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Sammanfattning 
Mödravården i Östergötland har påbörjat ett projekt där de vill ta fram en interaktiv 

webbportal för sina patienter, blivande föräldrar. Denna portal ska fungera som en 

trovärdig, officiell och bra informationskälla under graviditet. Examensarbetet har 

som syfte att ta fram ett utseende för denna webbportal, som tilltalar målgruppen 

samt underlättar interaktionen. 

 

För att hitta inspiration till ett bra utseende har en genreanalys genomförts. Detta är 

en metod som kan användas för att finna inspiration vid skapandet av webbplatser 

och användargränssnitt. Metoden går ut på att analysera konkurrenter, förebilder, 

inom en särskild genre. För denna genreanalys har olika gravidportaler och 

webbplatser för hälsa och sjukvård granskats. Genreanalysen ska inspirera till ett 

utseende som kan stå ut i mängden, samtidigt som det passar in i rätt genre. 

 

För detta projekt har genreanalysen delats upp i två delar, en övergripande sådan och 

en som granskar informationsflöde i två specifika element. För varje del finns en 

observation och en analys. I observationen har olika element på flera webbplatser 

iaktagits utifrån fyra aspekter: innehåll, syfte, form och position. Vidare i analysen 

har dessa element jämförts mellan webbplatserna. 

 

Genreanalysen har i slutskedet givit riktlinjer för olika designbeslut, som använts då 

en stilguide för portalen har tagits fram. Tack vare genreanalysen och dessa 

designbeslut har självklara misstag kunnat undvikas i designarbetet. Vidare har 

utseendet inspirerats av de webbplatser och element som har givit en positiv 

användarupplevelse i observationen. En av slutsatserna som dragits i detta projekt är 

att genreanalys är en bra metod för att ge inspiration till bra och funktionell 

webbdesign. 



 

Abstract 
Doctors, who work at the care of general delivery, in Östergötland have initiated a 

project where they want to create an interactive web service for their patients, the 

mothers to be. This website shall serve as a believable, official and good information 

source during pregnancy. The objective of this final thesis, is to create an appearance 

for this website, which can appeal to the target audience and make it easy to interact. 

 

To find inspiration for the website appearance, a genre analysis has been carried out. 

This method can be used to find inspiration while creating websites or user interfaces. 

The method’s main objective is to analyze rivals and the scene within a specific genre. 

For this genre analysis different websites has been observed within the areas of 

pregnancy, family and children, but also within areas of health and welfare. The genre 

analysis is meant to inspire an appearance that will stand out in a crowd and also fit 

in within an appropriate genre. 

 

For this project the genre analysis has been divided into two parts. One where the 

over all appearance, content and purpose of websites with the genre has been analyzed 

and one where the flow of information has been observed for two specific elements. For 

both parts of the genre analysis there is an observation and an analysis. As a part of 

the observation, different elements on several websites has been observed from a 

perspective of content, purpose, form and position. Continuing in the analysis, these 

elements has been compared with each other from one website to another. 

 

In the end the genre analysis has provided guidelines for different design decisions. 

These decisions has been used in producing a style guide for the website. Thanks to 

the genre analysis and the design decisions obvious mistakes could be avoided in the 

design process. Genre analysis has proven to be a good method for inspiring good and 

functional web design. 
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1. Inledning 

Arbetet som beskrivs i denna rapport har grundat sig i att ta fram ett utseende för en 

interaktiv mödravårdsportal på webben. Med hjälp av metoder som kan anses 

lämpliga har en stilguide skapats för portalens form. Bakgrunden till detta projekt 

beskrivs i detta inledande kapitel och vidare beskrivs även mål och syfte, vilka 

avgränsningar som har gjorts och vilka metoder som har använts för att komma fram 

till slutresultatet. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle finner alla mycket av den information de söker via Internet. De 

allra flesta har idag tillgång till en bredbandsuppkoppling och detta har ökat 

möjligheten för att kunna använda Internet till en mycket stor grad. Detta gäller även 

för blivande föräldrar, som vill skapa sig en bild av vad som kommer att ske under 

graviditet och förlossning. En uppsjö av sidor för mammor, föräldrar och blivande 

sådana sprids på Internet och används dagligen av många svenskar. 

 

Mödravården i Östergötland, som är uppdragsgivare för detta examensarbete, har 

kunder/patienter som använder Internet ofta. Där söker de efter information och tar 

sig även tid att chatta och blogga m.m., om sådant som de tycker är intressant. 

Patienterna försöker hitta information, om vad som väntar dem som blivande 

föräldrar, på Internet, men de anställda på mödravården har fått erfara att källorna 

där inte alltid kan räknas som pålitliga. Många patienter får endast ytterligare frågor 

då de påträffar flertalet olika källor som inte alltid berättar samma sak. Det kan då 

vara svårt för de anställda på mödravården att rätta till felaktiga tankegångar hos 

patienterna om dessa fått felaktig information från början. 

 

Uppdragsgivaren vill skapa en pålitlig källa dit deras patienter, de blivande mödrarna 

i Östergötland, kan vända sig och som kan fungera som en bra informationskanal för 

dem under graviditeten. En interaktiv webbportal ska utvecklas för detta ändamål. 

Denna portal ska vara fristående från landstingets webbplats [1] men ska dock 

fungera i symbios med denna. Via mödravårdens sidor på landstingets webbplats ska 

webbportalen kunna nås och den ska fungera som personliga sidor med inloggning. 

Där ska patienterna, förutom att ta del av information, kunna fylla i information om 

sig själva som barnmorskorna sedan kan ta del av. Portalens form bör till viss del 

stämma överens med landstingets övergripande form och ska ge ett seriöst, enkelt och 

trevligt intryck. 
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Till en början kommer portalen i stor omfattning att vara informationsbaserad men 

uppdragsgivaren har planer på att den så småningom ska växa. I framtiden bör 

portalen kunna utvecklas med ytterligare element såsom dagböcker, chattar etc. 

 

För detta projekt finns det även underlag för att testa effekten av portalen. Det som är 

intressant för uppdragsgivaren att veta är huruvida kommunikationen mellan 

mödravården och deras patienter kan bli effektivare med hjälp av denna portal och om 

då kvaliteten på graviditeter kan öka. 

1.2 Mål och Syfte 

Syftet för examensarbetet är att ta fram ett funktionellt och snyggt utseende för en 

interaktiv modern mödravårdsportal på webben, som tilltalar den rätta målgruppen.  

Webbplatsens utseende ska stå ut bland andra liknande sidor på Internet och 

framställa information och annat innehåll på ett bra, seriöst, effektivt och 

lättanvändligt sätt. 

 

På längre sikt är syftet för denna portal att den ska kunna underlätta den kliniska 

vardagen för personalen på mödravården och deras patienter. Den ska samtidigt göra 

kontakten och kommunikationen mellan dem smidigare. Detta ska förhoppningsvis 

bidra till bättre och enklare graviditeter. 

 

Huvudsyftet med metoden genreanalys är att ge inblick i genrerna gravidportaler, 

familjelivsportaler och till viss del webbplatser berörande hälsa och sjukvård. I 

slutändan ska analysen ge riktlinjer för designbeslut som kan användas i stilguiden. 

1.2.1 Frågeställningar 

- Hur skapas en stilguide och hur tas rätt designbeslut för en interaktiv modern 

mödravårdsportal? 

- Hur bör denna sida vara utformad för att tilltala målgruppen? 

- Hur skapas ett bra, effektivt och lättanvändligt informationsflöde med hjälp av 

text och bilder? 

- Hur ser det övergripande utseendet för liknande webbplatser på Internet ut? 

- Vad har genreanalysen för inverkan på designarbetet? 

- Hur ska genreanalysen bäst genomföras för att kunna tillföra något inför 

designarbetet och ge inspiration? 
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1.2.2 Avgränsningar 

Examensarbetet som denna rapport behandlar är en mindre del av ett större projekt. 

För att i slutändan fullfölja detta projekt kommer det krävas arbete utanför 

examensarbetets ramar. Detta arbete är begränsat till att ta fram ett utseende för 

webbportalen. Det har tagits fram en stilguide för webbportalens utseende med regler 

för hur denna ska utformas. Denna guide inkluderar layout, navigation, formulär, 

typsnitt och informationsflöde. Exempel ges även på vilken typ av bilder som passar 

bäst in med resten av utseendet. Det som inte inkluderas i detta examensarbete är 

utformning av varje individuell sida, programmering och fotografering samt 

illustration av bilder. 

 

På grund av framförallt tidsbrist är genreanalysen den enda metod som används för 

detta projekt. Andra metoder som exkluderats är exempelvis målgruppsanalys, 

användarintervjuer och prototyptester. Dessa hade kunnat bidra till ytterligare djup i 

förarbetet. 

 

I analysen har det inte gjorts någon detaljerad granskning av element som inte rör 

graviditet. Utanför analysen ligger alltså sådant som berör andra delar av familjelivet.  

Ytterligare avgränsningar för genreanalysen beskrivs i metodavsnittet. 

1.4 Begrepp 

Här följer korta beskrivningar av olika designtermer som nämns i denna rapport. 

 

Mockup – En enkel prototyp som ofta används i ett tidigt skede av interaktionsdesign 

och webbdesign. Begreppet finns även för prototyper inom t.ex. arkitektur och andra 

områden. En mockup för en webbplats kan vara en enkel bild av layouten och 

utseendet, utan några fungerande interaktiva funktioner. [2] 

 

Wireframe – Detta är dokument som visar struktur, informationshierarki, funktion 

och innehåll för t.ex. en webbplats. En wireframe visar inte den visuella formen, som 

exempelvis en mockup, utan är främst till för att visa upp strukturen och layouten för 

innehållet. När det visuella inte distraherar blir det lättare att se funktion och hur 

olika element förhåller sig till varandra. [3] 

 

Breadcrumbs (brödsmulor) – Vanligt navigationsverktyg för användargränssnitt och 

webbplatser. De visar användaren, av en webbplats, var de befinner sig genom att ge 

ett länkspår över var de har varit och hur de har kommit dit de är. Länkarna i spåret 
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leder tillbaka till föregående sidor. Breadcrumbs placeras oftast högt upp på en 

webbplats åt vänster under meny eller sidhuvud. [4] 

 

Hover – Detta är en css-klass som ändrar utseendet, på exempelvis en länk, när 

muspekaren dras över den. [5] 
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2. Metod 

Huvudmetoden för att lägga grund till projektet har varit genreanalys. Detta är en 

nyare metod som kan användas för att inspirera till bra och kloka designbeslut inom 

webb- och interaktionsdesign. I detta kapitel beskrivs metoden och hur den har använts 

för detta projekt. 

2.1 Genreanalys 

Genreanalysen utfördes i syfte att finna inspiration till stilguiden för webbportalen 

och för att se hur andra webbplatser inom samma bransch uttrycker sig via form och 

innehåll. I denna analys har webbplatser inom branschen undersökts för att ge en bild 

av konkurrenterna och samtidigt låta dessa visa hur marknaden ser ut. Detta har 

vidare gett riktmärken för hur den blivande webbportalen bör utformas för att stå ut 

på denna marknad men ändå tillhöra den rätta genren. 

2.1.1 Genrer 

Genre är ett begrepp som har funnits länge och är allmänt känt. Inom exempelvis film 

och litteratur används begreppet frekvent. Det finns även genrer för olika produkter 

på olika marknader. I båda fallen handlar det om ett samförstånd mellan den som 

producerar något och den som ska använda det som producerats. Om en filmproducent 

ska skapa en actionfilm måste denne tänka på, att den som ska titta på filmen 

förmodligen har vissa förväntningar för genren action. En genre hålls samman med 

vissa gemensamma element. I en filmgenre kan dessa element vara t.ex. miljö, 

karaktärer, handling och stil. [6] 

 

Användare, av produkter av en viss genre, har alltså vissa förväntningar. Genrer ger 

människor något som är bekant och som de är vana vid. De förväntningar som 

användare av en viss genre har, bör efterlevas av en producent, designer, för att ge 

användaren den igenkänning de vill ha. Detta innebär inte att det alltid är en bra idé 

att kopiera element, från en annan produkt av samma genre, rakt av. Det är viktigt 

att veta om element fungerar för användare innan de kan ses som en självklar del av 

genren. [6, 7] Dessutom behöver produkter ha något utöver det konkurrenterna har 

för att ge ökad kundtillfredställelse. [28] 

 

På webben är genrer ett lite nyare begrepp, men ändå ett tämligen väletablerat 

sådant. Samma sak gäller för dessa genrer som andra. En webbplats som tillhör en 

viss genre har vissa element gemensamt med andra webbplatser inom samma genre. 
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Element kan vara specifika för genren de tillhör. [8] Dessa element finns då endast på 

webbplatser inom samma genre. Andra element är standardiserade över hela webben 

och ibland specifika för olika webbläsare. De elementen kan vara exempelvis 

navigationselement. Det är vanligt att navigera sig på en webbplats med exempelvis 

menyer, breadcrumbs och länkar. [8] 

2.1.2 Analysen 

Genreanalys är inte en fullständigt beprövad och dokumenterad metod inom webb- 

och interaktionsdesign men har använts inom litteratur- och filmstudier länge. [7] 

Vissa har dock kommit fram till en del riktlinjer för metoden inom detta område. När 

genreanalysen för detta projekt genomfördes hämtades kunskap om metoden från 

andra utförda analyser för webbgenrer. Främst följer analysen riktlinjer från 

Lundberg, Arvola och Holmlids artikel A Genre Approach to Competitive Analysis in 

Interaction Design från 2007. Andra artiklar och uppsatser har också granskats. [8, 9, 

10] 

 

Vissa av genreanalyserna som har studerats, har riktat in sig på specifika element på 

en webbplats, [9] medan andra har undersökt genrer i sin helhet. [8, 10] Detta beror 

på vilka huvudsyften som har funnits med de olika analyserna och de projekt som har 

utförts. 

 

Ovanstående källor påvisar olika tillvägagångssätt för genreanalys som grundar sig i 

vissa gemensamma riktlinjer. En webbplats inom en viss genre analyseras genom att 

delas upp i viktiga element som sedan analyseras med avseende på deras innehåll, 

syfte och form. Beroende på vad en genreanalys har för syfte, eller vilket slutresultat 

den ska leda till, finns det dock andra aspekter som kan vara relevanta. Position och 

beteende är exempel på sådana. Dessa olika aspekter ger sedan stöd för en jämförelse 

mellan liknande element på olika webbplatser. [7] 

 

Innehållet är viktigt att analysera för att komma fram till vad ett element har för 

syfte. Det är bra att ifrågasätta hur innehållet påverkar interaktionen. Frågan kan 

också vara huruvida innehållet för ett visst element varierar från en webbplats till en 

annan och om interaktionen eller syftet då förändras likväl. 

 

Syfte kan identifieras både för en hel genre och för vissa designelement. [7] Det är 

relevant att studera vilket syfte olika element på en webbplats har. Detta eftersom 

syftet kan svara till varför element har eller bör ha en bestämd utformning.  En meny 
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t.ex. har som syfte att ge överblick för en webbplats innehåll. I en analys kan det då 

begrundas huruvida formen på menyn uppfyller syftet. För att komma fram till om 

designbesluten, för olika webbplatser inom en genre, har fungerat är det viktigt att 

veta om dessa för fram syftet med webbplatsen och dess element. Om syftet inte 

uppfylls är det något som inte fungerar i designen. 

 

Position ger en indikation till hur viktigt ett element är. Om element placeras högt 

upp kan det klassificeras som viktigare än de element som finns nedanför. Position 

kan också visa på om ett element hör ihop med något annat eller inte genom närhet 

och avstånd. [3] Det kan då diskuteras huruvida ett element kommer till sin rätt och 

uppfyller sitt syfte ordentligt beroende på var det är placerat. 

 

Form handlar till viss del om utseendet på ett element eller en webbplats i sin helhet, 

men förutom utseendet handlar det också om position och rörelse i rum, tid och 

actionrymd. [7] Inom interaktionsdesign är de sistnämnda aspekterna viktigt att 

tänka på, eftersom det är detta som förklarar sambanden mellan olika element. 

Utseendet är det som sedan har i uppgift att indikera hur ett element interagerar, rör 

sig eller vad en användare kan förvänta sig av det. Utseendet är viktigt för att 

användaren ska kunna förstå var en länk leder eller vad som händer om en knapp 

klickas. Om ett element är utformat så att en användare inte förstår hur det ska 

användas förlorar det sitt syfte. 

2.1.3 Förebilder 

Webbportalen för mödravården är på sätt och vis början på en ny webbgenre. Än så 

länge finns det inget annat landsting i Sverige som har utformat personliga sidor för 

sina patienter på liknande vis. Detta betyder inte att det inte finns genrer som kan 

relateras till denna och förebilder som kan vara till hjälp vid skapandet av portalen. 

 

På webben finns det många svenska interaktiva webbplatser som berör ämnena 

familjeliv och graviditet. I rapporten benämns dessa webbplatser som gravidportaler. 

Tillsammans har de tusentals medlemmar och användare. Dessa webbplatser har 

många gemensamma element som binder dem samman till en genre. Vissa av dessa 

element kan klassas till genren webbsidor, medan vissa är specifika för aktuell genre. 

De mest relevanta elementen för genreanalysen är de som rör graviditet, eftersom det 

är det ämnet som den nya webbportalen kommer att beröra. Som kan utläsas av 

resultatet, i kapitel 4 i rapporten, finns det verktyg, artiklar och olika interaktiva 
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element på dessa sidor som berör graviditet. Dessa element har gemensamma faktorer 

från webbplats till webbplats. 

 

Eftersom den blivande webbportalen har samma målgrupp som gravidportalerna ovan 

och kommer att dela en del element med dessa studeras de i genreanalysen. Förutom 

gravidportalerna finns också genren hälsa och sjukvård. Här finns förebilder som kan 

påvisa, hur patienter idag är vana att mottaga information om vård och sjukdomar.  

 

De olika webbplatser som har analyserats benämns i styckena nedan som beskriver 

genreanalysens struktur och olika delar. 

2.1.4 Genreanalysens upplägg 

I vissa fall kombineras genreanalyser med användarintervjuer för att ge en bild av 

hur användare uppfattar webbplatserna och de olika element som specificerats för 

dessa. [8, 10] På grund av framförallt tidsbrist var detta inte en möjlighet för denna 

genreanalys. 

 

Analysen är uppbyggd i två delar. Den första delen är en övergripande analys av 

gravid- och familjelivsportaler. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] Den andra delen 

fokuserar på två specifika informationselement hos dessa portaler och ytterligare 

webbplatser inom hälsa och sjukvård. [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27] Varje del har en 

observationsdel där iakttagelser har införts i tabeller för att fungera som underlag för 

jämförelse. Sedan följer en analysdel där observationerna analyseras utifrån vad som 

är bra och vad som är mindre bra med olika element och webbplatser. Jämförelsen av 

elementen har gjorts genom att titta på fyra aspekter för varje element: innehåll, 

syfte, position och form. 

 

Litteratur 

För att ta fram en referensram, över vad som är bra och vad som inte är bra, har en 

mindre litteraturstudie genomförts (se kap. 3). Denna studie har innefattat litteratur 

som berör grafisk design, interaktionsdesign, informationsdesign m.m. Utifrån denna 

litteratur har vissa regler, standards och uppfattningar belysts för de olika elementen 

som undersökts i genreanalysen. När sedan jämförelseanalyserna genomförts har 

analysen av de olika elementen på varje webbplats vägts mot litteraturstudien och 

användarupplevelsen i samband med observationen. 
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Kundtillfredsställelse  

Utifrån användarupplevelsen och litteraturstudien har de olika webbplatserna 

placerats i en modell i förhållande till den tillfredsställelse varje element har gett. (se 

bilaga 3) Den modell som har använts är Kanos modell över kundtillfredsställelse 

(User satisfaction model). Denna modell delar in egenskaper hos en produkt i tre 

kategorier Måste ha (Must be), Mer är bättre (More is better) och Wow-egenskaper 

(Delighters). Dessa kategorier används för att beskriva den nivå av 

kundtillfredsställelse en produkt har. [28] 

 

Tillfredställelse med en produkt, som mycket väl kan vara en webbsida, äger rum när 

användarupplevelsen stämmer överens med eller överstiger förväntningarna på 

produkten. [28] Kvalitéer hos en produkt som tillhör kategorin Måste ha, förväntas 

finnas och tas för givna av användaren. Om dessa saknas för en produkt frambringas 

irritation och missnöje hos användaren. Finns dessa kvalitéer tas tillfredställelsen 

endast upp till en neutral nivå. Det går alltså inte att designa en produkt som endast 

besitter helt perfekta Måste ha-egenskaper eftersom dessa redan förväntas. För att ta 

kundtillfredsställelsen förbi den neutrala nivån bör en produkt ha karaktärsdrag som 

tillhör kategorin Mer är bättre. Dessa karaktärsdrag ökar användarens 

tillfredställelse men inte på något dramatiskt vis. Om en produkt däremot besitter 

wow-egenskaper betyder det att användaren får uppleva något som överraskar på ett 

mycket positivt sätt och ger något som inte förväntades överhuvudtaget. 

 

Det är wow-egenskaperna som gör att produkter och genrer utvecklas. Med tiden blir 

dessa egenskaper förväntade och blir då standard för en produkt eller en speciell 

genre. En designer bör alltid sträva efter Mer är bättre och wow-egenskaper för att 

skapa något som står ut och ger användare det där lilla extra. 

 

I modellen (se bilaga 3) är webbplatsernas olika element placerade efter fyra nivåer. I 

den lägsta nivån befinner sig de element som saknar Måste ha-egenskaperna. I den 

näst lägsta nivån finns element som innehar Måste ha-egenskaper men inget utöver 

detta. I de två högsta nivåerna, som finns över neutral-strecket, innehar elementen 

egenskaper som överstiger förväntan och vid några tillfällen kan klassas som wow-

egenskaper.  

 

Designbeslut 

I slutet av genreanalysen har vissa designbeslut tagits för den blivande webbportalen 

baserat på analyserna. Dessa designbeslut lägger en grund för designarbetet och är 
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främst menade att exkludera det som har varit mindre bra med webbplatserna i 

genreanalysen, i den nya stilguiden. 

2.1.5 Genreanalys del 1: Övergripande form av gravidportaler 

Denna del syftar till att analysera den övergripande formen på de webbsidor, som i 

denna rapport beskrivs som gravidportaler. Tio stycken webbplatser har observerats 

och analyserats via vissa specifika element. I denna första del av analysen har främst 

formen på startsidorna och de sidor som rör graviditet jämförts sidorna emellan.  

 

Dessa element har granskats på varje webbplats:  

1. Logotyp - webbplatsernas logotyper 

2. Navigation – menyer är huvudfokus i analysen men även breadcrumbs och 

andra landmärken diskuteras. 

3. Layout - hur element placerats på webbplatserna och vilken struktur som syns 

4. Inloggning - elementet som hjälper medlemmar att logga in på webbplatserna, 

registrering granskas inte 

5. Färg - färgscheman på webbplatserna, i detta ingår färger på rubriker, länkar, 

text, boxar, logotyper, menyer m.m. 

 

Uttagna webbplatser i genreanalysens första del: 

1. www.barntotal.se 

2. se.babycenter.com 

3. www.blimamma.se 

4. www.familjeliv.se 

5. www.gravid.se  

6. www.growingpeople.se 

7. www.minbebis.com 

8. www.niomanader.se 

9. www.pasmallen.se 

10. www.9manader.nu 

 

Avgränsningar 

Gravidportaler innefattar endast svenska webbplatser och inte webbmagasin som 

handlar om graviditet. Analys av den övergripliga formen innebär att olika element 

studerats utifrån startsidan på varje webbplats. Förutom startsidan har även de sidor 

som rör graviditet undersökts. Andra sidor har inte haft någon roll i analysen och 
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medlemssidor (sidor som kräver inloggning) har heller inte varit åtkomliga vid 

undersökningen. 

 

Annonser och reklam har inte analyserats men ändå nämnts som en del av layouten, 

på startsidan, i observationen. Bottenmenyer, det vill säga mindre menyer i 

webbplatsernas sidfötter, har exkluderats från analysen eftersom de inte är relevanta 

för slutresultatet. I denna första del av genreanalysen granskas inte heller 

informationsflöde och innehåll i informationselement noggrant, eftersom detta följs 

upp i den andra delen av genreanalysen. 

2.1.6 Genreanalys del 2: Informationsflöde och specifika element 

I denna del av analysen sker en fördjupning i olika informationsflöden och 

informationselement. Med informationsflöde menas hur text och bild agerar 

tillsammans och till viss del även hur besökarna kan navigera mellan olika sidor i ett 

specifikt element. 

 

Till att börja med undersöks ett element, som i denna rapport får namnet vecka för 

vecka, på gravidportalerna och fyra övriga webbplatser. Dessa fyra nya sidor har 

sjukhus och landsting runt om i landet som avsändare. Med hänsyn av deras 

offentliga status förväntar sig besökarna på dessa sidor seriös, trovärdig och bra 

information.  Detta skiljer dessa sidor från gravidportalerna, som har möjligheten att 

erbjuda information och andra element som är mindre seriösa och mer lättsamma. 

 

För att ytterligare undersöka informationsflöde har sedan ytterligare ett element, som 

i denna rapport kallas webbskola, granskats på tre nya webbplatser. Dessa sidor 

behandlar inte ämnet graviditet men rör sig inom kategorin hälsa och sjukvård.  

 

Beskrivning av element: 

1. Vecka för vecka: Detta element är något som är vanligt inom branschen. Detta 

element visar och informerar besökarna om vad som händer vecka för vecka 

under graviditeten.  

2. Webbskola: Detta är ett informationselement där besökarna på en webbplats får 

information om ett ämne på ett sätt som liknar en kurs.  

 



 12 

Undersökta webbplatser i den andra delen av analysen exkl. 

gravidportaler: 

 

Vecka för vecka: 

1. www.sjukvardsradgivningen.se (Avsändare: alla Sveriges landsting) 

2. www.vardguiden.se (Avsändare: Stockholms läns landsting) 

3. www.nll.se (Avsändare: Norrbottens läns landsting) 

4. www.vard.vgregion.se/sv (Avsändare: Västra Götalandsregionen) 

 

Webbskola 

1. www.lj.se (Avsändare: Landstinget i Jönköpings län) 

2. www.cancer.nu (Avsändare: Astra Zeneca)  

3. www.sundkurs.se (Avsändare: Karolinska institutet och Hjärt & lungfonden) 

 

Avgränsningar 

Innehållet i texter har inte granskats, utan bara hur texten är utformad tillsammans 

med bilder. Den övergripande formen på gravidportalerna undersöks i första delen av 

analysen och formen på de nykomna webbplatserna är inte en del av analysen. Vissa 

element innehåller videor, ljud och animationer av olika slag. Detta nämns i 

observationen men har inget fokus i analysen. 
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3. Litteraturstudie 

I denna studie har, som nämnts innan, olika element studerats, i kurslitteratur som 

har använts för programmet Grafisk Design och Kommunikation. Olika regler, 

standards och uppfattningar inom ämnena grafisk design, interaktionsdesign och 

informationsdesign har belysts i detta kapitel. Dessa fungerar senare som stöd i 

jämförelseanalyserna, i genreanalysens två delar. 

3.1 Logotyp 

En logga är en viktig del av ett företags varumärke och fungerar som ett ansikte utåt. 

På en webbplats visar logotypen namnet på webbplatsen och vilken avsändare som 

ligger bakom den. En loggas utseende och färger bör alltid stämma överens med 

företagets eller organisationens övergripande profil/affärsidé. Den bör också vara 

läsbar och lätt att känna igen. Enligt Alina Wheeler bör en logotyp även vara hållbar 

och varaktig. [29] 

 

En logotyp på webben bör höra samman med resten av utseendet på webbplatsen och 

den bör spegla innehållet och syftet med webbplatsen på ett bra sätt. Läsbarhet är 

definitivt lika viktigt för en logotyp på webben som för en som ska tryckas. Det är 

viktigt att använda färger och typsnitt som fungerar bra att läsa på skärm. Det är 

dock inte alltid lika viktigt att kunna ändra storlek på logotypen om den endast 

används på webbplatsen. Vidare, är det lättare att förnya den om webbplatsen byter 

utseende. På webben finns det även en möjlighet att använda en logotyp som ett 

interaktivt element, leka med dess färger o.s.v. 

 

En vanlig standard för en logotyp på webben är att den används som länk tillbaka till 

startsidan. Detta ger ett bra landmärke för besökare om logotypen har samma 

position genom hela webbplatsen. Det vanligaste, för logotyper på webbplatser, är att 

de placeras i sidhuvudet till vänster eller mot mitten. [8] 

3.2 Navigation 

Navigationen har som syfte att leda besökare genom en webbplats. Detta åstadkoms 

ofta via menyer. En meny ger besökare alternativ och kategorier att välja mellan. En 

fördel med menyer är att de ger besökare flera navigationsalternativ på en mindre 

yta. [30] Om en sida har mycket innehåll kan en meny hjälpa till att ge besökare en 

enkel översikt med hjälp av kategorier. 
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I boken Designing for interaction tas vissa grundläggande designregler upp för 

interaktionsdesign. Vissa av dessa regler är mycket relevanta för navigation på 

webbplatser. George Miller, professor i psykologi kom 1956 fram till sin Magical 

number seven rule, som grundar sig i att den mänskliga hjärnan bäst kommer ihåg 

information som visas i stycken med sju element (minus eller plus två) i taget. Denna 

regel kan komma till användning vid skapande av en meny. Om webbdesignern håller 

sig till sju (mer eller mindre) kategorier i menyn ser denne till att användaren får en 

överblick av innehållet som lätt kan kommas ihåg. [3] 

 

Vidare, handlar regler i samma bok t.ex. om att interaktionselement bör vara smarta. 

Ett element eller en produkt kan klassificeras som smart om den förhindrar 

användaren från att göra misstag eller göra mer än denne behöver. Om en meny eller 

något annat navigationselement inte är smart skulle en konsekvens kunna vara att 

besökare tappar bort sig på webbplatsen, inte finner det de söker eller att de finner sig 

i en situation där de inte vet hur de ska ta sig tillbaka till en sida de redan varit på. 

 

Rubrikerna i en meny är en viktig del av att ge besökare feedforward. Detta innebär 

att besökaren vet vad som kommer att hända innan de utför en handling. Om 

rubrikerna i menyn är tillräckligt tydliga kan besökare förstå vad som väntar dem. 

Feedback innebär att besökarna får någon slags indikation, att något har hänt, när de 

har utfört en handling. [3] 

 

Feedback ges bland annat genom att något händer när en länk klickas, t.ex. att en ny 

sida öppnas. Men förutom detta kan det också vara bra att ge feedback för att ett ord 

eller en mening, är en länk. Detta kan exempelvis ges genom att skapa en händelse 

när muspekaren dras över en länk. En sådan händelse kan vara att färgen på länken 

ändras eller att ordet blir understruket. 

 

För att besökare ska få feedback om var de befinner sig på en webbplats är det bra om 

sidan markeras på något sätt i menyn eller via andra element. En markering kan t.ex. 

vara att textfärgen är en annan på den länk där besökaren befinner sig eller att 

bakgrundsfärgen skiljer sig. Andra element som ger indikation om var besökaren 

befinner sig är t.ex. rubriker, färger och breadcrumbs. 
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3.3 Layout 

En bra layout är viktig för att skapa struktur för innehållet på en webbplats. 

Layouten framställer även hierarki för element och visar vilka sådana som är viktiga 

och vilka som är mindre viktiga. Det är bra att använda en grid när en layout tas 

fram. En sådan hjälper webbdesigners att få fram ett tydligt mönster för innehållet på 

webbplatsen och organiserar information i sammanhängande mönster. Den skapar 

också gutters, som är beteckningen på det vita området mellan rutor och spalter. Detta 

område är viktigt då det skapar närhet alternativt avstånd mellan element.  

 

Om två element placeras nära varandra indikerar det att dessa hör ihop på något vis 

eller har liknande relevans. Om alla element hade samma avstånd till varandra blir 

det svårt för besökare att veta var de ska fästa sin blick och det ges ett ganska rörigt 

uttryck. Vidare leder detta sedan in på positionering i en layout. Att placera element 

på samma linje i en grid (lodrätt och vågrätt) kan även det skapa samhörighet. [3] 

 

Enligt Edvardsson och Lundin (2003) stördes användarna, i deras genreanalys, för 

fotbollsklubbsidor i allsvenskan, av annonser som fanns insprängda i innehållet. 

Användarna föredrog att annonser placerades utanför huvudfältet. [10] Detta kan 

vara bra att tänka på när dessa element positioneras, även inom andra genrer.  

3.4 Färg 

Färg frambringar känslor hos människor, uttrycker personlighet och kan skapa 

associeringar till ett varumärke. Ibland kan färg användas för att förena ett 

varumärke och hålla det samman och vid andra tillfällen kan färger hjälpa till att 

skapa enhetlighet för olika produktserier. [29] Färger kan även skapa personlighet för 

en webbplats och hålla samman en genre. Istället för produkter kan exempelvis 

kategorier på webbplatser förenas med olika färger. 

 

Varje färg har olika associationer för olika människor och kulturer runt om i världen. 

Exempelvis har vitt ofta associerats med oskyldighet och godhet medan svart är dess 

motsats. Detta kan vara bra att tänka på när design skapas. [30] 

 

Vidare har färger praktisk betydelse. Exempelvis behöver inte en vit bakgrund på en 

webbplats vara menad att frambringa en känsla av oskyldighet. Vit bakgrund i denna 

situation ger bra kontrast mellan bakgrund och text och vidare skapar detta bra 
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läsbarhet för texten. Det är oftast svårt att få bra läsbarhet för text på en färgad 

bakgrund och därför är det standard med vit bakgrund på webben. [3]  

 

Enligt Dan Saffer kan färger precis som positionering och layout skapa samhörighet 

mellan olika element. Om två element har samma eller liknande färg ger det besökare 

känslan av att dessa element hör ihop. Detta kan fördelaktigt användas för 

färgkodning av kategorier i en meny, genom att ge olika färger för olika kategorier och 

därigenom visa vilka sidor som hör ihop. En webbdesigner bör dock vara försiktig med 

användandet av färg. Om en sida har för många färger som har hög färgmättnad kan 

det ge ett rörigt och skrikigt intryck. Om det däremot är för få färger kan webbplatsen 

få ett tämligen platt och tråkigt uttryck. [3] 

3.5 Bilder 

Fotografier och illustrationer är menade att illustrera och stödja textinnehållet på en 

webbplats. Hög kvalité på bilder är alltid viktigt för att ge ett bra intryck men de bör 

inte vara i vägen för innehållet. Det bästa intrycket ges om text och bild samarbetar 

för att framföra ett budskap. [31] 

 

För att lyfta fram budskap finns det olika typer av bilder. För att skapa bra och stark 

bildkommunikation kan tre olika typer av retoriska bilder användas, presentativa, 

metonymiska och metaforiska. Presentativa bilder används för att visa hur något ser 

ut eller fungerar, de har sitt ursprung i faktabilder. Metonymiska bilder visar en 

mindre, representerande del av ett stort abstrakt sammanhang medan metaforiska 

bilder skapar en association till ett visst sammanhang genom ett annat. [32] 

 

Presentativa bilder används bland annat för informationsgrafik. Denna typ av grafik 

används för att presentera fakta, händelseförlopp och för att göra komplicerade 

sammanhang begripliga. Infografik kan användas för att visa upp sådant som ett 

fotografi inte kan. Exempelvis är det svårt att via ett fotografi visa upp ett foster inne 

i en kvinnas mage men det går enkelt att illustrera med hjälp av t.ex. layering och 

separation.[33] Denna metod går in på djupet av ett objekt för att visa detaljer i flera 

lager. 
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4. Genreanalys 

Som nämndes innan är genreanalysen uppdelad i en övergripande analys av tio 

stycken gravidportaler och en mindre analys för två utvalda informationselement på 

gravidportalerna och sju andra sidor inom hälsa och sjukvård. Båda delarna 

innehåller en observationsdel som utgår från iakttagelser på webbplatserna. De 

innehåller även en analysdel som väger webbplatsernas element mot varandra, mot 

användarupplevelsen samt litteraturstudien. I detta kapitel beskrivs genreanalysen och 

dess resultat. 

4.1 Del 1 – Övergripande form på gravidportaler 

Gravidportalerna har granskats via fem element. Dessa representerar den 

övergripande formen av startsidan och sidor rörande graviditet. Dessa valdes grundat 

på en enkel observation innan den grundliga genreanalysen. Eftersom syftet med 

genreanalysen är att få inspiration till ett utseende för den nya webbportalen var 

element som navigation, layout och färger extra viktiga.  

4.1.1 Observation 

Här redovisas de iakttagelser som gjorts för de tio webbplatserna i genreanalysens 

första del. De fem elementen, logotyp, navigation, layout, inloggning och färg, har 

identifierats för varje webbplats och en grundlig observation har utförts av dem. 

Observationen har haft som syfte att ge ett underlag för analysen och visa upp 

likheter samt olikheter mellan olika element. 

 

Det blev tidigt klart att gravidportalerna kan utge sig för att tillhöra en genre. 

Likheter i framförallt layout men även i färger, innehåll och navigation fastställde 

detta i ett tidigt stadium av analysen. Nedan visas likheter i layouten hos två 

webbplatser i figur 1. Detta görs via wireframes (se bilaga 2) av layouten, som visar 

var element placerats för dessa två webbplatser. Vidare går det att se vilken sorts grid 

som har använts och hierarkin som råder mellan olika element.  
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Figur 1 – Wireframes för gravid.se och blimamma.se. [15, 13] 

 

För att skapa ett underlag för jämförelseanalysen samt göra information överskådlig, 

har information om innehåll, syfte, position och form, för de olika elementen, förts in i 

en tabell. (se bilaga 1) Utdrag ur tabellen visas nedan i figur 2.  

 

Namn:  Barntotal (www.barntotal.se) 1.  
Innehåll: Faktabank, nyheter, rådgivning, verktyg, länkar, community med forum, bloggar och 

krypin.    

Syfte: Handhålla en mötesplats för gravida kvinnor och kvinnor med barn där de kan mötas och 
interagera med varandra. Erbjuda information och nyheter inom ämnen som graviditet 
och familjeliv. 

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 
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  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: Hjärtsymbol t.v. och text t.h. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns 
på alla sidor av webbplatsen på 
samma position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny med tre typer av undermenyer, sitemap, tillbaka-länkar,  läs mer-
knappar, sökfunktion, länkar, bläddringsfunktion för artikelflöde och 
dropdown-listor. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmenyn: horisontell under sidhuvudet. Undermeny: horisontellt under 
huvudmenyn, som dropmeny i första undermenyn och högst upp i 
vänsterfältet.  

  Form: Utseende menyer: Huvudmeny: Rundade hörn, länkar 
med hover som byter bakgrunds- 
och textfärg. Undermeny 1: Rundade 
hörn, färgad bakgrund och länkar 
med hover. Nedåtpekande pil till 
höger om länk med undermeny. 
Undermeny 2: Dropmeny från första 
undermenyn. 

    Rörelse & rum: Klickad länk i huvudmeny ändrar 
undermeny 1 som blir anpassad efter 
rubrik. Huvudmenyn är alltid synlig 
på alla sidor, undermeny 1 är alltid 
tillgänglig via huvudmenyn.  
Undermeny 2 är tillgänglig från 
undermeny 1 och visas när 
muspekare dras över länk i 
undermeny 1. 

 

Figur 2 – Utdrag ur tabell (bilaga 1). www.barntotal.se [11] med ett par element.  

4.1.2 Analys 

Baserat på litteraturstudien och användarupplevelsen vid observationen har, som 

nämnts innan, elementen på de olika webbplatserna jämförts med varandra. Det 

viktigaste ur denna jämförelseanalys finns beskrivet nedan. Elementen har förts in i 

en modell (bilaga 3) där de har placerats enligt fyra olika nivåer. Främst analyseras 

de element som hamnat över eller under den neutrala nivån. Den neutrala nivån 

beskrivs övergripande i början av analysen för varje element och de webbplatser som 

tillhör denna nivå diskuteras inte vidare. Webbplatserna har placerats inom de olika 

nivåerna, uppifrån och ned, beroende på hur tillfredställande de ansetts. Hur element 

är placerade inom den neutrala nivån har dock inte haft någon betydelse för analysen. 
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Logotyp 

Vid observation av de tio gravidportalerna märks tidigt ett mönster för hur 

logotyperna är utformade, var de är placerade och vad de har för syfte. Vissa mönster 

har inte nödvändigtvis en koppling till den specifika genren utan grundas på 

standards som är vanliga inom de flesta genrer på Internet. 

 

Lundberg och Ihlström konstaterar 2004 i en genreanalys, för genren 

nyhetstidningar online, att alla webbplatser i deras analys använder sin logotyp som 

ett landmärke för att ta besökare tillbaka till startsidan. Alla webbplatser de 

undersökt har även placerat logotypen i sidhuvudet till vänster eller mot mitten. [8] 

Detta tycks gälla även för genren; klubbsidor i allsvenskan [10] och gravidportaler. 

Detta faktum tycks alltså vara oberoende av genre och kan klassificeras som 

standards. Alla webbplatser utom en i observationen för gravidportaler hade sin 

logotyp länkad tillbaka till startsidan och åtta webbplatser hade sin logga till vänster i 

sidhuvudet medan två hade den närmare mitten. 

 

Standards skapar igenkänning för användarna, om en webbdesigner skulle bryta 

dessa helt och hållet, tvingas besökarna att lära sig något nytt och detta kan orsaka 

frustration. Standards bör endast brytas om ett avsevärt bättre alternativ kan 

presenteras. [3] 

 

Utformningen på de olika webbplatsernas logotyper har vissa likheter. (se logotyper 

nedan) Vid observation av färger syns det tydligt att exempelvis den blå/turkosa 

färgen återkommer i fyra stycken logotyper. Rosa är också en återkommande färg, 

dock med olika nyansskillnader. Färgtonerna är för det mesta åt det ljusare hållet och 

detta stämmer ofta överens med övriga färgprofiler på webbplatserna. En del av 

sidorna har hämtat mycket av sin färgprofil, för resten av webbplatsen, från 

logotypen. 
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Tydligt är också att de flesta logotyperna har rundade, mjuka former. Typsnitten som 

används i logotyperna har på de flesta av webbplatserna en lekfull och mjuk form. 

Eftersom barn är lekfulla, oskyldiga och mjuka små varelser speglar detta utseende 

innehållet på ett bra sätt enligt mig. En symbol bör spegla samma saker. 

 

Det som förväntas av en logotyp är, baserat på konstateranden ovan, att den bör 

vara placerad i sidhuvudet och länkas tillbaka till startsidan. Den bör förmodligen 

också ha en lite mjukare och ljusare framtoning baserat på den genre som den tillhör 

och självklart vara läsbar och stämma överens med webbplatsens övriga färgprofil. 

Om detta stämmer in på en logotyp i observationen har den placerats i den neutrala 

nivån i Kanos modell. [9, 28] 

 

Den webbplats vars logotyp stiger över förväntan är familjeliv.se. Detta eftersom 

den använder sin logotyp enligt förväntan men också skapar mervärde genom 

färgkodning. Deras logotyp byter färg beroende på var en besökare befinner sig på 

webbplatsen. Detta görs konsekvent och gör att den känns modern och lekfull 

samtidigt som jag anser att den interagerar med navigationen på ett smart sätt. 

 

En webbplats som hamnar smått under förväntan är pasmallen.se då deras logotyp 

inte är klickbar. De kompenserar dock för detta genom en rubrik i menyn som heter 

hem och tar besökare tillbaka till startsidan. Två logotyper ger ett mycket omodernt 

och icke genreenligt intryck enligt mig, dessa finns på blimamma.se och 9manader.nu. 

Den första logotypen speglar detta genom val av färg på texten, som är ganska mörk 

och svårdefinierad. Symbolen är mycket otydligt och svårtolkad medan texten har en 

skugga bakom sig som gör den svår att läsa, då mellanrum mellan bokstäver 

försvinner. Den är också mycket liten vilket ytterligare försvårar läsbarheten. Den 

andra logotypen har färger som inte stämmer överens med genren. Svart och orange 

ger mig helt andra associationer än barn och familjeliv. 9:an ligger dessutom i en 

fyrkant vilket ger logotypen ett hårdare intryck. Läsbarheten störs aningen av att 

ordet månader har lagts lite över 9:an. 

 

Navigation 

Navigation och menyer på de olika webbplatserna har både likheter och olikheter. Alla 

använder menyer, antingen horisontella vid sidhuvudet eller lodräta högst upp i 

vänsterkolumnen. Mängden innehåll varierar från webbplats till webbplats vilket 
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leder till att även navigationen varieras efter detta faktum. Alla sidor har en tydlig 

huvudmeny, eller ett par, och de flesta använder även undermenyer för dessa. 

 

Många av navigationselementen som används är standard för hela webben och 

inte bara för denna genre. Som även går att se i Lundbergs och Ihlströms analys 

(2004) är den vanligaste placeringen för en meny högst upp eller till vänster. [8] Det 

är viktigt att en meny syns direkt när besökare öppnar en webbplats eftersom detta 

oftast är huvudelementet i navigationen. Högst upp horisontellt eller högt upp till 

vänster passar då bra. Alla gravidportaler hade menyer placerade antingen 

horisontellt under eller över sidhuvudet eller högst upp i vänsterkolumnen.  

 

Andra element, som finns till för att indikera var på en webbplats besökarna 

befinner sig, är breadcrumbs, färgkodning, rubriker och markeringar i menyer. En 

webbplats bör ha åtminstone ett sådant element eller ett par eftersom detta ger 

feedback till besökare var de har hamnat. De sidor som använder breadcrumbs 

konsekvent har ett fungerande system, ofta kombineras det då med en markering i 

menyn. Fem sidor av tio använder sig av breadcrumbs. De flesta av gravidportalerna 

använder markeringar i menyn och har även hover-effekter för att visa vilka ord som 

har en länk.  

 

Färgkodning fungerar bra så länge det verkligen är menat att indikera var på 

webbplatsen en besökare är. Om en webbplats använder många olika färger på boxar 

eller rubriker och det inte finns något samband mellan de med olika färgerna kan det 

ibland bli förvirrande tycker jag.  

 

Det finns förväntade egenskaper och element för navigation och de flesta är inte 

genrespecifika. Menyer bör finnas och det är bra om länkar i menyn markeras när de 

besöks. Menyerna bör inte innehålla för många rubriker och de bör också vara 

placerade långt upp på sidan. Besökare måste få feedback angående var de är på 

webbplatsen och alltid erbjudas en bra översikt. Något annat som är viktigt för 

navigationselement är att de är konsekventa. Om en logotyp fungerar som landmärke 

på en sida men inte på en annan vet besökaren inte vad som kan förväntas. 

Detsamma gäller breadcrumbs, menyer m.m. Webbplatserna som placerats på en 

neutral nivå har dessa egenskaper och element.  

 

De flesta webbplatserna lever upp till de förväntade kriterierna, för navigation, 

men det är endast ett par som överstiger förväntningarna. Familjeliv.se skiljer sig 
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från de andra sidorna eftersom de har en genomarbetat färgkodning som går igenom 

många element på webbplatsen. Deras portal har mycket innehåll och färgkodningen 

hjälper till att hålla det under kontroll. Besökare får en indikation för vilken kategori 

de befinner sig under genom att varje område har en färg. De olika färgerna visas via 

logotypen, undermenyn, anfanger, rubriker och andra element. Markeringar i menyn 

och breadcrumbs visar exakt vilken sida som visas. Det är svårt att tappa bort sig på 

deras webbplats eftersom de är mycket konsekventa med sin färgkodning.  

 

En av portalerna använder flera menyer på ett konsekvent och bra sätt, denna portal 

är barntotal.se. Deras menyer är smarta på det vis att de alltid erbjuder en översikt. 

Eftersom många av de andra sidorna inte hade alla bitar på plats för sin navigation 

sjönk min förväntan och då barntotal.se har ett menysystem som fungerar jättebra 

placerades de aningen över förväntan. 

 

Det fanns webbplatser vars navigation var under förväntan. På growingpeople.se 

fanns det en översikt för varje kategori i huvudmenyn, men den var dold bakom ett 

artikelflöde vilket gjorde den svår att hitta. Vidare är de inte konsekventa med sina 

breadcrumbs som bara dyker upp på vissa sidor och när de finns är inte logotypen 

klickbar längre. På gravid.se finns en fungerande huvudmeny men deras 

undermenyer skapar förvirring. De har sporadisk ordning på länkarna, är mycket 

inkonsekventa och det är svårt att få en överblick av webbplatsens innehåll. 

Undermenyerna har vidare ingen tydlig sammankoppling till huvudmenyn. Hierarkin 

i undermenyerna ändras och vissa länkar hamnar ibland under länkar som de inte bör 

vara under, detta skapar också förvirring. Gravidportalen minbebis.com har inga 

undermenyer alls. Detta bidrar till att besökare inte får en bra överblick. De olika 

artiklarna nås bara via ett artikelflöde som är mycket stort och kräver mycket 

scrollning. Eftersom varje sida är lik den andra med liknande artikelflöden och utan 

undermeny eller speciell rubrik, får inte besökarna tillräckligt med feedback om var 

de har hamnat på sidan och hur de ska nå exakt det innehåll de letar efter. 

 

Layout 

Webbplatserna har många likheter i layouten. Alla har ett sidhuvud av något slag och 

de allra flesta har en definierad sidfot. Det varierar om annonser är del av layouten 

eller ej, men om annonser finns är de oftast positionerade till höger. Mittenpartiet är 

hos nästan alla gravidportaler uppbyggd som en trespaltig layout, med huvudfält och 

innehåll i mitten. Detta fält är också lite större. Det är endast två av webbplatserna 
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som inte har sitt innehåll centrerat på sidan, 9manader.nu och niomanader.se. Deras 

innehåll är vänsterställt.  

 

En webbplats som för detta element har placerats på neutral nivå lever upp till 

vissa förväntningar. Layout följer någon sorts grid, det finns ett sidhuvud och 

innehållet är uppdelat i minst två kolumner. Vidare, finns det inte för mycket 

insprängda annonser i innehållet.  

 

De flesta av webbplatserna höll sig till en lättöverskådlig och enkel standardlayout 

som beskrevs innan, men en webbplats lyckades lite bättre än sina konkurrenter. 

Layouten på se.babycenter.com var mycket enkel och konsekvent. Deras sidokolumner 

har ett mycket enhetligt innehåll och allt innehåll har sin givna plats i strukturen. 

Sidokolumnerna skiljer sig i färg, i förhållande till innehållsfältet och det gör även 

andra viktiga fält så som menyn. Annonser har placerats högst upp och till höger och 

bryter inte upp innehållet. Det är heller inte överväldigande mycket innehåll på 

startsidan som kräver scrollning eller överrumplar.  

 

Tre stycken webbplatser levde inte upp till förväntningarna helt. Growingpeople.com 

har en startsida som jag anser ger ett mycket rörigt intryck. På denna sida går det 

inte att se något tydligt gridsystem och annonser är insprängda överallt tillsammans 

med snabblänkar och annat innehåll. Väl inne på kategorier i huvudmenyn får 

layouten ett helt annat utseende, där det visserligen finns kolumner och ett huvudfält 

ibland, men dessa varierar i position och storlek. Vidare varierar placeringen av olika 

element så pass att det blir svårt att veta var olika element har sin plats.  

 

Det största problemet med minbebis.com är mängden artiklar i artikelflödet. Besökare 

tvingas skrolla långt ner innan sidfoten blir synlig i botten av sidan. Användbara 

snabblänkar finns mycket långt ner i sidokolumnerna och dessa blir då svåra att nå. 

Problemet är liknande för barntotal.se, de har visserligen en tydlig grid men viktigt 

innehåll pressas ner av sådant om verkar mindre viktigt och besökare tvingas skrolla.  

 

Inloggning 

Endast en av webbplatserna saknar medlemssidor och därför inloggning. För fem av 

webbplatserna prioriteras detta element högt. Detta märks genom den position 

elementet har. Viktigt innehåll placeras högre än mindre viktigt innehåll [3] och på 

dessa portaler placeras inloggningen högt upp. En av webbplatserna har inloggning på 

startsidan, men döljer det på resten av webbplatsen bakom en länk i huvudmenyn. De 
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resterande webbplatserna har inloggningen på speciella medlemssidor, bloggsidor, 

forum o.s.v. 

 

Ett inloggningselement måste uppfylla sitt syfte. Syftet är att på ett enkelt sätt 

föra medlemmar till deras personliga sidor och innehåll som är reserverat för dem. 

Det finns definitivt standards för inloggningselementet. De nödvändiga elementen är 

två textfält för användarnamn och lösenord. Dessa rubriker varieras från en 

webbplats till en annan, men textfälten finns alltid med. På sju sidor utav nio finns en 

checkbox som medlemmarna kan klicka, för att deras användarnamn ska kommas 

ihåg nästa gång de vill logga in. En logga in-knapp är också ett givet element som 

finns på alla gravidportaler. Oftast finns även en länk för att registrera sig på 

webbplatsen, i samband med inloggningen och en annan länk ifall medlemmar glömt 

sitt lösenord. 

 

Användare förväntar sig textfält med rubriker, en logga in-knapp och en länk ifall de 

har glömt sitt lösenord. Idag skulle jag vilja säga att även checkboxen blivit förväntad 

på webbplatser som besöks dagligen. För att hamna på en neutral nivå krävs alltså de 

standardelement som nämns ovan.  

 

De flesta av webbplatserna med inloggningselementet hamnade på en neutral 

nivå. En webbplats överträffade dock förväntningarna på ett enkelt sätt. Barntotal.se 

har förutom de förväntade elementen lagt till små symboler i textfältet som 

överraskar positivt och ger ett utseende som sticker ut från mängden. Symbolen för 

lösenord är en nyckel och detta är en standardsymbol för lösenord som jag skulle vilja 

påstå att de flesta förstår. 

 

En av portalerna, gravid.se, har ett inloggningselement med några brister. För det 

första var deras inloggning mycket svår att hitta. Även om sidan inte har mycket 

innehåll, som krävs inloggning för att komma åt, känns det ändå viktigt att elementet 

går att hitta när det behövs. På forumsidan finns en mycket liten länk längst ner på 

sidan och när denna klickas öppnas inloggningen i ett popup-fönster. Detta tycker jag 

känns mycket omständligt och omodernt eftersom många Internetanvändare i dagens 

läge dessutom har program som blockar popup-fönster.  

 

Färg 

Färgerna på de olika webbplatserna varierar ganska mycket. Några sidor har ganska 

starka, klara färger med mycket färgmättnad medan andra har mycket ljusa färger 
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med låg mättnad. Trots att ljushet och färgmättnad skiljer sig en del är det ändå 

samma typ av färger som används, rosa, blå, gul, grön och lila. Det finns undantag 

men dessa är de mest använda färgerna. Alla webbplatser utan undantag har vit 

bakgrund och de flesta håller sig till grå text.  

 

Det är lite komplicerat att definiera en neutral nivå för färger eftersom det inte 

finns många konventioner och standards för detta. Placeringen i modellen handlar till 

stor del om mina personliga preferenser. Det förväntas dock att färger inte är för 

skrikiga eller för ljusa. De bör heller inte inkräkta på läsbarheten. De flesta av 

webbplatsernas färgscheman håller sig till denna nivå. 

 

Ingen av webbplatserna lyckas göra bort sig helt i valet av färger. De allra flesta 

lyckas få en lekfull och ljus färgskala som enligt mig känns lämplig för 

webbplatsernas målgrupp och för det ämne de behandlar. Webbplatserna har alla bra 

läsbarhet för sitt innehåll.  

 

Familjeliv.se lyckas bra med att få djup och liv i sin webbsida med hjälp av färger och 

gradients. Deras färger är färgglada men inte för skrikiga samtidigt som de skapar en 

harmonisk färgskala tillsammans. Anledningen till att webbplatsen placerats långt 

över neutral nivå är densamma som för elementet navigation. Deras färgkodning 

skapar mervärde för webbplatsen. Webbplatsen barntotal.se har ett passande 

färgschema som känns lämpligt för målgruppen. Skuggor och gradients skapar liv och 

djup på sidan och färgerna ger mig en glad känsla.  

 

Ett par webbplatser stod ut på ett negativt sätt från resten och dessa var 

blimamma.se och 9manader.nu. Den förstnämnda har ett matt och inte alls färgglatt 

färgspråk, som inte stämmer överens med de förväntningar som getts för genren. Alla 

färger har låg mättnad och ibland är det svårt att utskilja om en färg är grå eller om 

den har en färgton i sig. Förutom menyn och till viss del bakgrunden som står ut lite 

känns webbplatsen ganska platt och tråkig. 9manader.nu känns mycket omodern i 

sitt färgspråk. Det känns som det inte finns någon tanke bakom färgvalen som är 

standard versioner av blå, grön och röd. Webbplatsen är även väldigt grå och känns 

inte anpassad till målgruppen. 
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4.2 Del 2 – Informationsflöde och specifika element 

I denna del granskas, som nämndes innan, informationsflödet via två element: Vecka 

för vecka och Webbskola. Dessa element valdes därför att de liknade element som är 

tänkta för den nya webbportalen.  

4.2.1 Observation 

Här redovisas de iakttagelser som gjorts för elementen Vecka för vecka och 

Webbskola, för fjorton respektive tre webbplatser, i genreanalysens andra del. 

Innehållet i de olika elementen har delats upp. Navigation, textflöde och bilder har 

varit huvudfokus när de två elementen har granskats. 

 

Även för denna del av analysen har iakttagelser förts in i en tabell (se bilaga 4) som 

fungerat som underlag för analysen. Ett utdrag ur tabellen visas nedan.  

 

Element:  Vecka för vecka 1.  
Webbplats: Barntotal (www.barntotal.se) 

Innehåll: Dropdown-lista med graviditetsvecka 1-40+ som länkar, informationstext och en text 
för varje vecka med rubriker, symboler, snabblänkar, signatur och stundtals bilder, 
illustrationer, animationer och ljudklipp. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet och i vänsterkolumnen. 

Form: Bilder: Fotografier blandas med illustrationer. Fotografier föreställer 
foster, gravida magar. Vissa ultraljudsbilder finns. Illustrationer är 
enkla bilder av en kvinna i profil från bröstet ner till låren. Ett 
foster är illustrerat på hennes mage och ger inblick in i livmodern. 
Det är endast livmodern och fostret bak till ryggraden som visas. 
För förstoring av fostret har den livmodern plockats ut ur helheten 
och förstorats bredvid kvinnokroppen. Det förstorade fostret finns 
i en cirkel som leds från kroppen med två streck.  

  

Symboler: Symboler finns på varje sida. De är blå, den ena föreställer enkel 
gubbe med runt huvud och en torso och den andra är ett streck 
med två pilar åt höger och vänster. Under gubben står nuvarande 
vikt på fostret och under pilarna står nuvarande längd.  

  

Animationer/ljud: Ett ljudklipp kan laddas ner från sidan som en realplayer-fil. Ett 
fosters hjärtljud spelas upp. Det finns även vissa animationer som 
liknar videor. Dessa föreställer fostret i mammas mage.  
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Text: Högst upp en grön rubrik. Under det en mindre text som berättar 
när sidan senast var uppdaterad. Texten är uppbruten i stycken 
med varsin blå mellanrubrik. Dessa rubriker är desamma för alla 
sidor: I magen, mamma, partner och mödravården. På vissa sidor 
finns även rubriken tvillingar.  

  

Navigation: Navigation sker via dropdown-lista högst upp i vänsterkolumnen. 
Varje sida har en tillbaka-länk som leder till föregående sida. 
Denna länk är inom två klamrar och är blå. Själva elementet hittas 
från undermenyn för kategorin gravid i huvudmenyn. 

  

Övrigt: En grå box med rundade hörn och ett grönt rubrikhuvud med vit 
rubrik finns längst ner på varje sida. I boxen finns det snabblänkar 
som relaterar till innehållet på sidan. Dessa länkar är interna, 
externa och forumlänkar. Under boxen finns en signatur av 
legitimerad barnmorska.  

 

Figur 4 – Utdrag ur tabell för elementet vecka för vecka, barntotal.se. [11] 

4.2.2 Analys 

I denna analys är informationsflödet i fokus, hur bilder och text interagerar och 

samarbetar för att kommunicera rätt budskap. Både Vecka för vecka- och Webbskole-

elementet har ofta mycket information att erbjuda besökare. Denna information 

behöver delas upp på ett bra sätt för att underlätta för dem som läser informationen. 

Det är också essentiellt att användare enkelt kan navigera mellan olika sidor i 

elementen. 

 

Bilder 

Det finns olika typer av bilder som kan hjälpa till att lyfta fram informationstext. 

Illustrationer används ofta i båda elementen på många av webbplatserna. 

Illustrationer är bra på att beskriva sådant som fotografier inte kan. Exempelvis är 

det omöjligt att med ett fotografi visa hur fostret ligger i mammans mage och 

livmoder. Det är också mycket svårt att få bra bilder av fostret överhuvudtaget 

eftersom det finns inne i en kropp. För att visa hur ett foster växer och utvecklas inne 

i mammas mage, har därför många av webbplatserna valt att visa en illustrerad 

kvinna från sidan med en bild av ett foster i livmodern på hennes mage. Illustrationer 

används mycket för denna typ av informationsgrafik. I vecka för vecka-elementen är 

informationsgrafiken främst i form av bilder och inte mycket text. I webbskolorna 

består informationsgrafiken av text, diagram, tabeller och bilder tillsammans.  
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Del och helhet (micro och macro) är ett begrepp som är mycket vanligt inom 

informationsdesign. Med hjälp av denna teknik kan en del av en helhet plockas ut och 

visas i detalj. [33] Detta används mycket för informationsgrafiken i båda elementen. 

Ibland fokuseras uppmärksamheten på fostret i kvinnans mage genom att detta och 

livmodern förstoras bredvid bilden av kvinnan. Ofta finns det ett streck mellan 

kvinnan och det förstorade fostret samt en cirkel runt förstoringen, för att det ska 

vara tydligt att fostret bredvid kroppen är detsamma som det i kroppen. I webbskolan 

på cancer.nu visades ofta en kropp som helhet och sedan plockades mindre delar av 

den, som celler, organ och så vidare, ut och visades för sig. 

 

Fotografier som används i de båda elementen är mer varierande än illustrationerna. 

Dessa används ofta för att skapa känslor och associationer. De hjälper användaren att 

sätta sig in i de sammanhang de läser om i texten. En del av webbplatserna använder 

amatörbilder, förmodligen för att ge en verklighetstrogen bild av graviditeten. Ofta är 

dessa, medlemmars egna bilder. En del webbplatser använder mer proffsigt tagna 

bilder som bidrar enligt mig till en förskönad känsla av graviditeten. 

 

Dålig kvalité på bilder, oavsett om det är illustrationer eller fotografier förstör 

intrycket och distraherar ibland så pass att bilden inte uppfyller sitt syfte. 

 

Text 

I princip alla sidor delar upp textflödet i korta stycken med hjälp av dubbel 

radbrytning. Enkel radbrytning finns bara i ett par fall. De flesta webbplatserna har 

återkommande mellanrubriker genom hela vecka för vecka-elementet. Dessa 

mellanrubriker var liknande för alla sidor och menade att berätta vad som sker med 

moder, barn och pappa under graviditeten. Oftast fanns det information om 

undersökningar och kontroller hos barnmorskan också. De konsekventa 

mellanrubrikerna hjälper besökare att hitta det som de letar efter och skapar ett 

mönster för texten genom hela elementet. Besökare lär sig så småningom vilken 

information de är intresserade av och det blir på detta vis lätt att hitta rätt sorts 

information. 

 

I två av webbskolorna används infografik som huvudsaklig informationskälla men 

vissa korta stycken text tillkommer. Texten är oftast uppdelad med punktlistor och 

korta stycken för att göra det enkelt för användare att ta till sig informationen. Det är 

svårare att läsa långa stycken av text på en skärm än korta uppdelade stycken. 
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Texten i informationsgrafiken är oftast i form av korta beskrivande ord för olika 

illustrationer, bilder och diagram.  

 

Navigation 

De flesta av webbplatserna har delat upp informationen, i elementen, på olika sidor. 

Om det finns mycket information är det svårt att rada upp allt på samma sida. På en 

webbplats blir detta till och med ohållbart eftersom det då skulle saknas tydlig 

struktur och användare skulle behöva scrolla långt ner på en sida för att nå all 

information. Genom att dela upp informationen på olika sidor kan användare 

dessutom enklare hålla reda på vad de har läst och vad de inte har läst. 

 

Med många sidor krävs det dock att besökarna lätt kan navigera sig till information 

som de söker. Endast ett par webbplatser hade samlat all information på en sida, det 

fanns då inte mycket information. De flestas navigation bestod av översiktsmenyer 

och bläddringsfunktioner. I vecka för vecka-elementet bestod översikten oftast av alla 

”veckorna” som var länkade till tillhörande sidor. Denna meny befann sig oftast under 

artikeln i huvudfältet eller i vänsterkolumnen. Bläddringsfunktioner gav användare 

en möjlighet att gå från en vecka till en annan via länkar eller knappar under eller 

över artikeln. I webbskolorna fanns alltid en meny, för alla avsnitt eller kapitel i 

kursen, om detta behövdes. Menyn fanns då till vänster och i botten av sidan. Även 

här hade användare möjlighet att bläddra mellan olika sidor med hjälp av knappar 

som ledde till föregående och nästa sida. 

 

Vecka för vecka 

Vissa egenskaper förväntas av detta element. Informationen måsta vara tillgänglig för 

användare på ett bra sätt, bilder bör vara av bra kvalité och visa relevant information 

och det bör vara lätt att navigera sig mellan olika sidor. Om webbplatser lever upp till 

detta hamnar de på en neutral, förväntad nivå.  

 

Några sidor översteg den nivån. Vardguiden.se var en av de webbplatser som 

översteg förväntan. De har ett mycket enkelt och informativt upplägg som lever upp 

till förväntningar för en seriös informationskälla som blivande mödrar kan ha nytta 

av. Det som framförallt sätter ett plus i kanten för deras element enligt mig är deras 

illustrationer. Dessa är av mycket hög kvalité och går dessutom att förstora i en ny 

flik. Detta är de ensamma om och det skapar definitivt mervärde. Illustrationerna 

visar hur fostret utvecklas och växer både i mammas mage och i en förstoring bredvid. 
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Dessutom finns det en mycket enkel och konsekvent meny och ett bra textflöde på 

webbplatsen. 

 

För barntotal.se var det framförallt navigationen som skapade mervärde. De använder 

sig av en enkel dropdown-lista till vänster som alltid finns tillgänglig. Den tar inte 

mycket plats alls men fyller ändå samma funktion som översiktsmenyer. Genom att 

välja ett alternativ och markera detta hamnar användare direkt på önskad sida. Även 

här finns illustrationer av samma slag som på vardguiden.se. Dessa illustrationer 

kompletteras av fotografier på foster och ljud av hjärtslag. På det sättet anser jag att 

besökarna får ett mervärde, eftersom de kan skapa sig en verkligare bild av fostret, 

genom att kombinera information från text, informationsgrafik och fotografier.  

 

Vidare lyckas se.babycenter.com också skapa mervärde för sina besökare. Detta görs 

främst med bilder som är av mycket hög kvalité. Illustrationer och fotografier är 

mycket proffsiga och beskrivande. Fotografierna ger en enligt mig varm, härlig känsla 

för graviditet. Tidslinjen är också oväntad och positivt överraskande. Den finns alltid 

tillgänglig och gör det lätt för besökare att välja ”vecka” i elementet.  

 

Det fanns tre sidor som inte levde upp till förväntningar för en bra vecka för vecka-

tjänst. Familjeliv.se har inga bilder och det kan möjligtvis leda till att det blir svårare 

att ta till sig texten. Det finns istället en insprängd annons mitt i texten. Navigationen 

förstör mest eftersom, om besökare är inne på en sida och vill komma till en annan i 

elementet, kan de endast göra detta genom att gå ner i menyn, hitta 

graviditetskalendern igen och få fram en översiktssida. Inga andra 

navigationselement finns. 

 

Nll.se har mycket dålig kvalité på de få bilder som finns. Dessutom finns inte hela 

menyn tillgänglig hela tiden. Om besökare har varit inne på en sida och går till en 

annan kan de inte komma tillbaka till den förra eftersom denna länk försvinner från 

menyn. Läsarna behöver då använda tillbaka-knappen i webbläsaren eller börja om 

från början.  

 

Navigationen är även dålig på minbebis.com. Det finns ingen tydlig överblick för 

sidorna som är tillgänglig hela tiden. Inne på ”veckorna” finns inget sätt att ta sig till 

nästa sida enkelt. Besökare måste då gå till föregående sida via artikelflödet under en 

artikel och där klicka på nästa sida. Detta bli inte hållbart i längden anser jag, 

eftersom det är mycket omständligt och krångligt.  



 32 

Webbskola 

Samma egenskaper förväntas för detta element som för vecka för vecka-elementet och 

en av de tre webbplatserna översteg förväntningarna mycket.  

 

Webbkursen från cancer.nu gav mycket medvärde och placerades högt över neutral 

nivå. Den hade vissa egenskaper som enligt mig t.o.m. kan kvalificeras som wow-

egenskaper. Istället för att använda text som det huvudsakliga informationselementet 

användes istället informationsgrafik och en berättarröst. Användare gavs total 

kontroll över informationen och kunde navigera sig fram och tillbaka i 

informationsgrafiken, som visades som ett bildspel medan rösten berättade. Det krävs 

inte lika mycket ansträngning att få ett sammanhang berättat för sig och visat med 

hjälp av bilder som det gör om text ska läsas och förstås, tycker jag. Berättarrösten 

skapar också enligt mig en personlig kontakt med användaren. Det känns som om 

någon verkligen vill lära ut något till sina användare. Bilderna är dessutom av mycket 

hög kvalité och kompletterar speakerrösten mycket bra. 

 

4.3 Designbeslut 

Baserat på analyserna ovan har vissa designbeslut tagits för att underlätta arbetet 

med stilguiden. Dessa beslut är generella och ligger på en neutral nivå. De fungerar 

som stöd för att undvika misstag, som vissa webbplatser i genreanalysen begått, inom 

kommunikation och interaktion. Vissa influenser finns även från de webbplatser som 

har gjort ett bättre jobb än andra. 

 

Logotyp 

1. Den ska vara läsbar och tydligt. 

2. Den ska vara lätt att känna igen. 

3. Den ska kunna sammanknippas med landstinget i Östergötland. 

4. Typsnittet ska inte vara för hårt och skarpt utan mer mjukt eftersom detta 

stämmer bra överens med genren och familjeliv enligt mig.  

5. Den ska inte vara för lekfull och färgglad eftersom den ska ge ett seriöst 

intryck. 

6. Den ska vara placerad i sidhuvudet till vänster eller in mot mitten. 

7. Den ska vara en länk tillbaka till startsidan. 
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Navigation 

1. Det ska finnas en tydlig huvudmeny med undermeny om det behövs. 

2. Menyer ska inte ha för långa rubriknamn. 

3. Antalet rubriker i menyer ska inte vara för många. 

4. Rubriker ska vara tydliga. 

5. Länkar ska markeras när muspekaren dras över, när de har klickats och när 

besökaren befinner sig inne på den sida som länken leder till.  

6. Breadcrumbs ska finnas under sidhuvudet på varje sida. 

7. Menyer ska ge bra överblick för besökarna konsekvent. 

8. Besökaren ska enkelt och utan att använda webbläsar-menyn kunna ta sig 

tillbaka till föregående sida. 

 

Layout 

1. Det ska finnas en tydlig grid med vitt utrymme mellan element så att dessa 

inte flyter ihop.  

2. Menyn ska ha en tydlig position och finnas på samma plats på alla sidor. 

3. Det ska finnas ett sidhuvud och en sidfot. 

4. Innehållet ska vara centrerat för att höra ihop med genren och landstingets 

officiella webbplats. 

5. Det får inte krävas överdrivet mycket scrollning. 

 

Inloggning 

1. Innehållet i detta element ska följa standard. 

2. Elementet ska vara placerat högt uppe på sidan. 

3. Elementet ska alltid ha samma position vare sig de finns i en meny eller 

exkluderat från en sådan. 

4. Elementet bör inte finnas i ett popup-fönster. 

 

Färg 

1. Färgerna ska höra ihop med landstingets profil, därmed blåa toner. 

2. Bakgrundsfärgen i innehållsfältet ska vara vit. 

3. Tydliga och enhetliga färger för rubriker, länkar, besökta länkar, text och andra 

återkommande element. 

4. Djup kan skapas med hjälp av gradients. 

5. Samhörighet ska skapas med hjälp av färg genom att ge t.ex. huvudmenyn en 

särskild färg och undermenyn en annan. 
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Vecka för vecka 

1. Det ska finas bra och överskådlig navigering för elementet som alltid finns 

tillgänglig på alla sidor i elementet. 

2. Det ska finnas en bläddringsfunktion mellan sidorna så att besökaren kan ta 

sig till nästa och föregående vecka. 

3. Konsekventa mellanrubriker ska underlätta kommunikationen.  

4. Texten ska delas upp i stycken som är korta för att lätta upp textflödet. 

5. Stycken skiljs åt med tom rad och inte med hjälp av indrag.  

6. Texten ska kunna skrivas ut eller kunna laddas ner som pdf. 

7. Radavståndet bör inte vara för tätt. 

8. Illustrationer och bilder ska höra ihop med texten på ett logiskt sätt, vara av 

bra kvalité och gärna följa regler för bra informationsgrafik.  

 

Webbskola 

1. Texten ska delas upp i stycken som är korta för att lätta upp textflödet. 

2. Stycken skiljs åt med tom rad och inte med hjälp av indrag.  

3. Texten ska kunna skrivas ut eller kunna laddas ner som pdf. 

4. Radavståndet bör inte vara för tätt. 

5. Illustrationer och bilder ska höra ihop med texten på ett logiskt sätt, vara av 

bra kvalité och gärna följa regler för bra informationsgrafik.  

6. Det ska finnas en tydlig navigation som för användaren genom elementet på ett 

logiskt sätt. 

 

Formulär 

1. Rubriker ska vara tydliga. 

2. Det bör indikeras vad som är obligatoriskt och vad som inte är det. 

3. Vissa svar ska indikeras för barnmorskan. 
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5. Design och Stilguide 

När genreanalysen hade genomförts var det dags att skapa ett utseende för 

mödravårdsportalen. Detta genomfördes med hjälp av de designbeslut som gjorts i 

samband med analysen och med uppdragsgivarens önskemål i åtanke.  

 

För att visa upp utseendet har det skapats mockups. Ett urval av sidor från portalen 

visas upp, med hjälp av placeholdertext och bilder. Som nämndes innan fanns det 

ingen tid eller möjlighet att under projektets gång illustrera bilder eller fotografera så 

därför visas endast bilder som fungerar som referenser för hur bilder kan se ut. I 

stilguiden ingår mockups för utseendet på layout, informationsflöde, bilder, menyer 

och formulär. Vidare har det skapats en färg- och typsnittsguide för att visa färger på 

olika element samt visa olika storlekar och typsnitt för rubriker, brödtext och så 

vidare. 

5.1 Stilguide 

 
 

Figur 5 – Mockup för startsidan (se bilaga 5) 
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Ovan visas utseendet för startsidan på portalen. De önskemål som uppdragsgivaren 

hade var att portalen skulle höra ihop med landstingets profil och webbplats men 

ändå skilja sig lite för att visa att det är en extern del av deras webbplats. 

Landstingets webbplats visas nedan. 

 

 
 

Figur 6 – Landstinget i Östergötlands webbplats [1] 

 

För att åstadkomma samhörighet används samma typsnitt för brödtext, samma bredd 

på innehållsfältet och samma bakgrundsfärg. Färgskalan är också inspirerad av 

landstingets profil men för att skapa ett utseende som är enhetligt med genren 

används de ljusare blå tonerna . 
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5.1.1 Designval 

Vid skapandet av stilguiden (se bilaga 5) hölls i åtanke de designbeslut som blev 

resultatet av genreanalysen. Dessa beslut är grundade på misstag som vissa 

webbplatser, i analysen, begått och på vad som fungerade bra för vissa andra.  

 

Eftersom webbportalen ska vara en extern sida i förhållande till landstingets egen 

sida och fungera som personliga sidor för mödravårdens patienter behövdes ett namn 

på sidan som speglade innehållet. Min graviditet är endast ett förslag på namn som 

skulle kunna fungera tillsammans med landstinget. Landstinget finns med som 

avsändare i sidfoten men inte uppe i huvudet. Detta eftersom uppdragsgivaren inte 

såg något behov i att visa upp landstingets logotyp och ville att sidan skulle kännas 

personlig och skilja sig från landstingets webbplats. Namnet för portalen är skrivet 

med ett typsnitt som liknar landstingets egna. De gemena bokstäverna i typsnittet ger 

mjukhet och runda former. Ett serif-typsnitt känns seriöst samtidigt som det har de 

mjuka formerna som är enliga med genren. 

 

Färgskalan går åt det ljusare hållet eftersom detta var ett tydligt samband som gick 

att se i genreanalysen. Det ljusa representerar en positiv bild av familjeliv, bebisar 

och graviditet tycker jag. Vissa andra färger har valts för att komplettera de blå 

tonerna. Vit och grått skapar grunden som de andra färgerna vilar på. Det är tydligt 

att mörkgrå text på vit bakgrund fungerar för många av webbplatserna i analysen så 

detta blev även en del av portalen. En orange och en gulgrön ton har valts för att 

komplettera de blå tonerna och skapa spänning, liv och djup för webbplatsen.  

 

Gradients har också använts eftersom de skapar djup och gör att element står ut från 

annat innehåll. Menyn gavs en gradient av denna orsak. Även knappar har gradients 

för att de ska sticka ut.  

 

Webbportalen har inte mycket innehåll än så länge och därför räcker en tvåspaltig 

layout för att strukturera innehållet. Huvudfältet ligger till höger och 

vänsterkolumnen är reserverad för meny, kontaktuppgifter och vissa snabblänkar. 

Annonser är inte aktuellt för sidan och därför gavs mer utrymme för huvudfältet.  

 

Inloggningen har placerats i sidhuvudet för att synas och kunna vara tillgängligt hela 

tiden. Huvudmenyn ligger horisontellt under sidhuvudet eftersom den syns tydligt där 

och detta är något som målgruppen är vana vid. Undermenyer och översiktsmenyer 

finns i vänsterkolumnen om detta är aktuellt.  
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När navigationselement har designats har huvudprioriteten varit att dessa ska 

vara tillgängliga för besökaren konsekvent genom hela webbplatsen. Position har 

varit mycket viktigt. Standards har följts för att användarna ska hitta de element de 

behöver utan att behöva leta länge. Breadcrumbs finns högst upp i huvudfältet och 

huvudmenyn finns alltid på samma ställe. Längst ner i huvudfältet finns en tillbaka-

länk på alla sidor så att besökare alltid kan ta sig till föregående sida.  

 

För elementet vecka för vecka finns det en översiktsmeny i vänsterkolumnen eftersom 

detta under genreanalysen gjorde navigationen, för detta element, mycket smidig 

enligt mig. En bläddringsfunktion var också vanligt för detta element och detta finns 

både genom knappar under texten och genom länkar under översiktsmenyn. I 

webbskole-elementet leds patienterna igenom informationen med hjälp av knappar 

längst ner under artiklarna som leder till nästa del av kursen. Under tiden som 

patienterna klickar sig framåt i avsnitten byggs det även upp en meny för besökta 

avsnitt i vänsterkolumnen. Anledningen till att alla avsnitt inte finns från början är 

att det är viktigt att patienterna läser alla delar. När de har svarat på frågeformuläret 

i slutet kommer menyn att finnas tillgänglig hela tiden.  

 

För att visa att informationen på webbportalen är trovärdig och sann bör det hela 

tiden framgå vem som skrivit text och vem som ligger bakom påståenden. Längst ner 

på varje sida finns en box som har plats för avsändare och information om när en 

artikel senast uppdaterades.  

 

Om patienterna vill skriva ut informationen för att läsa på papper bör detta finnas 

som en möjlighet. Högst upp i vänsterkolumnen finns det alltid ett alternativ för att få 

fram ett avskalat innehåll i ett nytt fönster som lätt kan skrivas ut. Där finns också 

ett alternativ som ger patienterna möjligheten att få informationen i form av en pdf. 

Detta gör att patienterna kan ha information tillgänglig på det sätt som passar dem 

bäst.  

 

Bilder i informationselementen bör vara av hög kvalité och inte för stötande. 

Exempelvis nakenhet kan kännas stötande. Illustrationer som visar fostrets 

utveckling i magen är något som tycks ha fungerat bra för webbplatser med vecka för 

vecka-element. Denna typ av illustrationer kan definitivt rekommenderas även för 

webbportalen.  
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6. Diskussion & slutsatser 

I denna del diskuteras slutresultatet, hur genreanalysen har fungerat och vad den har 

bidragit med till stilguiden.  

6.1 Design 

Designarbetet har fungerat mycket bra och detta är till stor del tack vare 

genreanalysen. Med informationen från den i bakhuvudet har det inte lämnats rum 

för misstag. För att skapa ett attraktivt utseende har jag hämtat inspiration från de 

sidor i analysen som gav ett bättre intryck. En del beslut har tagits grundat på 

konventioner, standards och genreanalysens iakttagelser medan andra val har gjorts 

baserat på mina preferenser och kunskaper som designer.  

 

Designbesluten hjälpte mig att undvika misstag som gjort min användarupplevelse 

under analysen frustrerande. Oftast är det dålig navigation som skapat störst 

frustration eftersom om detta element inte fungerar infinner sig ofta en känsla av att 

vara fast och att inte kunna röra sig framåt. Om det inte finns en bra överblick för vad 

en webbplats har att erbjuda sina besökare, känns det som om något har missats. 

Dessa observationer har varit mycket viktiga för designarbetet. Jag har försökt att ta 

med så mycket hjälpmedel för navigation som möjligt utan att skapa för mycket 

redundans. En översikt över innehållet har hela tiden varit en prioritet. Jag ville 

heller inte att användarna skulle känna sig tvingade att använda bakåt-knappen i 

webbläsaren så jag såg till att portalen alltid hade ett element som förde besökarna 

till föregående sida.  

 

Förutom att hålla mig strikt till designbesluten och försöka få utseendet att leva upp 

till förväntningar för både familjelivsgenren och hälso- och sjukvårdgenren har jag 

försökt att skapa mervärde för portalen. För utseendet tycker jag mervärde har 

skapats genom att kombinera två genrer. Gravidportalerna är en relativt ny genre på 

webben och de flesta av webbplatserna besöks av många svenska varje dag. De är 

därför tvingade att hålla utseende och innehåll uppdaterat. Landstingssidor har till 

skillnad från gravidportalerna inget krav på sig att locka besökare. De har inte några 

konkurrenter eftersom deras patienter är deras besökare. Patienter kan inte välja 

landsting eftersom denna placering beror helt på var man bor. Genom att inspireras 

av gravidportalernas utseende och sedan anpassa denna genre till sjukvårdsgenren 

har, enligt min mening, en förändring gjorts i positiv riktning. 
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6.2 Metoddiskussion: Genreanalys 

Vad har genreanalysen haft för inverkan på designarbetet? Utfördes den på ett bra 

sätt? Eftersom detta är en ganska ny metod och det inte finns särskilt många 

riktlinjer för hur en genreanalys ska utföras har processen varit svår. När jag började 

med att läsa om vad andra har gjort inom området genreanalys, fick jag både ett 

splittrat och sammanhållet intryck. Även om alla hade följt vissa riktlinjer för 

tillvägagångssätt skiljde sig ändå olika analyser från varandra på många vis. De 

flesta av skillnaderna kunde relateras till de olika syftena för analyserna.  

 

När en genreanalys ska genomföras är det viktigt att veta vad som ska utvinnas av 

analysen. Mitt fall skiljde sig ganska mycket från de andra fallen som jag studerade. 

En av genreanalyserna som studerades var menade att ge en övergripande bild av en 

genre utan att ge inspiration till utformning av något nytt. [8] En annan skulle också 

ge en övergripande bild samtidigt som den i slutändan var menad att bidra till ett 

färdigt designmönster för hur framtida webbplatser inom genren skulle kunna se ut. 

[10] Ett designmönster visas ofta genom enkla wireframes och har ingenting med 

grafisk design att göra. I en tredje genreanalys studerade ett specifikt element för att 

kunna ge inspiration till utformningen av ett liknande element för en ny webbportal. 

[9] 

 

Genreanalysen för detta projekt skulle i slutändan leda till att jag kunde ta fram en 

stilguide för en webbportal. (se bilaga 5) Jag behövde få ut saker ur analysen som 

ingen av de studerade analyserna hade tagit i beräkning. Det fanns inget exempel på 

en genreanalys där färger och färdig utformning var en faktor. Som grafisk designer 

hade jag ett annorlunda mål i jämförelse.  

 

De grundläggande riktlinjerna som dokumenterats av Lundberg, Arvola och Holmlid 

(2007), följdes eftersom de gav en bra struktur för hur innehållet och olika element 

kunde delas upp och analyseras. Jag valde att dela upp analysen i två delar. Detta 

eftersom jag både ville ha en övergripande bild, för att kunna skapa ett bra utseende 

för hela webbportalen, och en mer djupgående bild av informationsflöden, för att 

kunna utforma det innehåll som skulle finnas med i portalen.  

 

Svårigheterna låg i vilka element som skulle användas, vilka som var viktiga för ett 

bra slutresultat. I början fanns element som sidhuvud, förlossningsplan och 

gravidsidor med i analysen men efterhand har dessa tagits bort då de inte har gett 
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viktiga observationer för stilguiden. Jag kom fram till att det som var viktigast för 

stilguiden i sidhuvudet var logotypen som ger ett bra ansikte utåt för avsändaren. 

Därför analyserades denna istället. Gravidsidorna var svåra att analysera eftersom 

dess innehåll, syfte och form hörde ihop med de andra elementen såsom layout, färg 

och navigation så pass mycket.  

 

Det var svårt att hitta ett sätt att få genreanalysen att fungera för just det här 

projektet. Avgränsning för att komma fram till en bra struktur för analysen har tagit 

lång tid. Det handlar även här om vad som är viktigast för slutresultatet. Redan från 

början hade jag bestämt att endast startsida och gravidsidor skulle undersökas. Dessa 

sidor har dock mycket innehåll och det är inte säkert att allt är relevant. En 

webbplats är svår att analysera utifrån en sida eller några stycken eftersom allt sitter 

ihop. Elementen som valdes var dessutom mycket övergripande, exempelvis 

navigationen. Detta element gick ut över hela webbplatserna. 

 

Vad skulle skrivas om varje element? Eftersom det var många element och många 

webbplatser, kunde inte varje detalj om varje element antecknas. Det var inte lätt att 

veta vad som var viktigt att ta med och vad som inte var det. Navigationen t.ex. har 

många olika element i sig och allt kunde inte skrivas ner. Till slut fick menyer och 

breadcrumbs bli huvudfokus för detta element.  

 

I slutändan fick analysen en bra struktur som gav mycket för designarbetet. Vägen dit 

var dock ganska krånglig och gick inte på en rak linje. Jag kan rekommendera att 

alltid utgå från syftet med analysen. Vad ska den ge för slutresultatet? Detta är det 

bästa sättet att hitta ett givande upplägg med de rätta elementen o.s.v. Det är viktigt 

att sortera bort sådant som inte ger något i slutändan. 

 

6.2.1 Genreanalysens bidrag till stilguiden 

Jag kom ganska tidigt fram till att genreanalysen behövde leda till några sorts 

designbeslut för att underlätta arbetet med stilguiden. Dessa grundläggande, enkla 

designbeslut är vad genreanalysen främst har bidragit med till stilguiden och det 

slutliga utseendet. Dessa regler lämnade dock ganska mycket frihet för designarbetet 

men hjälpte mig att undvika misstag som andra begått. Designbesluten indikerade 

vissa layout-, navigations- och färgpreferenser utan att säga exakt hur webbportalen 

skulle se ut.  
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I slutändan bidrog genreanalysen till att webbportalen fick en form som passar in i 

genren för familjeliv samt hälsa och sjukvård. Genom att observera andra webbplatser 

inom samma eller en liknande genre har jag som designer fått förståelse om vad 

målgruppen förväntar sig av denna typ av webbplatser. Samtidigt har jag genom att 

hitta den neutrala och förväntade nivån för olika element givits möjlighet att höja 

nivån på dessa. 

 

Gravidportaler hör inte till landstinget eller till hälsa och sjukvård på det sätt som 

den blivande webbportalen kommer att göra. Genom att granska gravidportalerna, 

som ofta har en bättre och mer attraktiv utformning än landstingssidor, har en genre 

bidragit till att höja kvalitén på en annan. På det sättet har en modernisering gjorts 

för Östergötlands landstings mödravård på webben. Sammanfattningsvis anser jag att 

genreanalys har varit en bra metod för att ge inspiration till grafisk formgivning av en 

webbportal.  
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Bilaga 1 – Genreanalys del 1: Observation 

Namn:  Barntotal (www.barntotal.se) 1.  
Innehåll: Faktabank, nyheter, rådgivning, verktyg, länkar, community med forum, bloggar och 

krypin.    

Syfte: Handhålla en mötesplats för gravida kvinnor och kvinnor med barn där de kan mötas 
och interagera med varandra. Erbjuda information och nyheter inom ämnen som 
graviditet och familjeliv. 

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: Hjärtsymbol t.v. och text t.h. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny med tre typer av undermenyer, sitemap, tillbaka-länkar,  läs 
mer-knappar, sökfunktion, länkar, bläddringsfunktion för artikelflöde och 
dropdown-listor. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmenyn: horisontell under sidhuvudet. Undermeny: horisontellt under 
huvudmenyn, som dropmeny i första undermenyn och högst upp i 
vänsterfältet.  

  Form: Utseende menyer: Huvudmeny: Rundade hörn, länkar 
med hover som byter bakrunds- och 
textfärg. Undermeny 1: Rundade 
hörn, färgad bakgrund och länkar 
med hover. Nedåtpekande pil till 
höger om länk med undermeny. 
Undermeny 2: Dropmeny från första 
undermenyn. 

    Rörelse & rum: Klickad länk i huvudmeny ändrar 
undermeny 1 som blir anpassad efter 
rubrik. Huvudmenyn är alltid synlig på 
alla sidor, undermeny 1 är alltid 
tillgänglig via huvudmenyn.  
Undermeny 2 är tillgänglig från 
undermeny 1 och visas när 
muspekare dras över länk i 
undermeny 1. 

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: logga, inloggning och sökruta. Vänsterkolumn: länkboxar med 
bilder ibland. Huvudfält: artikelrubriker. Högerkolumn: annonser, fler boxar 
med länkar, bilder och infotext. Sidfot: länkar. 
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  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Annonsbanner högst upp, sidhuvud 
under det och horisontell meny under 
huvudet. Tre kolumner, större 
huvudfält i mitten. Sidfot längst ner. 
Boxar i vänster- och högerkolumn har 
rubrikhuvud i färg och skuggning runt 
om. Rundade hörn för meny boxar 
och sidfot.  Artiklar har rubrik, bild 
med text t.h., läs mer-knapp nere i 
höger hörn och skiljs från nästa 
artikel med punktad linje. Sidfot är en 
box. 

    Rörelse & rum: Flash-element som rör sig hela tiden. 
Boxar i vänsterkolumnen uppdateras 
dynamiskt när sidan laddas om, ger 
besökaren nya händelser i 
commynityt. Vissa boxar i 
sidokolumner är statiska och byter 
innehåll beroende på den sida 
besökaren är inne på. 

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Två textfält, en kom ihåg mig-checkbox, en login-knapp och två länkar för 
glömt användarnamn och/eller lösenord? och bli medlem!.  

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Horisontellt i mitten av huvudfältet. 

  Form: Utseende: Två textfält horisontellt bredvid 
varandra. Båda har symbol t.v., text 
för användarnamn och punkter för 
lösenord t.h. i fältet. Symbol för 
användarnamn är en ansiktslös 
gubbe och symbol för lösenord är en 
nyckel. Checkboxen ligger t.h. om 
textfälten, är ifylld och login-knappen 
följer. Länkarna ligger under och är 
blåa med mörkgrå, understruken 
hover. 

    Rörelse & rum: Vid klick i textfält finns symbolen kvar 
men text och punkter försvinner. Ett 
streck indikerar att text kan skrivas in.  
Login-knappen klickas för att komma 
till medlemssidor. Inlogget finns alltid 
på samma plats på alla sidor. 

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 
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  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: starkt ljusblå. 
Innehållsfält: vitt. Logga: rosa. 
Huvudmeny: rosa med vita länkar 
med hover som ger blå bakgrund 
med mörkgrå länk. Undermeny 1: blå 
med vita länkar med hover som ger 
mörkgrå, understruken text. Boxar: 
gula och gröna rubrikhuvuden med 
vita rubriker, ljus beige bakgrundston 
i boxen. Knappar: gröna med vit text 
som blir gråa med vit text vid hover. 
Rubriker: gröna. Länkar: blåa med 
mörkgrå hover. Text: mörkgrå. Sidfot: 
starkt rosa. Bakgrundsfärg i boxar 
och i menyn har en gradient. 

            

Namn:  Babycenter (se.babycenter.com) 2.  
Innehåll: Faktabank, artiklar, rådgivning, verktyg, länkar till shopping och organisationer, 

personliga sidor och forum. 

Syfte: Handhålla information för de som vill bli gravida, de som är gravida och de som har 
barn. Hjälpa varje medlem hålla koll på sin graviditet genom personliga sidor och olika 
verktyg.  

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: En trädsymbol med cirklar som 
trädkrona t.v och text t.h. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Två Huvudmenyer, breadcrumbs, tidslinje, sitemap, länkar och dropdown-
listor. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny 1: horisontellt t.h. i sidhuvudet. Huvudmeny 2: Högst upp i 
vänsterkolumnen. Breadcrumbs: Högst upp i huvudfältet. Tidslinje: 
horisontellt under huvudmeny 1.  
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  Form: Utseende: Huvudmeny 1: länkar i flikar som har 
rundade hörn och skuggor. 
Bakgrundsfärg ändras vid hover, 
denna färg behålls när länk är klickad. 
Huvudmeny 2: färgad bakgrund, 
kategorirubriker och länkar med 
hover-effekt. Breadcrumbs: länkar. 
med pil åt höger mellan. Tidslinje: 
färgad bakgrund med kategorier, 
under detta små fyrkantiga punkter i 
olika färgmed hovereffekt. Klickbara 
pilar t.v. och t.h. om fyrkanterna. 

    Rörelse & rum: När länk klickas i huvudmeny 1 
markeras fliken med bakgrundsfärg. 
Huvudmenyerna finns på varje sida 
på samma plats. Breadcrumbs har 
alltid samma position men finns ej på 
startsidan. Tidslinje visas till viss del, 
för att se hela förs muspekare över 
pilar t.v. och t.h. som flyttar tidslinjen i 
sidled. 

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: logga, huvudmeny och tidslinje. Vänsterkolumn: huvudmeny och 
pollundersökning. Huvudfält: välkomsttext och interna länkar. 
Högerkolumn: inloggning och registrering följt av annons. Sidfot: 
bottenmeny, länkar, disclaimer och copyrightinfo.   

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Annonsbanner högst upp, sidhuvud 
under det och horisontellt sökfält 
under huvudet. Tre kolumner, större 
huvudfält i mitten. Sidfot längst ner. 
Vänsterkolumnens utseende stämmer 
överens med utseendet för 
huvudmeny 2 (se Navigation). 
Välkomsttexten i huvudfältet har 
rubrik, bildspel med rundade hörn 
och text. Skiljelinjer är streckade, 
interna länkar har rubrikhuvuden med 
rundade hörn. Sidfoten är en hög 
box. 

    Rörelse & rum: Flash-element på sidan som rör sig 
hela tiden. Allt på startsidan är 
statiskt förutom ruta i 
vänsterkolumnen som skiftar mellan 
pollundersökning och interna länkar 
när sidan laddas om. Högerkolumnen 
varierar i bredd. 

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: På startsidan finns endast länk till inlogg. Rubrik, text, två text fält med 
rubriker, logga in-knapp, länkar för glömt lösenord och registrering. 

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Rektangulär ruta högst upp i högerkolumnen.  
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  Form: Utseende: Rubrik högst upp, under det finns 
text och vidare finns två textfält 
ovanpå varandra med varsin 
tillhörande rubrik t.v. E-postadress 
och Lösenord. Under textfälten finns 
en logga in-knapp t.v. Och under 
detta länkar som blandas med text.  

    Rörelse & rum: Länken till inloggningsformuläret finns 
alltid på samma plats oavsett vilken 
sida besökaren befinner sig på. 
Länken öppnar en inloggningssida 
som inte följer resten av 
webbplatsens utseende. Vid klick i 
textfält visas streck som indikerar att 
det går att skriva och en skugga runt 
om fältet. 

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: vit. Logga: ljusa klara 
färger blå, grön, gul och brun. 
Huvudmeny 1: mycket  ljusgrå ton på 
flikar. Hover och markering på flikar 
har mycket ljusgrön ton. Tidlinje: 
Ljusgrön bakom kategorier, persika, 
turkos, mörkblå och ljusblå på 
fyrkanter. Huvudmeny 2: beige 
bakgrundsfärg och mrökgrå rubriker. 
Länkar kornblå med en mörkgrå, 
understruken hover-effekt. Länkar i 
huvudmenyn är mörkgrå. Text: 
mörkgrå. Rubriker: mörklila. 
Rubrikhuvuden i huvudfältet: beige 
bakgrund och grön rubrik. 

Namn:  Bli mamma (www.blimamma.se) 3.  
Innehåll: Artiklar med kommentarfunktion, frågor och svar, verktyg, länkar till shopping och 

organisationer, medlemssidor och läsarberättelser. 

Syfte: Handhålla information för de som vill bli gravida, de som är gravida och de som har 
barn. Hjälpa medlemmar hålla koll på sin graviditet med personliga sidor och olika 
verktyg, ge medlemmar möjlighet till interaktion med andra medlemmar. 

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: En handritad symbol som möjligtvis 
föreställer en gravid mage t.v. och 
text med skugga t.h. 
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    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Två huvudmenyer, en undermeny, artikelflöde, sökfunktion, breadcrumbs, 
bläddringsfunktion för vissa element. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny 1: Horisontellt fält under sidhuvudet. Huvudmeny 2: Lodrätt i 
vänsterkolumnen högst upp Breadcrumbs: Högst upp i huvudfältet.  

  Form: Utseende: Huvudmeny 1: Horisontellt fält med 
gradient border och ett smalt fält 
under, hover på länkar som byter 
textfärg, markerad länk blir en förhöjd 
flik med annan bakrunds- och 
länkfärg.  Huvudmeny 2: varje länk i 
varsin box med ram, sammanlagt fem 
länkar. Länkar har hover-effekt som 
ändrar länk- och bakgrundsfärg på 
boxen. Breadcrumbs: Har hover som 
ger streck under länkar. Skiljs åt med 
>> mellan länkar. 

    Rörelse & rum: Huvudmenyerna finns på varje sida 
på samma plats. Breadcrumbs finns 
alltid på samma plats men inte på 
varje sida. 

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: logga, användare och gäster online samt google-sökning. 
Vänsterkolumn: huvudmeny 2, inloggning, communitylänkar och 
pollundersökning. Huvudfält: annons, artikelflöde och läsarberättelser. 
Högerkolumn: snabblänkar samt annonser. Sidfot: bottenmeny och 
copyrightinfo.   

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Annonsbanner högst upp, sidhuvud 
under det med en horisontell meny 
under. Tre kolumner, större huvudfält 
i mitten. Sidfot längst ner. 
Vänsterkolumnens utseende stämmer 
överens med utseendet för 
huvudmeny 2 (se Navigation). De 
boxar som följer menyn har färgad 
bakgrund, ett rubrikhuvud som är 
mörkare än bakgrundsfärgen. 
Ingresser i huvudfältet har bild t.v., 
rubrik och text t.h. och länkar längst 
ner som indikerar antal kommentarer 
och vilken avdelning artikeln tillhör. 
Snabblänkarna till höger samt 
sidfoten har färgad bakgrundston.         
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    Rörelse & rum: Boxarna i vänsterkolumen som tillhör 
communityt är dynamiska och 
innehåller senaste informationen om 
vad som pågår på medlemssidorna.   

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Rubrikfält med rubrik, rubrik, två textfält med rubriker under vardera, logga 
in-knapp, checkbox för Kom ihåg mig och två länkar för registrering och 
glömt lösenord? 

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Rektangulär ruta under menyn i vänsterkolumnen.  

  Form: Utseende: Rubrik som lyder Dina uppgifter följt 
av rubrik som lyder Logga in. 
Textfälten har varsin rubrik under för 
användarnamn samt lösenord. Logga 
in knappen ligger t.v. under textfälten. 
Länkarna har hover-effekt som ger en 
understruken länk. 

    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten visas streck som 
indikerar att text kan skrivas in och 
textfältet får en skugga runt sig. 
Login-knappen klickas på för att 
komma till medlemssidor. Inlogget 
finns alltid i vänsterkolumnen på alla 
sidor men den puttas ner ibland av 
mer relevant information.  

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: ljuslila med 
blommönster och vitt innehållsfält. 
Logga: mörkblå ton med grå skugga 
och en svart och beige symbol. 
Huvudmeny 1: ljusgrå ton med 
gradient i, tunt, matt lila fält under 
och ljusgrå länkar med mörkgrå 
hovereffekt. Markering av länk har 
matt lila bakgrundsfärg och vit text. 
Huvudmeny 2: grå ton på 
bakrundsfärgen i boxarna och vita 
länkar. Hover-effekt gör länkfärgen 
grå och bakgrunden ljusgrå. Länkar: 
mörkblå eller ljuslila. Besökta länkar 
är ljusblå eller mörklila. Text: svart. 
Rubriker: icke-klickbara är gröna. 
Boxar: ljusgråa med gråa 
rubrikhuvuden. Det finns även rosa 
textfält. 

Namn:  Familjeliv (www.familjeliv.se) 4.  
Innehåll: Artiklar, nyheter, rådgivning, länkar till shoppingsidor, verktyg, köp och sälj, community 

med forum, bloggar, medlemskonton.  
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Syfte: Handhålla en mötesplats för de som vill bli gravida, är gravida eller som redan har barn 
där de kan diskutera och dela med sig om sina vardagliga liv. 

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: Text: familjeliv.se. Familje har en färg 
och liv.se har en annan färg. Det finns 
en skiftning av färgerna i en båge mitt 
på hela ordet. Det finns en tagline 
under texten: Välkommen till sveriges 
största familj. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position. Loggans första del ändrar 
färg beroende på vilken sida i menyn 
besökaren är inne på. 

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny med undermeny, breadcrumbs, sökfunktion, artikelflöde och 
länkar. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny och undermeny: Högst upp i vänsterkolumnen. Breadcrumbs: 
Högst upp under sidhuvud och sökfunktion.  

  Form: Utseende: Huvudmeny: länkar i huvudmenyn 
ligger ovanpå varandra i varsitt färgat 
fält med lite mellanrum. Framför varje 
länkfält finns en prick som har 
annorlunda färg för varje länk. Hover-
effekten för länkfälten ändrar 
bakgrundsfärgen till samma färg som 
pricken framför och textfärgen ändras 
också. Markerad länk behåller hover-
färgen. Undermeny: Öppnas under 
varje länk i huvudmenyn i ett färgat 
fält med länkar som anpassats i färg 
till länken i huvudmenyn. Hover-effekt 
på länkarna i undermenyn gör dem 
understrukna. Breadcrumbs: har 
ingen hover-effekt och skiljs åt med 
//. 

    Rörelse & rum: Vid klick på en länk i huvudmenyn 
öppnas undermeny för den länken 
under länkfältet. Menyn och 
breadcrumbsen har alltid samma 
position på varje sida.  

  Namn: Layout 
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  Innehåll: Sidhuvud: logga och snabblänkar. Vänsterkolumn: sökfält, meny, 
communitylänkar och interna länkar. Huvudfält: artikelflöde, 
communitylänkar och undersökning. Högerkolumn: annonser. Sidfot: 
bottenmeny och copyrightinfo.   

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Annonsbanner högst upp, sidhuvud 
under det med ett horisontellt 
inloggningsfält under och vidare 
breadcrumbs under det till vänster. 
Tre kolumner, större huvudfält i 
mitten. Sidfot längst ner. 
Vänsterkolumnens utseende stämmer 
överens med utseendet för 
huvudmeny och undermeny (se 
Navigation). Boxar och länkar under 
menyn har färgad bakgrund och 
färgade rubrikhuvuden. Ingresser i 
huvudfältet har en tonad, färgad 
rubrikbox med rubrik och text och 
bilder under som är fullt klickbara. 
Footern är separerad från huvudfältet. 

    Rörelse & rum: De länkar osv. som tillhör communityt 
uppdateras dynamiskt när sidor 
laddas om.  

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Två textfält med tillhörande rubriker, logga in-knapp, checkbox ochtvå 
knappar för bli medlem och bli plusmedlem.  

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Horisontell box under sidhuvudet 

  Form: Utseende: Textfälten ligger bredvid varandra 
med varsin rubrik i versaler, E-
postadress och Lösenord. Logga in-
knappen har en gradient och är 
rektangulär. Knapparna har en 
gradient och en hover-effekt som 
ändrar färgen. Bakgrund bakom 
element har ett svagt 
blomstermönster. 
Plusmedlemsknappen har en symbol 
av ett tjejansikte med ett grönt 
plustecken bredvid t.v.  

    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten får besökaren 
fram ett streck som indikerar att text 
kan skrivas och textfältet får en 
prickad linje runt om sig. Logga in-
knappen klickas på för att komma till 
medlemssidor. Inlogget finns alltid 
under sidhuvudet på alla sidor. 

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 
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  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: grå med vitt 
innehållsfältet och sidfot. Meny och 
navigation: Färgkodning, punkter 
innan länkar i menyn visar vilken färg 
som gäller för olika kategorier. Inne 
på vald kategori återkommer färgen i 
undermeny, färgboxar, rubriker och 
anfanger. Loggan ändrar också färg 
efter färgkodningen. Färger är klara,  
och färgglada. Länkar: Blåa utan 
hover. Text: Mörkgrå. Knappar: 
Mörkgrå med vit text och gradient. 
Rubriker: Mörk- och ljusgrå. 

Namn:  Gravid (www.gravid.se) 5.  
Innehåll: Faktabank, rådgivning, verktyg, länkar till shoppingsidor och andra inom branschen, 

gravidklubb, nyhetsbrev, och forum.  

Syfte: Handhålla en portal för gravida kvinnor där de kan hitta fakta, råd och tips om sin 
situation och länkar till andra inom branschen.  

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: Symbol som föreställer gravid mage 
omsluter texten. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny och undermeny, sökfunktion, bläddringsfunktion för vissa 
element, tillbaka-knapp, rubriker i sidhuvudet, länkar och artikelflöde. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny: horisontellt under sidhuvudet. Undermeny: Högst upp i 
vänsterkolumnen.  

  Form: Utseende: Huvudmeny: två horisontella rader 
under varandra som går i två olika 
färgtoner. Om en länk är markerad 
har den en annan färgton i 
bakgrunden. Länkarna har en hover-
effekt som byter färg. Undermeny: i 
en färgad box med rubrikfält i 
mörkare ton. Länkarna här som i 
huvudmenyn. Framför varje länk finns 
en pil åt höger. Rubriker: I 
sidhuvudet, har olika typsnitt för varje 
del i menyn.        
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    Rörelse & rum: Vid klick av länk i huvudmenyn byts 
undermenyn ut för olika områden. 
Ibland är undermenyn en minikopia 
av huvudmenyn. Om det finns en 
undermeny till en länk i undermenyn 
så kommer nya länkar in i menyn, 
under länken, ett snäpp längre åt 
höger än de andra och pressar ner 
existerande länkar.   

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: logga, rubrik och sökfält. Vänsterkolumn: meny, sökfält, 
sponsorlänkar och interna länkar. Huvudfält: välkomsttext och artikelflöde. 
Högerkolumn: annonser. Sidfot: bottenmeny. 

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Sidhuvud högst upp, under det en 
horisontell meny. Tre kolumner, större 
huvudfält i mitten. Sidfot längst ner. 
Utseendet i vänsterkolumnen 
stämmer överens med utseendet för 
undermeny (se Navigation). Ingresser 
i artikelflödet har rubrikhuvuden med 
färgad bakgrund i olika färger, text 
under. Sidfoten har färgad bakgrund. 

    Rörelse & rum: Det finns inte mycket dynamiskt 
innehåll på startsidan, det mesta 
verkar vara statiskt.  

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Två textfält, en loginknapp, en stängknapp och två länkar för registrering 
och glömt lösenord. 

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: I popup-ruta 

  Form: Utseende: Färgad bakgrund i popup-fönstret. 
Två textfält ovanpå varandra med 
tillhörande rubrik, användarnamn och 
password, ovanför varje fält. Två 
standardknappar bredvid varandra 
under textfälten Log in och close står 
på knapparna. Länkarna har text 
innan. 

    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten visas ett streck 
som indikerar att text kan skrivas och 
textfältet får en skugga runt om sig. 
Login-knappen klickas på för att 
komma till medlemssidor. Inlogget 
finner besökaren endast från forum-
sidan. 

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 
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  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: helt vit. Logga: svart 
text och rosa symbol med svart 
skugga. Huvudmeny: har tre olika 
rosa toner och lite gradient. En ton  
för övre raden, undre raden och 
markerad länk. Länkar är mörkgrå 
med mörklila hoverfärg.  Undermeny: 
Rosa rubrikfält med mörkgrå rubrik. 
Bakgrundsfärgen i vänsterkolumnen 
är mycket ljusrosa. Rubrikhuvuden i 
artikelflödet har ljusblå, ljusgröna, 
ljusrosa, ljuslila och ljusgrå toner. 
Sidfot: ljusgrå bakgrund. Länkar har 
standardblå färg, besökta länkar lila. 
Text: mörkgrå. 

Namn:  Growingpeople (www.growingpeople.se) 6.  
Innehåll:  Faktabank, rådgivning, verktyg, medlemssidor med forum,  chat m.m.  

Syfte: Handhålla en portal för gravida kvinnor, kvinnor med barn och yrkesmän inom 
branchen, där de kan hitta fakta, råd och tips och där de kan chatta med kunniga 
människor och diskutera graviditet med andra gravida.  

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet i mitten av en banner. 

  Form: Utseende: Text skriven i lekfullt typsnitt. Liten 
tagline under loggan som  säger  
kunskapskällan om barn som växer. 
Del av en banner. 

    Rörelse & rum: Hela bannern kan klickas. Besökaren 
förs till startsidan när logotypen 
klickas men denna är inte klickbar på 
varje sida. Logotypen finns på alla 
sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny, översikt och sitemap, sökfunktion, breadcrumbs, rubriker i 
sidhuvudet, bläddringsfunktion och sidomenyer för vissa element, vanliga 
länkar och upp-länkar som leder till toppen av sidan.  

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny: horisontellt högst upp över sidhuvudet. Breadcrumbs: Under 
sidhuvud t.v. 
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  Form: Utseende: Huvudmeny: färgat fält med länkar 
som har hover som ändrar textfärg. 
Denna färg behålls som 
markeringsfärg när besökaren är inne 
på länken. Under fältet ett smalare 
färgat streck, ibland dyker det upp  
länkar där också men detta tycks inte 
fungera ordentligt då bara halva 
orden syns. Översikt: tre kolumner 
med flera kategorier med länkar 
ovanpå varandra. Framför länkarna 
finns det pilar år höger. Länkar som 
leder till annan översikt har pilar med 
skaft efter sig t.h. Breadcrumbs: har 
underline som hover-effekt.  

    Rörelse & rum: För att hitta översikt måste besökaren 
gå in under en länk som heter alla 
artiklar på varje sida i huvudmenyn. 
Breadcrumbs finns inte på första 
sidan utan dyker endast upp när 
besökaren är inne på de olika 
kategorierna i huvudmenyn. Det finns 
annars på samma position på varje 
sida.  

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: banner med bilder, logga, ibland rubrik och ibland 
inloggningsfält eller länkar till inloggning. Startsida: länkar, bilder, text och 
annonser. Sidfot: disclaimer, kontakt och copyrightinfo. 

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Annonsbanner högst upp horisontell 
huvudmeny under och ett sidhuvud 
med banner under det.  Annonser 
alltid längst åt höger, utanför 
innehållsfältet.  Huvudfält under meny 
och sidhuvud. Ibland bara ett fält och 
ibland ses tydliga kolumner där det 
finns element som menyer och 
snabblänkar i en höger- och en 
vänsterkolumn. Huvudfält finns då i 
mitten. På startsidan syns inte tydliga 
kolumner och där finns innehållet 
utspritt med insprängda annonser här 
och där.  

    Rörelse & rum:  Det mesta innehållet är statiskt om 
besökaren inte besöker forumet på 
medlemssidorna t.ex.  

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Två textfält, en logga in-knapp, en checkbox för ihågkomning och en länk 
för glömt lösenord.  

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Längst till höger i sidhuvudet på startsidan och på min sida.  
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  Form: Utseende: Rubrik, som lyder Logga in, finns 
högst upp och under den finns två 
textfält ovanpå varandra utan 
rubriker. Logga in-knappen finns till 
höger om textfälten, är kvadratisk 
med vit bakgrund och färgad text. 
Checkboxen är standard. Längst ner 
under checkboxen finns länken. 
Länken har en hover-effekt som ger 
understrykning och annan färg.   

    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten visas ett streck 
som indikerar att text kan skrivas och 
textfältet får en skugga runt om sig. 
Logga in-knappen klickas på för att 
komma till medlemssidor. På 
startsidan finns hela inlogget uppe i 
sidhuvudet men på de andra sidorna 
finns endast en länk till inlogget under 
medlemsidorna uppe i sidhuvudet på 
samma plats.  

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: helt vit. Logga: 
mörkgrön. Huvudmeny: två nyanser, 
en mörkgrön för länkfältet och en 
gulgrön för det smala fältet under. 
Länkar är vita med gulgrön hover-
effekt. Alla rubriker i huvudmenyn är 
indelade i olika färger: rosa, olivgrön, 
orange, röd, blå och lila. Vid besök på 
varje område följer rubriker och vissa 
element den färg som tillhör området. 
Text: mörkgrå. Länkar: mörkgrå med 
en understruken, mörkgrön hover-
effekt. Rubriker: mörkgröna och 
gulgröna. 

Namn:  Min bebis (www.minbebis.com) 7.  
Innehåll: Faktaartiklar, rådgivning, länkar till branschen och shoppingsidor, community med 

forum, bloggar och personliga sidor. 

Syfte: Handhålla en mötesplats där gravida kan möta andra gravida, en plats där de kan få 
råd och tips om graviditet och bebisar från både experter och andra medlemmar. 

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 



 59 

  Form: Utseende: Symbol t.v. och text till höger. 
Symbolen är ett bebishuvud som är 
vektoriserat och har en svart lock på 
huvudet. Texten är mjukt formad och 
delen min har en färg och bebis.com 
har en annan färg. Under loggan finns 
en text som visar hur många 
besökare som finns på sidan. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny, sökfunktion, knappar, länkar, artikelflöde, läs mer-länkar och 
översikt för vissa element. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny: Horisontellt under sidhuvud.  

  Form: Utseende: Huvudmeny: flikar i färg med skugga 
nedtill, länkar och flikar har ingen 
hover-effekt och markerad flik sitter 
ihop med fält undertill utan skugga 
nedtill. Fält undertill har ett 
blomstermönster och forumlänkar.   

    Rörelse & rum: Inget förutom innehållet i huvufältet 
ändras när länk i huvudmenyn 
klickas. 

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: logga och två boxar med interna länkar. Vänsterkolumn: 
communitylänkar och andra interna snabblänkar. Huvudfält: välkomsttext, 
communitylänkar och artikelflöde. Högerkolumn: annonser och 
snabblänkar. Sidfot: bottenmeny. 

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Minimeny högst upp t.h., 
annonsbanner följer och under det 
sidhuvud och huvudmeny. Tre 
kolumner med större huvudfält i 
mitten. Boxar i vänsterkolumnen har 
ett rubrikhuvud i en mörkare ton än 
bakgrunden på boxen. Rubriken är i 
ytterligare en mörkare ton än 
rubrikhuvudet, likaså texten och 
länkarna i boxen. Färger varierar. 
Boxar har rundade hörn och skugga 
nedåt och åt höger. Ingresser har bild 
t.v. rubrik och text bredvid t.h. och en 
läs mer-länk med hover som byter 
färg längst ner. De skiljs åt med tunna 
streck. Bilder har rundade hörn.  
Boxar t.h. har samma utseende som 
de till vänster men är något bredare. 

    Rörelse & rum: Dynamiskt innehåll i vänsterkolumnen 
för forumet men annars är det mesta 
innehållet statisk. 
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  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Logga för Word press (cms), två textfält, en logga in-knapp, en checkbox 
för ihågkomning och en länk för glömt lösenord. 

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: På enskild sida. 

  Form: Utseende: Inloggningen är utformat för 
programmet Word Press på enskild 
sida. Längst upp finns deras logotyp. 
Under den följer textfälten ovanpå 
varandra. Det första fältet med 
rubriken användarnamn över, den 
andra med rubriken lösenord. Under 
textfälten finns en standard checkbox 
till vänster med texten kom ihåg mig 
och till höger om den finns logga in-
knappen som är är färgad med ram 
och text, hover-effekt ändrar färg på 
bakrund och text.    

    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten visas streck som 
indikerar att text kan skrivas och 
textfältet får en skugga runt om sig. 
Login-knappen klickas på för att 
komma till medlemssidor/bloggsidor. 
Det går inte att nå inlogget från 
startsidan, besökaren måste gå via 
blogg eller t.ex. forum för  login-
knapp som tar besökaren till login-
sidan.  

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrund: ljus turkos ton och 
innehållsfältet är vitt. Logga: blå och 
rosa med ljusrosa/beige ton på 
symbolen. Huvudmeny: turkos. 
Länkboxar: varierar i färg, rosa, gul, 
blå, grön och orange. Rubrikhuvud 
och länkar i boxar har mörkare ton än 
bakgrunden. Rubriker: gulgröna. 
Länkar: i boxar varierar de i färg, 
övriga är kornblå med lila hover-
effekt. Knappar: rosa och gröna. 

Namn:  Nio månader (www.niomanader.se) 8.  
Innehåll: Faktaartiklar, nyheter, intervjuer, krönikor, läsarberättelser, verktyg och tävlingar. 

Syfte: Handhålla information om graviditet och ge tips och andra verktyg för en gravid läsare. 

Position: Vänsterställd 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 
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  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet i mitten av en banner. 

  Form: Utseende: Text i enkelt sans-serif-typsnitt. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas och hela bannern 
är klickbar. Logotypen finns på alla 
sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Meny, läs mer-länkar, översiktsmenyer, länkar och artikelflöden. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny: i vänsterkolumnen. Översiktsmenyer: i huvudfältet. 

  Form: Utseende: Huvudmeny: fem kategorier med 
varsin färg. Alla länkar varsitt 
bakgrundsfält i menyn och är 
anpassade i färg till kategorifärgen. 
Kategorirubriker är klickbara och har 
en mörkare bakgrundston i sitt fält. 
Länkboxar har hover-effekt där 
bakgrundsfärg får en mörkare ton. 
Översiktsmeny: Länkar är uppradade 
ovanpå varandra utan hover-effekt.  

    Rörelse & rum: Vid klick av kategorirubrik eller all 
information-länk i huvudmenyn visas 
översiktmenyn.  

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: klickbar banner med bilder och logga i mitten. Vänsterkolumn: 
huvudmeny. Huvudfält: nyhets- och artikelflöde samt snabblänkar till olika 
verktyg. Högerkolumn 1: boxar för ingresser och snabblänkar. 
Högerkolumn 2: annonser. 

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Sidhuvud med banner högst upp, 
bilder på bebis och gravid kvinna 
samt logga. Fyra kolumner med 
huvudfält i mitten t.v. I vänsterfältet 
finns en meny (se Navigation). 
Ingresser i artikelflödet i har en rubrik 
och en färgad anfang som visar om 
det är nyhet eller intervju osv. Kort 
ingress följs av en läs mer-länk, inga 
bilder. Ingresser skiljs åt med tunt 
streck.  

    Rörelse & rum: Det finns inget dynamiskt innehåll på 
sidan. 

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Sidan har inga medlemssidor och därmed inget inloggningselement. 

  Syfte: - 

  Position: - 
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  Form: -   

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrund: mönstrad i ljus turkos färg. 
Logga: turkos. Innehållsfältet till är 
vitt. Huvudmeny: 5 olika ljusa färger, 
gul, blå, rosa, grön och grå. Rubriker: 
grå,  vissa är gulgröna. Text: mörkgrå. 
Anfanger: blå och gula. Länkar: 
samma turkos som logga och 
bakgrund, ingen hover.  

Namn:  På smällen (www.pasmallen.se) 9.  
Innehåll: Faktaartiklar, tips och trix, verktyg, länkar till shopping och branschen, forum och 

bloggar.  

Syfte: Handhålla information för de som vill bli gravida eller redar är det. Ger också en mindre 
mötesplats för gravida kvinnor där de kan prata i forum och genom egna bloggar.   

Position: Centrerad 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bild 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: Text varav å och ä är liggande hjärtan 
i annan färg. Typsnittet är en rund 
sans-serif. 

    Rörelse & rum: Loggan finns på alla sidor av 
webbplatsen på samma plats och är 
inte en länk. 

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny, breadcrumbs, artikelflöden, tillbaka-länkar, läs mer-länkar, 
bläddringsfunktion för artikelflöde och snabblänkar. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny: horisontellt under sidhuvud. Breadcrumbs: under 
huvudmenyn t.v. 

  Form: Utseende: Huvudmeny:  flikar med mellanrum 
som vilar på tunn linje. Hover-effekt 
byter färg på flikarnas bakgrund. 
Markerad flik får samma färg som 
hover-effekten ger. Breadcrumbs: 
Länkar i annan färg och tjocklek än 
sidan som besöks. Länkar skiljs åt 
med pil åt höger.  

    Rörelse & rum: Vid klick på länk i huvudmenyn 
markeras fliken bakom länken. 
Huvudmeny och breadcrumbs finns 
på samma plats på varje sida.  

  Namn: Layout 
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  Innehåll: Sidhuvud: logga och intern banner. Vänsterkolumn: boxar som är interna 
länkar i form av bild. Huvudfält: artikelflöde. Högerkolumn:  intern länk, 
sponsorlänk och loginfält. Sidfot: copyrightinfo och bottenmeny. 

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Sidhuvud högst upp, under 
huvudmeny och breadcrumbs (se 
Navigation). Vänsterkolumn och ett 
större huvudfält till höger. Stundtals 
ett högerfält. Längst ner en sidfot. 
Boxar i vänsterkolumnen ser ut som 
poloroidbilder med en bild i mitten, 
en handskriven rubrik under bilden 
och en skugga bakom boxen nedåt 
och till höger.  Ingresser i artikelflödet 
skiljs åt med rubriker med en linje 
under dem och pil till höger framför. 
Rubriker har hover-effekt som ger 
streck under ordet. Ingresser bild 
högst upp, text under det och läs 
mer-knapp längst ner. 

    Rörelse & rum: Ett flash-element på sidan rör sig hela 
tiden högst upp i huvudfältet. Det 
finns forumlänkar i vänsterfältet som 
är dynamiska men resten av 
innehållet är statiskt.  

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: En rubrik, två textfält med tillhörande rubriker, checkbox för 
ihågkommande, en logga in-knapp och två länkar för glömt lösenord och 
registrering.  

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Rektangulär ruta nedåt till höger i huvudfältet och under forum. 

  Form: Utseende: Box med färgad bakgrund och 
gradient. Högst upp en rubrik som 
säger Logga in/Bli medlem och under 
det finns textfälten ovanpå varandra 
med rubrikerna: Användarnamn och 
Lösenord. Checkboxen finns under 
textfälten och är standard. Logga in-
knappen är under det, vit med ram på 
en pixel. Länkar är understrukna med 
hover som ändrar färg.   

    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten visas streck som 
indikerar att text kan skrivas. Logga 
in-knappen klickas på för att komma 
till medlemssidor/bloggsidor. Den 
gula boxen finns på startsidan, 
besökaren når den också via forum, 
bloggar eller eventuellt genom banner 
i sidhuvudet.  

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 
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  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: helt vit. Logga: gul 
text och mörkrosa hjärtan. 
Huvudmeny: Rosa flikar med vita 
länkar, hover ändrar bakgrundsfärg 
till gul. Strecket som flikarna vilar på 
är också gult. Länkar: gula. Rubriker: 
mörkrosa. Text: mörkgrå.   

Namn:  9 månader (www.9manader.nu) 10.  
Innehåll: Faktaartiklar, tips och trix, länkar till shopping och branschen, medlemssidor med 

dagböcker och tävlingar.  

Syfte: Handhålla information för gravida kvinnor, de som vill bli gravida och de som har 
mindre barn.   

Position: Vänsterställd 

Form: Webbplats 

Element: Namn: Logotyp 

  Innehåll: Bildlänk 

  Syfte: Informera besökaren om avsändare och vara ett landmärke för startsidan. 

  Position: I sidhuvudet till vänster. 

  Form: Utseende: En 9:a i en box t.v. följt av texten 
månader. 

    Rörelse & rum: Besökaren förs till startsidan när 
logotypen klickas. Logotypen finns på 
alla sidor av webbplatsen på samma 
position.  

  Namn: Navigation 

  Innehåll: Huvudmeny med undermeny och snabblänkar. 

  Syfte: Att navigera besökaren genom webbplatsens innehåll. 

  Position: Huvudmeny 1: horisontellt under sidhuvud. Undermeny: I vänsterkolumnen.   

  Form: Utseende: Huvudmeny: färgad bakgrund med 
ram ovanför och under fältet. Länkar i 
menyfältet är är färgade och har 
hover-effekt som byter 
bakgrundsfärgen, till samma färg som 
ramen, och textfärgen. Markerad länk 
i menyn får också samma bakgrunds- 
och textfärg. Undermeny: klickbar 
rubrik med hover som byter textfärg 
och ger en gradient bakom ordet. 
Länkarna är i versaler med en fyrkant 
framför och en gradient under länken. 
Hover-effekt byter färg på gradient 
och text. 
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    Rörelse & rum: Vid klick på en länk i huvudmenyn blir 
undermenyn anpassad till länk som 
klickats. Om länk i undermenyn har 
ännu en meny under sig dyker fler 
länkar upp under den klickade länken 
som inte är endast versaler. Dessa 
länkar puttar ner andra rubriker i 
undermenyn. Huvudmenyn, synlig på 
alla sidor, undermenyn visas på 
samma plats på sidor som har en 
undermeny.  

  Namn: Layout 

  Innehåll: Sidhuvud: logga och annonsbanner. Vänsterkolumn: annons och färgat fält 
med snabblänkar. Huvudfält: info om namnsdag, registrering för 
nyhetsbrev, disclaimer och info om när sidan senast uppdaterades. Utanför 
innehållsfältet finns annonser. 

  Syfte: Dela upp innehållet och ge struktur åt webbplatsen.  

  Position: Centrerat 

  Form: Utseende: Sidhuvud högst upp, under det 
huvudmeny. Två kolumner, stundtals 
tre. Större huvudfält t.h. alt. i mitten. 
Fält med snabblänkar i 
vänsterkolumnen har ett rubrikhuvud 
och en ram på ett par pixlar. 
Bakgrunden är ljus och länkar är 
färgade med prickad tunn linje under. 
Hover-effekt ändrar länkarnas färg. 
Rubrikhuvuden i huvufältet har en 
gradient i bakgrunden och mörka 
rubriker. En del rubrikhuvuden har 
text/innehåll under sig och en del har 
det inte.  

    Rörelse & rum: Namnsdagsbarn uppdateras 
förmodligen dynamiskt men resten av 
innehållet är statiskt, en text visar när 
saker uppdaterats och av vem. 

  Namn: Inloggning 

  Innehåll: Box med rubrik, två textfält med tillhörande rubriker: namn och lösenord, 
en checkbox med texten alltid inloggad, en logga in-knapp och en länk för 
glömt lösenord/användarnamn.  

  Syfte: Föra användare till medlemssidor. 

  Position: Inne på sidan medlem till höger i huvudfältet.   

  Form: Utseende: Ljusfärgad box med ram på en pixel. 
Rubrik ligger på övre kanten av 
boxen i färgad ruta mitt på ramen. 
Textfälten ligger ovanpå varandra. 
Deras rubriker ligger ovanpå 
textfälten i versaler. Checkboxen är 
standard och ligger t.v. under 
textfälten. Logga in-knappen har 
samma färg som bakgrundsfärgen i 
boxen med en skugga. Länken längst 
ner är färgad med prickad linje under. 
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    Rörelse & rum: Vid klick i textfälten visas färgat 
streck som indikerar att text kan 
skrivas. Login-knappen klickas på för 
att komma till medlemssidor. Inlogget 
finns alltid på samma plats på alla 
delar av webbplatsen och nås bara 
genom sidan medlem.  

  Namn: Färg 

  Innehåll: - 

  Syfte: Ge webbplatsen liv och djup. Skapa en känsla hos användaren. 

  Position: - 

  Form: Utseende: Bakgrundsfärg: ljusgrå och 
innehållsfältet är vitt. Huvudmeny: 
ljusgrå bakgrund, mörkblå länkar med 
röd prickad linje under. Ram är grön. 
Markerad länk och hover i menyn har 
grön bakgrund med vit text. 
Undermeny: Grå klickbar rubrik, 
hover gör den röd med ljusblå 
gradient bakom. Länkar, mörkblå 
med grön fyrkant innan och ljusblå 
gradient som bakgrund. Hover-effekt 
gör dem röda och ger ljusgrön 
gradient. Rubriker: röda. Boxar: 
ljusgrå med något mörkare grå ton på 
rubrikhuvud. Svart rubrik och grå 
ram. Text: svart. Länkar: blå med röd 
prickad linje under, hover-effekt som 
gör texten röd. Anfanger: mörkröda.  
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Bilaga 2 – Wireframes 
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Bilaga 3 – Modell för analys 
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Bilaga 4 – Genreanalys del 2: observation 

Element:  Vecka för vecka 1.  
Webbplats: Barntotal (www.barntotal.se) 

Innehåll: Dropdown-lista med graviditetsvecka 1-40+ som länkar, informationstext och en text 
för varje vecka med rubriker, symboler, snabblänkar, signatur och stundtals bilder, 
illustrationer, animationer och ljudklipp. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet och i vänsterkolumnen. 

Form: Bilder: Fotografier blandas med illustrationer. Fotografier föreställer 
foster, gravida magar. Vissa ultraljudsbilder finns. Illustrationer är 
enkla bilder av en kvinna i profil från bröstet ner till låren. Ett 
foster är illustrerat på hennes mage och ger inblick in i 
livmodern. Det är endast livmodern och fostret bak till ryggraden 
som visas. För förstoring av fostret har den livmodern plockats 
ut ur helheten och förstorats bredvid kvinnokroppen. Det 
förstorade fostret finns i en cirkel som leds från kroppen med 
två streck.  

  

Symboler: Symboler finns på varje sida. De är blå, den ena föreställer enkel 
gubbe med runt huvud och en torso och den andra är ett streck 
med två pilar åt höger och vänster. Under gubben står 
nuvarande vikt på fostret och under pilarna står nuvarande 
längd.  

  

Animationer/ljud: Ett ljudklipp kan laddas ner från sidan som en realplayer-fil. Ett 
fosters hjärtljud spelas upp. Det finns även vissa animationer 
som liknar videor. Dessa föreställer fostret i mammas mage.  

  

Text: Högst upp en grön rubrik. Under det en mindre text som 
berättar när sidan senast var uppdaterad. Texten är uppbruten i 
stycken med varsin blå mellanrubrik. Dessa rubriker är 
desamma för alla sidor: I magen, mamma, partner och 
mödravården. På vissa sidor finns även rubriken tvillingar.  

  

Navigation: Navigation sker via dropdown-lista högst upp i 
vänsterkolumnen. Varje sida har en tillbaka-länk som leder till 
föregående sida. Denna länk är inom två klamrar och är blå. 
Själva elementet hittas från undermenyn för kategorin gravid i 
huvudmenyn. 

  

Övrigt: En grå box med rundade hörn och ett grönt rubrikhuvud med vit 
rubrik finns längst ner på varje sida. I boxen finns det 
snabblänkar som relaterar till innehållet på sidan. Dessa länkar 
är interna, externa och forumlänkar. Under boxen finns en 
signatur av legitimerad barnmorska.  

Webbplats: Babycenter (se.babycenter.com) 

Innehåll: Tidslinje vecka 4-39, dropdown-lista med knapp vecka 4-39, symboler, länkar, bilder 
och text. Två delar, kvinnans stadium och fostrets utveckling. 
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Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: Under menyn längst till höger i sidhuvudet och i huvudfältet. 

Form: Bilder: På varje sida finns en bild under rubriken. Bilden är nästan 
kvadratisk och har rundade hörn. Bilder är iscensatta och 
föreställer leende gravida kvinnor i vackra miljöer och olika 
situationer.  Illustrationer finns under fostrets utveckling.  Finns 
t.h. om texten. Föreställer  kvinnokropp i profil från strax över 
magen till högst upp på låren. Fostret visas inne i magen 
tillsammans med livmoder och slida. Bilderna har alltid samma 
storlek. När fostret är litet visas det och livmodern förstorat 
bredvid kvinnokroppen i en cirkel.  

  

Text: Högst upp på stadium-sidan finns lila rubrik. Sedan följer 
textstycken med mellanrubriker som är desamma för alla sidor: 
Så här växer din bebis, Smakprov ur denna veckas nyhetsbrev, 
Så här förändras din tillvaro, Graviditetstips och Möteplats. I 
texten finns länkar till andra relevanta artiklar på webbplatsen. 
Under fostrets utveckling finns lila rubrik och under det en liten 
text som  där medicinska rådgivare godkänner artikeln.  

  

Navigation: Under allt om ditt stadium i menyn t.v. finns dropdown-lista för 
graviditet. Vecka markeras här och knapp trycks för att komma 
till aktuell sida. Knappen är turkos med skugga under och vit 
text på som lyder: klar. Alternativ väg till veckorna är tidslinjen i 
sidhuvudet där varje vecka är en färgad fyrkant, 
graviditetsveckorna är turkosa. Olika kategorier på grön yta ovan 
linjen går från första trimestern och vidare upp till 2-3 år. 
Beskrivning av tidlinjen finns också i genreanalysens första del 
under babycenter/navigation. Snabblänk från stadium-sidan till 
fostrets utveckling finns högst upp t.h. Breadcrumbs hjälper 
navigationen. Inne på fostrets utveckling länkar som lede till 
föregående och nästa sida. 

  

Övrigt: Annonser finns insprängda i textflödet.  

Webbplats: Bli mamma (www.blimamma.se) 

Innehåll: Snabblänkar vecka 1-40+, artikellänkar, breadcrumbs, bilder, text och rubriker.  

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet och i vänsterkolumnen. 

Form: Bilder: På de flesta sidorna finns bilder under artikeln som medlemmar 
själva skickat in på sina magar i aktuell vecka. I övrigt inte så 
många bilder. De fotografier som finns är insprängda i texten 
och varierar i motiv, allt från foster och celler inuti magen till 
graviditetstest. Den enda illustration som finns visar hur ägget 
blir befruktat i livmodern.  

  

Text: Ljuslila rubrik som också är länk till sidan. Efter det stycken med 
text som ibland har ljusgröna mellanrubriker som lyder: din 
bebis (bebisen, babyn) och du. I brödtexten finns ibland 
snabblänkar till relevanta artiklar på sidan.  
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Navigation: I menyn t.v. klickas graviditetskalender och då visas en översikt 
av veckorna som snabblänkar i huvudfältet. Breadcrumbs 
används för att komma till sidan graviditeten vecka för vecka. 
Där finns alla veckor listade i vänsterkolumnen under menyn. 
Dessa visas inte i kronologisk ordning. På samma sida finns 
även ett artikelflöde för veckorna. Inne på sidorna går det att 
bläddra mellan veckorna via två länkar under texten som leder 
till föregående och nästa vecka.  

  

Övrigt: Annonser finns insprängda i textflödet och längst ner finns 
kommentarer på artikeln från medlemmar.  

Webbplats: Familjeliv (www.familjeliv.se) 

Innehåll: Illustration, länkar och informationstext.  

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet. 

Form: Bilder: En illustration. Bredvid menyn på första sidan av elementet. 
Föreställer ett foster i en livmoder. Bilden har ljusa färger med 
låg färgmättnad och starkare konturer.  

  

Text: Veckor är uppdelade i månader. Fyra veckor på varje sida i 
elementet. Mörkgrå rubrik för aktuell graviditetsmånad. Varje 
veckostycke har  mindre mörkgrå mellanrubrik. Det finns sedan 
ytterligare två gråa mellanrubriker under varje vecka som lyder: 
kroppen och embryot (fostret, barnet). 

  

Navigation: Via väntar barn i huvudmenyn och vidare via 
Verktyg/graviditetskalender nås elementet. Första sidan av 
elementet har en meny med tre trimestrar bredvid varandra i 
huvudfältet. Dessa rubriker är vita med blå bakgrund. Under 
varje trimester finns det tre till fyra länkar som leder till veckorna 
som är klumpade månadsvis. Inne på varje "månad” finns inget 
alternativ för att komma vidare till fler veckor. 
Graviditetskalender måste då klickas i huvudmenyn för att få 
fram första sidan med menyn. 

  

Övrigt: En annonsbanner finns insprängd på varje sida i elementet.  

Webbplats: Gravid (www.gravid.se) 

Innehåll: Översikt med snabblänkar (1-3 – 40), artikellänkar, sidomeny, text, bilder och knappar. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I undermenyn i vänsterkolumnen och i huvudfältet. 
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Form: Bilder: Fotografier finns ej på varje sida, ibland mindre bilder 
insprängda i texten som föreställer foster. Varje sida har en 
illustration. Föreställer kvinna i profil som visas från huvud ner till 
lår. I hennes mage visas ett foster i livmodern, inga andra organ. 
Bredvid kvinnan på varje sida finns livmoder med foster 
illustrerad i större format för förtydligande.  Illustrationerna har 
samma storlek genom hela elementet så det ser ut som fostret 
växer. 

  

Text: Högst upp i mitten av huvudfältet finns mindre rubrik, inte större 
än brödtexten, men skriven i fet text på turkos bakgrund. 
Brödtext är uppdelad i stycken utan mellanrubriker. Vissa 
meningar som anses viktigare har gjorts feta, det finns även 
snabblänkar i brödtexten på särskilda ord som leder till andra 
relevanta artiklar på webbplatsen.  

  

Navigation: Genom vänta barn-kalendern i huvudfältet nås elementet. Rubrik 
för området syns i sidhuvudet. I undermeny t.v. visas samma 
rubrik som i huvudmenyn. Under den finns veckor att klicka på. 
Alla veckor syns ej samtidigt, det dyker upp flera när veckor 
klickas fram. På första sidan av kalendern finns veckor i översikt, 
blå länkar (lila om de klickats innan) i siffror. Rubrik ovan siffror 
för att välja vecka. Varje "vecka" har rosa knappar med vit text, 
över och under artikeln, som leder till nästa- och föregående 
vecka. Längst ner under knapparna finns översikt för veckorna. 
Under den finns en rosa tillbaka-pil åt vänster med vit text. 
denna leder till föregående sida. 

Webbplats: Growing people (www.growingpeople.se) 

Innehåll: Överblick (vecka 0-42), meny, text, bilder och listor. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet. 

Form: Bilder: Foton och illustrationer i alla artiklar. Sidor är som 
tidningsartiklar och foton och illustrationer anpassas till textens 
budskap. Foton föreställer allt från mammor, magar, mat, 
graviditetstest och ultraljudsbilder. Illustrationer är ofta infografik 
av något slag. Den mest förekommande illustrationen är en bild 
av en livmoder med ett foster i. Denna bild illustrerar hur fostret 
växer i livmodern.   

  

Text: På varje sida uppe i högra hörnet finns information om författare 
och senast uppdaterad. Högst upp finns mörkgrå rubrik och 
under det en ingress i fetstil. De flesta sidorna har fyra stycken 
mellanrubriker med tillhörande stycke. Dessa är: mamma, barn, 
pappa och kontroller och undersökningar. Den sista har inte 
alltid innehåll. I texten finns snabblänkar som leder till relevanta 
artiklar på webbplatsen.  
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Navigation: Första sidan i elementet har överblick för veckorna som listas i 
tre spalter: första tredjedelen, mittersta tredjedelen och sista 
tredjedelen. Om länk klickas i första tredjedelen följer översikten 
för dessa veckor med på sidan och hamnar t.h. Det finns även 
länk tillbaka till översiktssidan under t.h.. I artikeln finns under 
varje stycke en upp-länk som leder till toppen av artikeln. Längst 
ner finns länk till nästa vecka.  

  

Övrigt: I artiklar finns ibland ett stycke med olika tips. Detta stycke har 
rosa rubrik och varierar från att var skrivet som en lista till vanlig 
text eller vara illustrerat med en bild o.s.v.  

Webbplats: Min bebis (www.minbebis.com) 

Innehåll: Fotografier, överblick av veckor (1-41), text, snabblänkar och artikelflöde.  

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet. 

Form: Bilder: Endast foton och inga illustrationer. Högst upp på varje sida i 
elementet finns en stor bild. Den varierar mellan varje sida, 
oftast är den iscensatt och proffsigt fotad. Motivet på denna bild 
är för det mesta en blivande mamma eller en gravid mage. 
Ibland finns en man med i bilden också. På sidorna finns ofta två 
mindre bilder också, en ultraljudsbild som visar foster och en 
bild på en gravid mage för att visa mamman. Den gravida 
magen är oftast mindre proffsig och ser ut att vara inskickad av 
medlem.  

  

Text: Under bild högst upp på sidorna finns grön rubrik och ingress 
som är fet och lite större än brödtexten. Brödtexten är på varje 
sida uppdelad i två stycken med mellanrubriker. Dessa rubriker 
lyder: Bebis och Du. Under brödtexten finns en källförteckning i 
fet text och snabblänkar till andra relevanta artiklar på 
webbplatsen.  

  

Navigation: Genom länken 40 veckor i huvudmenyn nås elementet. På första 
sidan finns ett artikelflöde för alla veckor. Veckor är klumpade 
fem stycken tillsammans med en bild, rubrik och 
sammanfattning. Genom att klicka en läs mer-länk visas nytt 
artikelflöde för de fem valda veckorna. Här finns även en 
översikt för alla veckorna under artikelflödet. Inne på "veckorna" 
krävs det att besökarna går tillbaka till sidan innan för att kunna 
välja ny vecka. Detta görs via artikelflöde under artikeln.  

Webbplats: Nio månader (www.niomanader.se) 

Innehåll: Text, snabblänkar och kommentarer. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet. 
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Form: Text: Alla veckor beskrivs på en enda sida. Högst upp finns mindre, 
ljusgrå, text som beskriver när artikeln var publicerad. Under det 
finns huvudrubrik i mörkgrått. Texten är uppdelad i korta 
stycken.Varje vecka har ett stycke med mellanrubrik som 
beskriver vilken vecka det gäller.  

  

Navigation: Det behövs ingen navigation då allt finns på en sida.  

Webbplats: På smällen (www.pasmallen.se) 

Innehåll: Bilder, text, extern länk och betygsfunktion. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet. 

Form: Bilder: Det finns inga illustrationer. Det finns ett foto på varje sida. 
Dessa foton varierar i motiv men alla har samma storlek och 
utformning med vit ram runt som är störst under fotot och har en 
rubrik som beskriver vilken vecka som är aktuell. Fotona med 
ram ligger har skugga mot bakgrund. Bildernas motiv är: ett 
halvnaket par som kramas, äpplen, en gravid kvinna som tittar på 
ett barnfot i svartvitt, en gravid kvinna som ligger på en 
gräsmatta och tittar upp och babyfötter.  

  

Text: På första sidan av kalendern finns bild, rubrik och kort 
sammanfattning av sidorna (5 st). Inne på sidor finns mörkgrå 
rubrik högst upp. Varje sida har cirka åtta veckor i en text. 
Texten är uppdelad i stycken, ibland kommer ett nytt stycke 
endast genom radbrytning och ibland med en rad i mellan. Varje 
vecka har tre feta underrubriker och på samma rad som stycket 
börjar. Första mellanrubriken är inkonsekvent och de andra två 
är samma hela tiden: bebisen och du.  

  

Navigation: Besökare navigerar genom första sidan på kalendern där alla 
fem sidor (flera veckor på varje), har en rubrik, en bild som är 
klickbar, en sammanfattande text med länk som lyder: läs 
mer…. Genom att klicka på länken eller bilden kommer 
besökarna till de fem sidorna och inne på sidorna finns länk 
längst ner under artikeln som leder tillbaka till första sidan. Den 
lyder: [tillbaka].  

  

Övrigt: Varje sida har en länk till www.vardguiden.se och betygsättning 
högst upp där besökarna kan ge ett betyg från dåligt till bra med 
fem stycken radioknappar.  

Webbplats: 9 månader (www.9manader.nu) 

Innehåll: Text, illustration, fotografier och meny för fostrets utveckling (månad 1 – månad 11). 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet och i undermenyn t.v. 
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Form: Bilder: All sidor har inte bilder. De som finns varierar både i innehåll, 
kvalité och storlek. Det enda foto som finns föreställer gravid 
mage i mycket dålig kvalité. På vissa av sidorna finns 
illustrationer som visar allt från en ritning av äggstockarna och 
livmodern i svartvitt till en kvinnokropp från sidan med inblick i 
livmodern.  

  

Text: Det finns inte så mycket text på varje månad. Texten är indelad i 
stycken för varje vecka. Dessa stycken är högst 3-4 rader. Varje 
månad har en röd rubrik högst upp. Varje stycke har en rubrik 
med röd första bokstav och är i övrigt svart.  

  

Navigation: Navigation mellan ”månaderna” sker via undermeny till 
Gravid/vänta barn/fostrets utveckling. Denna listar månaderna 
ovanpå varandra och är hela tiden synlig.  

Webbplats: Sjukvårdrådgivningen (www.sjukvardsradgivningen.se) 

Innehåll: Meny, länkar och text. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfält och högst upp i vänsterkolumn.  

  

Text: Sidor är uppdelade i tre delar: 1. Vecka 1-12, 2. Vecka 13-24 
och 3. Vecka 25-42. På varje sida finns rubrik som lyder: 
Graviditeten vecka för vecka följt av vilka veckor det gäller. En 
ljusgrå, mindre text precis under rubriken berättar när artikeln 
publicerats. Texten är uppdelad i korta stycken. Varje vecka har 
en mindre mellanrubrik. 

  

Navigation: Besökare navigerar främst via meny högst t.v. Högst upp i 
menyn finns rubrikhuvud som är rött med vit rubrik. Denna lyder: 
kapitel. Under detta finns tre länkar till veckor som är klumpade i 
tre delar. Dessa ligger i rosa boxar varav markerad länk är 
ljusrosa. Menyn finns alltid på samma ställe. Inne på sidorna 
finns länk under artikel ner t.v. som leder till nästa kapitel.   

Webbplats: Vårdguiden (www.vardguiden.se) 

Innehåll: Översikt, illustrationer, snabblänkar, text och betygsättning. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet. 

Form: Bilder: Två illustrationer på varje sida som har samma form. Den ena är 
en bild på fostret och den andra är en bild på en kvinnokropp 
från sidan med en bild av livmodern och fostret i magen. Det är 
endast livmodern och fostret som syns, inga andra organ. 
Illustrationerna är enkla med något starkare kontur och vissa 
svaga skuggor. Illustrationerna går att förstora genom en länk 
under dem som leder till ny flik eller sida i webbläsaren. Där 
visas i mitten en större bild av illustrationerna.   
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Text: Rubriken högt upp och efter den följer mellanrubriker med 
textstycken. Det finns vissa mellanrubriker som återkommer på 
nästan varje sida: barnet, mamma, pappa/partner och hos 
barnmorskan/kontroller. Under dessa finns det stundtals 
ytterligare underrubriker som är något mindre. Alla rubriker är 
gula. Längst ner finns en ljusrosa ruta med information om när 
artikeln uppdaterats senast, vem som skrivit den och vilka som 
granskat den.  

  

Navigation: När besökare klickar på graviditetskalender får de fram en gul 
ruta med tre flikar högst upp. Där väljs Vecka. Då visas en 
översikt i rutan med nummer för varje vecka (1-41+). Artikel 
dyker upp vid klick under rutan. Rutan finns på samma position 
genom hela kalendern och alla veckor är därmed alltid 
tillgängliga. När besökare är inne på en vecka i kalendern visas 
också i rutan en länk t.v. för föregående vecka och en länk t.h. 
för nästa vecka.  

  

Övrigt: Besökare kan ge betyg på sidan längst ner under artikeln och 
resultatet visas med stjärnor högst upp i artikel ovan den gula 
rutan. Betyg ges med hjälp av radioknappar och det går även att 
fylla i förbättringsförslag. 

Webbplats: Norrbottens läns landsting (www.nll.se) 

Innehåll: Text, meny och mindre bild. 

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet med en meny t.v. 

Form: Bilder: Tre bilder finns totalt, alla är små och visas över menyn t.v. om 
artikeln. De har inte hög kvalitet och motiven varierar. En naken 
kvinnokropp, en ritad bild av en barnmorska med en gravidkvinna 
som undersöks och en bild på en blivande mamma och pappa.  

  

Text: En blå rubrik finns högst upp och under det finns brödtext utan 
mellanrubriker. Stycken är separerade antingen med en tom rad 
eller genom radbrytning.  

  

Navigation: Inne på graviditetsveckorna visas först vecka 1-12 i en text och 
genom menyn t.v. går det att gå vidare till graviditetsvecka 13-
25 osv. När ett kapitel klickas tas det bort från menyn och 
endast sidor som inte besökts finns tillgängliga där. På det viset 
fortsätter det tills alla texter har besökts och inga änkar finns 
kvar i menyn.  

Webbplats: Vård i Västra Götaland (www.vard.vgregion.se/sv ) 

Innehåll: Text, illustrationer, meny (vecka 1-12, vecka 13-24 och vecka 25-40) och länkar.  

Syfte: Informera och visa blivande mödrar vad som kommer att hända under graviditeten 
vecka för vecka.  

Position: I huvudfältet med en meny t.v. 
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Form: Bilder: Endast illustrationer. De illustrationer som finns är placerade på 
första sidan i elementet. En illustration är infografik som visar 
befruktning och celldelning. Sedan finns det tre 
sammanfattningar av de olika sidorna med en varsin bild på en 
kvinnokropp. Denna kropp visas från sidan och är vit. På magen 
visas livmoder med foster, tarmar och ryggrad.  

  

Text: På första sidan i elementet finns en infotext med rubrik högst 
upp. Under detta finns tre sammanfattningar för de olika sidorna 
med en grå rubrik och en understruken länk. Denna länk leder till 
sidorna. Inne på sidorna är texten uppdelad i korta stycken med 
mellanrubrik för varje vecka.  

  

Navigation: Det finns en meny för de tre sidorna i vänsterkolumnen under 
rubriken: graviditeten vecka för vecka. Denna ligger på samma 
plats genom hela elementet. På varje sida finns breadcrumbs 
högst upp i huvudfältet som leder tillbaka till första sidan av 
elementet där alla sidor finns presenterade. Länken som finns 
vid varje sammanfattning kan användas för att ta sig in på 
sidorna.  

Element: Webbskola 2.  
Webbplats: Landstinget i Jönköpings län (www.lj.se ) 

Innehåll: Brödtext, listor och rubriker. 

Syfte: Informera om sömn och sömnlöshet. Lära människor med sömnbrist hur de kan 
förbättra vanor för att sova bättre. 

Position: Som pdf och i huvudfält. 

Form: Bilder: Det finns inga bilder på webbplatsen. I en pdf finns det en bild 
på en kudde på första sidan och ett grafiskt objekt i form av en 
pratbubbla.   

  

Text: En skillnad mellan pdf och text på webbplatsen är typsnittet.  På 
webbplatsen visas samma information som i pdf:n men den är 
skriven med ett typsnitt som är sans serif. I pdf:n används ett 
serif-typsnitt. Texten på webbplatsen är även mindre än i pdf:n. 
Skolan är uppdelad i fem steg med olika mellanrubriker och 
korta stycken för dessa. Ibland listas information i listor med 
punkter innan.  

  

Navigation: All text finns på samma sida.  

Webbplats: Cancer (www.cancer.nu ) 

Innehåll: Brödtext, speakerröst, knappar, infografik i stilla format och som flash. 

Syfte: Informera och berätta om cancer, vad det är, hur det orsakas, hur det upptäcks och 
hur det kan behandlas. 
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Position: I ett popup-fönster.   

Form: Bilder/flash: Bara illustrationer. Alla bilder är någon sorts informationsgrafik. 
En del av bilderna är stillbilder men en del är rörliga. Det 
tillkommer nya bilder medan en speaker pratar för hela tiden 
kronologiskt ge användare ny information. Delar av helhet visas 
ofta genom en kropp och en förstoring av t.ex. celler bredvid 
kroppen. Alla illustrationer har starka konturer och är färgade. 
Text kompletterar illustrationerna. Text namnger olika saker och 
listar sådant som speakerrösten berättar om medan han säger 
det.    

  Ljud: En speakerröst presenterar hela kursen i början och förklarar hur 
tjänsten kan användas. Han berättar också att allt material kan 
skrivas ut i slutet av kursen. Speakerrösten berättar om cancer 
medan infografik som rör sig på skärmen illustrerar det som 
speakern säger. Speakern är en äldre man som pratar tydligt 
och inte för snabbt.  

  

Text: Hela kursen uppdelas i tre kapitel. Varje kapitel har olika antal 
stycken under sig. I början av kursen hamnar besökarna på 
första stycket i första kapitlet. Varje stycke har först en inledning 
högst upp i visningsfönstret. Denna är skriven med lite större 
storlek och har en enkel rubrik överst som är fet. Text finns i 
infografiken genom punktlistor som visas punkt efter punkt när 
speakern talar. Text namnger även objekt med hjälp av pilar 
som pekar på objekten. Text dyker också upp i 
informationsboxar. Dessa har en gul ram, ett gult rubrikhuvud 
och vit bakgrund.  När en knapp klickas under visningsfönstret 
som heter text visas en popup som ger hela 
informationsgrafiken i textform. 

  

Navigation: I popupfönstret en meny t.v. Alla kapitel visas där med stycken 
under. Styckena är klickbara och information visas i 
visningsfönstret när de klickas. När inledningen visas i början av 
ett stycke finns en blå knapp som heter fortsätt nere i högra 
hörnet. När den klickas öppnas infogafik på ny sida. Under 
visningsfönstret finns olika knappar för navigering. En knapp 
startar infografiken alternativt pausar det om det redan spelar. 
En knapp leder vidare till nästa stycke och blinkar när 
infografiken i ett stycke är slut. Även en knapp för föregående 
stycke. Till sist finns en tidslinje där en pil dras åt vänster och 
höger för att navigera sig i bildspelet.  

Webbplats: Sundkurs (www.sundkurs.se ) 

Innehåll: Fotografier, infografik, videor, text, listor, knappar och länkar. 

Syfte: Informera om livsstil och hur detta kan påverka hälsan.  

Position: Centrerat i webbfönstret. 



 88 

Form: Bilder: Det finns något foto på nästan varje sida. Högst upp t.v. innan 
texten finns en ruta som innehåller fotografier, informationsgrafik 
och ofta båda två tillsammans. Informationsgrafiken är i form av 
punktlistor och diagram för att presentera fakta. Fotografierna är 
många och anpassas efter texten och informationsgrafiken.  

  Videor: I det sista avsnittet som heter support finns det en liten video 
uppe i högra hörnet på varje sida med en kvinna som pratar och 
förklarar saker mot en vit bakgrund.  

  

Text: Förutom den text som finns i informationsgrafiken finns en rubrik 
med ett textstycke under bilden på varje sida. Denna text är lite 
större och i fetstil.  

  

Navigation: Första sidan har sex bilder, en för varje avsnitt. Dessa är 
klickbara och tar besökarna till varje avsnitt. Genom alla sidor på 
kursen finns sex stycken knappar längst ner som också är 
länkade till de sex avsnitten. Dessa ser ut att bli nedtryckta när 
muspekaren dras över dem genom en färgskiftning. Varje avsnitt 
är uppdelade i flera sidor och besökaren bläddrar genom dessa 
med hjälp av två pilar till höger om bilden och texten. Pilarna 
pekar åt vänster och höger och är utformade som knappar. De 
har en gul tonad bakgrund och pilen är vit. Mellan pilarna finns 
vit text som berättar vilken sida besökarna befinner sig på. 
Under pilarna finns ytterligare en knapp som leder till första 
sidan.  
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Bilaga 5 – Stilguide 
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