hem”. Man ska även undersöka vad andra sidor använder sig av för det brukar alltid vara liknande namn på länkarna oavsett vilken sida för det är det som
funkar (Haig 2002, s. 20).
3.2.3. Grafiska element
Det som är viktigast när det kommer till utformningen är själva grunden man
bygger sidan på. Det har funnits problem med upplösningar och sidors utform
ningar baserad på vilken mall man har använt men nu har man en möjlighet till
att göra sidan friflytande (Nielson 2001a). Det innebär att huvudsidan som har
utrymmet där all information är, ligger fri från sidorna och om upplösningen
minskar så är det sidorna som minskar innan huvudsidan manipuleras och
huvudsidan förblir centrerad.

Huvudsidan

Huvudsidan

En viktig del av en hemsidas design är logotypen och även här finns det några
riktlinjer. Hur ska sidan ska förmedla sitt namn på ett sätt som gör det tydligt
för användarna att de är på rätt sida utan att det blir ett irritationsmoment. Man
brukar säga att logotypen ska placeras där den syns väl. På hemsidor brukar det
vara på eller vid menyn och ska då vara i en rimlig storlek. En annan viktig punkt
när det kommer till logotypen är att man ska använda den klokt vilket innebär
att den inte bör användas mer än en gång om man inte kan motivera användandet av flera (Nielson 2001a).
När man ska utforma sin hemsida bör man tänka på att sidans grafiska element
inte bara ska göra att sidan ser bra ut, den ska även visa vad sidan står för och
visa vägen till innehållet (Nielson 2001a). Även här kan man falla för att överdriva utformandet vilket gör att det distraherar användarna från sidans innehåll.
Använder man sig av animering på hemsidan bör man avstå från att animera
viktiga komponenter som logotypen eller det man använder som titel högst upp
på sidan. Det kan förvränga utseendet på ett sådant sätt att det blir svårt att läsa.
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Om man tänker använda sig av en animerad introduktionsfilm till hemsidan bör
man lägga till en knapp som gör att man kan ta sig förbi den på ett enkelt sätt.
En bra grundregel är att låta bli att använda sig av animering eftersom animering i de flesta fall inte hör hemma på en hemsida, det är distraherande (Nielson
2001a).

3.3. Internationalisering
Det är allmänt känt för att ett företag ska nå en framgångsrik internationalisering måste en rad övervägande göras. Man måste ha i åtanke vilka nationer man
kommer att interagera med, vilka skillnaderna är och vilket sätt kan man anpassa
sig för att kunna passa in på den nya marknaden. Det är då först och främst
kulturkrockar man kan råka ut för, som Edward B Taylors citat ”Kultur... är den
komplexa helheten som inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lagar, traditioner
och all kompetens och vana som människor har förvärvat genom att vara en
medlem i samhället” (Sjögren 1994, s. 15).
När det kommer till hemsidor är det man bör tänka på mer ytligt. Vad anses
vara användarvänligt för personer i olika länder, finns det speciella symboler som
anses vara tabu i vissa länder, hur uppfattas färger i olika länder och vilket språk
ska man använda sig av.
3.3.1. Grunden för internationalisering
Innan man som företag bestämmer sig för att internationalisera sig finns det
ett par frågor som man bör ställa sig. Det första man bör ta ställning till är ”Skall
man internationalisera?”(Axelsson & Agndal 2005, s. 556), under den fråge
ställningen finns det ett antal mindre som hjälper en att fatta beslutet.
Axelsson och Agndal (2005) säger att man kan börja med ifrågasätta vad man
kan förvänta sig av en expansion till den internationella marknaden. Kommer
den här expansionen göra något positivt för företaget/hemsidan eller handlar det
helt enkelt om ägarens personliga mål. Vilka kunskaper har vi i vår arsenal och
kommer det att räcka till vid ett internationaliserings tillfälle. Vad skulle hända
med vårt företag/hemsida om det här försöket skulle misslyckas. Vad är det med
vårt företag/hemsida som skulle göra att just vi skulle lyckas lanseras internationellt. Finns det andra liknande företag/hemsidor som har försökt internationalisera sig och hur gick det för dem. Sedan kan man alltid se till att ifrågasätta
om det är värt risken.
Vidare förklarar Axelsson och Agndal (2005) att man ska analysera de tjänster
och/eller produkter man har för att se vad som är lämpligast att lansera internationellt. Det första är att gå igenom vilka av produkterna/tjänsterna som har bäst
effektivitet och vilken av dessa har vi ett övertag med jämtemot våra utländska
konkurrenter. Kan vi tänka oss använda dessa produkter/tjänster med de ökade
kostnaderna vid internationellt bruk. Har vi någon produkt/tjänst som inte finns
på den nuvarande marknaden.
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När man sedan ska bestämma sig för vilken marknad man ska lansera sig till
ska man tänka på att det finns en internationaliseringseffekt man kallar för
ursprungslandseffekten. Vilket enkelt kan summeras med att befolkningen där
man lanserar sig uppskattar produkterna/tjänsterna men på grund av företagets/
hemsidans ursprungsland undviker man fortsatt kontakt. Detta har sin grund i
hur andra länder uppfattar ursprungslandet.
3.3.2. Designuppfattning
Hur man uppfattar layouter, design idéer, symboler och även färg kan variera från
kontinent till kontinent men även från land till land. Uppfattningsskillnader mellan olika nationer har sin grund i kulturella skillnader som region, religion, kön
och klass (Hofstede 1991, s. 15-18).
När det kommer till färger kan en färg bli uppfattad på flera olika sätt beroende
på länder och vad de har råkat ut för historiskt sett eller något som har med deras
tro att göra.
I Hofstedes bok ”Cultures and Organizations: Software of the Mind” förklarade
han att all kultur är uppbyggd i fem olika dimensioner: Maktavstånd, Individualism, Maskulinitet, Osäkerhetsundvikande och Kollektivism. Av dessa fem är det
enligt Bernard (2003) [Internet] fyra som är relevant till ämnet som bearbetas
här nämligen Maktavstånd, Individualism, Maskulinitet och Osäkerhetsundvikande. I följande text går vi igenom Hofstedes olika kulturella dimensioner
och sedan går vi även igenom Bernards tolkning av Hofstede i ett webbdesignsperspektiv.
Med maktavstånd menar Hofstede (1991, s. 27) att beroende på landets historia
och kultur har man olika sätt att se på makt i samhället. I länder som har stort
maktavstånd tycker man att det är normalt att folk med auktoritet som chefer,
lärare och politiker har absolut makt och att man inte ska ifrågasätta deras beslut.
Om vi istället beaktar den andra sidan av skalan hos länder som har litet maktavstånd tycker man det är rimligt att ha öppna diskussioner med överordnade
gällande beslut och det är jämställt på arbetsplatsen. Han anser även att det inte
bara handlar om landets kultur utan de olika samhällsklasserna även spelar en
roll på hur folk ser på makthavare.
När det gäller design kan det enligt Bernard (2003) [Internet] uppfattas på olika sätt beroende på hur maktavståndet är i de länder man försöker rikta sig till. I
länder med stora maktavstånd uppskattar man auktoritet och designmässigt gillar de officiella logotyper, certifikat, kommentarer från experter, ledarroller, strikta
regler gällande åtkomst till information och att se prestationer av högrankade
personer. Länder som har mindre maktavstånd föredrar att se jämställdhet, att
man lägger vikt på den vanliga arbetaren och gärna se en jämn fördelning mellan
män och kvinnor. De skulle även vilja tona ner de hierarkiska skillnaderna inom
företaget.
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Nästa dimension är individualism och med det menas till vilken grad det har
accepterats i landet. Om man uppskattar att lägga stor vikt på individen eller
föredrar att man fokusera på folket som en grupp. Det har sin grund i kulturen
men Hofstede (1991, s. 50) säger att har sin grund i uppväxten. Om man växer
upp i en stor familj där man inte bara bor tillsammans med föräldrar och syskon
utan att man i sin närhet har sina mor- och farföräldrar osv. Så växer man upp
med att tänka som ett ”vi” och allt man gör är för ”gruppen”. Man gör aldrig
något bara för sig själv utan allt handlar om att göra saker rätt för sin grupp.
Sedan har vi den andra sidan som är att man växer upp med bara föräldrar och
syskon och andra släktingar är personer som man kanske besöker lite då och då,
detta kallas att växa upp i en kärnfamilj. I kärnfamiljer lär man sig att tänka som
individer och man ser till att göra val för att se till att man kan stå på egna ben.
Enligt Bernard (2003) [Internet] vill länder som har en hög grad av individualism söka sig till sidor som till sitt utseende är modernt och ungdomligt och som
stödjer möjligheten till yttrandefrihet. Länder som har en lägre grad av individualism föredrar att se historik och även se hur hemsidan/företaget har hjälpt
folket och då gärna se bilder på hur företaget samarbetar med folket för att göra
samhället bättre.
En annan dimension som kan variera från land till land som kan göra en stor
skillnad är maskulinitet eller snarare graden av jämställdhet som finns i landet
som man ska lansera till. I vissa kulturer är jämställdhet fortfarande inte accepterat, vilket har sin grund i religion eller hur samhället fungerar vilket gör att allt
är separat för män och kvinnor.
I länder som har en hög nivå av jämställdhet anser Bernard (2003) [Internet] att det är viktigt att man använder sig av bilder av både män och kvinnor.
Det gäller även att man formar innehållet så att det också är mer generellt eller
snarare att man inte ska blanda in könsroller över huvudtaget. Länder som har en
låg nivå av jämställdhet föredrar att sidorna de besöker förespråkar traditionella
könsroller och att man även ser till att ha separata avdelning för män och kvinnor.
Nästa dimensionen är osäkerhetsundvikande. Man kan även för den här dimensionen hitta grunden i landets kultur. Genom vad landet anser vara acceptabelt
beteende för en person och även genom landets religiösa tro om framtiden.
Från dessa grunder kan man koppla det till ångesten hos individer och hur man
hanterar det. När Hofstede (1991, s. 111 - 112) gjorde den här mätningen på
anställda i IBM:s olika arbetsplatser i världen upptäckte han att i vissa länder
var det en hög nivå av ångest på arbetsplatsen men man ville fortfarande ha en
lång karriär på arbetsplatsen och även följa regler som var uppsatta vilket visar att
man vill undvika det okända. För om man förlorar det här jobbet vet jag inte om
jag kan få ett nytt. I länder som har en hög nivå av osäkerhetsundvikande upptäckte man att ångesten var hög men att man var mer uttrycksfull i det vardag
liga livet, folk som uppskattar att gestikulera och att det är socialt accepterat att
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höja rösten och visa sina känslor. I länder som hade lägre osäkerhetsundvikande
var ångesten låg men man var inte lika uttrycksfull och beteende kan beskrivas
som tysta, lättsamma och lata.
Denna skillnad gör att man kan se vilka sidor man vill besöka. Enligt Bernard
(2003) [Internet] kommer länder med en hög nivå av osäkerhetsundvikande söka
sig till sidor som är mer simplistiska i sin navigation där länder med en låg nivå
av osäkerhetsundvikande hellre besökte sidor med lite mer komplexitet.
På nästa sida är en tabell baserad på den undersökning som Hofstede(1991)
gjorde tillsammans med företaget IBM för att undersöka hur beteendet varierar i
olika länder. Listan innehåller europeiska länder och ett par kontrolländer.
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Hög rank inom de olika dimensionerna betyder att man har mycket maktavstånd,
individualism, maskulinitet eller osäkerhetsundvikande i sitt land.
Maktavstånd Individualism Maskulinitet Osäkerhetsundv.
Rank Poäng Rank Poäng Rank Poäng Rank Poäng
Australien
13
36
2
90
9
61
17
51
Österrike
24
11
16
55
2
79
11
70
Belgien
4
65
7
75
12
54
3
94
Brasilien
2
69
20
38
13
49
9
76
Danmark
22
18
8
74
21
16
24
23
Ö. Afrika
5
64
22/24
27
17
41
16
52
Finland
17
33
15
63
19
26
13
59
Frankrike
3
68
9/10
71
14
43
6/7
86
Tyskland
14/15
35
14
67
6/7
66
12
65
Storbritanien 14/15
35
3
89
6/7
66
21/22
35
Grekland
7
60
21
35
11
57
1
112
Irland
20
28
11
70
5
68
21/22
59
Israel
23
13
17
54
15
47
8
81
Italien
10
50
6
76
3/4
70
10
75
Japan
9
54
19
46
1
95
4
13
Holland
12
38
4
80
22
14
15
53
Nya Zealand
21
22
5
79
10
58
19
49
Norge
18/19
31
12
69
23
8
18
50
Portugal
6
63
22/24
27
18
31
2
104
Spanien
8
57
18
51
16
42
6/7
86
Sverige
18/19
31
9/10
71
24
5
23
29
Schweiz
16
34
13
68
3/4
70
14
58
USA
11
40
1
91
8
62
20
46
Jugoslavien
1
76
22/24
27
20
21
5
88

.
.
.

.
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4. Resultat

Målet med detta examensarbete är att hjälpa internetsidan Gaddad/Inkzine
med att ge dem designförslag för en framtida internationell lansering och sammanslagning av de två sidorna baserad på åsikter av kunden och dess användare.
Vi undersöker hur användarna bedömmer designförslagen och sedan jämför vi
deras svar för att se om det finns skillnader.

4.3. Enkätundersökning

För att vi skulle kunna utvärdera den nuvarande designen och våra förslag så
valde vi att göra enkätundersökningar, två enkäter genomfördes. Den ena var till
för att utvärdera den nuvarande utformningen och för att undersöka vad användarna tyckte var passande designinslag i den nya utformningen. Den andra
enkäten var till för att utvärdera den nya utformningen och vad användarna
tycker om den.
Den första enkäten visar att majoriteten av de nuvarande medlemmarna anser
att designen som hemsidan använder sig av idag är mycket snygg, representerar
tatuerings- och piercingintresserade och är lättnavigerad. De anser dock att
hemsidan Inkzines logotyp inte passar ihop med resten av hemsidan och några
kommenterade att den skulle kunna göras renare och enklare. Från den lista
av tatueringsteman som vi hittade på Gaddad så ansåg majoriteten att den nya
designen skulle följa tatueringsstilen ”Old School” eller musikens ”Heavy Metal”
utseende, men det var även en hel del användare som tyckte att sidans utseende
skulle vara neutral eller kombinera lite av alla stilar med anledningen att en sida
som ska representera hela branschen borde inte fokusera på bara en stil.
Baserad på den data som blev samlad i den första enkäten och tillsammans med
en av skaparna av hemsidan, skapades ett antal designförslag för bakgrunder och
menyer och även ett förslag till en ny logotyp för Inkzine.
Med de nya förslagen skapades en ny enkät för att se vilka olika komponenter
av förslag användarna anser passar som design för Gaddad/Inkzine och då inklu
derades även den nuvarande designen med tanke på att den visade sig vara väl
omtyckt av användarna. De olika förslagen av bakgrunder visades sida vid sida
och användarna fick rangordna påståenden om de individuella förslagen innan de
fick bestämma sig för ett av förslagen. Det förslag som fick majoriteten av rösterna var ett av de nya förslagen som vi kallade bakgrund B nära följt av ett annat av
de nya alternativen som vi kallade bakgrund A.
Nästa fråga på enkäten var vilken meny de ansåg skulle passa på Gaddad/
Inkzine. De olika förslagen placerades sida vid sida på samma sätt som med bak
grundsförslagen och även här fanns den gamla menyn med som en sorts kontroll.
Det alternativ som användarna bestämde sig för var ett av de nya alternativen
som fick namnet meny B men på andra plats hamnade meny E som är den nuvarande menyn.
För att få en jämförbar mätning på det nya förslaget på logotyp gjordes
frågeställningen på samma sätt som med den nuvarande logotypen, användarna
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fick svara om de tycker att logotypen är mycket snygg och om de anser att den
representerar tatuerings- och piercingintresserade. Användarna rangordnade det
nya förslaget högt på både utseendet och på dess representativa kvaliteter.

4.1. Designarbetet

Den första enkäten var en mätning för att se vilka åsikter användarna hade till
den nuvarande designen och om det fanns delar som de tyckte kunde ändras
och om det fanns delar som skulle behållas. Efter sammanställningen av enkäten
rapporterades det vidare till vår kontaktperson som är hemsidans skapare. Vi
valde att arbeta enligt hans direktiv för att se om hans vision av redesignen skulle
kunna bli omtyckt av hans användare.
Hans vision var att öka bredden på sidans yta från 826 pixlar till 980 pixar för
att man skulle kunna få mer utrymme för annonserna och ändra menyn till att
alltid finnas synlig i den övre kanten av webbläsaren. Ändringen på sidans bredd
kan bli negativ för användare som har den lägsta upplösningen 800 x 600 pixlar.
Det leder till att man får flytta sidan horisontellt för att kunna läsa all text. Dock
har alla datorer som tillverkas idag en större grundupplösning vilket avlägsnar
problemet. Utseendemässigt ville han fortfarande använda sig av svart, vit och
gul/orange och att bakgrunden skulle följa någon sorts tatueringstema, menyn
ansåg han skulle diskuteras efter att bakgrunden hade blivit framtagen och logotypen tyckte han skulle ta en lika enkel men tydlig form som kända internet
communityn som Twitter och Facebook.

4.1.1. Bakgrunden
De tidigaste direktiven som gavs gällande bakgrunden var att vi skulle göra något
med tatueringstema i hemsidans profilfärger men på övriga val på designen gavs
fria tyglar. Den nuvarande bakgrunden var formgiven som en sorts ram runt den
huvudsakliga ytan och var skapad av flera olika abstrakta vektorpenslar i flera lager i de olika profilfärgerna. Enligt enkäten var den här bakgrunden väl omtyckt,
vilket ledde till att vi försökte hålla samma form på de nya förslagen. Till första
diskussionen hade bakgrund C skapats för att mäta vad administratören hade för
idéer.

Bakgrunderna
som framtagits
finns i större skala
i bilaga E s. 8183

Bakgrund C
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Administratören ansåg att bakgrund C var för snarlik den nuvarande designen
som han försökte komma ifrån. Efter diskussionen tog han bort tatueringstemat
ur direktiven och ville att vi skulle utveckla vidare designen från den nuvarande
bakgrunden och göra exakt vad vi vill med designen. Utifrån de nya direktiven
skapades ett flertal olika bakgrunder med varierande motiv från n
 eutralt till helt
utanför tatueringsvärlden. Till andra diskussionen visade vi två nya förslag, bakgrund E och F.

Bakgrund E

Bakgrund F

Under denna diskussion gav administratören ingen användbar kritik utan sa
bara att bakgrund E påminde honom om transformers. Arbetet gick vidare på de
gamla riktlinjerna som administratören hade satt ut. Till den tredje d
 iskussionen
presenterades två nya förslag i form av bakgrund A och B, administratören bestämde att vi hade uppnått målet med bakgrund A.

Bakgrund A

Menyerna som
framtagits finns
i större skala i
bilaga E s. 84-85

28.

Bakgrund B

4.1.2. Menyn
Efter att bakgrunden hade blivit framtagen kunde diskussionen kring menyn
börja. Anledningen till att administratören hade väntat med diskussionen var
att han ville att menyn skulle utformas för att utseendemässigt passa ihop med
bakgrunden. Direktiven blev att menyn skulle passa ihop med bakgrunden, ligga
i den övre kanten av webbläsaren och färgas enligt profilfärgerna. Han tyckte att
vi skulle ta inspiration från Facebook, Twitter och liknande sidor.
Eftersom den nuvarande designen var väl omtyckt och att hemsidan ansågs vara
lättnavigerad lät vi bli att ändra på Gaddads/Inkzines knappsystem och ändrade
bara på utseendet runt den strukturen. Till den första diskussionen hade meny B,
C och F framtagits.
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Meny C

Meny F

Administratören tyckte om meny B och C men han var inte riktigt säker
och därför ville se förslagen med lite mer av den gula profilfärgen. Till nästa
diskussion hade färgändringarna genomförts och meny A och D visades vid
mötet.

Meny A

Meny D

Vid det här mötet bestämde sig administratören för att designen kunde fortskrida med meny A.
4.1.3. Logotypen
I enkäten sa många användare att den nuvarande logotypen var för detaljerad
och skulle passa bättre som ett tryck på en t-shirt. Andra kommentarer var även
att man har klickat på getingdesignen bredvid logotypen och trott att det var
sidans logotyp och blivit konfunderad när man inte blev tagen till första sidan av
hemsidan.
När vi beaktade liknande communitysidor använde man sig bara av ordmärken
och låter bli att använda sig av figurmärken och om man hade figurmärken så var
det något litet som användes mer som ett designelement på hela sidan istället för
i samband med själva logotypen. Det vi bestämde oss för att göra vara en enkel
logotyp i ett typsnitt som passar till en tatueringssida med profilfärgerna. Vi
kom fram till att göra logotypen tvåfärgad i profilfärgerna så att ”ink” var vit och
att ”zine” får vara i den gula färgen. Sedan började vi gå igenom en rad av olika
typsnitt för att hitta ett som passade. Carbon Block, blev det första och enda
förslaget eftersom det blev godkänt vid första diskussionen gällande logotypen.

Logotypen som
framtagits finns
i större skala i
bilaga E s. 86

Carbon Block:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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4.1.4. Studiolista och profilsida
Efter att allt arbete var avklarat tog administratören kontakt igen för att det
var en del av den nuvarande hemsidan som han ville ha förslag till så fort som
möjligt. När Gaddad togs fram hade de blivit tvungna att skynda fram utseendet
för listan över aktiva tatueringsstudios och profilsidan för registrerade tatuerings
studios.
Det administratören ville att vi skulle göra var att designa dessa sidor för den
nya hemsidedesignen. Det han ville ändra i listan över aktiva studios, som är
det första man ser när man går in på studiofliken. Han ville framhäva studions
bildgalleri redan i listan på ett enkelt sätt. Själva profilsidan ville han få bättre
strukturerad och få ett mer framträdande bildgalleri.
Efter att vi beaktat den nuvarande listan kunde vi se att det var väldigt enkelt att
implementera ett bildgalleri i fälten för studios. Onödig information i form av
”Berätta om din studio...” som återfanns på profilsidan togs bort från fältet och vi
lade sedan till bildgalleriet och såg till att designen passade det nya utseendet.

Nuvarande fält i listan.

30.

Nya förslaget.
Vid framtagningen av profilsidan tog vi inspiration från andra profilsidor som vi
hittade på Facebook och liknande sidor. Där lägger man till viktig information
som namn, länkar och kontaktinformation i den övre kanten. Anledningen bakom detta är att när man går in på en sida är det den övre kanten som visas först
vilket gör att användare tenderar att leta efter viktig information i det området.
Vi placerade även profilbilden högst upp till vänster som motiveras av att vi i
västvärlden läser texter från vänster till höger. Det gör att när man kommer in på
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profilsidan ser man först profilbilden sedan namnet och all viktig information.
Under listen placerade vi ”Berätta om studion...” följt av bildgalleriet eftersom
det är den logiska följden av information. Följt av öppettider, tidigare kunder
och artister. Eftersom administratören hade i tidigare fall nämnt hur viktigt han
ansåg att bildgallerier var så såg vi till att ge ett stort utrymme för det på profilsidan.
När utformandet för studiolistan och sidan var klart kontaktade vi admin
istratören som gav sitt godkännande till båda förslagen men han ville att vi skulle
prova att förstora bildgalleriet på profilsidan. Efter mötet förstorades bildgalleriet
enligt administratörens åsikter. Vid ett senare tillfälle bad han att de nya förslagen även skulle anpassas till Gaddads nuvarande utseende vilket kunde genomföras utan större problem.

4.2. Jämföra sidor

Det som är av intresse för det här arbetet är att undersöka hur andra sidor har
kunnat lösa problematiken med att lansera sina hemsidor på den internationella
skalan. Har de varit tvungna att variera sina profilfärger, layout eller bildmaterial
mellan olika länder för att det ska fungera eller har man en design och det enda
som förändras är det språkliga?

Större bilder på exemplen
från den här punkten kan
du hitta i bilaga E s. 7080

4.2.1. Internationella communitysidor
För att kunna få en tydlig bild av hur eller om designen skiljer sig valde man att
studera populära communitysidor som sträcker sig över flera länder och kulturer.
Facebook (2011) [Internet] och Twitter (2011) [Internet] blev självklara val
eftersom de sträcker sig över i princip hela värden och är två av de största namnen gällande communitysidor på internet. Ett flertal språkval på Facebook granskades, till största del fokuserat på Europeiska länder. På svenska, engelska, tyska,
franska, spanska, italienska, norska, finska och danska var Facebooks design
oförändrad. Dock finns det ett fåtal undantag när Europa lämnas, till exempel
Arabiska då Facebook genomgår sin största förändring när designen helt enkelt
blir spegelvänd. Vid en närmare anblick av Twitter ser man att även de följer
samma mönster med enbart språkliga förändringar från land till land.
Slutsaten vi kan dra från dessa exempel är att sidornas design är identiska så
länge vi håller oss i den västerländska världen. De språk som är undantag beror
ändringen i design troligen på språkliga skillnader, då man läser från höger till
vänster.
4.2.2. Internationella företag
Svenskgrundade företag som i dag är internationella och har webbsidor som
riktar sig till olika kulturer var också av intresse för att se hur eller om de anpassade sina webbsidor beroende på land. Företagen som valdes ut för att granskas
var Ikea, ABB och Volvo. Sidorna granskades i fyra länder, Sverige och tre länder
31.
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som representerar stora delar av Europa, nämligen Storbritannien, Frankrike och
Tyskland.
Det som var av intresse i granskningen var att se om företagen på något sätt
ändrade sin grafiska design mellan sina sidor riktade mot olika länder. Eller om
det endast var en språklig skillnad och samma design återanvändes i del eller till
fullo.
Då företagens olika sidor jämfördes sida vid sida blev det direkt uppenbart att
sidorna bara hade små skillnader mellan de olika länderna. Sidornas menyer och
upplägg var identiska, och i vissa fall t.ex. ABB användes också samma text på
vissa delar av sidan, bara översatt till landets språk. Nyheter och erbjudanden
med tillhörande bilder varierar mellan sidorna, t.ex. Volvo presenterar olika bilar
på förstasidan för olika länder men det är tydligt att det finns en genomgående
karaktär även i bildspråket.
Den största avvikelsen är Ikea, där den svenska sidan har en mörkblå bakgrundsbild medan de andra har en ljusgrå tonplatta. Dock beror det på att den svenska
sidan har julerbjudanden just när sidan granskades. I övrigt är designen i stora
drag identisk mellan länderna även för Ikea.
Det som kan konstateras från denna granskning är att dessa tre företag inte har
valt att göra några ändringar i sin design för att rikta sin sida till de olika länderna i Europa, men sidornas språk och innehåll varieras något mellan länderna.
Om orsaken är att olika erbjudanden är aktuella i olika länder just nu eller om
det skiljer på grund av kulturellaskillnader är svårt att avgöra.
4.2.3. Andra tatueringssidor
Andra engelsktalande tatueringssidor granskades också för att se hur de valt
att designa sina sidor och var Gaddad ligger i jämförelse. Vi valde att jämföra
Gaddadmed Tattoo.tv (2011) [internet], Tattoobin.com (2011) [internet],
Knink.com (2011) [internet], Tattootype.com (2011) [internet] och
Bigtattooplanet.com(2011) [internet], eftersom de alla har en community
liknande uppbyggnad och inriktar sig till målgruppen som är intresserad av tatuering och piercing.

32.

4.2.3.1. Tattoo.tv
Det som särskiljer Tattootv från de andra är det stora fokuset på videonyheter,
inslag och intervjuer. Sidans design använder av en tatueringsinspirerad bak
grundsbild för att förmedla temat på sidan och är i det avseendet mer lik
Gaddad. Färgvalet är mörkt, med svart och mörkgrå i kontrast mot en beige
bakgrund. Texten är satt i vitt med beigea rubriker mot en svart bakgrund.
Tattootvs upplägg består av en horisontell meny i toppen och resten av sidan
är uppdelad i spalter. Med reklam till höger och det senaste videoinslaget och
andra nyheter till vänster. Längst ner på sidan finns en mer detaljerad meny med
direktlänkar till många av sidans funktioner.
Kommentarer är tillåtna på alla sidans nyheter och filmer vilket tyder på att
maktavståndet är litet. Jämställdheten på sidan är hög, könen är jämnt repre-
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senterade i bildmaterial och inga kränkande eller sexuella bilder används. Sidan
har både gallerier och diskussionsforum där användarna kan uttrycka sig vilket
tyder på att sidan försöker locka användare med hög individualism. Sidan är
också ganska komplicerad med många funktioner vilket riktar sig mot användare
med låg osäkerhetsundvikande.
4.2.3.2. Tattoobin.com
Tattoobin har en relativt ren design som visar att det handlar om tatueringar
med bildmaterial i den övre kanten tillsammans med logotypen och med bilder
från deras gallerier redan på första sidan. Färgvalet är mörkt, med en helt svart
bakgrund, menyer i grått och svart och med en del detaljer i rött bland annat
logotypens bakgrund. Texten är satt i svart på sidans vita delat och vitt i sidans
mörkare delar.
Sidans huvuddel omges av en vit ram, några centimeter ner från överkanten
ligger en horisontell meny. Under menyn är huvuddelen delad i två spalter med
bilder från användarna till höger och inloggning och reklam till vänster. Utanför
ramen till höger ligger en sökspalt och lite reklam.
Tattoobin har ingen nyhetsrapportering utan inriktar sig uteslutande till användarna vilket tyder på ett litet maktavstånd. Jämställdheten på sidan verkar
vara hög, men svår att avgöra då bildmaterialet som visas på sidan kommer från
användarna och designen är neutral. Individualism på sidan är hög eftersom
sidan drivs av användarnas bilder och diskussioner. I jämförelse med de övriga
sidorna är denna lite enklare med färre funktioner och sidor vilket kan tyda på
att osäkerhetsundvikandet är aningen högre.
4.2.3.3. Knink.com
Knink är en mycket ren sida som är till största del vit med undantag för en svart
och grå horisontell meny i överkant. Designen visar att det handlar om tatuering
med en bild ovanför menyn och en rad med små bilder från användarna under
menyn. Sidans upplägg består av en horisontell meny i överkant och sidans huvuddel är uppdelad i två spalter med bland annat användares introduktioner och
senaste händelser till vänster och bland annat artiklar till höger. Texten är satt i
svart på den vita delen av sidan med blåa rubriker.
Sidan har ingen nyhetsrapportering men den har ett antal artiklar som går att
kommentera vilket pekar på att maktavståndet är litet. Jämställdheten på sidan
verkar vara hög, men är svårt att avgöra då mycket fokus ligger på användarna,
individualism är också hög av samma anledning. Sidan är i jämförelse med de
andra granskade sidorna medelkomplicerad, men har fortfarande ganska många
funktioner, så osäkerhetsundvikandet är relativt låg.
4.2.3.4. Tattootype.com
Tattootype har en relativt enkel och ljus design, en vit bakgrund i kontrast mot
ett flertal nyanser av orange. Tatueringstemat ges av en tatueringsinspirerad logotyp och en stor bild av en tatuerad dam till höger. Sidans upplägg är i stort sett i
33.

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

en spalt som innehåller en beskrivning av sidan överst, följt av bilder från sidans
användare och länkar till olika tatueringsstilar. Menyn är horisontell och befinner
sig längst upp till höger. Texten på sidan är svart med orangea länkar.
Tattootype lägger stor fokus på användarna så maktavståndet är lågt. Jämställdheten på sidan är tveksam, då det enda bilden i designen är en lättklädd tjej. Individualism är hög då fokuset ligger på användarna. Sidan är, lika som Tattoobin
lite enklare än de andra vilket kan tyda på att osäkerhetsundvikandet är aningen
högre.
4.2.3.5. Bigtattooplanet.com
Bigtattooplanets färgval är en mörk blågrön bakgrund och vit huvudsida. Upp
lägget är en horisontell meny i topp och tre spalter som delar huvuddelen av
sidan. Till vänster, en stor nyhetsbild, till höger, blogginlägg och reklam. Sidan
använder också hela bakgrunden som reklamyta. Texten är svart på vit bakgrund
med rubriker i blått och länkar som följer en färgkodning beroende på vilken del
av sidan man befinner sig. Sidans design pekar inte speciellt till tatuering men
den stora nyhetsbilden tillsammans med den stora tatueringsreklamen i bakgrunden förmedlar temat.
Bigtattooplanets maktavstånd avviker lite från de övriga sidorna då det inte finns
möjlighet att kommentera nyheter och sidans användare bara kan uttrycka sig på
forumet eller galleriet. Detta tyder på att maktavståndet är högre på denna sida i
jämförelse med de andra hemsidorna. Jämställdheten är tveksam då både sidans
reklam och magasinframsidor nästan uteslutande visar lättklädda tjejer. Individualism är hög då användare kan visa sina tatueringar i galleriet. Sidan är ganska
komplicerad och har många funktioner vilket tyder på att osäkerhetsundvikandet
hos användarna är låg.
4.2.3.6 Gaddad.se
Gaddads design är till största del ljus med stora delar av bakgrunden och huvuddelen av sidan i vitt. Menyn går i svart och orange, likaså detaljerna i bakgrunden. Det svarta, vita och orangea skapar ganska starka kontraster på sidan.
Tatueringskänslan ges av bakgrundens mönster tillsammans med nyhetsbilder på
första sidan. Layouten består av en meny i toppen av sidan och huvudsidan är till
viss del uppdelad i spalter med sidans innehåll till vänster och reklam till höger.
Texten är satt i svart med orangea länkar. På förstasidan hittas utöver nyheter
även senaste studios, bilder från användare och en introduktion till sidan.
Gaddads nuvarande design visar tecken på ett litet maktavstånd då det går att
kommentera på alla nyheter och det är ett fokus på användarna. Jämställdheten
tycks vara hög då sidan är neutral i bildmaterialet. Individualism är hög eftersom
fokuset är på användarna. Osäkerhetsundvikandet är låg, då sidans design är
ganska komplicerad med många funktioner.
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4.4. Användarna

Med sammanfattningen av enkätens svar blev det möjligt att separera svaren för
att identifiera olika grupper av användare baserad på kön, ålder, typ av medlemskap och hur ofta man besöker hemsidan. Hemsidans administratör som styrde
designarbetet ombads även att svara på den andra enkäten för att jämföra med
användarna. Med all den här informationen blev det möjligt att kunna ta reda
på hur de olika grupperna bedömer och rangordnar olika designförslag. Om det
är någon skillnad mellan skaparens åsikter och användarna och om användarnas åsikter om den nuvarande designen ändrades mellan den första och andra
enkäten. Vilket är intressant för oss som utformar sidan eftersom vi vill att både
användarna och sidans ägare ska vara nöjd med det vi har skapat.
4.4.1. Skillnader i åsikter mellan första och andra enkäten
Under den första enkäten frågade vi om de ansåg att den nuvarande designen
på Gaddad/Inkzine var mycket snygg och om den representerade tatueringsoch piercingintresserade. Resultatet från den enkäten visade att majoriteten av
svaren befann sig på den höga sidan av skalan (5 betyder mycket snygg och 1
inte snygg) vilket visade att användarna tyckte att designen var mycket snygg och
representativ.

På den andra enkäten hade vi lagt in den gamla bakgrunden och menyn sepa
rerade tillsammans med de nya förslagen för att undersöka om det har skett
någon förändring i användarnas åsikter. Resultatet som vi fick var att majoriteten
av svaren nu hade hamnat på den lägre sidan av skalan.

Fler tabeller som tas upp i resultat kan du hitta i bilagor B och D.
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finner du i bilaga
D s. 59-60

Tabeller för ålder
finner du i bilaga
D s. 61-62
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4.4.2. Kön
Under den andra enkätundersökningen hade vi ett deltagarantal på 32 individer
varav 22 var män och 10 var kvinnor. Den första frågan på enkäten som be
handlade om användarna tyckte att de olika bakgrundsförslagen var mycket
snygga och/eller representativa så bedömer både män och kvinnor förslagen
likadant. De anser överlag att det förslag som är snyggast och mest representativ
är bakgrund B.
Men när de ska till att bestämma sig för en av bakgrunderna skiljer sig betygsättningen från den första. Männen väljer bakgrund B som den första frågan
skulle antyda medan kvinnorna väljer bakgrund A som under första frågan var en
tydlig tvåa. En av de kvinnliga användarna motiverade med ”Stilrent, snyggt och
inget man fäster blicken på”.
På frågan gällande menyn var rangordningen i stort sett identiskt mellan könen,
med att meny B fick flest röster nära följt av den nuvarande menyn.
Vid bedömningen av det nya logotypförslaget ser vi att båda parterna har
rangordnat logotypen som mycket snygg och mycket representativ. Vi kan dock
märka en skillnad mellan kvinnor och män på antalet svar på den lägre delen av
betygskalan där det finns fler svar från männen än från kvinnorna.
4.4.3. Ålder
De åldersgrupper som hade tillräckligt med deltagare för att vi ska kunna se ett
kollektivt svar var personer mellan 20-29 år och personer mellan 30-39 år, 13
deltagare i den yngre åldersgruppen och 15 deltagare i den äldre. Med avseende
på bakgrunderna tycker den yngre gruppen att bakgrund B är den snyggaste men
när det gäller bakgrundernas representativa förmågor blev det lika antal röster på
bakgrund A och B. För personer mellan 30-39 år blev det lika antal röster mellan bakgrund A och B på frågan gällande det utseendemässiga, bakgrund B fick
dock flest 5:or och 4:or på dess representative förmågor.
Vid valet av vilken bakgrund de vill ska bli implementerad på hemsidan valde
den yngre gruppen bakgrund A. I den andra gruppen valde däremot m
 ajoriteten
bakgrund B vilket deras bedömning av bakgrundernas representativa förmågor
antydde.
På menyerna la den yngre gruppen lika antal röster till meny B och den nu
varande menyn. Personer mellan 30-39 år hade däremot gett majoriteten av
deras röster till meny B.
Det ett liknande resultat när man kontrollerar bedömningen av det nya logotypförslaget. Majoriteten av personer mellan 30-39 års instämmer helt med
påståendet att logotypen är mycket snygg och mycket representativ. Personer
mellan 20-29 år kommer fram till ett liknande beslut men deras röster var mer
spridda och det fanns fler röster på den lägre skalan i jämförelse med personer
mellan 30-39 år.
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4.4.4. Medlemskap
I och med att det enbart finns två sorters medlemskap på Gaddad så blev det
enbart två grupperingar, gratismedlemmar och VIP-medlemmar. Det blev 24
stycken gratismedlemmar och sju stycken VIP-medlemmar. Gratismedlemmarna röstade fram bakgrund B som det mest attraktiva och representativa med ett
par röster fler än bakgrund A. VIP-medlemmarna hade tre deltagare som inte
svarade på dessa frågor så det var svårt att få fram något avgörande svar från deras resultat men de svar vi fick var att det blev lika fördelade röster mellan bakgrund B och den nuvarande bakgrunden på både utseende och dess representativa
förmågor.
Vid valet av vilken bakgrund de vill ha på hemsidan valde gratismedlemmarna
bakgrund A nära följt av B även om bakgrund B fick flest röster på föregående
frågan. VIP-medlemmarna hade två deltagare som inte svarande men fyra av
deras röster gick till bakgrund B och en röst till alternativ C.
När det kom till menyerna röstade gratismedlemmarna fram meny B som var
nära följt av den nuvarande menyn medan VIP-medlemmarna röstade fram den
nuvarande menyn.
På bedömningen av den nya logotypförslaget ansåg gratismedlemmarna att den
var mycket snygg och mycket representativ. VIP-medlemmarna röstade att de
ansåg att den nya logotypen inte var snygg och representativ.
4.4.5. Antal besök
De grupperingar inom besök som hade tillräckligt många deltagare för att vi
skulle kunna se ett kollektivt svar var 3+ gånger i veckan som hade 14 stycken
deltagare och 1-3 gånger i veckan som hade 13 stycken deltagare. Bland de som
besöker sidan 3+ gånger i veckan hade de röstat fram bakgrund B med bakgrund
C på andra plats och de som besöker sidan 1-3 gånger i veckan röstade också
fram bakgrund B som vann med 2 röster över bakgrund A.
Vid val av bakgrund bestämde de som besöker sidan 3+ gånger i veckan sig för
bakgrund B som den första frågan antydde. De som besöker sidan 1-3 gånger i
veckan röstade fram bakgrund A.
På menyerna röstade användarna som besöker sidan 3+ gånger i veckan fram
den nuvarande menyn medan de som besöker sidan 1-3 gånger i veckan lade alla
sina röster på meny B.
På bedömningen av det nya logotypförslaget tappade 3+ gånger i veckan gruppen hälften av sina deltagare så det var svårt att få fram ett tillförlitligt resultat.
De personer som fortfarande deltog från 3+ gruppen lade mestadels 5:or och 4:or
på logotypens utseende och representativa förmågor. 1-3 gånger i veckan gruppen röstade att den nya logotypen var mycket snygg och mycket representativ.

Tabeller för
medlemskap finner
du i bilaga D s.
63-65

Tabeller för antal
besök finner du i
bilaga D s. 65-67

37.

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

Tabeller för
admins svar
finner du i bilaga
D s. 68-69

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

4.4.6. Hemsidans administratörs betygsättning
Hemsidans administratör som styrde hela vårt arbete ombads att svara på
enkäten så vi kunde jämföra hans svar med användarnas svar så man skulle
kunna se om hans åsikter överensstämde med majoriteten av hans medlemmar.
När man kontrollerade hans svar i enkäten upptäckte man att han var likgiltig
till alla bakgrunderna, men att bakgrund B hade lite bättre representativa
förmågor. När han väljer en bakgrund bestämmer han sig för den nuvarande
designen och bland menyerna väljer han meny A.
På bedömningen av det nya förslaget av logotyp röstar han att den inte är
attraktiv och att den inte är representativ.
4.4.6.1. Jämförelse med användarna
Om vi börjar med att jämföra administratörens betyg av bakgrunder mot
användargrupperna ovan. Den grupp som kommer närmast är VIP-medlemmarna som har samma åsikter gällande bakgrundernas utseende och representativa
förmågor dock är det få VIP-medlemmar som svarat på enkäten. Men när det
väl kommer till det slutgiltiga valet av bakgrund är det ingen som stämmer överens med administratörens betyg.
På menyn finns det ingen gruppering som stämmer överens med hans åsikter.
Om vi sedan kontrollerar resultatet om det nya logotypförslaget är det bara en av
grupperna som stämmer någorlunda överens med hans åsikter och det är VIPmedlemmarna.
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5. Analys och slutsatser

Hela det här arbetet var riktat för en möjlig lansering inom hela Europa och
genom litteraturstudier inom kultur och undersökningar som IBM har gjort på
sina arbetare över hela världen kunde man tydligt se att de länder som räknas
till de större i Europa har liknande mentalitet och kulturella beteenden även
om variationer förekommer. Analysen av andra sidors resultat är att det inte
genomförs några ändringar på det grafiska utseendet för att anpassa sig till olika
europeiska länder. Om det genomförs förändringar är de minimala. Med dessa
motiveringar tillsammans med enkelheten att använda Gaddads befintliga community ledde till beslutet att använda de svenska användarna på Gaddad som
svarsgrupp till enkätundersökning. En annan faktor som kan ha påverkat det
faktum att man kan använda svenskar för att kontrollera designförslagen är att
internet i sig har blivit en kultur som står helt utanför geografiska begränsningar.
I och med att man stöter på olika nationaliteter och kulturer varenda dag inne
på populära hemsidor vilket har gjort att det inte finns design-, tatuerings- och
layoutskillnader som skiljer oss utan att det helt enkelt är språket som är det
enda hindret som man får hantera.
Vidare till de sidor som analyserats ses att de har både många punkter som liknar
varandra men också många där de olika sidorna skiljer sig. Dock går det att dra
vissa slutsatser om vad som är typiskt för en tatueringssida.

. Grafiska designen. Något som många sidor har gemensamt är starka kon-

traster i designen. Det kan ses i Tattobins vita ram som omsluter sidan och
skapar en stark kontrast mot den svara bakgrunden. Bigtattooplanets mörka
reklamfyllda bakgrund mot den ljusa sidan, lika så Tattotvs beigea bakgrund
mot den svarta sidan. Kninks svarta meny mot den vita sidan. Tattootype är
här undantaget med ganska mjuka och entoniga färger. Gaddads nuvarande
design håller också samma mönster med starka kontraster i både bakgrund
och menyn.
Tatueringskänslan är en central del i designen på dessa sidor, dock är den
förmedlad mer eller mindre framgång på de olika sidorna. Av de granskade
sidorna anser vi att Tattoo.tv och Bigtattooplanet har lyckats bäst. Tattootv
har både många tatueringsbilder och en tatueringsinspirerad bakgrund.
Bigtattooplanethar i stället en stor nyhetsbild och tillsammans med den
stora reklambilden i bakgrunden för ett tatueringsmagasin. Bigtattooplanets
känsla står och faller på dessa två bilder, då logotypen och resten av sidan är
relativt neutrala, vilket är aningen riskabelt då både nyhetsbilden och reklam
en ändras. Dock så länge de förmedlar tatueringskänslan fungerar sidan.
Gaddads nuvarande design har också en relativt bra tatueringskänsla vilket
till största del kommer ifrån bakgrunden, vilket även blev bekräftat i och med
enkätundersökningen.
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. Sidans upplägg. Alla sidor har ett ganska liknade upplägg. Menyn hittas i

toppen av sidan tillsammans med logotypen. Sidornas huvuddel är oftast delad
i 2 till 4 spalter med reklam oftast i den högra spalten. Gaddads nuvarande
design har ett liknade upplägg med menyn i topp, en spalt med reklam till
höger och huvuddelen av sidan växlar mellan en och två spalter beroende på
den specifika sidans innehåll.

. Förstasidans innehåll. Ett mönster mellan sidorna kan även ses här, då alla

sidor har bilder på tatueringar på förstasidan, i form av bilder från användarnas
gallerier eller nyhetsbilder. Även reklambilderna hjälper i många fall sidorna
att få tatueringskänslan då de också ofta har med tatuering att göra. Nyheter
är också vanligt på förstasidan, ofta med tillhörande bild.

. Användarvänlighet. Användarvänlighet är överlag bra på de granskade

sidorna med ett par undantag. Alla sidor har liknade navigation med en meny
i den övre delen av sidan men liknande utbud av länkar. Flera sidor har underlänkar i dropdown-menyer vilket underlättar navigeringen. Många sidor har
även någon form av sökfunktion. Gaddads nuvarande design sticker inte ut
ur mängden i denna aspekt utan har ett mycket liknande navigationssystem i
jämförelse med övriga sidor.
En bristfällighet på två av sidorna, Tattoobin och Gaddads nuvarande design,
var att man inte kan trycka på logotypen för att komma till förstasidan. Dock i
Gaddads fall går det om man trycker på texten ”Gaddad.se” men inte den stora
getingen.
Spaltuppdelning kan på några sidor upplevas som stökig, vilket kan försämra
användarvänligheten, då många saker trängs om platsen, t.ex. på Tattoobin och
till viss del Tattootv.

40.

Då det ansågs att Gaddads nuvarande upplägg fungerade i stort sett bra har bara
mindre ändringar genomförts. Det är framförallt menyn som har skalats ner
på höjden för att ge mer plats åt huvuddelen av sidan, alla de framtagna menyförslagen gav ett 50 - 100 pixlar mer plats i förhållande till den nuvarande. De
nya menyförslagen har också fått en renare design för att stämma in med den
nya renare logotypen. I enkätundersökningen var bakgrund B populärast, men
även den nuvarande design fick höga resultat vilket kan stärka att navigeringen
på sidan redan är bra. De nya utformningarna är, då inte stora ändringar gjorts,
fortfarande i mycket liknade upplägg som alla sidor som granskades.
Den största förändringen på sidan är de nya bakgrunderna, vilken ger stor del
av sidans känsla och intryck. Beroende på viken bakgrund Inkzine i slutänden
väljer att använda kommer sidan få en distinkt olik känsla. I enkätundersökningen visade det sig att av de nya bakgrundsförslag var B populärast tätt följt av
A, vilket är intressant då de förmedlar mycket olika intryck. I jämförelse med de
andra sidorna som granskades är det bara Tattootv som har en bakgrundsbild för
att förmedla tatueringskänslan, de övriga använder mindre design element för
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att förmedla känslan tillsammans med bilder från nyheter och/eller användare.
Bakgrund B ger ett mycket stark intryck av tatuering, den bygger i grunden på
Gaddads nuvarande känsla med tar den ett par steg längre, vilket återspeglades
i resultatet från enkätundersökningen då användarna tyckte att förslag B representerade tatuerings- och piercingintresserade. Förslag A håller en neutralare ton
och går ifrån Gaddads orangea färg i bakgrunden, dock behåller den fortfarande
de starka kontrasterna som många av de granskade sidorna har. Förslag A har
inte samma direkta tatueringskänsla som B, utan försöker istället förstärka sidans
övriga innehåll och bilder för att förmedla känslan.
Vidare till de kulturella dimensionerna som vi undersökte när vi analyserade
de andra hemsidorna. Överlag visar de granskade tatueringssidorna tecken på
ett lågt maktavstånd. Detta kan till exempel ses i att kommentarer är tillåtna på
både nyhetsartiklar och gallerier, vilket tyder på att användarna har en egen röst
och ges chansen att tycka till av vad som skrivs på sidan. Alla sidor har även sitt
fokus på användarna och communityn själv i stället för ledningen åsikter, vilket
också tyder på på ett litet maktavstånd.
Individualism på sidorna och deras använda är svårare att analysera i sidornas
design. Men det går att argumentera att tatuering och piercing är i sig själva
starkt individualistiska, då de med stor sannolikhet skaffas för sin egen skull i
förhållande till för gruppens bästa. Men det skapas även en grupp, ett community och en subkultur av de som har tatueringar vilket kan vara ett argument åt
det andra hållet.
Maskuliniteten är även ganska svår att avgöra i själva designen av de granskade
sidorna. I Gaddads fall är fördelningen mellan användarnas kön relativt lika med
aningen fler män än kvinnor. Vissa av sidorna visas lättklädda tjejer i både reklam
och i sidans design, vilket kan vara tecken på att jämlikheten inte är fulländad.
Enligt Bernard (2003) [Internet] så besöker kulturer med låg nivå av osäkerhetsundvikande mer komplicerade sidor än kulturer med hög nivå av osäkerhetsundvikande. De granskade sidorna kan överlag klassas som relativt komplicerade,
även då de i stor mån har användarvänlig navigation så finns det många funktioner och communitys så som dessa kan vara komplicerade att använda. Även
här kan hela kulturen av tatuering och piercing spela in, då personer som har
tatueringar och piercings troligen också har en ganska låg nivå av osäkerhetsundvikande.
I litteraturstudien fann vi en lista skriven av Hans Felerino (2010) [Internet]
om vilka frågeställningar man bör ställa sig vid en redesign. I samband med vårt
designarbete ville vi se om de här frågeställningarna var relevanta vid vårt re
design arbete.
Vilka mål har jag med redesignen?
Den här punkten är en väldigt viktig punkt i allt man gör vid formgivning
vilket gör den applicerbar i vårt fall.
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Har jag analyserat min nuvarande webbplats?
Den här punkten var applicerbar i vårt fall.
Ska redesignen vara minimal eller gälla absolut allt?
Den här frågan var applicerbar i vårt fall.
Vilken är min målgrupp?
Det här är alltid relevant vid ett designarbete vilket gjorde den applicerbar i
vårt fall.
Kommer min sida bli användarvänlig?
Den här punkten var delvis applicerbar i vårt fall.
Vilken fokuspunkt ska jag inkludera i designen?
Den här punkten var applicerbar i vårt fall.
Kommer designen att öka interaktionen med användaren?
Den här punkten var inte applicerbar i vårt fall.
Vem kommer uppdatera sidan?
Den här punkten var inte applicerbar i vårt fall.
Kontrollera om man behöver sökmotoroptimering?
Den här punkten var inte applicerbar i vårt fall.
Varför skulle mina besökare komma tillbaka till min sida?
Den här punkten var delvis applicerbar.

42.

De frågeställningar som Felerino hade satt upp anser vi stämmer och är relevant
i ett redesignarbete. Men till synes var inte alla frågorna relevant i vårt arbete
men det beror till stor del att arbetet inte omfattade alla delar i en hemsida. Om
det hade involverat innehållet och kodningen skulle alla Felerinos frågor varit
relevanta.
Om man går vidare till att analysera resultaten från enkäten har vi först och
främst jämförelsen på betygsättningen mellan första och andra enkäten. I första
enkäten bedömer användarna den nuvarande designen som en stadig fyra på
skalan och i den andra enkäten bedömer de den nuvarande menyn som mycket
snygg och representativ men den nuvarande bakgrunden som en etta på skalan. Det som kan ha skapat den drastiska ändringen i betygsättningen kan vara
att man i den första enkäten inte hade något att jämföra designen med medan
i den andra enkäten fick tre andra alternativ. I och med att menyn fortfarande
har många som uppskattar den kan det även tyda på att det som håller designen
samman är utformningen och utseendet av menyn.
Med avseende på kön hos användarna fann vi att när det kommer till bakgrunden tyder den första frågan att både män och kvinnor föredrar bakgrund B.
När de i den följande frågan får bestämma vilken de vill ha väljer kvinnorna en
annan bakgrund. Man skulle kunna tolka det som att de tycker att bakgrund B
är snygg och representativ men att den inte passar som en bakgrund även om de
uppfyller dessa punkter. Man kan även läsa att en av kvinnorna ansåg att bak
grund A var ett bättre val eftersom den inte blev något man fäster blicken på. På
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övriga frågor ser man ingen skillnad på bedömningen förutom på de frågor som
hanterar logotypen där man kunde se fler lägre betyg från männen än från kvinnorna. Detta skulle kunna tolkas som att kvinnorna uppskattade logotypen mer
än vad männen gjorde. Man skulle även kunna tillskriva skillnaden till skillnaden
mellan antal deltagare från de olika grupperingarna. Med fler deltagare så finns
det fler åsikter som gör sig hörda. När man beaktar svaren kan man se att det
inte är någon skillnad på åsikterna mellan männen och kvinnorna.
Den grupp som förvånansvånade oss mest var ålder där man kunde se tydliga
skillnader mellan betygsättningen. På frågorna kring bakgrund kunde man
inte se någonting som skulle kunna tyda på någon skillnad. När det kommer
till menyn ser man att den yngre gruppen som man antar skulle acceptera nya
designförslag i det här fallet välja att lägga lika många röster på den nuvarande
menyn som på meny B.
Bland de olika medlemskapsgrupperna såg man att gratismedlemmarna följde
de vanliga alternativen men att VIP-medlemmarna röstade fram de nuvarande
designerna och även valde att ge det nya förslaget lågt betyg. Anledningen bakom detta kan vara att VIP-medlemmarna har skänkt pengar till utvecklingen
av sidan därmed är försiktiga och tveksamma till saker som kan påverka den
hemsida som de har hjälpt.
När man analyserar skillnaderna hos besöksgrupperingarna är de i stort sett
identiska förutom när det gäller menyn. De som besöker sidan 1-3 gånger i
veckan väljer meny B medan de som besöker sidan fler är 3 gånger i veckan röstade fram den nuvarande menyn. En anledning till att de vill ha kvar den nuvarande menyn kan vara att de besöker sidan så ofta som de gör och blivit vana vid
menyn och navigeringen och föredrar att ha kvar den just på grund av detta.
Vidare till jämförelsen mellan administratören och användarna. Där kunde man
se tydliga likheter med VIP-medlemmarna. Det finns ett par möjliga förklaring
ar till att administratören röstar nej till designförslag som han själv har godkänt
och hjälpt att ta fram. Han tycker att designförslagen ser bra ut men att hemsidan inte är redo för att förändras än. Han liksom VIP-medlemmarna är orolig
för att ändringen kan vara för drastisk och orsaka att hemsidan kommer tappa
sin populäritet eller så godkände han förslagen även om han inte uppskattade
dem.

5.1 Metodkritik

De metoder som valdes för att kunna uppnå de mål som var uppsatta för detta
arbete var de mest logiska valen. För att kunna nå ut till medlemmarna finns det
bara ett fåtal sätt och webbaserade enkäter var det som var minst påträngande för
medlemmarna.
Som datainsamlingsmetod kan användningen av enkäter innebära en del nackdelar, som man bör ha i åtanke. Det gäller att man är tydliga med frågorna så att
deltagarna inte missuppfattar de frågor och påståenden som man försöker förmedla. Sedan är frågan om den når ut till de personer som man vill ska svara. Ett
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annat problem är om folk väl bestämmer sig för att svara men halvvägs ändrar
sig men lämnar kvar sina tomma svar i systemet. Det finns även folk som svarar
på enkäten flera gånger om.
Vi hade troligen fått ett mer informativt resultat och kanske fått det snabb
are om vi hade kunnat använt oss av en fokus-grupp istället för att använda en
enkätundersökning.
Valet av kontakt med administratören kan också kritiseras. Eftersom han befinner sig i på annan ort kunde inte fysiska möten arrangeras vilket ledde till att
alla möten och diskussioner skedde över internet genom e-mail och internettelefonprogrammet Skype. Detta ledde till att man ofta inte kunde komma i kontakt
med administratören under långa perioder, då han ofta kunde vara på affärsresor
eller hade långa arbetsdagar. Detta gav konsekvenser som att vi blev sysslolösa i
väntan på hans repons på designförslag.
Man kan även kritisera att man lät administratören styra arbetet. Det hindrade
oss, i vissa fall, att göra val som skulle kunna göra sidan mer accepterad internationellt. T.ex. testat andra stilar av menyer eller gjort bakgrunderna på ett annat
sätt för att följa vad andra sidor har gjort internationellt.
Tillvägagångssättet vid framtagningen av logotypen kan också kritiseras. I
vanliga fall ser man till att visa ett antal olika förslag så personen/personerna som
ska bestämma kan jämföra alternativen, som vi gjorde med bakgrunderna och
menyerna vilket vi avvek från i det här fallet.

5.2 Förslag till fortsatt arbete

Under våra litteraturstudier om internationalisering stötte vi på en alternativ orsak till varför olika nationaliteter inte skulle påverka resultatet i en undersökning
som i vårt fall. Vi har delvis sett att det genom åren har uppstått en kultur på internet som inte har geografiska gränser som gör att man inte alltid behöver tänka
på vad till exempel färger och symboler har representerat inom andra länders
kultur och historia. Vilket kan vara intressant att undersöka mer genomgående.
Under ett möte började vi diskutera vad det är som gör en sida internationell.
Är en sida som har en mångfald av användare av olika nationaliteter men använder ett gemensamt språk t.ex. engelska vad man klassar som internationell.
Klassas en sida som har samma grafiska utseende oavsett land men har valbart
språk då också som internationell eller klassas den som något annat. Det skulle
ha varit intressant att se om man skulle kunna hitta vad som är gränserna för
olika sorters internationella hemsidor.
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Bilaga A
Den första enkäten

47.

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

48.

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

49.

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

Bilaga B
Svar från den första enkäten
Fråga 1
(Betyg fem är det bästa betyget och ett är det lägsta)
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Fråga 2
83 st. deltagare
Om du fick välja. Vilken stil skulle du vilja att sidan
ska ha?

Alternativ

Röster (%)

Metal
Rockabilly
Punk
Grudge
Asiatisk stil
Old School
New School
Annan

19
6
2
1
5
25
12
12

.

Kommentarer på andra förslag på stil:
Anser att ett tattoo-community som är så stort som Gaddad.se är, så ska den inte verka kategorisera sig till
en viss stil. När man besöker gaddad idag så ser den ut precis så som jag tycker en tatueringssida ska se ut,
inte bara massa motiv på en stil.

. En stil som samlar alla ovanstående stilar. En tatueringssida måste representera allas stilar.
. All of the above.
. Rå tattoo. Olika stilar eller ingen alls så det passar alla.
. Stilrent men med new school touch.
. Neutralt.
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Fråga 3

Fråga 4
Vilka av sidans funktioner brukar du på ett normalt besök använda?
(flera alternativ kan väljas)

52.

Alternativ

Röster (%)

Sökt studio/artist

40

Läst eller skrivit på forumet

45

Läst eller skrivit på din egen eller någon
annans gästbok/profil

61

Tittat på eller lagt upp bilder i galleriet

82

Läst någon av inkzines bloggare

17

Läst inkzine reportage

13

Använt live ´n direct

20

Läst eller skrivit på klotterplanket

20
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Fråga 5
Är det någon/några av dessa funktioner du aldrig använt? (flera alternativ
kan väljas)

Alternativ

Röster (%)

Sökt studio/artist

13

Läst eller skrivit på forumet

17

Läst eller skrivit på din egen eller någon
annans gästbok/profil

3

Tittat på eller lagt upp bilder i galleriet

0

Läst någon av inkzines bloggare

40

Läst inkzine reportage

28

Använt live ´n direct

58

Läst eller skrivit på klotterplanket

45

.

Om du kunde ändra någonting på sidan, vad skulle det i så fall vara?
Att man inte kommer till Ed Perdomo när man trycker på loggan, vill till förstasidan när man klickar på
loggan.

. Laddningstiderna är långa, grafiken segar ner för mycket. Den uppdateras allt för sällan, vilket gör att jag
inte vill betala pengar för att min studio skall synas hos er.

. Lite råare häftigare stuk på layouten (men den är inte dålig som den är för t illfället!) Lite mer bilder i layouten istället för bara olika färgfält med någon logga här och var.

. För mycket lull lull. Ta bort mode mm.
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Övrigt kommentarer om sidan eller logotypen:
Loggan kunde väl arbetas igenom, dock inte viktigt i mina ögon. Sidan är bra och trevlig.

.
. Logotypen skulle kunna vara ännu mer tatueringsinspirerad. Nån bild kanske och text.
. Göra logotypen mer ”clean” känns mer som ett tshirt-tryck än en logo!
. Sidan är för populistiskt, för mainstream.
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Bilaga C
Den andra enkäten
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Bilaga D
Svar från den andra enkäten
Kön
(Betyg fem är det bästa betyget och ett är det lägsta)
22 st.
deltagare
(svar i %)

Män

5
4
3
2
1
Inget svar
10 st.
deltagare
(svar i %)

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

A

B

C

D

40
0
13
7
33
7

47
20
0
7
19
7

13
33
20
0
27
7

7
7
13
20
46
7

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

5
4
3
2
1
Inget svar

50
20
0
0
30
0

70
10
0
0
10
10

10
40
40
0
10
0

0
10
20
10
60
0

B

C

D

33
7
7
7
40
7

47
7
20
0
26
0

20
7
33
7
26
7

7
0
13
27
46
7

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

Kvinnor

A

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

30
20
10
0
30
10

50
20
10
0
0
20

10
30
50
0
0
10

0
0
30
20
40
10
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Ålder
13 st.
deltagare
(svar i %)

20-29 år

A

B

C

D

5
4
3
2
1
Inget svar

40
15
15
0
15
15

61
15
0
8
8
8

15
24
31
0
15
15

8
15
8
8
53
8

15 st.
deltagare
(svar i %)

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

5
4
3
2
1
Inget svar

40
0
0
6
27
27

40
13
0
0
13
34

0
40
20
0
13
27

0
0
2
3
5
5

B

C

D

39
0
15
8
15
23

39
8
15
0
8
30

8
23
31
0
15
23

8
0
23
0
54
15

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

30-39 år

A

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

20
20
0
0
33
27

40
6
6
0
14
34

13
13
27
6
14
27

0
0
13
33
20
34
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Medlemskap
24 st.
deltagare
(svar i %)

Gratis

5
4
3
2
1
Inget svar
7 st.
deltagare
(svar i %)

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

A

B

C

D

46
8
8
0
21
17

54
12
0
0
17
17

12
37
17
0
17
17

0
8
8
13
50
21

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

5
4
3
2
1
Inget svar

0
0
0
14
43
43

14
14
0
14
0
58

0
0
43
0
14
43

14
0
29
14
14
29

B

C

D

33
13
8
4
21
21

45
13
8
0
13
21

16
16
34
0
13
21

0
0
16
21
38
25

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

VIP

A

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

0
0
0
0
58
42

14
0
30
0
14
42

0
0
30
14
14
42

14
0
14
14
29
29
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Antal Besök
14 st.
deltagare
(svar i %)

3+ per
vecka
5
4
3
2
1
Inget svar

Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

A

B

C

D

7
14
0
7
43
29

29
14
0
7
21
29

7
14
36
0
14
29

7
7
21
15
21
29

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

7
0
7
0
50
36

21
7
15
0
21
36

0
14
36
7
7
36

8
0
28
0
28
36
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13 st.
deltagare
(svar i %)

1-3 per
vecka
5
4
3
2
1
Inget svar
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Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

A

B

C

D

61
0
9
0
15
15

61
9
0
0
9
21

15
40
15
0
15
15

0
9
9
9
58
15

5
4
3
2
1
Inget svar

A

B

C

D

38
23
0
9
15
15

53
9
14
0
9
15

15
15
40
0
15
15

0
0
12
41
32
15
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Anders - Administratören
(svar i %)

Jag tycker att bakgrunden är
mycket snygg.

A

B

C

D

5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
3
100 100 100 100
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Inget svar 0
0
0
0
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Jag tycker att bakgrunden
representerar tatuerings- och
piercingintresserade.

A

B

C

5
0
0
0
4
0 100 0
3
100 0 100
2
0
0
0
1
0
0
0
Inget svar 0
0
0

D
0
0
100
0
0
0
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Bilaga E
Bildmaterialet
Jämföra sidor

Svenska Facebook

70.

Arabiska Facebook
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IKEA

Svenska IKEA

Brittiska IKEA
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Franska IKEA

Tyska IKEA
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ABB

Svenska ABB

Brittiska ABB
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Franska ABB

Tyska ABB
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Volvo

Svenska Volvo

Brittiska Volvo
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Franska Volvo

Tyska Volvo
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Gaddad.se

Tattoo.tv
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TattooBin.com

Knink.com
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Tattootype.com

bigtattooplanet.com
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Administratörens val av utseende.

Användarnas val av utseende.
80.

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

Bakgrund
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Den nuvarande bakgrunden
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Bakgrund som blev ratade.

Bakgrund som blev ratade.
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Meny

84.

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

Tobias Botolfs
Jonas Olsson
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Inkzine - Designandet av ett community

Den nuvarande menyn

Menyn som blev ratad.
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Logotyp
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Studiolistan

Den nuvarande studiolistan.

Det nya förslaget på studiolistan.
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Det nya förslaget anpassad för den nuvarande designen.
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Profilsidan

Den nuvarande profilsidan.

Det nya förslaget för profilsidan.
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Det nya förslaget anpassad till den nuvarande designen.
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