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Sammanfattning

Följande projektarbetet har resulterat i en ny webbplats åt verkstadsföretaget Löfman & Co Verkstad AB, 

resultatet är sprunget ur WordPress och projektet vilar på en teoretiskt grund av läsbarhetsteori samt 

beprövad erfarenhet kring ämnet responsiv design. Projektrapporten innehåller både information gällande 

det teoretiska ramverket samt de slutgiltiga tekniska lösningarna som implementerades på webbplatsen. 

Två kvalitativa undersökningar på företagets gamla webbplats har bidraget med ytterligare underlag för 

skapandet utav företagets nya webbplats.. Utöver det ha en viktig del i utvecklingen gjorts av den ständiga 

kontakten med kunden. Projektresultatet är ett bevis för att det finns en arbetsmarknadsmässig funktion 

för de studenter som läst Visuell Kommunikation och Design vid Karlstad Universitet.  

Nyckelord: Läsbarhet, Responsiv design, WordPress



Abstract

This project has yielded a new web page for the mechanical shop Löfman & Co Verkstad 

AB, the final result is that of  a WordPress built site, built ontop of  a foundation of  

theoretical knowledge regarding readability and responsive web design. The report covers 

both the theoretical groundwork as well as the final technical solutions used on the web site.

Two studies of  the companys old web site have also contributed to the creation of  the new 

web page. Another important aspect of  the development have been the on-going contact 

with the customer. The end result is a standing evidence that there is a use for students from 

Visuell kommunikation och design at Karlstad University at the current job market. 

Keywords: Readability, Responsive design, WordPress
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1. Bakgrund

I dag är internet en lika naturlig plats för företag att figurera på som telefonkatalogen en 

gång var. Skillnaden är dock att internet erbjuder fler presentationsmöjligheter än vad en 

telefonkatalog gör. I Statistiska centralbyråns rapport över internetanvändning från 2012 går 

det att tydligt utläsa hur utbrett internetanvändandet i dag är i Sverige. Här presenteras även 

intressanta data på hur den mobila internetanvändningen utvecklats. Kurvan är tydlig, snart 

kommer de mobila enheterna passerat de stationära datorerna när det kommer till 

internetanvändning (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). Detta innebär givetvis att det 

material som i dag produceras för internet står inför stora utmaningar. Utifrån statistiken om 

den ökande mobila internetanvändningen är det rimligt att anta att en webbplats förväntas 

fungera minst lika bra på en stor datorskärm som på en liten mobil enhet. I dag är ett 

företags webbplats oftast det första en potentiell kund möter, den första kundkontakten är 

alltså den där företaget enbart passivt kan förmedla information till kunden och hittar inte 

kunden snabbt och enkelt den information som denne söker då kommer den säkerligen att 

vända sig till en konkurrent istället.

Det finns alltså mycket att ta i beaktande när en ny webbplats skall utformas. Det här 

projektarbetets uppgift har varit att förvandla verkstadsföretaget Löfman & Co Verkstad 

ABs nuvarande webbplats, www.lofman.se, till en ny modern webbplats som skall ligga i linje 

med företagets egna mål om att vara en producent i framkant med flertalet exklusiva kunder 

i sin kundbank. 

Lösningen för att presentera alla sidors material efter varandra, på ett sådant sätt som är 

typiskt för bloggar i dag, fast utan att nyttja inläggs-funktionen i WordPress innebar att 

WordPress temats index.php-fil fick skrivas om för att inkludera en loop och en array.
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2. Problembeskrivning

Detta projektarbete ämnar producera en ny webbplats åt verkstadsföretaget Löfman & Co 

Verkstad AB. Anledningen är att den nuvarande webbplatsen upplevs som tråkig och 

bristfällig gällande information, enligt Löfman & Co Verkstad AB. Arbetet med den nya 

webbplatsen kommer att utföras på reklambyrån Markant reklambyrå. Under projekt-

processens gång kommer detta innebära en resurskälla, dels vad det gäller material men även 

kunskap, både teknisk och praktisk. Eftersom arbetet är ett beställningsjobb från Markant 

reklambyrå innebär det att även de har en del krav på arbetet. Där det största kravet är att 

webbplatsen skapas i publiceringsverktyget WordPress. 

Problem detta projekt kommer att ställas inför är hur webbplatsen skall utvecklas rent 

tekniskt och hur information från företagets gamla webbplats kan vara till nytta för 

utvecklingen utav den nya webbplatsen. Eftersom att projektet är ett beställningsjobb med 

en slutkund som förväntar sig ett visst resultat kommer även kundrelationen utgöra ett 

problem. Hur tillgänglig kommer kunden att vara? Vad händer om kundens önskemål 

gällande utformning och innehåll går emot teori inom området och hur ska sådana 

situationer då hanteras? Således går det att primärt dela upp problemområdena i detta 

projektarbete i två kategorier, dels tekniska problem som rör det faktiska arbetet med att 

skapa webbplatsen och slutligen kundrelaterade problem som berör sådant som kontakt och 

önskemålshantering. 
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3. Syfte

Att i ett modernt publiceringsverktyg producera en enhetssäker webbplats, som utifrån valda 

metoder kommer att utveckla kontaktinformation, arbetsbeskrivning och personlighet till 

något som upplevs centralt och viktigt på webbplatsen.
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4. Teori
Den teoretiska grund som detta arbete främst kommer att vila på är funktionalitetsteori. På 

senare tid har funktionalitet inom webbdesign kommit att handla allt mer om vad som i dag 

kallas responsiv design. När det gäller webbdesign är detta område är fortfarande så pass nytt 

att vetenskaplig litteratur kring ämnet i stor utsträckning fortfarande saknas. Termen 

responsiv design i kontexten webbdesign och webbutveckling dök först upp så sent som 

2010, då webbutvecklaren Ethan Marcotte bloggade(2010) om det.  

Något annat som går hand i hand med funktionalitet är läsbarhet. I detta arbete har en stor 

teoretisk del lagts på ämnet läsbarhet och har fungerat som ett underlag för designarbetet. 

Detta på grund av projektets karaktär. Uppdraget var att producera en webbplats vars 

primära syfte är att förmedla information. Där kommer teori kring läsbarhet att vara till stor 

hjälp. Utöver de teorier som redogörs nedan kommer projektarbetet även till stor del baseras 

på beprövad erfarenhet genom råd och förslag från de anställda på Markant reklambyrå, dels 

vad gäller effektiva arbetssätt inom WordPress samt designtänk. 

4.1. Responsiv design

När Marcotte (2010) först började beskriva responsiv webbdesign, hämtade han inspiration 

från från arkitekturen, där något som kallas responsiv arkitektur var på frammarsch (Fox, 

Kemp, 2008). Begreppet syftade på hur vår fysiska omgivning kan utvecklas för att 

dynamiskt anpassa sig efter de personer som rör sig där (Marcotte, 2010). 

Som redogjorts inledningsvis är alltså det mobila internetanvändandet på tydlig frammarsch i 

Sverige (SCB, 2012). För att en webbplats skall fungera effektivt oavsett vilken plattform 

som används för att besöka webbplatsen går det att utforma webbplatsen responsivt. 

Kailashkumar V. Natda (2013) förklarar termen responsiv design som ett sätt att få innehåll 

att dynamiskt anpassar sig efter vilken skärmstorlek webbsidan presenteras på. Med andra 

ord är det ett sätt för en webbdesigner att göra en webbplats användbar på både mobila 
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enheter och stationära datorer. Till exempel genom att styra textstorlek och bildstorlekar så 

att de anpassar sig bättre till små skärmar, och gör att användare inte behöver zooma in 

hemsidan för att kunna läsa texten. Fördelen med denna lösning är att det inte behöver 

konstrueras en webbplats för varje sorts plattform, något Marcotte förklarar som inte bara 

tidskrävande men och tillslut en omöjliguppgift då det skulle kräva en unik webbplats för 

varje sorts pryl som det går att ta del av webben med (Marcotte, 2010). Vad responsiv design 

tillåter en designer att göra är istället att dynamiskt anpassa designen på webbplatsen efter de 

förhållanden som råder, det vill säga anpassning till skärmstorlek.

Konceptet baseras på HTML, CSS och JavaScript och utgår ifrån CSS-anropet media queries. 

Natda beskriver i sitt arbete (2013) hur responsiv design kan tillämpas praktiskt. Både Natda 

(2013) och Marcotte (2010) tar upp nyttan utav att konstruera ett dynamiskt rutnät, något de 

båda kallar grid, som ett sorts ramverk inom vilket webbplatsens innehåll ryms. Rutnätet 

anpassar sig efter de förhållanden som råder genom att känna av vilken sorts skärmstorlek 

som används, något Natda förklarar (2013) kan göras, genom kommandot viewport. 

Beroende på vilken typ utav skärmstorlek som är aktuell anpassar sig rutnätet därefter, de 

punkter där rutnätet förändras, alltså mellan vilka skärmstorlekar som rutnätet förändras, 

beskrivs av Natda (2013) som brytpunkter. Det är denna dynamiska förändring som är 

responsiv design.

4.2. Läsbarhet

De flesta hemsidor är i dag till stor del uppbyggda av text (Ling, van Schaik, 2006). Detta 

innebär enligt Ling och van Schaik att typografi spelar en stor roll i webbplatsens användar-

vänlighet. I sin studie undersöker de vad typsnitt och radlängd kan ha för inverkan på 

webbplatsens användbarhet. En liknande studie har även utförts av Ali, Wahid, Samsudin & 

Idris (2013). De båda forskargrupperna är överens om att valet av typsnitt kan påverka vår 

förmåga att på ett enkelt sätt kunna läsa och ta till oss information. De båda under-

sökningarna jämför seriffer mot sansseriffa typsnitt. 
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Serif-typsnitt anses vara den mest lämpade sortens typsnitt när det gäller att läsa längre 

stycken (Amdur 2007 refererad i Ali et al 2013) och detta går tvärt emot det Ling och van 

Schaiks arbete (2006) kom fram till. Där ses istället Arial och andra sansserifa typsnitt vara 

det bättre valet. En av anledningarna, hävdar Ling och van Schaik, till att använda Arial är att 

det är ett så vanligt och utbrett typsnitt på webben i dag. Och att det genom vana blivit något 

vi föredrar framför andra alternativ. En anledning till att de två undersökningarna presenterar 

två olika förslag på vad som är bäst lämpad typografi kan härledas till det argument Ling och 

van Schaik själva använder, nämligen igenkänningsfaktorn, och hur utbrett användandet av 

typsnitten är. Det skiljer sju år mellan studierna och sedan dess har internet och dess innehåll 

hunnit förändras och det kan vara så att testpersonerna i Alis et al undersökning är mer vana 

vid att läsa serif-typsnitt på internet. 

Ett serif-typsnitt är ett typsnitt likt Times New Roman eller Georgia. Det karakteristiska med 

serif-typsnitt är att deras bokstäver ser ut att vila på osynliga linjer genom att varje bokstav 

har en liten klack. Det är dessa klackar, seriffer, på bokstäverna som givit typsnittsfamiljen 

sitt namn. Serifferna gör det enklare att identifiera varje bokstav individuellt. Den förbättrade 

bokstavsidentifieringen har inverkan på vår förmåga att läsa text. Sansserifa typsnitt saknar 

dessa karakteristiska fötter och utifrån sin form menar Bergström (2009) att dessa typsnitt är 

väl lämpade för exempelvis rubriksättning.

Larson (2004) beskriver vårt sätt att läsa som något som sker genom hackiga hopp mellan 

ord och bokstäver. Dessa hopp kallas saccade (Josephson 2005). Våra ögon rör sig alltså inte 

i en enda mjuk rörelse från vänster till höger över sidorna när vi läser. Istället fäster sig vår 

blick på ord och bokstäver och hoppar sedan vidare till nästa ord och fixerar där blicken 

mellan 200 till 500 millisekunder innan det rör sig vidare till nästa ord (Josephson 2005). 

Detta fenomen är enligt Larson (2004) något som inträffar utan att vi som läsare är 

medvetna om det, och tiden det tar för våra ögon att hoppa mellan ord utgör bara några 

millisekunder i tid. Något som stärker teorin, som nämndes ovan, om att serif-typsnitt är att 

föredra när vi skall läsa längre texter, då den typen av typsnitt underlättar vår förmåga att 

snabbt identifiera ord och bokstäver (Ali et al 2013 Bergström 2009 Ling, van Shaik 2006).

Inledningsvis nämndes att något som ytterligare påverkar förmågan att gallra information 
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och bearbeta text är radavståndet. I en studie på typsnittsinverkan från 2006 fick ett antal 

försökspersoner läsa texter som presenterades med varierande radlängder och typsnitt. 

Undersökningen fann att flest försökspersoner föredrog att läsa texter med kortare radlängd 

(Ling van Shaik 2006). Denna upptäckt visade sig även vara oberoende av vilket typsnitt som 

användes.

10



5. Metod

När det kommer till projektarbetes val av metod är det två stycken kvalitativa metoder som 

kommer att användas för att ge underlag till innehållet på den nya webbplatsen. Där detta 

projektarbetes teoretiska omfång fokuserats på områden som kan hjälpa till att förbättra 

presentation utav innehåll har metoddelarna i detta arbete för avsikt att se på hur innehållet 

upplevs på den gamla webbplatsen och hur data utifrån de analyser som genomförs kan 

användas för att förbättra den nya webbplatsen.

För att möjliggöra detta kommer en retorisk textanalys på företagets gamla webbplats att 

utföras. Analysens uppgift är att ge en bild av hur företaget i dag argumenterar på sin 

webbplats och kommer att bli en viktig del i hur Löfman & Co Verkstad AB kommer att 

uttrycka sig på den nya webbplatsen då ett utav projektets syften är att ge Löfman & Co 

Verkstad AB ett mer personligt tilltal på nätet. I samband med detta kommer även en en 

bildanalys utföras vars syfte är att identifiera eventuella brister i den nuvarande designen och 

såldes även tillföra värdefull kunskap om vad som fungerat bra, samt mindre bra med 

användandet utav bilder på den gamla webbplatsen. 

Analyserna kommer att utgöra ett viktigt underlag till att förstå Löfman & Co Verkstad AB, 

och kommer att bidra med viktig information om hur företaget fungerar kommunikativt på 

webben i dag, och generera idéer om hur detta kan utvecklas alternativt göras om och 

effektiviseras på den nya webbplatsen. Vidare kommer dessa analyser att utgöra viktigt 

argumentationsmaterial i kundmöten där utformning av den webbplatsen diskuteras.

5.1. Retorisk analys

Den retoriska analys som utförts på Löfman & Co Verkstad ABs gamla webbplats har 

utförts genom att enskilt studera vardera sida på webbplatsen. Sidorna har undersökts i 

ordningen vänster till höger. Inledningsvis har arbetet med den retoriska analysen haft för 

avsikt att fastslå den retoriska situationen. Detta eftersom att retoriken utgår ifrån konkreta 

11



situationer, således blir konstaterandet utav den retoriska situationen en bra utgångspunkt för 

det fortsatta arbetet. (Vigsø 2010). Den retoriska situationen är något som går att identifiera 

genom att ställa och besvara ett antal frågor till den text som undersöks (Vigsø 2010). Först, 

vem är det som försöker övertyga? Därefter vem är mottagare för budskapet? Fortsatt görs 

ett konstaterande om vad det är avsändaren försöker att övertygs om. Vidare bör kontexten, 

med kontext menar Vigsø i detta sammanhang det tid och rum texten figurerar i och de 

markörer inom texten som hänvisar till dessa tids- och rumsangivelser, för den retoriska 

situationen fastslås Avslutningsvis anser Vigsø (2010) att sättet avsändaren försöker att 

övertyga på ska granskas.

Den rumsliga aspekten i kontexten kommer att utgöras av Löfman & Co Verkstad ABs 

webbplats, så i analysen är det primärt tidsangivelser som kommer att granskas.

Den sista punkten i Vigsøs (2010) lista är den punkt som kommer att ges störst fokus i 

analysarbetet. Här ges utrymme för det som inom retoriken kallas appellform, ett uttryck 

som är nära sammankopplat med retorikens ursprung i det antika Grekland och dess 

rättsväsende (Johannesson 2005) och i uppslagsverk syns även kopplingen till rättsväsendet 

som ordet för med sig. I Bonniers ordbok (2009) beskrivs appell som tillrop eller vädjan, 

vädjan till en högre domstol att ta upp ens fall på nytt exempelvis. Inom retoriken förklarar 

Vigsø (2010) uttrycket appelform som ett samlingsnamn för de tre grundläggande 

tillvägagångssätt en avsändare kan utgå ifrån när denne skall tala till sina åhörare. De tre 

appellformerna är ethos, logos och pathos. En avsändare som utgår ifrån ethos lyfter fram 

positiva egenskaper hos sig själv och låter dessa egenskaper stå som garant för det som sägs 

(Johannesson 2005; Vigsø 2010). Den appell som görs är helt enkelt till de positiva känslor 

mottagaren förhoppningsvis får till avsändaren. Logosappell försöker övertyga med 

rationella och logiska argument, gärna med tydliga bevis för att det som sägs är riktigt 

(Johannesson 2005). Slutligen finns pathos som likt ethos anspelar på känslor hos 

mottagaren, men i mer allmän ton och inte så starkt bundet till förtroende och känslor 

kopplade direkt till avsändaren. Ett signum för pathos är användandet av värdeladdade ord 

(Vigsø 2010).  
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Med Vigsøs situationsmall som utgångspunkt kommer undersökningen att ge en bild över 

hur den retoriska situationen ser ut på webbplatsen. Analysen kommer även att ge en klar 

bild över hur det retoriska syftet och appellformerna eventuellt förändras beroende på vilken 

del av webbplatsen man befinner sig på.

Genom att avgränsa analyserna till att bara undersöka en sida i taget, och inte se på 

webbplatsens helhet kommer analysen ge en inblick i vilken information besökaren redan 

behövt ta del av för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna tolka den information som 

presenteras för denne på varje sida. Helt enkelt en sorts guide för hur information bör 

presenteras på webbplatsen så att en besökare aldrig ska uppleva att denne saknar viktigt 

information när den ska fatta beslut utifrån påståenden denne ställs inför på webbplatsen.

Den retoriska analysen kommer således att bidra med information om hur en del av syftet 

med projektarbetet kan lösas genom att tillföra data på hur argumentationen ser ut på 

webbplatsen idag, och därmed utgöra ett underlag för hur argumentationen på webbplatsen 

kan utformas för att ge ett mer personligt tilltal i framtiden. Utöver det kan analysen även 

komma att bidra med information om vilken ordning information bör presenteras för att på 

ett så optimalt sätt som möjligt förse besökarna med den information de vill åt, så snabbt 

som möjligt. Något som normalt sett inte faller inom området för en retorisk analys, men 

likväl blir en sidoeffekt av att analysen är utförd på ett sådant sätt.

Detaljinformation för varje sida presenterats mer utförligt i bilaga 1: retorisk analys. 
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5.2. Bildanalys

Det primära syftet med den bildanalys som utförts på Löfman & Co Verkstad ABs 

nuvarande webbplats har varit att identifiera företagets nuvarande bildmanér och utöver det 

även få en förståelse för hur bildanvändningen kan förbättras på den nya webbplatsen 

genom att förstärka kopplingen mellan webbplats och fysisk verkstad.

Med bilder avses i denna undersökning de filer som presenteras med hjälp utav HTML-

funktionen <img>. Utifrån denna avgränsning har fem bildobjekt identifierats på startsidan 

av Löfman & Co Verkstad ABs gamla webbplats, varav tre är ständigt återkommande på alla 

sidor. För att ta del utav analysen i sin helhet se bilaga 2: bildanalys.

Undersökningen påbörjas med en inledande denotativ analys av alla bilder på de olika 

sidorna. I boken Seendets språk (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006) förklaras en bilds 

denotativa nivå som den med det ”omedelbart påtagliga” innehållet, förenklat kan det 

beskrivas som det vi explicit ser. Därefter har en konnotativ analys utförts för att fastslå om 

bilderna fyller någon särskild funktion på webbplatsen. I förhållande till den text eller sektion 

på webbplatsen som bilden figurerat på. Den konnotativa nivån är i motsats till den 

denotativa inte det vi ser, utan snarare det vi associerar till i samband med att vi ser bilden, 

en sorts implicit upplevelse utav bilden. Dessa associationer kan vara kulturellt betingade, 

eller något som är privat association för en individ (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006). 

14



6. Analysresultat

Utifrån den retoriska analys som gjorts på Löfman & Co Verkstad ABs gamla webbplats har 

det konstaterats att den känsloladdade appellformen pathos används väldigt återhållsamt, 

och att text överlag förekommer i väldigt små stycken. Baserat på de data som presenterades 

i undersökningen Generation Y, Web Design and Eye Tracking (Djamasbi, Siegel, Tullis 2010) 

skulle detta kunna ses som något positivt, då för mycket text blir påfrestande att läsa. Dock 

är texten på Löfman & Co Verkstad ABs gamla webbplats så återhållsamt använd att den blir 

funktionslös på ett argumenterande plan. De nuvarande texterna motverkar helt enkelt det 

önskemål Löfman & Co Verkstad AB själva har på den nya webbplatsen, att den skall 

upplevas som mer personlig, och på ett tydligare sätt förmedla känslan av att Löfman & Co 

Verkstad AB är ett litet familjärt verkstads företag som ligger i branschens framkant. Ett 

exempel på texter som motarbetar detta är den personallista som finns publicerad. Den 

texten, identifierad med logos appellform, bidrar till ett helhetsintryck för webbplatsen som 

tråkig och oengagerade, vilket även stöds utav resultatet om att det skulle röra sig om 

appellformen logos. Resultatet av detta innebär att helhetsintrycket för webbplatsen sjunker. 

Egentligen är det bara sidan om policy samt sidan om företagets affärsidé som presenterar 

tydliga argument om vad det är som utmärker företaget, och gör det på ett mer distinkt sätt 

och där appellformen inte blir så logosförankrad. I stora drag ter sig webbplatsens texter 

som information som behöver presenteras, och paketeras inte med någon tanke på vem som 

kommer att vara mottagare för informationen. Vikten läggs istället på att få ut infor-

mationen, huruvida besökarna kan göra vettiga tolkningar utifrån presentationen som 

presenteras blir sekundärt. Kontaktinformationen erbjuder exempelvis många olika sätt för 

kunder att ta kontakt med företaget, men vilket sätt föredrar Löfman & Co Verkstad AB 

själva att kunden kontaktar dem på? Det finns helt enkelt sätt att utveckla och förtydliga 

stora delar av den information som ryms på webbplatsen. Inför arbetet med den nya 

webbplatsen ligger således en utmaning i att omvandla mycket utav texterna till något som 

erbjuder mer känslor, och pathosbaserad argumentation. 

Enligt den retoriska analysen så växlar appellformerna som förekommer på webbplatsen 
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primärt mellan logos samt ethos. För att bättre uppfattas som ett familjärt företag skulle 

Löfman & Co Verkstad AB även behöva inkludera pathos i de texter som kommer att 

publiceras på den nya webbplatsen. På den gamla webbplatsen är alla texter väldigt korta, det 

ges helt enkelt inte utrymme att föra mer djupgående resonemang, eller för den delen plats 

att förmedla historier kring företaget. Den typ utav texter som skulle kunna användas för att 

stärka varumärket Löfman & Co. Trots det begränsade textutrymmet ryms det på sina ställen 

ändå tydliga argumentationsprinciper. Något som ger en indikation på effektiv 

textanvändning, det som har fått stryka på foten för att detta ska uppnås har dock varit 

sådana aspekter som Löfman & Co Verkstad AB själva velat lyfta fram i arbetet med den nya 

webbplatsen, dels genom mer pathosinspirerade texter.

Den övergripande retoriken som används på webbplatsen är logosbaserad. I analysen har 

flertalet olika logosargument identifieras. Dock är det de ethosargument som Löfman & Co 

Verkstad AB använder sig utav för att stärka sin position som en kvalitativ verkstad och leda 

besökaren till olika slutsatser om företaget. De argument som tagit mest plats på 

webbplatsen, är de som berör policy samt affärsidé. I analysen utav policy-sidan 

uppmärksammas bland annat risken med att se ut och låta som alla andra verkstadsföretag. 

Detta leder enligt Åkerberg till en identitetsförlust (2011). Vad är unikt med ett företag som 

utlovar kvalité? Även om det kan framstå som logiskt för Löfman & Co Verkstad AB själva 

att berätta om sin höga kvalitet är det inte säkert att kunderna lyssnar till detta, då det 

uppfattas som slitna uttryck (Åkerberg, 2011). Ett alternativ för Löfman & Co Verkstad AB 

är att istället förklara vad det är som gör att de håller en hög kvalitet på sina produkter. Låt 

kunderna själva dra slutsatsen om att det arbetet i sin tur innebär hög kvalitet.

Ytterligare problematik är det stora gap mellan den tänkta målgruppen och de faktiska 

mottagarna. Den målgrupp som kan tolkas ur de texter som finns att tillgå på webbplatsen är 

även den otydlig, och skulle kunna förtydligas som ett sätt att hjälpa potentiella kunder till ett 

beslut om huruvida Löfman & Co Verkstad AB är rätt företag för det jobb kunden vill ha 

utfört. Webbplatsen utgår ifrån att de besökare som besöker webbplatsen redan är väl 

bevandrade inom den mekaniska verkstadsbranchen och vet vad de är ute efter, tydliga 
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exempel på detta ges bland annat i analysen utav maskinparks-sidan. Problemet  med detta 

blir då att en hel del potentiella kunder går förlorade bara för att de inte vet om att Löfman 

& Co Verkstad AB erbjuder tjänster och lösningar som kunden i fråga är i behov av. Enbart 

på grund utav att Löfman & Co Verkstad AB är otydliga med vad det är företaget egentligen 

gör. I dagsläget är den information som finns på webbplatsen adekvat för en kund som är väl 

insatt i maskinbeteckningar och vet vilka mått som krävs på maskinerna för att producera det 

kunden vill ha hjälp att få tillverkat. Löfman & Co Verkstad ABs kunder går således miste 

om en stor del information om vilka tjänster företaget erbjuder. Enligt Löfman & Co 

Verkstad AB är bristen på information om hur företaget arbetar, hur de tjänster de erbjuder 

ser ut, och hur omfattande dessa tjänster egentligen är en anledning till att många kunder 

vänder sig till andra leverantörer för hjälp med sådant som Löfman & Co Verkstad lika gärna 

kunnat hantera. Löfman & Co Verkstad AB menar att även många av deras trognaste kunder 

ibland inte har en aning om hur omfattande den hjälp och service de kan få hos Löfman & 

Co Verkstad AB är. Vilket ger en indikation på hur allvarlig denna brist på webbplatsen i 

dagsläget är.

Utifrån den analys som utförts på de bilder som figurerar på Löfman & Co Verkstad AB 

nuvarande webbplats har det konstaterats att bildernas denotativa funktion i relation till 

texten är mer som bakgrundsbilder och de produktbilder som finns på webbplatsen har ur  

ett konnotativt syfte i uppdrag att presentera företagets produktiva bredd. Avsaknaden av 

kontrast bland detaljbilderna leder till  att besökaren inte dras till, eller attraheras av dem och 

de blir istället en otydlig del i den visuella hierarkin, och riken är att besökare förbiser dem 

(Djamasbi, Siegel, Tullis 2010 ). Den ISO-certifieringsbild som placerats på webbplatsens 

framsida är i sitt nuvarande utförande för liten för att all information på den skall gå att 

tolka, så här riskerar den uppmärksamhet den ådrar sig tack vare den starka kontrast den 

utstrålar vara för intet då innehållet inte uppfattas fullt ut. Anledningen till att den bilden 

presenteras så smått tros bero på att den enda relevanta informationen i den bilden är vilka 

ISO-standarder företaget certifierats för, och denna information syns fortfarande tydligt i 

bilden. Varför bilden inte placerats i samband med den text på webbplatsen som tar upp 

kvalitets- och miljöarbetet tros bero på att Löfman & Co Verkstad AB värderar själva 
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certifieringscertifikatet högst, och vill att det skall vara direktsynligt för deras besökare. 

Eventuellt en indikation på att Löfman & Co Verkstad AB inte tror att besökare tar sig tid 

att gå igenom webbplatsen. Bildanalysen gav även en inblick i det bildmanér som 

förekommer på webbplatsen, och där märktes bland annat att en bild får endast innehålla ett 

objekt och några miljöbilder förekommer inte på webbplatsen, utan fokus ligger på olika 

ståldetaljer. Utöver det presenterades även ett persongalleri, vars utförande gjorde bilderna 

dels svåra att uppfatta då de inte syntes så länge muspekaren befanns sig på vissa bestämda 

punkter. Även färgen på dessa bilder gjorde att de var svåra att tyda då mycket utav 

färginformationen gått förlorad i bildformatsvalet. 
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7. Design

Arbetet med den nya webbplatsen inleddes med ett kundmöte, där Löfman & Co Verkstad 

AB själva fick förklara vad de ansåg att syftet med deras webbplats var. En av de viktigaste 

punkterna enligt dem själva var att helt enkelt få en ny webbplats. Deras initiala 

beskrivningar rörande deras förväntningar och förhoppningar om den nya webbplatsen var 

att den skulle uppfattas mer modern och samtidigt seriös. Utifrån den inledande 

beskrivningen fick de förtydliga och konkretisera vad de egentligen menade med modern 

webbplats.. De ville att webbplatsen skulle utgöra ett trevligt första möte med företaget där 

bilder skulle utgöra en mer central roll i webbplatsens upplägg och att deras arbete skulle 

beskrivas på ett mer ingående sätt än det gjorts tidigare. De önskade även att sidan skulle 

locka kunder till att ta fortsatt kontakt med dem, helst via telefon. Det första kundmötet 

skedde i Löfman & Co Verkstad ABs verkstad. I samband med mötet gjordes även en 

rundtur i verkstaden, där informerades bland annat om att alla de maskiner som används har 

getts mänskliga smeknamn. 

En viktig del i designarbetet visade sig snart vara att skapa en känsla för företaget som skulle 

genomsyra både verkstad och webbplats, informationen om att maskinerna fått smeknamn 

ansågs inledningsvis vara en sådan detalj. 

Med utgångspunkt i de analysresultat som presenterats ovan så använder Löfman & Co 

Verkstad ABs gamla webbplats bilder och bildspråk på ett återhållsamt sätt. Bildfokus ligger 

på olika sorts produkter som antas signalera den typ av produkt eller detalj som företaget 

kan konstruera. Bild och text saknar tydlig koppling och bilderna förser snarare bakgrund än 

utgör ett komplement till den text som finns på hemsidan. Utifrån dessa iakttagelser kläcktes 

idén om att visa en annan sida av Löfman & Co Verkstad AB. En idé om att det är inte de 

olika produkterna som bör visas upp, dessa säger ingenting om vad som gör Löfman & Co 

Verkstad AB unikt, och det är de unika aspekterna som fungerar som särskiljande 

identitetsmarkörer, det som ger Löfman & Co Verkstad AB en möjlighet differentiera sig 

mot sina konkurrenter. Bildfokus bör istället ligga på det som gör Löfman & Co Verkstad 

AB speciellt, och det är enligt dem själva deras personal, och den helhetslösning de kan 
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erbjuda. Hur presenteras en helhetslösning i bild? Genom att använda bilder från olika delar 

utav verkstaden, kontor till verkstadsgolv går det att presentera en bredd som blir mer 

engagerande, livfull och personlig jämfört med att endast presentera produktbilder. I 

samband med ett sådant bildspråk skulle det även vara möjligt att utforma texten med ett 

mer personligt tilltal, något som visat sig vara en brist på den gamla webbplatsen, och även 

något som Löfman & Co Verkstad AB själva vill se mer utav på den nya webbplatsen. Med 

dessa tankar och idéer påbörjades skissarbetet med den nya layouten.

Med hänsyn till Löfman & Co Verkstad ABs egna önskemål om att webbplatsen ska framstå 

som modern och hellre attrahera en yngre målgrupp än en äldre, och en studie (Djamasbi, S. 

Siegel, M. Tullis, T. (2010) som visat på den positiva effekten bilddominanta sidor har på en 

målgrupp mellan 18-31 år så skapades en grund för ett initialt designarbete.

Med det första kundmötet, innehållsanalyserna samt de forskningsresultat som visade positiv 

effekt på bildanvändning som utgångspunkt skapades de första layout-förslagen. I den första 

skiss, bilaga 3: första skiss, som togs fram ses en bildspelsfunktion, uppblåst textstorlek och 

tydliga färgstarka rubriker som blir ett naturligt blickfång. En meny på toppen utav sidan där 

företagets logotyp placerats till vänster, och alltså är det objekt som ligger närmast övre 

vänstra hörn. Att placera logotypen högt upp på webbplatsen är viktigt då chansen att 

besökare då ska lägga märke till den ökar (Josephson 2005). Bilder används som 

navigeringsobjekt för att nå fortsatt information. Färgvalet är tydligt redan i detta skede, och 

ligger i linje med de färger som Löfman & Co Verkstad ABs logotyp består av. Med 

logotypen och en folder från företaget som underlag produceras en enkel grafisk profil att 

använda som referens i design arbetet med webbplatsen, se bilaga 4: grafisk profil.

I designarbetets tidiga skede är tanken fortfarande att webbplatsen skall fungera på ett sådant 

sätt de flesta webbplatser i dag fungerar. Att med hjälp av länkar förflytta besökaren till nya 

sidor. Länkklick leder till att ny information laddas in till webbläsaren och besökaren 

förflyttas till den anropade sidan. Navigeringen sker så att säga genom förflyttning antingen 

framåt eller bakåt på webbplatsen. 

20



Under det fortsatta designarbetet växer en idé om att samla all information på ett ställe fram, 

och att arbetet med att producera en layout som skall framstå endast som en enda sida växer 

fram. Tanken är att detta blir ett lättillgängligt sätt att nå all information som skall rymmas på 

webbplatsen. Där menyn hela tiden skall ligga på toppen utav skärmen och således följa med 

besökaren när denne navigerar på webbplatsen. I menyn ryms fortfarande logotypen, och 

dess topplacering, samt konstanta närvaro innebär att chansen att besökare skall lägga märke 

till den ökar ännu mer (Josephson 2005. Djamasbi, Siegel, Tullis 2010). Genom att samla allt 

information på en sida blir det även viktigt i vilken ordning informationen placeras. Ett 

problem som bland annat diskuterats i metodkapitlet. Eftersom att det naturliga flödet i 

webbplatsen kommer att ske uppifrån och ner dras slutsatsen att informationen kan 

rangordnas i en hierarkisk ordning där det viktigaste placeras först, och således det minst 

relevanta längst ned på sidan.  

Idéer om att dela in de olika partierna på webbplatsen i färger presenteras, bilaga 5: 

designutkast, och skrotas. Då de upplevs ta ett allt för stort steg bort från den speciellt 

framtagna grafiska profil för webbplatsen. Här ses även arbetet med att korta ner radlängden 

på texten, för att underlätta läsbarheten (Ling, van Schaik 2006).

Efter ett kundmöte med Löfman & Co Verkstad AB så skrotas idén om hur utformningen 

av "Om"-sidan skall te sig. De upplever att ett för stort fokus läggs på historia, och att de 

hellre vill föra fram budskapet om vad Löfman & Co Verkstad AB är för typ utav företag i 

dag, och att fokus bör ligga på deras arbete, noggrannhet och relationsbyggande 

kundkontakt. Även rubrikutformningen för sidorna görs om, till att placeras ovanför 

sidornas innehåll, med två horisontella linjer på vardera sida om rubriken, detta för att skapa 

en bättre balans och tydligare avdelning mellan de olika sektionerna. 

Även om studier visat på att mindre text på webbplatser är vad som är mest populärt bland 

den målgrupp Löfmans vill nå ut till (Djamasbi, Siegel, Tullis 2010) är Löfman & Co 

Verkstad AB själva bestämda på att det behövs text på webbplatsen, som tydligare beskriver 

och förklarar det arbete som dagligen försiggår där. Ett sätt att komma åt avsaknaden av 
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pathos, och åtgärda detta ges alltså i och med detta önskemål. Med en ökad textmängd ställs 

större krav på textpresentationen, för att besökaren skall stanna kvar på webbplatsen (Ling, 

van Schaik 2006, Ali et al 2013, Larson, 2004). Textstorlek på rubriker har varierats och 

mellanrubriker har getts en annan färg, allt för att underlätta ögats navigering genom sidan 

och göra texterna mer lättlästa, och framför allt lättare att scanna av. I metoddelen i denna 

projektrapport kritiseras bland annat den policydokumentation som förekommer på den 

gamla webbplatsen. Istället för att behålla listorna över hur de olika policys företaget arbetat 

fram skulle detta kunna ersättas med en generell text rörande företagets kvalitets- och 

miljöarbete, för att slutligen poängtera att det arbetet lett till att de har de ISO-certifieringar 

de har. Som utifrån den bildanalys som gjorts verkar vara det mest relevanta gällande 

kvalitets- och miljöarbetet. Att förklara det i text gör innebörden av certifieringen tydligare, 

och visar på ett tydligare sätt vilken inverkan det har på företaget, det blir även ett sätt att på 

ett naturligt sätt väva in mer ethos- och pathosladdad argumentation på webbplatsen. Något 

som återspeglas i slutresultatet där texten utvecklats till att på ett mer övergripande sätt 

beskriva miljö- och kvalitetsarbetet där fokus ligger på Löfman & Co Verkstad AB, utifrån 

ett vi-perspektiv något som ger texten en stark ethosförankring och avslutar med en generell 

idé om att arbeta med en låg negativ miljöpåverkan, något som ämnar väcka positiva känslor 

hos besökaren, att aktivt miljöarbete är något bra, en tydlig pathoskoppling med andra ord. 

När design godkänts, dels internt på Markant Reklambyrå, och även från Löfman & Co 

Verkstad AB själva skapades först en vanlig webbsida, utan någon WordPress-förankring, 

som en sorts interaktiv designskiss. Skissen visas och godkänns återigen utav Löfman & Co 

Verkstad AB, som nu får en chans att uppleva funktionen på webbplatsen, så som den är 

tänkt att fungera. Denna skiss innehåller inte något riktigt bildspel, utan den platsen fylls 

istället utav en statisk bild. De enda kommentarerna Löfman & Co Verkstad AB har 

angående skissen är att de inte är nöjda med valet av bild i det simulerade bildspelet samt att 

de är oroliga att för stort fokus läggs på deras historia, då detta finns med som en egen 

kategori under sidan "Om". Löfman & Co Verkstad AB påpekar även att de inte tror att 

maskinparkspresentationen i bildspelet är rätt väg att gå, och att de hellre vill se materialet 

samlat på ett och samma ställe och ge en tydligare överblick över deras maskinpark. Utifrån 
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skissen och de kommentarer Löfman & Co Verkstad AB kommit med startar sedan arbetet 

med att skapa webbplatsen i WordPress.

Därefter har utvecklingen utav webbplatsen fortskridit, och Löfman & Co Verkstad AB har 

kunnat följa utvecklingen och kommit med sina egna tankar och idéer kring formuleringar 

och layoutlösningar på webbplatsen. En personal-sida skapas där bild, namn och funktion 

inom företaget blir den relevanta informationen,sidan lyfts fram med en kort beskrivande 

text, med ethos- och pathosargumentation som utgångspunkt.  Texten behandlar personalen 

och dess kompetens, fokus i texten är primärt att personalen finns där för att hjälpa, de har 

god kompetens inom sina områden och slutligen trycks det på glädjen utav ett gott 

samarbete. Bilderna är tydliga och kräver inte någon interaktion från besökarens del för att få 

ta del utav dem. 

7.1. WordPress

Anledningen till att webbplatsen skapats i ett CMS är främst för att Löfman & Co Verkstad 

AB själva önskat en möjlighet att i framtiden utöka webbplatsen med någon form utav 

nyhetsfunktion som de själva skall kunna styra över, och på egen hand kunna publicera 

material. För detta framtida ändamål lämpar sig en CMS-plattform som grund utmärkt.

Den publiceringsplattform som använts för detta projektarbete har varit WordPress. Det är 

en av många olika CMS tillgängliga i dag, och just nu det mest populära systemet, och över 

7,5 miljoner webbplatser drivs i dag med hjälp av WordPress (BuiltWith 2013). 

Det är även WordPress som använts på Markant Reklambyrå när de konstruerar nya 

webbplatser. Därför faller det sig naturligt att även detta arbete utvecklas med en WordPress-

grund, då den fortsatta driften av webbplatsen kommer att skötas utav Markant Reklambyrå. 

En fortsatt fördel med WordPress och den erfarenhet som finns utav systemet på Markant 

Reklambyrå har varit att plattformens utbredda stöd världen om resulterat i 

väldokumenterade funktionsbeskrivningar över de olika funktioner som finns att tillgå i 

WordPress. 
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Utöver de krav som inledningsvis presenterats från dels Löfman & Co Verkstad AB samt 

Markant reklambyrå finns andra fördelar med att arbeta med WordPress, en stor anledning, 

är bland annat det responsiva stöd som finns inarbetat i de presentationsmallar som följer 

med WordPress i dag. Det är en sådan mall som legat till grund för arbetet med Löfmans nya 

webbplats. Att de responsiva funktionerna är viktiga går att konstatera baserat på SCBs 

information om det ökande internetanvändandet på mobila enheter (2012). Att tänka och 

arbeta responsivt är således ett sätt att framtidssäkra webbplatsen. 

Fortsatt positiva egenskaper med att arbeta med WordPress och dess egna teman är stödet 

för äldre webbläsare, Detta projektarbete har utgått från grundtemat twentytwelve, som är 

ett utav de teman som automatiskt medföljer en installation av WordPress. All den inbyggda 

funktionalitet som följer med i ett sådant val innebär tidsbesparingar. Bland annat medföljer 

JavaScript-funktioner som konverterar HTML5-funktioner så att de även fungerar i 

webbläsare som inte stödjer HTML5.

Innehållet på webbplatsen delades upp i följande delar. Om, Arbete, Kontakt samt 

Personal. Dessa fyra kategorier delades in över fyra separata sidor i WordPress. Därefter 

publicerades material i den kategori som var mest lämpad för ändamålet. Värt att notera i 

detta stadie är att detta, och allt material som publicerats, är statiskt på sidor, och inte i så 

kallade inlägg. Anledningen till detta är att det material som först och främst var tänkt att 

presenteras på webbplatsen var av mer statisk karaktär. Som till exempel vilken typ av arbete 

verkstaden utför, miljöarbete samt maskinspecifikationer. För sådant material är sid-

funktionen bäst lämpad. Den blog-funktion som finns i  WordPress lämpar sig för mer 

löpande nyheter, en funktion som Löfman & Verkstad AB alltså inte vill ha på webbplatsen 

initialt. Genom att separera detta material från början innebär det att man kan undvika 

problem med exempelvis kategori- och arkivsortering, längre fram i tiden, om det beslutas 

att inläggsfunktionen ska tas i bruk. 
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I WordPress finns stöd för något som CMS-verktyget kallar tillägg (på engelska plugins). Det 

är funktionstillägg utvecklade för WordPress som erbjuder lösningar på olika sorts problem. 

I detta projektarbete används fyra WordPress-tillägg som presenteras individuellt i 

kommande delkapitel. Dessa tillägg hanterar sådant som exempelvis sökoptimering mot 

sökmotorer, maskerandet utav epostadresser för att förhindra att skräppost når Löfman & 

Co Verkstad AB genom att de presenterat sina epostadresser på webbplatsen. Utförligare 

förklaringar till vardera tillägg följer i kommande kapitel.

I bilaga 8: skisser syns de första design-utkasten på webbplatsen i WordPress-form.
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8. Funktioner och dess lösningar

Lösningen för att presentera alla sidors material efter varandra, på ett sådant sätt som är 

typiskt för bloggar i dag, fast utan att nyttja inläggs-funktionen i WordPress innebar att 

WordPress temats index.php-fil fick skrivas om för att inkludera en loop och en array. Och 

på detta sätt lista alla de sidor som finns publicerade på webbplatsen. Det kommando som 

hanterar detta är WordPress-funktionen get_pages. Genom inställningarna i den array som 

sköter listandet utav sidorna går det att styra hur sidornas ordning skall presenteras. I det här 

fallet sorteras sidorna efter publiceringsdatum, med den äldsta sidan överst. 

Publiceringsdatumet är inte något som utgör relevant information för besökarna, och inte 

heller något som presenteras på webbplatsen, utan används i den här lösningen enbart som 

ett sorteringssystem. 

Resultatet av att modifiera index.php-filen på detta sätt är att webbplatsens material ser ut att 

vara samlat på ett och samma ställe, och att det endast krävs navigering uppåt eller nedåt för 

att nå detta material. Om webbplatsen skulle ses genom ett annat tema så skulle sidorna vara 

uppdelade i ett mer klassiskt upplägg där var sida presenteras separat. Något som givetvis 

innebär en väldigt flexibel design om kunden någon gång vill byta ut sitt tema.

Informationen gällande företagets maskinpark samlades slutligen i ett separat dokument, 

bilaga 7: maskinpark. Den här lösningen bedömdes i samråd med Löfman & Co Verkstad 

AB som ett bra alternativ till att presentera informationen direkt på webbplatsen. Lösningen 

gjorde även att den specifika informationen kunde presenteras i ett mer utskriftsvänligt 

format, vilket Löfman & Co Verkstad AB ansåg vara mycket positivt.. Något som valdes 

bort i och med den här lösningen var de namn maskinerna tilldelats i verkstaden. Det som 

initialt tänkt stå som en markör för att tydligt särskilja företaget mot andra mekaniska 

verkstäder, Löfman & Co Verkstad AB ansåg att det inte riktigt passade in att inkludera dessa 

namn i dokumentet, och således kom de inte med i dokumentet. Under ett kundmöte i 

slutskedet utav produktionen framfördes även önskemål från Löfman & Co Verkstad AB om 

att detta dokument skulle göras mer lättillgängligt genom att ingå i webbplatsens meny, och 
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implementerades därefter i menyn.

8.1. bxSlider

En av de visuellt största effekterna på den nya webbplatsen kommer att vara det bildspel 

som besökaren först möts av. Bildspel är i dag en väldigt populär funktion och till WordPress 

finns flertalet olika tillägg som snabbt och smidigt skapar bildspel. Nackdelen med dessa 

tillägg är oftast att de bara fungerar på det sättet skaparen har tänkt sig att de ska fungera, 

alternativt krävs det att man betalar för att låsa upp fler funktioner i tillägget. Det innebär i 

många fall att en hel del extraarbete tillkommer för att modifiera tillägget på egen hand, 

vilket riskerar bli mer tidskrävande än att skriva allting på egen hand.

Bildspelet på denna webbplats kommer vara speciellt i sin utformning. Eftersom att bilderna 

är tänkta att presenteras i ett helskärmsläge, valdes lösningar genom WordPress-tillägg bort. 

Istället användes ett JavaScript-plugin kallat bxSlider (2013). Det är ett enkelt Java- och 

phpscript med stöd för en mängd effekter, bland annat funktionen att på ett snyggt sätt 

presentera informationen från bildens titel-tag. Detta är en grafisk fördel eftersom att det 

erbjuder ett chans att presentera information som besökare normalt inte tar del av. Däremot 

lägger sökmotorer stor vikt vid att det finns title-taggar som är relevanta för webbplatsens 

innehåll. Genom förse bilderna med relevanta ord som speglar innehållet förbättras sök-

motoroptimeringen. Detta innebär även att det inte krävs något bildredigeringsprogram för 

att lägga in bildtexten, den grafiska presentationen sköts automatiskt, så länge bilden blir 

tilldelad en title-tag. Lösningen blir både tidsbesparande samt ger en positiv inverkan på att 

hålla filstorleken på bilderna nere. Vilket är något som är väldigt viktigt i det här fallet, då 

bildernas filstorlek, på grund utav storleken redan är på gränsen till för hög som den är. Den 

övre gränsen att förhålla sig till blev, på inrådan från Markants webbansvarige, ca 150 kb. 

Bildernas grundstorlek är satt till 1366*768 pixlar, detta är en av de vanligaste 

skärmstorlekarna i dag (W3Schools.org 2013c) och därefter anpassas bildstorleken med hjälp 

av CSS och bxSlider-pluginen för att passa och fylla ut även större bildskärmsupplösningar.
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8.2. Column Shortcodes

En viktig del gällande läsbarhet tas upp i Ling och van Schaiks undersökning om vilken 

inverkan typsnitt och radlängd har på vår förmåga att söka av och hitta information på 

webbsidor (2006), nämligen radlängdens inverkan på hur vi tar emot text. Deras 

undersökning visade på att fler personer föredrog kortare rader när de skulle läsa igenom de 

olika texter som presenterades för dem.

Utifrån dessa uppgifter har det från ett tidigt designstadie varit ett mål att hålla radlängden 

nere. Att presentera mycket information på webbplatsen har varit ett utav Löfman & Co 

Verkstad AB mål med webbplatsen, därför har textaspekten utgjort en stor och viktig del i 

webbplatsens utseende. Ett effektivt sätt att stycka upp text och göra radlängderna kortare är 

genom kolumner. Det finns många sätt att uppnå denna effekt, bland annat genom CSS. Det 

finns även tillägg till WordPress som löser uppgiften.

På inrådan av den webbredaktör som arbetar på Markant reklambyrå installerades Column 

Shortcodes. Ett enkelt WordPress-tillägg som löser kolumnuppgiften på ett effektivt sätt, och 

undgår problematiken med CSS3-kompabilitet. En fördel med kolumner är som sagt den 

positiva effekt det får på läsbarheten, en annan fördel med just detta tillägg var att det var 

kodat för att vara responsivt, och alltså behövdes enbart ett fåtal justeringar göras för att det 

skulle passa utmärkt med webbplatsens layout. För att förbättra den responsiva funktionen 

skrivs det in i CSS-mallen att en kolumnuppdelning endast ska ske vid skärmupplösningar 

större än 1200 pixlar.

8.3. CryptX

För att skydda Löfman & Co Verkstad AB mot skräppost och fortfarande ha lättillgängliga 
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mailadresser på webbplatsen installerades tilläggstjänsten CryptX. Tillägget maskerar 

epostadresserna på webbplatsen för att spam-program inte ska upptäcka dem. Normalt mail-

länk-beteende behålls ändå, det vill säga att besökarens epostklient startar om denne klickar 

på epostadressen. Något som gör mailkontakt med företaget lättillgängligt.

 

8.4. jQuery Smooth Scroll

En stor del av upplevelsen på den nya webbplatsen ligger i det mjuka sättet att navigera. Den 

mjuka och följsamma animeringen som uppstår vid länktryck skapas av ett JavaScript. För att 

underlätta arbetet, och framför allt automatisera arbetet har den här funktionen lösts med 

hjälp utav jQuery Smooth Scroll-tillägget. Tillägget skapar även automatiskt ett sätt för 

besökaren att återgå till toppen utav sidan genom en liten knapp i webbplatsens nedre högra 

hörn, som blir synlig så fort besökaren börjar att navigera sig nedåt på webbplatsen. 

Rörelseeffekten som sådan bidrar även till upplevelsen av sidan, dels som modern i det att 

funktionen påminner om funktioner på dagens smarta mobiltelefoner och surfplattor, utöver 

det blir det en effekt som kan tilltala målgruppen Löfman & Co är ute efter, då rörelse är en 

utav de saker som höjer besökarens intresse (Djamasbi, Siegel, Tullis 2010). Funktionen som 

sådan går ut på att alla de länkar på webbplatsen som har att göra med navigation skapats 

som så kallade ankar-länkar istället för att agera som HTML-referenser som vanliga länkar 

gör. 

8.5. WordPress SEO

För sökoptimeringen av den nya webbplatsen används ett plugin kallat WordPress SEO. Ett 

av de mest ingående, och detaljrika plugin som finns för sökmotoroptimering. En av de stora 

fördelarna med WordPress SEO är sitemap-funktionen. En av de fördelar som finns med att 

en sitemap skapas är att sökmotorerna kan upptäcka och indexera ändringar på webbplatsen 

snabbare. Detta är inte något som gör någon stor skillnad på den här webbplatsen 
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inledningsvis. Om en nyhetsfunktion implementeras är dock detta stöd till stor hjälp.

Utöver det är sökoptimeringen den kanske viktigaste delen utav webbplatsen. Väl utförd 

sökoptimeringen kommer resultera i att fler besökare upptäcker webbplatsen, varje ny 

besökare kan utgöra en ny kund, därför är en tillströmning av besökare av yttersta vikt, då 

detta kan leda till fler affärer för Löfman & Co Verkstad AB. Enligt undersökningar avtar 

den så kallade click-through-rate, frekvensen av hur många som klickar sig vidare in på 

webbplatser, drastiskt desto längre ner i en sökmotors träfflista man hamnar (Goodwin, 

2011).

 

8.6. Typsnitt

De slutgiltiga typsnittsvalen har landat på tre olika typsnitt, se bilaga 5: typsnitt. Till menyn 

och de olika sidornas rubriker används Bebas Neue, en hög sansserif, med raka tydliga linjer 

med ett brett webbläsarstöd. Valet föll på den, då den går bra ihop med logotypens typsnitt. 

Detta typsnitt är inte ett standard-typsnitt, utan används med hjälp av CSS-stödet @font-

face, typsnittet läggs upp på webbservern och genom CSS så anropas och laddas typsnitten 

på de ställen som är angivna. Kommandot har i dag ett utbrett webbläsarstöd (W3Schools 

2013a), men det finns avvikelser. Bland annat det mobila operativsystemet android och äldre 

versioner utav Internet Explorer. För att lösa det problemet används ett så kallat fallback 

typsnitt, ett typsnitt som används vid de tillfällen då @font-face inte fungerar. 

När det gäller typsnitt för brödtext är det viktigt att god läsbarhet främjas, detta för att 

typsnittet kommer svara för presentationen utav den text som det kommer att vara mest 

utav, samt ta längst tid att läsa. Detta stället krav på typsnittets läsbarhet (Ling, van Schaik 

2006, Ali et al 2013). Utöver detta är det viktigt att typsnittet har ett utbrett webbläsarstöd, så 

att webbplatsen presenteras på så liknande sätt som möjligt för en så bred användarbas som 

möjligt. Med dessa restriktioner, eller förhållningsregler gällande brödtexten så har valet fallit 

på typsnittet Georgia. En serif  speciellt framtagen för text som presenteras på skärm. 

Typsnittet har uppnått väldigt bra resultat i undersökningar som mätt läsbarhet (Ali et al 
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2013), och dess lokala stöd gör typsnittet till ett utmärkt val. Utifrån den forskning som 

gjorts på området om hur våra ögon förflyttar sig genom text när den läses (Larson 2004) så 

är ett serif-typsnitt en extra fördel då det påskyndar identifieringen utav individuella ord samt 

bokstäver (Bergström 2009). 

För mellanrubriker används ett tredje typsnitt, för att särskilja material och göra besökarens 

avscanning av sidan enklare (Djamasbi, Siegel, Tullis, T. 2010). Typnittet är Arial, även det 

med goda resultat i läsbarhet (Ali et al 2013). Typsnittet hör till den sansserifa skaran av 

typsnitt, och lämpar sig för rubriksättning (Bergström 2009). En ytterligare fördel med 

användandet av detta typsnitt är att det är likt Georgia är klassat som ett webbsäkert typsnitt. 

Då rubrikerna inte utgör några längre textmängder påverkas inte läshastigheten nämnvärt. 

Färgen, storleken samt det annorlunda typsnittsvalet agerar då tydliga markörer för 

besökaren (Djamasbi, Siegel, Tullis (2010), och gör det lätt för besökaren att snabbt visuellt 

navigera sig genom webbplatsens texter.

8.7. Internet Explorer

En av projektarbetets största tekniska utmaning har varit att göra hemsidan funktionell i 

webbläsaren Internet Explorer. Då denna webbläsare historiskt saknat stöd för många 

funktioner som sedan länge blivit standard inom andra webbläsare, exempelvis Firefox och 

Google Chrome. Även fast Internet Explorer inte längre kan klassas som den största 

webbläsaren (W3Schools 2013b) så innehar webbläsaren fortfarande stora marknadsandelar, 

vilket har inneburit att webbplatsen i sin tur måste anpassas för att även fungera bland de 

användare som nyttjar Internet Explorer, då en stor kundgrupp annars går förlorad.

Dock måste en avgränsning göras, då det finns många olika versioner utav Internet Explorer. 

i dag är det version nummer 9 samt 10 som är de aktuella, och dessa Internet Explorer 

versioner har ett brett stöd bland funktioner som i dag är vanliga inom webbutveckling. 

Bland annat CSS-kommandot @font-face. Internet Explorer 8, som släpptes 2009 är den 

äldsta version utav Internet Explorer som stöds i detta arbete. Användare med äldre 
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versioner utav Internet Explorer nås istället av ett meddelande om att användaren bör 

uppdatera sin webbläsare och hänvisningar till olika webbplatser där det går att ladda hem de 

senaste versionerna utav olika webbläsare, se bilaga 6: Internet Explorer. 

Testerna av webbplatsen i gamla versioner av Internet Explorer har skett med hjälp av 

programmet IETester som simulerar effekten av surfa på webbplatsen med olika versioner 

utav Internet Explorer. 

Anledningen till att det inte utvecklats en webbplats med stöd för även de gamla webbläsarna 

är att gamla webbläsare innebär säkerhetsrisker, då de är extra mottagliga för nätattacker, och 

detta är problem som bör fasas bort. Att uppdatera till nya moderna webbläsare är gratis och 

innebär således endast fördelar för användarna. En annan aspekt är att webbutvecklingen 

skulle stanna av om webbdesign hela tiden skulle behöva förhålla sig till standarder som är 

nästan 15 år gamla. 

9. Avslutning

En ny webbplats har skapats åt Löfman & Co Verkstad AB. Information presenteras nu på 

ett mer luftigt sätt och språket har utvecklats till ett mer känsloladdat och värdebyggande 

spårk, där ethos och pathos utgjort stommen. Den teoretiska grunden har utgjort ett 

fundamentet i utformningen utav webbplatsen. Utifrån den data som samlats in från de 

kvalitativa analyserna, de kommentarer och önskemål från Löfman & Co Verkstad AB, samt 

den data som presenterats i tidigare studier har en webbplats med fokus på en yngre 

målgrupp kunnat skapas. De brister som identifierades under analysen utav den gamla 

webbplatsen har åtgärdats del genom att mer ingående, och framför allt tidigt, förklara vad 

det är Löfman & Co Verkstad AB arbetar med, och även visa på bredden i deras arbete och 

på ett tydligare sätt profilera Löfman & Co Verkstad AB som en helhetslösning. 

De krav som funnits på projektet från Markant Reklambyrås sida har alla uppnåtts, Löfman 

& Co Verkstad AB är även de nöjda med slutresultatet vilket får stå som symbol för att 
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projektarbetet lyckats med sin uppgift.

9.1. Vidare utveckling av webbplatsen

I dag är webbplatsen responsiv och anpassar innehållspresentationen utefter de 

formatrestriktioner som råder för de olika enheter som kan tänkas användas när webbplatsen 

besöks. I nuläget sker ingen gallring i material beroende på format, men i en fortsatt 

utveckling av webbplatsen kan tänkas att innehåll försvinner eller tillkommer beroende på 

vilken typ utav enhet som besöker webbplatsen. En framtida analys utav besökarna på 

webbplatsen kanske visar på data som skulle peka på att för mobilanvändare är endast 

kontaktinformation intressant, och då kanske delar som personalinformation borde skalas 

bort.

Bildspelets innehåll är inte helt färdigställt än, då Löfman & Co Verkstad AB i slutändan 

själva valt att ansvara för valet av bilder som skall presenteras. Under projekttiden har de inte 

kunnat fatta beslut om ett slutgiltigt resultat. De bilder som används på den nya webbplatsen 

är tagna utav en fotograf  som hyrts in under en dag för att fotografera på plats i verkstaden 

utefter det bildmanér denne fått förklarat för sig. Eftersom att Löfman & Co Verkstad AB 

inte hann komma till ett slutgiltigt beslut gällande vilka bilder de ville använda överlämnas 

webbplatsen till Markant Reklambyrå för den sista bildspelskorrigeringen. Webbplatsens 

bruksfunktioner finns väl dokumenterade då webbplatsens fortsatta drift alltid varit planerad 

att övertas. Således innebär inte detta ett problem i drift utav webbplatsen utan rör sig 

snarare om en tidsfråga som helt ligger i händerna på Löfman & Co Verkstad AB.

Fortsatt arbete och utveckling av webbplatsen ligger främst i arbetet med den nyhetsdel 

företaget själva sagt sig vara intresserade av. Kring det arbetet kommer problem med rutin 

och enhetlighet vara centrala. Detta innebär att kunden i ett sådant skede bör förses med 

utförlig dokumentation över webbplatsens uppbyggnad och funktion så att den fortsatta 

driften kan skötas på ett så enkelt sätt som möjligt för kunden.
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Bilaga 1:

Retorisk analys

Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs startsida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Vad: Att besökaren har nått Löfman & Co Verkstad ABs webbplats. Ett företag som är ISO-

certifierade

Kontext: Dåtid, 2012.

Hur: Genom Certifierings-stämpeln

Besökaren nås egentligen inte av särskilt mycket information på Löfman & Co Verkstad ABs 

webbplats. Det som syns är företagsnamnet, menyn med länkar till de olika avdelningarna på 

webbplatsen, en text som meddelar när den senaste uppdateringen på webbplatsen gjordes samt en ruta 

som indikerar att företaget är kvalitets- och miljöcertifierade. Att avsändaren för all denna information 

är Löfman & Co Verkstad AB själva går att härleda ur namnet på webbplatsen och informationen 

besökaren möts av på startsidan. Mottagaren för denna information är de besökare som når 

webbplatsen. Då webbplatsen inte kräver någon form av inloggning går det att konstatera att 

webbplatsens är tillgänglig för alla, och därmed är mottagarbasen väldigt bred. Utifrån den information 

som finns att tillgå på startsidan är det svårt att göra en närmare precisering utav målgruppen. De 

ledtrådar som finns tillhands för att minska målgruppsomfånget är orden verkstad, maskinpark samt 

ISO 9001 och ISO 14001. En möjlig målgrupp kan utifrån detta vara personer på jakt efter verkstäder 

med dessa ISO-standarder.

Det Löfman & Co Verkstad AB själva vill förmedla på startsidan det är först och främst den ISO-

certifiering de uppnått samt att sidan hålls uppdaterad. Tyvärr har den senare funktionen en något 

negativ inverkan på intrycket nu, då den senaste uppdateringen inträffade för nästan ett år sedan, något 

som har en negativ inverkan på kontexten, då tidsförankring sänker textens livslängd (Vigsø, 2010). Det 

ger en eventuellt negativ signal om att det inte händer särskilt mycket på företaget. ISO-certifieringen 

bärs inte upp av någon extra text som ger en förklaring till varför verkstaden lyckats uppnå 

certifieringen, inte heller informerar startsidan om vad företaget är en typ utav verkstad, utan enbart att 

det är en verkstad det rör sig om. Då ISO-certifieringen är det mest talande på startsidan är det rimligt 

att anta att den får ligga till grund för det startsidan vill förmedla till besökaren. Grunden är att ISO-

certifiering är ett kvalitetsmått, således blir certifieringsstämpeln garanten för Löfman & Co Verkstad 

ABs påstående om att de är en kvalitetsverkstad. Utifrån resonemanget att endast kvalitetsverkstäder 



blir certifierade. Eftersom certifieringsargumentet baseras på certifieringsstämpeln och detta kan anses 

vara faktastyrd argumentation så blir appellformen på sidan logosförankrad.



Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs historik-sida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Vad: Att Löfman & Co Verkstad AB är ett anrikt företag som trotts ägarbyten fortsatt driva 

företaget i en familjär anda

Kontext: Nutid

Hur: Genom att fokus i historieberättandet handlar om vem som äger och driver företaget

Att avsändaren är Löfman & Co Verkstad AB på denna sida är inte något självklart. Företagets beskrivs 

i tredjepart på sidan, och de detaljer kring företaget är tillräckligt allmänna för att en utomstående skulle 

kunnat komponera texten. Avsändaren får dock ändå anses vara Löfman & Co Verkstad AB då det 

heller inte framkommer någon anledning till varför utomstående skulle presentera denna information, 

och då besökaren trots allt rör sig på företagets webbplats så är det rimligt att anta att de även står som 

slutgiltig avsändare för den information som presenteras på webbplatsen.

Mottagaren för information utgörs primärt av webbplatsbesökaren, då det är svårt att ge en rimlig 

anledning till varför historikinformationen skulle vara relevant för företagets kunder. Däremot kan 

informationen vara till större nytta för potentiella kunder då det ger en bild av ett gammalt företag som 

klarat sig genom olika ägarbyten och utifrån sina många år inom branschen är rimligt att anta har en hel 

del kompetens inom sitt arbetsområde. Dock faller det resonemanget något kort så länge 

arbetsområdet förblir oklart för besökaren. Och detta är alltså något som skulle kunna förbättras i den 

nya webbplatsen.

Genom att berätta företagets historia i så korta punkter, med ett tydligt fokus kring årtal och viktiga 

företagshändelser så kan appellformen identifieras som övervägande logosbaserad. Trots den historiska 

återblick som ges är det i den avslutande meningen på sidan som en påtaglig tidsangivelse ges, i 

uttrycket ”idag” något som får besökaren att koppla det hela till nutid, och något aktuellt.

 



Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs maskinparkssida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Målgrupp: Personer med kunskap kring maskintekniska specifikationer inom den mekaniska 

verkstadsindustrin

Vad: Att Löfman & Co Verkstad AB har en stor maskinpark

Kontext: Tidlös, nutid.

Hur: Genom att presentera alla maskiner verkstaden har i sin ägo.

Det är underförstått att Löfman & Co Verkstad AB utgör avsändaren även i det här fallet. Det vi vet 

om avsändare sedan de tidigare analyserna är att företaget är gammalt, det är en verkstad och att det 

erhållit certifiering inom följande områden: kvalitet och miljö. Utifrån följande kunskap går det således 

att dra slutsatsen att inom företaget ryms nog med kompetens för att hantera alla de maskiner som 

presenteras på ett kvalitativt samt miljöcertifierat sätt. 

Utifrån det sätt som maskinerna presenteras går det att dra slutsatsen att alla de som tar del utav den 

här sidan inte kommer att förstå all den information som finns presenterad. Från de antagandet går det 

att fastslå att mottagaren utav texten inte är den samma som den målgrupp avsändaren har för avsikt att 

nå ut till. Anledningen till att alla besökare inte kommer att förstå den information som finns 

presenterad är att det är teknisk dokumentation som beskrivs, och som utan en korrekt begreppsaparat 

i sammanhanget blir svårtytt. Exempel som ”utrustad med digital” samt ”max svarvlängd och längd i 

gap: Ø 900 x 250 mm” kan tänkas vara självklara för en verkstadsmekaniker, något som långt ifrån alla 

internetanvändare är. Då vidare information saknas kring maskinernas specifikationer blir det tydligt att 

det uppstått en avgränsning i målgrupp. Målgruppen definieras således till personer med kunskap inom 

maskintekniska specifikationer inom den mekaniska verkstadsindustrin. 

Syftet med informationen på sidan är dels att explicit förmedla maskinteknisk information rörande de 

maskiner företaget förfogar över. Implicit ges även, för de inom målgruppen, en bild utav verkstadens 

storlek och även hur pass modern verkstaden är. Problematiken utifrån målgruppsanalysen förs alltså 

vidare till syftesanalysen där det utifrån den position läsaren har, som en del av målgruppen eller ej, ges 

olika syften med texten. Måhända är syftet fortfarande snarlikt, men detaljer som hur pass modern 

verkstaden är går förlorad för de utanför målgruppen.

När Löfman & Co Verkstad AB väljer att presentera sin maskinpark på detta sätt går det att identifiera 

två olika typer utav appellformer. Beroende på huruvida läsaren ingår i målgruppen eller ej. Förutsatt 



att läsaren inte ingår i målgruppen kan maskinpresentationen uppfattas utifrån ett logosperspektiv. 

Informationen kommer att uppfattas som faktabaserad och tydlig, även om läsaren inte förstår 

informationen så är det tydligt att en maskin exempelvis är ”utrustad med digital”. För en person som 

däremot ingår i målgruppen går det att identifiera ytterligare en appellform. Nämligen ethos, utifrån 

den extrakunskap en målgruppsansluten person bär med sig kan denne läsa in mer information i  

huruvida en maskin är utrustad med digital eller ej. Denna information kan vara bra eller dålig, en 

tolkning utifrån kunskapsnivå som kan göras gällande maskinen är exempelvis: maskinen är utrustad 

med digital, det innebär att den är ny. Och utifrån det kan slutsatsen om att Löfman & Co Verkstad AB 

har en modern maskinpark göras, förutsatt att den person som utför analysen har de förkunskaper som 

krävs för att nå den slutsatsen. Det är alltså möjligt för målgruppen att tillskriva Löfman & Co Verkstad 

AB olika typer av appellformer beroende på hur de väljer att tolka produktinformationen.

Texten saknar tydliga tidsförankringar.



Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs personalsida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Vad: Att Löfman & Co Verkstad AB har en personalstyrka på över tio personer och två 

personer i företagets ledning

Kontext: Tidlös, nutid. 

Hur: Genom att lista alla anställda och fördela dem i ledning och personal

Avsändaren utgörs fortfarande explicit utav Löfman & Co Verkstad AB. Från de tidigare analyserna är 

det att företaget är gammalt, det är en verkstad och att det erhållit certifiering inom följande områden: 

kvalitet och miljö, och att det beroende på detta även ryms kompetens inom företaget för hantera 

maskinerna på ett kvalitativt och miljöcertifierat sätt. Det har även en stor maskinpark, och beroende på 

om läsaren ingått i tidigare målgruppen går det även att uttala sig om huruvida maskinparken är ny eller 

ej.

Mottagaren är fortsatt besökaren utav webbplatsen. Till skillnad från tidigare analys går det inte att 

identifiera en särskild målgrupp som kan utläsa mer kring den information som presenteras på denna 

sida. Här syns namn på alla de anställda, och oavsett om besökaren känner någon av de som 

presenteras på listan så innebär inte sådan kunskap att innehållets budskap förändras. Björn Garstedt 

ingår i ledningen på företaget oavsett om läsaren är bekant med Björn Garstedt sedan innan eller ej.

Det Löfman & Co Verkstad AB vill förmedla på denna sida är en lista på namn över de som arbetar på 

företaget. Det går att dra en mängd slutsatser utifrån listan, dels att det råder en ojämn könsfördelning 

inom företaget. Men frågan är om det är detta Löfman & Co Verkstad AB själva vill förmedla genom 

att lista sina anställda på detta vis? Orsaken är knappast att visa på en skev könsfördelning, utan orsaken 

borde rimligtvis vara en annan. Den explicita informationen på listan är knapphändig, och den enda 

egentliga funktionen som går att konstatera med säkerhet är att listan rymmer totalt tretton namn. All 

annan tolkning får ses som mer eller mindre kvalitativa gissningar, således torde syftet med Löfman & 

Co Verkstad ABs personalutspel handla om att just förmedla namn på de som arbetar på företget.

Appellformen på denna sida är logosbaserad. Det existerar inte någon mer information än namn, en 

epostadress samt bild på ett fåtal anställda på sidan. Position inom företaget anges endast som personal 

eller ledning, och utifrån det går det inte att fastslå vilken typ av arbetsuppgift de anställda har. Utifrån 

detta är den enda information som går att göra med sig från sidan namnen på de anställda, deras 

epostadresser inom företaget samt hur en del utav dem ser ut. Det hela är sakligt, och håller sig inom 



ämnet personal och ger som sagt inte så mycket mer information än namnen på de anställda. 

Texten saknar tydliga tidsförankringar



Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs kontaktsida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Vad: Ta kontakt med oss, vi kan hjälpa dig med dina problem

Kontext: Tidlös, nutid.

Hur: Utifrån de övriga sidorna på webbplatsen kan besökaren bilda sig en uppfattning om att 

företaget är kompetent inom sitt område 

Avsändaren utgörs fortfarande explicit utav Löfman & Co Verkstad AB. Från de tidigare analyserna är  

det fastställt att företaget är gammalt, det är en verkstad och att det erhållit certifiering inom följande 

områden: kvalitet och miljö, och att det beroende på detta även ryms kompetens inom företaget för att  

hantera maskinerna på ett kvalitativt och miljöcertifierat sätt. De har även en stor maskinpark, och 

beroende på om läsaren ingått i tidigare målgruppen går det även att uttala sig om huruvida 

maskinparken är ny eller ej. Utöver detta vet vi att företaget presenterat kontaktinformation till alla 

anställda inom företaget.

Mottagaren är fortsatt besökaren utav webbplatsen. Här går det dock att differentiera mottagare och 

målgrupp på ett tydligt sätt igen. Målgruppen utgörs av de personer som vill komma i kontakt med 

företaget. Båda grupperna står dock inför samma problem. Vilket sätt är bäst lämpat för att komma i 

kontakt med Löfman & Co Verkstad AB?

Genom en direkt uppmaning ombeds besökaren att ta kontakt med företaget. Formuleringen hur du 

kontaktar oss är en uppmaning från Löfman & Co Verkstad AB och förutsätter att besökaren faktiskt vill 

ta kontakt med företaget. I uppmaningen ryms återigen en tydlig avsändare, likt rubriken vår 

maskinpark. Uppmaningen förutsätter som sagt att besökaren vill komma i kontakt med företaget, 

utifrån det vi tidigare vet om företaget så bör de personer som har ett behov av att komma i kontakt 

med företaget vara personer som behöver hjälp med, ja, vadå egentligt? Hittills vet besökaren inte 

särskilt mycket om företaget och vad det är de producerar, om de ens producerar något, kanske är 

Löfman & Co Verkstad AB endast en verkstad som utför reparationer på speciella typer utav detaljer. 

Genom att studera de kvarvarande sidorna på  webbplatsen finner besökaren att Löfman & Co 

Verkstad AB är en leverantör inom mekanisk bearbetning vars primära syfte är att producera 

maskindelar och systemleveranser runt om i världen. Från denna iakttagelse går det att konstatera att en 

besökare behöver undersöka hela webbplatsen för att få förståelse för vilket sätt Löfman & Co 

Verkstad AB kan vara till hjälp för dem. 



Dock återstår ett problem när väl kontaktsyftet är utrett. Vilket är det bästa sättet att ta kontakt med 

företaget? Är brev det bästa sättet? En besöksadress finns angiven, men den delar utrymme med en 

boxadress, och längre ner syns uppmaningen att de gärna tar emot besök på sin hemadress, med en 

länkhänvisning till en karta. När man klickar på kartan så visas endast en bild på Sverige, betyder detta 

att verkstaden egentligen inte tar emot besök? Kontaktpersoner finns angivna, men här saknas deras 

mailadresser som fanns angivna på personalsidan. Betyder det att mailadresserna till personalen inte 

används, och varför är de i sådana fall publicerade på webbplatsen? Mycket utav den information som 

publiceras på kontaktsidan blir otydlig och förvirrande då även organisationsnummer samt post- och 

bankgironummer anges.

Texten saknar tydliga tidsförankringar



Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs policysida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Vad: Att Löfman & Co Verkstad AB är ett företag i framkant med tydliga riktlinjer för både 

kvalitet och miljö.

Kontext: Tidlös, nutid.

Hur: Genom att lista påståenden om deras arbetssätt som ger den explicita tolkningen att 

företaget gör ett bra jobb.

Det finns ingenting på sidan som ger en indikation om att avsändaren skulle utgöra någon annan än 

Löfman & Co Verkstad AB, och något som förstärker detta intryck är även att företaget benämns som 

Vi i texten. Mottagaren och målgruppen kan inte fördelas på ett lika tydligt sätt som till exempel 

produktsidan, så därför utgörs den slutgiltiga mottagaren utav webbplatsbesökaren. 

Genom att gå igenom de punkter Löfman & Co Verkstad AB listar under kvalitet- och miljö uppstår 

många frågor. Vad menar exempelvis företaget med hög och jämn kvalitet? Det nämns dokumenterade 

mål, men dessa mål specificeras inte tydligare. Löfman & Co Verkstad AB skriver även att de ska 

uppträda med ärlighet och pålitlighet i sitt affärsuppträdande. De skall även arbeta efter gällande lagar 

och krav, i den mån de själva anser är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Argumentationen är med 

andra ord väldigt konstig. På en explicit nivå låter informationen som förmedlas vettig och ger en bild 

utav ett seriöst företag som har ett tydligt arbete med både kvalitet och miljö. När argumentationen 

undersöks på ett mer implicit sätt uppstår en del problematik i formuleringarna. Att företaget arbetar 

efter lagar och krav är bra, men är motsatsen ens ett alternativ? Och i och med detta utgör formu-

leringen ens något unikt för Löfman & Co Verkstad AB, eller är det så att merparten utav företagen i 

Sverige faktiskt följer de lagar och regler som finns uppsatta. Då företaget inte presenterar någon fakta 

kring de påståenden de gör gällande sitt kvalitets- och miljöarbete utan snarare förmedlar en känsla av 

att deras arbete med kvalitet och miljö är en bra sak så gör detta att den övergripande appellformen 

identifieras som ethos.



Retorisk situation 

Löfman & Co Verkstad ABs affärsidésida på www.lofman.se

Avsändaren: Löfman & Co Verkstad AB

Mottagare: Webbplatsbesökaren

Vad: Kunder skall vända sig till Löfman & Co Verkstad AB för de besitter kompetens som gör 

att de attraherar världsledande kunder.

Kontext: Tidlös, nutid.

Hur: Genom att i breda drag i sin affärsidé beskriva ett företag som har vana av en 

internationell affärsmiljö

Detta är en av de få texter som finns formulerad på Löfman & Co Verkstad ABs webbplats. Tre rader 

lång, ryms där ändå mycket information. Och utifrån texten går det att på ett mer korrekt sätt applicera 

de idéer som finns gällande den retoriska analysen. Avsändaren är fortsatt Löfman & Co Verkstad AB 

och texten riktar sig mot potentiella kunder och intressenter i företaget, då texten är en beskrivning av 

hur Löfman & Co Verkstad AB tänkt generera vinst i sitt företag. De faktiska mottagarna av 

meddelandet är dock fortfarande alla besökare utav webbplatsen.

I texten presenteras Löfman & Co Verkstad ABs affärsidé. Texten är kortfattad och undviker detaljer 

och talar istället i mer svepande termer. Ett exempel är meningen: ”större världsledande företag vars 

slutkunder återfinns över hela världen.” Något branschfokus nämns till exempel inte, så i meningens 

utformning ryms således allt från textilföretag och matproducenter samt fordonsindustri. Även om 

Löfman & Co Verkstad AB beskriver sin produktion, och på så sätt skapar en form av indirekt 

avgränsning i kundkrets så blir företagets målgrupp i detta påstående svårdefineriad.

Det inledande stycket fastslår att Löfman & Co Verkstad AB är ett seriöst och professionellt företag 

genom att låta deras kunder stå garant för det påståendet som presenteras inledningsvis, nämligen att 

Löfman & Co Verkstad AB är en kvalificerad leverantör. Grunden i detta bottnar i att Löfman & Co 

vill särskilja sig från sina konkurrenter, för det finns många mekaniska verkstäder, och det finns 

säkerligen en uppsjö av aktörer inom den marknaden som anser sig själva kvalificerade. Därför får 

Löfmans & Co Verkstad ABs kunder agera garanter för påståendet. Underförstått är att det finns ett 

behov av kvalificerade verkstäder. Löfman & Co Verkstad AB är en kvalificerad verkstad, eftersom att 

ett okvalificerat företag inte skulle nå ut kunder som är världsledande inom sina respektive områden.

De internationella kunderna ger även en indikation om att företaget har vana av internationella 

leveranser, underförstått något som givetvis en okvalificerad verkstad inte skulle kunna ha.

Texten saknar tydliga tidsförankringar



Skärmdump från www.lofman.se startsida
Fem bildobjekt markerade.

Bilaga 2:
Bildanalys



Bildanalys, www.lofman.se

Överst till vänster på sidan ryms ett rektangulärt block i vad som ser ut att vara någon form av metall. 
Objektet är fotograferat snett ovanifrån och tre sidor är synliga, toppen den ena kortsidan samt en utav 
långsidorna på objektet. På objektets topp syns två hål i liknande storlek och på den synliga långsidan 
ryms fyra stucken hål, två utav hålen ser ut att ha liknande storlek som de hål som syns på ovansidan. 
De två andra hålen är mindre till storleken och är placerade mellan de två större hålen. Objektet ser ut 
att vara tillverkat i rostfritt stål, och är således metallfärgat i utseende och smälter väl in med webbplat-
sens övriga grå toner. I det högra hörnet ryms en vit mindre bild. I den bildens övre vänstra hörn ryms 
texten: iso 9001 och under denna text finns vidare: iso 14001. Båda texterna är 
versala i sitt utförande, i svart färg och fet stil, vilket resulterar i en tydlig kontrast mot bildens vita bak-
grund. I bildens högra hörn syns ett stämpelliknande märke föreställande tre kronor. Två av kronorna 
är placerade jämte varandra varvid den tredje återfinns i mitten under de andra två kronorna. Runt om 
kronorna löper en text. Swedac Ackreditering i ett serifftypsnitt enbart i versaler. I bildens vänstermitt 
finns texten: kvalitets och miljöcertifierad. Satt enbart med versaler, i svart färg och normal texttjock-
lek. Till höger i bildens mitt, under de tre kronorna ryms någon sorts nummer eller mo-dellbeteckning. 
Bilden är dock alldeles för liten för att det ska vara möjligt att utreda vad det egentligen står där. Ned-
erst i bilden finns en blå fet text satt i enbart versaler: bmg trada certifiering.

Utöver dessa två bilder finns på webbplatsens nedre del tre små bildobjekt. Till vänster finns en liten 
blåfärgad fyrkant med en vit symbol i mitten som föreställer ett hus. I webbplatsens nedre del på höger 
sida ryms två rektangulära figurer på varandra, där långsidan löper horisontellt och kortsidan vertikalt. 
Den översta har en blå bakgrund och fyra stycken kors som sträcker sig över hela rektangeln i två olika 
färger. Rött samt vitt. Direkt under detta objekt återfinns en fyrkant i liknande storlek, i tre olika färger. 
Färgerna tar upp en tredjedel utav bilden var, överst är det svart färg i mitten rött och i botten gul färg. 

Denna hela nedre del är densamma över hela webbplatsen,och kommer således inte att analyseras på de 
resterande sidorna. Konnotativt utgör dessa tre bilder visuella guider för funktioner på webbplats-en. 
Den blåvita bilden till vänster fungerar som en länk tillbaka till startsidan och ett hus får symboli-sera 
detta. Anledningen till att det är ett hus beror på att en startsida, eller förstasida oftast refereras till som 
HOME-page. Därifrån ordet hemsida. De två andra bilderna utgör flaggor, Storbritanniens samt Tysk-
lands flagga. Genom att tycka på flaggorna så ändras språket på hemsidan. 

Sidorna Löfmans historik, Policy och Affärsidé har alla samma bild. Ett skruv eller bultliknande föremål 
som ligger ned med toppen bort från kameran. Bilden är placerad i övre vänstra hörnet på alla tre sidor, 
objektet är metallfärgat. På sidan Vår maskinpark syns en del utav ett objekt som liknar ett kugghjul, där 
alla kuggar vinklats något uppåt, den här gången är bilden placerad i det övre högra hörnet. Objektet 
är metallfärgat. Personal-sidan visar det objekt som presenterades på första sidan från en annan vinkel. 
Vinkeln på fotografiet är sådan att toppen och långsidan sedan innan fortfarande syns, men denna gång 
syns objektets andra kortsida. En övrig funktion på personal-sidan är att bilder på personal finns dolda 
där, genom att föra muspekaren över namnen i personallistan så projiceras en bild på ett ansikte på met-
allobjektets kortsida. Personalbilderna är i gif-format med låg färginformation vilket gör att bildernas 
färger ser väldigt matta ut, och på vissa utav personalbilderna saknas viss färg-information i bilden och 



vita fält uppstår i bilden. Alla i personalen finns inte med på bild. Sidan Hur kontaktar du oss visar en 
bild på något som ser ut som en liten skruv, bilden har placerats i det övre högra hörnet. Metallfärgat.

Sett från ett bildspråksperspektiv passar alla produktbilder bra ihop med varandra. Deras presentation 
är enhetlig, och igenkänningen blir stor på varje sida då bilderna bara växlar mellan två olika positionen. 
Alla bilder liknar varandra sett till deras innehåll. Utifrån detta går det att tolka Löfman & Co Verkstad 
ABs bildmanér som att presentera produktbilder i metall. Bilderna skall inte sticka ut i andra färger eller 
storlekar. Vardera bild skall presentera ett enskilt objekt. 



Första skissen 
Idén är att presentera maskininformation, dels med det 
smeknamn företaget försett maskinerna med och även de 
arbetsspecifikationer. Med på bilderna finns även tanken att 
personal ska synas på dessa bilder. 
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Detaljfärg, används vid rubriksättning och för 
att markera länkar.
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Textfärg för brödtext.
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Textfärg för mellanrubriker och menytext
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Bakgrundsfärg meny och footer

Top
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Georgia
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Arial bold
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bebas neue
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Skärmdump från IETester
Visar webbplatsen i Internet Explorer version 7 och äldre.
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SVARVAR
Hyundai CNC HiT 30 S
Max swing: Ø 510 mm
Max skärdiameter: Ø 320 mm
Max svarvlängd: 1020 mm

Hyundai CNC HiT 180
Max swing: Ø 290 mm
Max skärdiameter: Ø 290 mm
Max svarvlängd: 280 mm

Köping 12”
Max svarvdiameter och längd i gap: Ø 900 x 250 mm
Max svarvdiameter över prisma:    Ø 600 mm
Max svarvdiameter över tvärslid: Ø 380 mm
Max svarvlängd: 2450 mm
Utrustad med digital

TOS SUI-50
Max svarvdiameter över prisma: Ø 500 mm
Max svarvdiameter över tvärslid: Ø 320 mm
Max svarvlängd: 2000 mm
Utrustad med digital

Storebro ”örn” GS-210
Max svarvdiameter över prisma: Ø 410 mm
Max svarvdiameter över tvärslid: Ø 250 mm
Max svarvlängd: 1500 mm
Utrustad med digital

Microcut CNC Challenger 2280
Max svarvdiameter och längd i gap: Ø 790 x 250 mm
Max svarvdiameter över prisma: Ø 550 mm
Max svarvdiameter över tvärslid: Ø 310 mm
Max svarvlängd: 2000 mm

Hyundai-KIA SKT – 28L
Maxswing : Ø 590 mm
Max skärdiameter : Ø 410 mm
Max svarvlängd : 1 070 mm

FRÄSAR
TOS FGS 50 CNC
Längdmatning: 850 mm
Tvärmatning: 500 mm
Vertikalmatning: 450 mm
Max vikt på bord: 800 kg

TOS FGS 50
Längdmatning: 1400 mm
Tvärmatning: 630 mm
Vertikalmatning: 500 mm
Max vikt på bord: 1500 kg
Utrustad med digital

Sajo VF-54 M
Längdmatning: 850 mm
Tvärmatning: 250 mm
Vertikalmatning: 400 mm
Utrustad med digital

Sajo UF-54 M
Längdmatning: 850 mm
Tvärmatning: 250 mm
Vertikalmatning: 400 mm

Cincinnati Arrow 750
Vertikal flerop.
Längdmatning: 762 mm
Tvärmatning: 510 mm
Vertikalmatning: 510 mm
Max vikt på bord: 750 kg

First MCV-1100 
Längdmatning: 1300 mm
Tvärmatning: 600 mm
Vertikalmatning: 560 mm
Max vikt på bord: 1100 kg
4:e Axel : Max diameter 250 mm
Max vikt : 125 kg
Max längd : 600 mm

Löfman & Co Verkstad AB
Maskinpark
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BANDSÅG
Behringer HBP 340
Max kapdiameter: Ø 340mm

RADIALBORR
MAS VR 4
Största borrdiameter: Ø 80 mm
Största gängdiameter: M 30
Det finns en grop vid maskinen vilket 
möjliggör borrning av ände på axlar 
med maxlängd 1800 mm.

RULLBOCK
Maxlängd = 1300 mm x 1,5 mm

Löfman & Co Verkstad AB
Maskinpark

RUNDSLIP
TOS BHU 25
Max slipdiameter: Ø 290 mm
Dubbavstånd: 1000 mm
Max vikt arbetsstycke: 60 kg

SVETS
TIG
MIG
MAG
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