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Sammanfattning 
Webbsajten är målmedvetet utformad för att förmedla budskapet att Utsiktens SPA är 
personligt och gemytligt.  

Färg, form, text och bilder samverkar för att visa att den kunniga personalen sätter 
kunden i fokus och visa att nycklorden är frihet, omtanke, stillhet och kvalitet. 

Inledning 
Till skillnad mot andra medier är webben ”global, öppen och aktuell” (Bergström 2009, s 
58). Layouten ska inte bara vara kommunicera ett budskap, den ska även hjälpa 
besökaren att hitta information genom att underlätta att navigera på sajtens olika sidor. 
Hur ofta upplever man inte att man går vilse på en hemsida eller att den förväntade 
informationen inte ligger där man tror? 

Design av en webbsajt är till stor del ett jobb som går ut på att strukturera, gallra och 
lista material. Att välja ut det som är viktigt för att med hjälp av text och bild få 
besökaren att ta till sig budskapet. 

Välkommen till mitt virtuella SPA. Förhoppningsvis finner du det lätt att hitta det du 
söker – och när du hittat det en gång ska det vara lätt och logiskt att hitta tillbaka. Jag 
hoppas att du får en känsla för vad Utsiktens SPA är för typ av anläggning och att sidorna 
känns trovärdiga och välkomnande. 

http://edu.ikd.hik.se/students/wallin10jor3eva/bild_design3/Hem.html 

Bakgrund 
Uppgiften var att skapa en webbplats för ett SPA mitt i Småland.  

Givna förutsättningar var ett visst antal sidor (startsida, kontakt, om företaget, 
behandlingskurer, massage, relaxavdelning och rehabilitering). Foton i olika format och 
upplösning erhölls för att bildbehandlas och anpassas.  

Målgruppen skulle vara "svenska män och kvinnor i åldrarna 45-65 år". Egenhändig 
logotyp skulle skapas med namnet "Utsiktens SPA". För att exempelfiera hur en längre 
text kan struktureras fanns krav på att en av sidorna skulle innehålla en text på minst 
300 ord. Den texten ligger på Utsiktens SPA under fliken ”massage”. 

Koden för webbplatsen är skriven i XHTLM (1.0 Strict/Transitional) och typografi, layout 
och positionering styrs av CSS (validerar korrekt enligt CSS2 ). 

 

http://edu.ikd.hik.se/students/wallin10jor3eva/bild_design3/Hem.html�
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Målgruppsanpassning 
Målgruppsbeskrivning: Svenska män och kvinnor i åldrarna 45 - 65 år, främst 
privatpersoner som vill ha en stunds avkoppling från vardagen men även personer som 
behöver längre tids rehabilitering (söker själva eller remiss). 

Könsanpassning: Ett SPA förknippas i allmänhet mer som feminint än som maskulint. 
Vår webbplats vänder sig både till kvinnor och män och för att visa detta finns flera 
bilder på både män och kvinnor. Sajten är inte fokuserad på skönhet utan på hälsa och 
avkoppling – något som kan tilltala båda könen. 

Åldersanpassning: Flera bilder på lite äldre personer har medvetet valts, detta är inte 
ett glamoröst innerstads-SPA utan fokus ligger på rehabilitering, massage och friskvård. 

Geografisk anpassning: Utsiktens SPA ligger i Småland (en i uppgiften given 
förutsättning) och upptagningsområdet får förutsättas vara främst lokalt och regionalt. 
Men för att attrahera besökare från hela landet finns färdbeskrivningar och kartlänk i 
samband med presentationen av logi så att besökaren skall informeras om att 
övernattning och resor inte är något problem. 

Informationsanpassning: I en tidning kan man få syn på en annons utan att aktivt ha 
sökt efter den – man bläddrar och så finns den där. Ett besök på en hemsida däremot 
föregås oftast av någon slags aktivitet som en exempelvis en sökning eller ett klick på en 
länk. Vi kan därför förutsätta att läsare som hamnar på hemsidan för ett SPA har något 
slags intresse för detta.  

Snabbt vill vi visa upp för besökaren, vilken sida man än kommer in på, att på Utsiktens 
SPA är man kunnig, sätter kunden i fokus och helt enkelt vet hur man på bästa sätt kan 
ta hand om en man eller kvinna i 45-65 årsåldern. 

Bildberättande 
Webbplatsen för Utsiktens SPA är layoutmässigt tilltalande med beskrivande bilder. 
Bilder som visar aktivitet kontra vila. Behandlingar av kunnig personal men även lugn 
och ro och tid för sig själv. 

Mål och budskap 

Varje bild har ett mål och ett budskap, ett exempel att inge besökare förtroende för att 
Utsiktens SPA har kompetenta sjukgymnaster visualiseras genom att visa en bild av en 
instruktör som hjälper en patient med stretching. Under ”Kurer” visualiseras respektive 
behandlingskur med en bild som motsvarar behandlingen och ”Relax”-sidan visar både 
ett skönt poolbad och vad som väntar i form av frukt och nyttiga förfriskningar. 
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Inre och yttre kontext 

Bilderna finns där för att framhäva budskapet. Det görs genom att de kompletterar och 
samverkar med texten. Bilden på sidan ”Hitta hit” där en kvinna och en äldre man 
mediterar på en brygga kommunicerar en aktivitet för att hitta lugn och ro (inre kontext) 
men är också en bild som i sitt sammanhang, (yttre kontext) anspelar på att ”hitta hit” 
även kan betyda ”hitta dig själv” eller ”hitta hem”. (Om kontext, se Bergström 2009, s 
171). 

Rörelseriktning 

Rörelseriktning används flitigt på webbsajten Utsiktens SPA för att vända besökare åt 
det håll där mer information finns. Personer på bilder tittar mot texten eller mot nya 
länkar.  

Skapande av logotyp 
Logotypen är skapad i vektorgrafik och består av ljus text och en symbol mot mörk 
bottenplatta. Ordet ”UTSIKTENS” i versaler i det strama typsnittet ”Orator Std” står i 
stark kontrast till ordet ”spa” i enbart gemener i det sirliga ”Edwardian Script ITC”. 
Symbolen är en ask, trädet som i den nordiska mytologin var ”ett träd som bar upp och 
omgav hela världen”.  

För Utsiktens SPA symboliserar trädet främst det vårdträd som står på gårdsplanen men 
tanken är även ett träd i allmänhet där man kan söka skugga och vila ut. Koppling finns 
även till ordet ”utsikt” i den mening att man kan klättra upp för att vidga sina vyer. 
Färgen på trädet är ljusgrön, en färg som symboliserar läkande och nytt liv. 

Färgerna är; bakgrund mörkt blå #203047, träd och ordet ”spa” ljusgrön #D3E0DC och 
ordet ”UTSIKTENS” nästan vit #EDEEF0. 
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Val av typografi 

Hög läsbarhet  

Att läsa en text på en bildskärm är mer ansträngande för ögat än att läsa på tryckt 
papper, därför måste texter anpassas på olika sätt för att uppnå bästa läsbarhet.  

Typsnitt 

Ett linjärt typsnitt utan ”klackar” på tecknen rekommenderas för texter avsedda att läsas 
på bildskärm, en så kallad sanserif (Guldbrand, 2009 s 122). För Utsiktens SPA har jag 
valt webbklassikern Verdana som både är behaglig att läsa och passar in i 
sammanhanget. Alla löpande texter svarta på vit bakgrund eftersom positiv text ger 
optimal läsbarhet på bildskärm (mörk på ljus bakgrund). 

Textstruktur 

Rubriker 

Samma typsnitt som för brödtexten återfinns i alla rubriker, men i avsevärt större storlek 
och avvikande färg för att påkalla uppmärksamhet: en varmröd #E5192A till rubrikerna 
h1 och en ljusare röd #B31421 till de underliggande rubrikerna h2. Innehållet i 
rubrikerna är informativt och de är aldrig längre än två rader. 

Brödtext 

Texter med större omfång är genomgående vänsterjusterade. 

Huvudarean har en radlängd på ca 58-64 tecken vilket inte överskrider den 
rekommenderade maximala längden på en rad (Guldbrand, 2009 sid 127). 
Högerspalterna är smalare, 28-34 tecken, också detta håller sig under de maximalt 
rekommenderade 35 tecken per rad. 

Nytt stycke markeras med hjälp av radbrytning i stället för indrag (Guldbrand, 2009 s 
129) och radavståndet är luftigt. 

Layout och kulörer 

Webbsajtens layout 

Sajten Utsiktens SPA bygger på en trespaltig asymmetrisk layout där spalternas bredd 
bygger på gyllene snittet. Layouten strävar efter att vara inbjudande och tydlig med rytm 
och balans mellan bilder och textytor. 
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Den ”stabila” linjära Layouten med objekten placerade i huvudsak i samma höjd har 
valts för att förmedla känslan av kvalitet. 

(Koblanck, 2003 sid 144-152) 

Kulörer 

Kulörerna är valda för att symbolisera natur (trädet i logotypen och Utsiktens 
natursköna läge) samt vatten som är en självklar komponent i ett SPA. Grönt är 
läkandets färg och blågröna färger lugnar (Bergström 2009, s 256). 

De gröna kulörerna på webbsajten är valda enligt principen ton-i-ton, det vill säga de har 
samma nyans men varierar i mättnad och intensitet (ljusgrön #D3E0DC och mörkt 
stålgrön #687D77). Den djupt mörkblå (#203047) harmonierar fast den har en avvikande 
kulör och de röda kulörerna i rubrikerna avviker för att skapa kontrast (#E5192A och 
B31421). 

Navigation 
Undersökningar visar att man har en väldigt kort tid på sig att behålla sin besökare på sin 
webbsajt om den inte verkar motsvara förväntningarna. Därför måste vi snabbt visa en 
trovärdighet vilken sida man som besökare än landar på.  Man vet  ju faktiskt inte hur en 
besökare tar sig in på en webbsajt, det är inte alls säkert att man kommer via ”Hem”-
sidan, via en länk kan man hamna precis  var som helst, (Koblanck, 2003 sid 95). 

Webbsajten ”Utsiktens SPA” har en hierkisk disposition med maximalt tre nivåer inkl 
PDF-erbjudanden, (Guldbrand, 2009 s 24) där varje huvudsida bryts ner i undersidor i de 
fall det är relevant. 

Ändamålsenliga bilder guidar 

De bilder som valts för Utsiktens SPA hänger ihop med informationen som presenteras 
och visar vilken sida man befinner sig på, till exempel en bild på massage på massage-
sidan eller en bild på poolen på relaxsidan. 

Tre specialerbjudanden med kupongerbjudande finns som PDF-filer och nås dels via 
högerspalten på ”Välkommen-sidan” och dels via respektive behandlingskur. PDF-erna 
öppnas i nya fönster, information finns som upplyser besökaren om vad som kommer 
att hända och de är sparade i minsta möjliga format för att inte ta onödig tid att ladda 
upp (Guldbrand, 2009 s 131). 
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Menyer 

Huvudmenyn har en horisontell placering högt upp på sidan för att vara synlig och ser 
likadan ut på samtliga sidor.  

Undermenyn är placerad i vänsterspalten på de sidor där den är relevant (”Kurer” och 
”Om oss”). Man hade kunnat välja en drop-down-meny istället, men denna är inte synlig 
hela tiden så valet föll på en statisk meny som finns där den behövs. 

För att göra menyernas beteende förutsägbara ändrar huvud- och undermenyn 
utseende för att hjälpa besökaren förstå om sidan är aktiv eller om musen är ovanför 
och sidan är redo att klicka på. 

Uppe i högra hörnet finns en kompletterande meny vars funktion är att vara en livlina 
till besökaren att alltid kunna nå ”Hem”, ”Kontakt” eller ”Hitta hit”. 
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