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Abstrakt 

I dagens samhälle är internet en stor källa till marknadsföring. För många små 

företag utanför IT-branchen kan detta vara problematiskt då man ofta saknar 

ekonomin och kunskapen för att hänga med i teknikens utveckling. Denna uppsats 

handlar om hur man går tillväga för att skapa en hemsida genom att gå igenom varje 

steg under arbetets gång. Det börjar med att studeras vilken typ av målgrupp som 

hemsidan ska anpassas till och varje steg därefter analyseras för att i slutändan 

presentera en fullt utvecklad hemsida. Det diskuteras vilka riktlinjer som finns att 

följa och hur man anpassar sig efter vad kunden efterfrågar i hemsidan. Även hur 

man får hemsidan att anpassas efter vilket mål man har med att ha en hemsida och 

vad som bör tänkas på vid val av färg och form diskuteras. 

 

Nyckelord: hemsida, användarvänlighet, färg, galleri, målgrupp, flikar  
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1. INLEDNING 

 

I dagens samhälle är det mycket som styrs med hjälp av teknik. Marknadsföring är en av dem och idag 

är det mer eller mindre ett måste för ett företag att ha en hemsida och vara tillgänglig via internet för 

att synas och uppfattas. Detta kostar ofta mycket pengar och kunskap för att man ska få en tilltalande 

hemsida som uppdateras kontinuerligt. Innom cafébranchen är detta ett problem då de ofta inte har 

ekonomin för att anställa en webdesigner och inte själva har intresset och kunskapen för att skapa och 

uppdatera en sida. Därför gjordes det en fallstudie för att utforska möjligheterna för de mindre 

företagen.  

Detta projekt kom upp under sommaren 2013 på Fix Konditori i Söderköping. Det är ett litet café 

som är familjeägt och med endast en anställd. Caféet är ett populärt ställe för byggarbetare och varje 

morgon är det fullt av hungriga hantverkare som är ute efter frukostmackan. Framåt förmiddagen är 

det istället pensionärerna som börjar dyka upp för sitt förmiddagskaffe och en kaka eller bakelse. Även 

en eller annan barnfamilj dyker upp för en fika och med jämna mellanrum kommer en ung man in som 

är ute efter en smörgåstårta till sin mor som fyller år. Caféet har under de 5 år det funnits skaffat sig en 

etablerad kundkrets och har varje dag en mängd olika besökare som de alla har något att erbjuda.  

Ägaren, Ulrika Rydberg, är den som själv ansvarar för det mesta i fråga om reklam, pappersarbete 

med mera. Under en dag på arbetet kom det fram att caféet inte har någon hemsida och frågan ställdes 

om varför. ”Vi har funderat på det men de som vi har blivit kontaktade av har kostat för mycket. 

Utöver själva hemsidan ska de ha betalt för att uppdatera hemsidan dessutom eftersom jag inte vet hur 

man gör det själv.”  

Som småföretagare är det inte alltid det är lönt att skaffa sig en hemsida då det ibland kostar mer än 

vad det ger. Om man dessutom inte själv har några kunskaper inom dator måste man dessutom betala 

för att hålla den uppdaterad, något som krävs för att man ska hålla en hemsida vid liv och intressant.  

 

1.1  SYFTE OCH MÅL 

 

Efter att ha diskuterat fördelarna med ägaren till caféet valdes det att skapa en hemsida. Först och 

främst måste det fastställas vilken målgrupp sidan ska rikta sig till. Caféets största inkomstgrupp är 

byggarbetarna. Dessa är dock tveksamt att de kommer bli den största besökargruppen på hemsidan då 

de inte har något intresse av det som sidan har att erbjuda.  

De som främst kommer besöka sidan är de som är intresserade av att se vad Fix Konditori har att 

erbjuda både som café och i tjänster. De som är ute efter att beställa en tårta eller de som vill veta när 

man har möjlighet att gå dit för att ta en fika.  

     U. Rydberg använde sig av ordet ”arbetscafé” när hon beskrev caféet och det är ett ord som 

kommer att användas som inspiration vid skapandet av designen. Hon är inte ute efter en flashig 

design utan en mer intim och personlig som speglar deras stil och känsla.  

Ett av de andra huvudmålen med hemsidan är att göra den enkel för kunden att uppdatera. Hon har 

ingen kunskap i ämnet från innan men är villig att lära sig enklare delar för att kunna uppdatera 

hemsidan. I och med att hemsidan ska visa vad caféet har att erbjuda måste bilder kunna laddas upp på 

ett enkelt sätt för att kunna visa de senaste verken. Detta är en av de största målsättningarna med 

projektet och det som kommer ta längst tid.  
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Med detta som bakgrund definierades 2 frågor. 

 

- Vilken grupp av människor kommer att besöka hemsidan och hur ska det skapas en 

design som är tilltalande för den relevanta gruppen? 

- Ett av kundens krav är att sidan ska vara enkel att uppdatera. Hur kombinerar man en 

individuell och personlig design med enkla uppdateringsmöjligheter? 

 

2. TEORETISK BAKGRUND 

 
I detta avsnitt gås det igenom olika webbsidor anpassade för caféer tillsammans med vissa riktlinjer 

som finns vid skapandet av en design för webben. 
 

2.1 RIKTLINJER INOM WEB DESIGN 

 

Vid skapandet av en hemsida finns det vissa riktlinjer man kan följa. Detta riktlinjer anpassas 

beroende på kraven hos köparen och syftet med hemsidan och en undersökning har visat att endast 36 

procent av webbadministratörer återanvänder samma riktlinjer vid skapandet av hemsidor [1]. I vissa 

fall kan man dock se att vissa riktlinjer följs på en mängd olika sidor. Ett exempel är forum. De har en 

rak och enkel struktur som tydligt visar vart man ska gå för att läsa eller skriva i en tråd. Det är en 

viktig del i designprocessen att hitta ett mönster som gör att det blir en positiv upplevelse att använda 

sidan [2]. Detta är ett måste för att man ska lyckas hålla igång forumet då det inte är av intresse att 

tillbringa mycket tid på en sida som är svår att manövrera. Genom att hålla sig till ett tryggt mönster 

som många forumanvändare är bekanta med kan de snabbt hitta vad tråden handlar om, vem som har 

skrivit och hur man gör för att svara och vara delaktig [3].       

Andra riktlinjer man kan följa inom design av en hemsida är hur man ska lägga upp navigeringen 

på hemsidan. Hur man ska ta sig mellan de olika sidorna på ett smidigt sätt och hur man lägger upp de 

olika flikarna. Kara och Agalaty har gjort en undersökning genom att jämföra horisontella och vertikal 

menyer och skriver bl.a.  

 

According to  the advantages of cascading menus are using up little 

screen space, not overwhelming users with too many exposed  options, 

and if implemented well, being useful to speed up navigation for users 

who repeatedly interact with a particular application. [4] 

 

Beroende på hur mycket flikar och underflikar hemsidan innehåller kan det ibland vara till stor 

fördel att använda sig av horisontella menyer då man har möjligheten att använda sig av metoden att 

ytterligare menyer fälls ner vilket ger en stor bredd på möjligheter till underflikar. De framkom även 

av deras undersökning att valet av de horisontella vs. de vertikala menyerna i stor del inte har någon 

stor påverkan i designen av hemsidan i sig utan att det är ett praktiskt system och inte ett estetiskt val.  

En stor del av Web design handlar om användarvänlighet. Genom att skapa en sida som är enkel 

att använda kan du därefter lägga till de estetiska aspekterna för att göra sidan tilltalande [5]. Att lägga 

dit text och bilder anpassade efter vad sidan ska förmedla och genom att använda det negativa 

utrymmet [6] och färgkartor skapas en bra hemsida.  
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Idag är interaktionsdesign en stor del vid skapandet av en hemsida, besökarna vill lätt kunna leta 

sig fram och de tycker inte om när det sker oväntade saker. Klickar de på en länk vill de veta var man 

hamnar och ju tydligare det visas desto bättre är det. Den bästa interaktionsdesignen är den som inte 

märks. Om besökaren inte behöver tänka på vart man hamnar är det som bäst. Vågar de inte klicka på 

en länk för att de är oroliga för vad som ska hända har designern misslyckats [7]. 

Det är därför viktigt att man bestämmer vad det är man vill få ut av sin sida. Vad det är man vill 

hemsidan ska visa och hur det ska läggas upp. Detta måste man veta från början av designprocessen 

för att kunna föra besökarna dit man vill och kunna skapa en oprovocerad sida. Genom att följa olika 

mönster förvirras inte kunden och man kan lättare strukturera besöken. Det har bl.a. visat sig att 82 % 

av alla hemsidor väljer att ha sin logga överst på sidan [8]. Detta är bekant för besökarna och de kan 

omedelbart utgå från loggan för att navigera sig på sidan. Om man istället placerar loggan på nedre 

delen av sidan blir de förvirrade då de inte är vana vid den strukturen på hemsidor.   

Även om hemsidan till stor del bygger på interaktionsdesign måste den även kombineras med den 

grafiska designen och informationsdesignen. Genom att kombinera dessa tre designer får man fram en 

hemsida som fungerar. Alla tre är av lika vikt, utan interaktionsdesignen faller sidan då besökarna blir 

förvirrade och irriterade och inte vet hur de ska leta sig fram. Informationsdesignen är den som bygger 

upp syftet med hemsidan. Utan den finns inte syftet att ha en hemsida. Den grafiska designen är den 

som spelar minst roll men som fortfarande är viktig. Även om den grafiska designen är bristfällig kan 

sidan klara sig utan den om det enda målet är att ge en specifik information som inte kräver att 

besöaren stannar en längre tid på sidan. Det är dock den grafiska designen som spelar stor roll i vad 

besökaren anser och vad deras intryck av hemsidan är. Även en bra informationsdesign kan falla om 

besökaren är missnöjd med utseendet [9]. 

 

2.2 LÖSNINGAR HOS ANDRA HEMSIDOR 

 

Vid starten av uppdraget så gick kunden och författaren igenom olika webbsidor för att komma fram 

till vad som efterfrågades inom yrkesgruppen och vad kunden ville ha till sin egen sida. Genom att gå 

igenom både stora cafékedjors hemsidor och små privata caféers kunde man få fram en överblick över 

hur de båda olika grupperna resonerade.  

 

2.2.1 DE STORA KEDJORNA 
 

3 exempel av de sidor som studerades är Starbucks [10], Wayne´s Coffee [11] och CoffeeHouse By 

George [12]. Alla tre hade stora slideshows på startsidan som visade bilder av reklam, caffe latte och 

övrigt som caféet i sig hade att erbjuda. De hade även, gemensant med de andra stora kedjornas 

hemsidor, en mängd olika flikar och underflikar som gav dig tillgänglighet till all information som 

skulle kunna vara av intresse för en besökare. Se figure 1 & 2 nedan. 
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       ( Fig. 1 CoffeeHouse By George och Fig. 2 Wayne´s Coffee) 

  

       Genom att ha sidan tillgänglig både på engelska och svenska har de även gjort dem tillgängliga 

för utländska besökare och har gjort möjligheterna till spridning ännu större. Man har även som 

besökare möjlighet att söka jobb hos dem, läsa om caféernas koncept, studera menyerna och i vissa 

fall skapa ett klubbmedlemskap hos dem. Som nämnt tidigare så är ett sätt att lösa navigeringen av den 

informationen att skapa horisontella menyer för att på så sätt kunna få plats med flikar på ett bra sätt. 

Det skapar ett öppnare intryck istället för att trycka in de på sidan och de kan enkelt lägga till drop-

down menyer som skapar oändliga möjligheter i form av att lägga till information. Se figur 3 nedan på 

Starbucks meny uppfälld vs. nedfälld.   

 

 
(Fig. 3. Starbucks meny) 

 

 

2.2.2 DE PRIVATA  

 

De mindre caféerna har valt en annan riktning med sina hemsidor. De har även en bredare design. 

Medan de stora caféerna har väldigt lika design i form av stora bilder, horisontella menyer och mycket 

information har de alla valt en mängd olika lösningar.  

Ellens Café i Ransvik [13] har valt att hålla sin hemsida enkel med flikarna på vänster sida, vit 

bakgrund och svart text med ett minimum av bilder. Det är lätt att hitta, ger den information man 

behöver och ger intrycket av ett litet mysigt café.  
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(Fig.4. Ellens Café i Ransvik) 

 

Sveas Bageri [14] är även de ett litet bageri men de har valt att göra sin hemsida lite mer kompakt 

med fokuset i mitten av webbfönstret och även små reklamfönster för sina tårtor och mackor. De har 

även valt att använda lite mer bilder än Ellens Café vilket gör att man får en större inblick i själva 

caféet och vad de har att erbjuda.  

 

 
(fig. 5. Sveas Bageri) 

 

En tredje sida som besöktes var Café Chocolate [15] som är något av en blandning mellan Sveas 

Bageri och Ellen´s Café. De har en varm ton på sidan som sätter prägel på intrycket från början och de 

har i likhet med Ellen´s Café väldigt enkel text, svart på vitt, som ger den information som behövs. De 

har dock använt sig av aningen mer bilder som visar upp vad caféet har att erbjuda. I motsatts till 

Sveas bageri används dock bilderna till att visa upp deras produkter mer än att dekorera och fylla ut 

hemsidan.  
 

 
(fig. 6. Café Chocolate ) 
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2.2.3 RESULTAT AV ANALYSERNA 

 

Efter att ett tjugotal sidor studerats drogs vissa slutsatser av kunden. De som hon fick med sig av de 

större kedjorna var att hon ville ha mycket bilder som visar upp caféet. Skillnaden var att hon ville 

vara säker på att de skulle spegla hennes café och ville därför inte ha bilder av caffe latte och 

storstadskänsla utan ville att det skulle fokuseras snarare på kaffe och bulle.  

Hon ville dock inte ha så mycket information som de stora sidorna utan tyckte mer om de 

mindre sidorna där vilket passade hennes café bättre och de besökare hon har som målgrupp . De flikar 

som syntes allt som oftast under besöken av sidorna var startsidan med småbilder som förde en vidare 

till en undersida, sortiment och kontakt. Det var även återkommande flikar, kallade länkar och aktuellt, 

men detta var inte av intresse för kunden.  

Angående galleriet för sortimentet var det en stor variation överlag bland hemsidorna. Starbucks 

hade exempelvis varje kaka att klicka in på med en fullskalig förtäckning över hur många procent 

socker, fett mm varje bakverk innehöll. Medans Waynes hade en mer överblick över vad de hade att 

erbjuda i deras sortiment. Detta gällde även de mindre caféerna, det var en stor variation i hur mycket 

de valde att visa av sitt sortiment. Med detta i åtanke valde kunden att endast ha en överblick över sina 

smörgåsar och bakverk men att fokusera mera på att visa vilka sorters tårtor och smörgåstårtor de har 

att erbjuda.  

 

3. METOD 

 
Kommande avsnitt går igenom hur författaren har gått tillväga för att komma fram till slutsatserna som 

är viktiga för projektet. 

 

3.1 ATT HITTA RÄTT MÅLGRUPP 

 
En av frågorna med detta projekt är att få fram vilken målgrupp som kommer att besöka hemsidan i 

fråga. För att få fram detta gjordes det en intervju med ägaren av caféet. Detta är det som var den 

främsta informationskällan då det är hon som vet vilka kunder hon har och hur de ändras under 

årstider och dygnets timmar. Genom att ta reda på detta kunde en målgrupp sedan bestämmas. Frågor 

som ställdes var:  

 

- Vilken är den mest relevanta åldersgruppen?  

- Vilken yrkesgrupp tillhör de besökande? Ändras denna under året? 

- Är kvinnor eller män det mest framträdande könet?  

- Vilken är den mest sålda varan? 

- Söderköping är en sommarstad som livnär sig på turister, hur påverkar det caféets 

besökande under sommarn vs. vintern? 

- Vad tror ägaren att gästerna är ute efter via hemsidan? 
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3.2 ANALYS AV HEMSIDOR 

 

Genom att besöka andra caféers hemsidor gjordes en analys över vilken form av funktioner och 

information som är relevant för den typen av hemsidor. Det gicks igenom hur mycket information som 

delas på deras sidor och en jämförelse gjordes i hur lika tänket är med det kunden önskade.  

Det som togs i beaktande var: 

 

- Hur många färger användes i färgskalan för sidorna? 

- Hur var menyn placerad? 

- Vart hade de sin logga? 

- Vilka underrubriker fanns på sidorna? 

- Hur har de lagt upp presentationen av sortimentet? 

- Hur mycket text vs. bilder har de använt sig av? 

 

3.3 BILDGALLERI 

 

Bildgalleriet är en viktig del av hemsidan och den som kunden har understrukit ska vara enkel att 

uppdatera. Det testades en mängd olika gallerier anpassade för webben för att få fram det galleri som 

var mest lättanvänt och enklast att lära sig. Det togs även i tanke hur väl galleriet passade in på sidan 

rent layoutmässigt och hur det smälte in i designen.  

 

 

3.4  PROGRAMVAROR 

 

Det användes en mängd olika programvaror under projektets gång för att nå det slutgiltiga resultatet. 

Designarbetet utfördes huvudsakligen i Adobe Photoshop samt Adobe Illustrator. Vid själva 

kodningen av hemsidan kodades den för hand i programet NotePad++ med hjälp av kodspråket 

HTML4 & CSS samt vissa javascript. 

 

3.5  BEGRÄNSNINGAR 

 

De begränsningar som fanns under projektets gång var viss bristande kunskap hos designern 

tillsammans med tidsbrist. Då vissa delar inte hanns med fick de läggas ner då det inte fanns tid att 

utöka kunskapen för att få med dem på hemsidan. Även vissa problem med kodning av hemsidan 

uppstod som krävde extra tid för att lösas.  
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4 UTFÖRANDE 

 
I kommande kapitel diskuteras den målgrupp som hemsidan är anpassad till tillsammans med hur 

hemsidan ska läggas upp för att passa kundens behov.  

 

4.1 MÅLGRUPP 

 

För att få fram rätt information angående målgruppen för caféet och hemsidans besökare gjordes en 

intervju med ägaren till caféet. Eftersom hon dagligen jobbar med kunderna har hon en bra överblick 

över vilken kundkrets som kommer till caféet och vad de handlar vilket gör henne till den mest 

användbara källan för syftet.  

Det börjades med att diskutera vilken form av kunder som besöker caféet i sig. Det visade sig 

att det varierar till viss del under sommaren vs. vintern. På vintern är det mycket hantverkare som är 

kunderna. De kommer för att köpa sina morgonmackor till frukosten och utgör en stor del av dagens 

inkomst. Under sommaren så har hantverkarna semester då firmorna ofta stänger ner en månad. Istället 

är det turisterna som kommer. Även de kommer på morgonen men för att köpa färskt bröd istället för 

de färdiga mackorna.  

Även under dagens gång har man sett målgruppen för caféet ändrats. Under morgonen är det 

som tidigare nämnt mycket hantverkare. Närmare lunch och mot eftermiddaggen byts de ut mot 

pensionärer och barnfamiljer istället. Det är även ett populärt café för handikappade då det är väldigt 

handikappvänligt med en stor toalett, rörligt utrymme och tröskelfritt. Vid frågan om vilken ålder de 

skulle uppskatta att deras besökare har så blev svart ”Det var svårt, vi har allt från små spädbarn till 

gamla pensionärer som kommer för att köpa tårta till sin 95årsdag!”. Med andra ord är åldersgruppen 

extremt bred och svår att slå fast.  

För att få lite mer information till vad som skulle vara relevant för hemsidan så gicks det vidare 

till vad som säljs mest. De listade 3 saker i ordning och som första och största säljgrupp var de färdiga 

smörgåsarna. Efter det ansåg det att det var fikat som sålde bäst, mer specifikt ”Gröngöling” och 

”Karlspaderbulle”. På tredje plats hamnade tårtorna. Denna plats fick dela på vanliga tårtor och 

smörgåstårtor då de inte kunde fastställa vilket som sålde mest. Över lag tycker de att det är lika stor 

andel som köper med sig sitt fikabröd som de som sitter på caféet och fikar.  

Även om tårtorna hamnade på tredje plats i ordningen så är det ändå det som kunden tror 

kommer vara av mest intresse på hemsidan. Att kunderna vill kunna gå in och inspektera vad för tårtor 

de har att erbjuda och se tidigare verk i form av specialtårtor. Hon tror även att öppettider och ren 

nyfikenhet om vilka de är kommer att locka kunderna till sidan.  

 

 

4.2 FLIKAR OCH INNEHÅLL  

 

För att få en struktur på arbetet börjas det med att fastställa hur många underflikar det ska finnas på 

hemsidan. U. Rydberg ville hålla sidan enkel och inte ha för mycket information då hon anser att det 

blir för rörigt på så sätt. Med det i tanke har andra hemsidor undersökts inom samma ämnesområde för 

att se vilka sidor som bör finnas med samtidigt som det kombineras det med vad som blivit efterfrågat 

av kunden.  
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4.2.1 INDEX 

 

Forskning har visat att när man först går in på en hemsida tar man endast åt sig 25 % av innehållet och 

de första 10 sekunderna är det som avgör om man stannar på hemsidan eller inte [16]. Det är därför 

viktigt att innehållet på index sidan är relevant och fångar besökarens intresse. Det som kommit 

överens om med kunden under vårt första möte tidigare i höstas var att det ska vara öppet med bilder 

och begränsat med text för att inte få ett för tungt första intryck med rader av text. Det ska finnas med 

öppettider och även genvägar till information om tårtor och smörgåsar då det är en stor del av 

affärsrörelsen. Idag använder sig konditoriet sig till stor del av Facebook för att marknadsföra sig och 

det ska därför finnas ett fönster som är kopplad direkt dit.  

 

4.2.2 SORTIMENT 

 

Syftet med hemsidan är att visa vad Fix Konditori har att erbjuda därför är en undersida med deras 

sortiment en viktig del. Från denna sida kommer man kunna klicka sig vidare in på underkategorier i 

form av Tårtor, Smörgåstårtor, Smörgåsar och Bakverk. Under ett senare möte med kunden bestämdes 

hur pass mycket som skulle läggas upp på sidan. Då diskuterades även frågan angående 

prisinformation och vilket antal bilder som ska finnas med på sidan. På ägarens begäran valdes det då 

att endast ha en överblick av sortimentet. Det ansåg att det lätt blir att kunderna skickar mejl och 

beställer tårtor om för mycket information finns tillgänglig på hemsidan, något de vill undvika då det 

är enkelt att det blir missförstånd. 

 

4.2.3 OM FIX KONDITORI 

 

Söderköping är en liten stad där alla är bekanta med alla. Många är därför nyfikna på vad som händer 

och vad som har hänt. Därför kommer det finnas med en flik om historien hur Fix Konditori startade, 

vilka som arbetar där och eventuellt bilder. Detta är en av de sakerna kunden i fråga tror kommer att 

locka kunderna. En chans för de intresserade att kunna lära känna personerna bakom disken.  

 

4.2.4 GÄSTBOK 

 

Det har diskuterats om en eventuell gästbok på sidan. Som tidigare nämnt använder sig ägaren mycket 

av Facebook som marknadsföring och även som kommunikation med sina kunder. Av den 

anledningen kan en gästbok bli överflödig men bidrar ändå med en viss känsla till sidan där kunder 

kan lämna sina åsikter. Detta kommer att diskuteras vidare för att fastställa om det är något av intresse 

eller ej.  

 

4.2.5 KONTAKT 

 

En av de viktigaste sidorna är hur kunderna kommer i kontakt med konditoriet. På kontaktsidan 

kommer det att finnas tillgång till adress, telefonnummer och en karta för att hitta dit. Kunden har bett 

att ingen mejladress ska finnas tillgänglig då de inte vill ha några beställningar av tårtor via mejl utan 

endast via telefon.   

 

4.2.6  WEBBKARTA 
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Det kommer att bli en enkel hemsida med inte alltför många underflikar. Under besöken på andra 

sidor som bl.a. Sveas Bageri [14] och Kafé Sjöstugan [17] är det dessa flikar som har vart av intresse. 

Många sidor har även en flik med Aktuellt, detta är något som inte kommer finnas med på Fix 

Konditori:s hemsida då kunden önskar en enkel hemsida som inte har krav på att behöva uppdateras 

för ofta.  

 

För att sammanfatta hemsidan med underflikar sammanställdes följande webbkarta:  

 

 
 

4.3  FÄRG 

 

En av de första sakerna att fundera över vid skapandet av en hemsida är vilket färgschema man ska 

använda sig av. Färgerna är en viktig del av hemsidan då de är de som ger det största och första 

intrycket av hemsidan och som sätter vilken stämning hemsidan ska ha. Tidigare under åren har man 

behövt använda sig av en såkallad webbpalett vid skapandet av hemsidor då många system inte hade 

möjlighet att visa mera än 256 färger. Om man skapade webbplatsen vid en dator som visade mer än 

256 färger kunde man få en obehaglig överraskning om man besökte sidan från en dator som var 

begränsad. Numera visar de flesta systemen mer färger än så och webbpaletten är därför inte en 

nödvändighet längre [18]. 

Kunden har inte haft många krav vad gäller färger, hon har gett önskemål om att det inte ska vara 

för grått men har utöver det lämnat färgbestämmelserna åt skaparen.  

I detta fall har det valts att gå efter hur caféet är inrett och försöka skapa en likhet till det. På så sätt får 

kunderna en koppling mellan hemsidan och caféet och känner sig trygga i det välbekanta som de får 

se. Genom att få fram rätt färger har det tagits ett antal fotografier som sedan har använts för att göra 

en palett. Se fig. 7  nedan.  

 

(Fig. 7 Fix Konditori) 

 

Bilderna är tagna i närbild på tapeterna för att få fram de rätta nyanserna men det har även tagits 

bilder i helhet för att få fram den större helheten av rummen och på så sätt skapa rätt koppling till 

caféet. Genom att använda denna metod lyckades en färgkarta anordnas med tio färger som kommer 

att utgöra grundfärgerna för hemsidan. Se fig. 8 på nästa sida.  
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(Fig. 8 Färgkarta ) 

 

Det finns olika sätt att namnge färger när man jobbar på webben. Till viss del kan man nämna dem 

vid namn. Detta sätt är dock begränsat och många färger finns inte med. Exempel: 

 

 Color: red; 

 

Man kan även använda sig av RGB-skalan som skrivs antingen i skala eller i procent. Då skriver du 

in varje värde för rött, grönt och blått för att benämna hur stark den ena eller andra färgen ska vara och 

skapar tillsammans den nyans du är ute efter.  

 

  

 Color: rgb(200, 178, 230);  

  

Det tredje sättet att skriva in färgen på påminner om sätt nummer två, man skriver fortfarande in 

värdena för rött, grönt och blått men det är omvandlat till ett så kallat hexadecimalt system. Man 

skriver då istället in par av tal från varje färg som sätts ihop, detta är det mest använda färgkodningen 

på nätet och även det sätt jag kommer att använda mig av under projektet gång [18].  

 

 Color: #77FS90 

 

 

4.4 GALLERIET 

 

Det studeras olika lösningar för att skapa ett galleri som kunden efterfrågat. Genom att studera design, 

uppdateringsmöjligheter och kunskapsnivån sorteras den bästa lösningen fram. 

 

4.4.1 LÖSNING AV GALLERI 

 

Det finns ett antal sätt att utforma en hemsida med ett galleri och internet är fyllt av information. Det 

finns färdiga mallar för att utforma hemsidor där du helt enkelt väljer den mall du tycker om och 

lägger in din egen text. Dessa brukar även komma med ett galleri. Vid sökandet av lösningar efter en 

ett enkelt galleri har det framkommit att de flesta väljer denna lösning. Det går fort, är enkelt och man 

behöver ingen tidigare kunskap inom området. Denna lösning är praktisk och omtyckt. Ett exempel är 

den populära sidan Wordpress som är en plattform för både bloggar och hemsidor och som hjälper dig 

att skapa en sida på ett snabbt och enkelt sätt [19].  
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En annan lösning för att ha ett uppdaterat galleri är att man anlitar ett företag som sköter den 

delen. Man skickar in bilderna och de lägger upp dem. Även denna lösning är enkel och kräver 

minimalt med ansträngning. Detta brukar kosta desto mera.  

En av frågeställningarna för denna uppsats är ” Hur kombinerar man en individuell och personlig 

design med enkla uppdateringsmöjligheter?”, galleriet är en av de sakerna som påverkas mest av den 

frågan då det är de bilderna kunderna kommer vara intresserade av och vilja se uppdaterade. En idé 

som kommit fram under letandet efter en lösning är att skapa en app. Att skapa en app som är kopplad 

till hemsidan och att bilderna automatiskt läggs upp på hemsidan vid uppladdning i appen. Med 

möjligheten att skapa beskrivningar och radera bilder. På så sätt behöver kunden inte lära sig 

programmering och det blir väldigt enkelt att lägga upp bilderna på ett snabbt och bekvämt sätt.  

De problem som framkommer är att författaren inte har någon tidigare kunskap inom 

utvecklandet av appar och därför kommer den enbart anpassas till kundens telefonmodell. Appen 

kommer vara så enkel som möjligt med enkla direktiv och utan onödiga tillägg.  

 

4.4.2  ATT UTFORMA APPEN 

 

Då det inte fanns tillräckliga kunskaper för att utforma en app under den tidsram som fanns tillgänglig 

fick denna ide läggas ner. Istället testades ett antal färdiga gallerier istället för att få fram den som 

hade bäst uppdateringsmöjligheter.  

 

4.4.3  DE OLIKA GALLERIERNA 

 

Under arbetets gång testades fyra olika gallerier. Det som främst jämfördes i val av vilket galleri som 

skulle användas var de olika funktionerna, utseende och uppdateringsmöjligheter. Det var viktigt att 

det var enkelt att uppdatera och kunden ville ha en enkel design. Kunden ville även hålla kostnaderna 

för hemsidan nere vilket innebar att endast gratis verisioner av gallerier jämfördes.  

 

4.4.4  JUICEBOX 

 

Juicebox använder sig av ett enkelt koncept med ett fönster som visar den valda bilden samt 

miniatyrbilder i en rad under för att enkelt kunna manövrera mellan bilderna. Designen är enkel och 

går att bädda in i en hemsida för att få den där man vill ha den [20]. 

Vid skapandet av galleriet finns en programvara att hämta hem som gör det enkelt att ladda upp 

bilder till hemsidan och skapa galleriet som man önskar. Dock är galleriet byggt på det sättet att de är 

en stor bild överst som visar den valda bilden vilket inte är en passande metod för just denna hemsida. 

Galleriet ser intryckt ut och smälter inte in på sidan på det sätt som önskas. Se fig. 9 nedan.  

 
(Fig. 9 Juicebox) 
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4.4.5  SIMPLEVIEWER 

 

Det andra galleriet som studerades var SimpleViewer. Ett galleri som är anpassat för alla enheter och 

fungerar så väl på dator som på mobiltelefonen. Det är enkelt att använda med enkel och stilren design 

och kommer med ett program som hjälpmedel för att anpassa galleriet efter hemsidan [21]. 

Det var uppskattat att det var så pass enkelt att skapa och uppdatera galleriet. Även det faktum att 

galleriet är anpassat för alla enheter var väldigt positivt bemött. Det som inte var så positivt med 

galleriet är att det skapas i ett nytt fönster. Galleriet öppnas på en ny sida med enbart galleriet vilket 

gör att man måste använda sig av bakåtknappen för att komma tillbaka till själva hemsidan. Se fig. 10 

nedan. 

 

 
(Fig. 10 SimpleViewer) 

 

 

Genom att ha ett galleri utan en tydlig knapp som hänvisar tillbaka till hemsidan gör man 

besökaren konfundersam och kan ge upphov till irritation under besöket vilket man vill undvika [22]. 

 

4.4.6 HOVERBOX 

 

Hoverbox är ett galleri som är enbart byggt i CSS. Det tar minimal kraft från hemsidan och går snabbt 

att ladda. Designen är enkel med små ikoner som visar bilderna och vid överföring av musen så 

förstoras bilderna. Se fig.11 nedan.  

 

 
(Fig.11 Hoverbox)  
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I och med att bilderna ligger i ett rutmönster får man snabbt en överblick över alla bilder och man 

kan enkelt välja vilka man vill inspektera. Nackdelen är att bilderna inte är klickbara utan endast 

förstoras när man håller musen över dem och de är då inte mycket större vilket gör att det är svårt att 

se detaljer i bilden som man eventuellt skulle vara intresserad av. Galleriet är även aningen svårt att 

uppdatera då det endast består av koder och viss kunskap inom området är ett måste för att kunna 

uppdatera galleriet [23]. 

 

 

4.4.7  SLIMBOX 

 

Det sista galleriet som testades var Slimbox. Det har liknande upplägg som Hoverbox men istället för 

att endast visa en mindre bild är ikonerna klickbara vilket tar upp bilden i ett helskärmsfönster när du 

enkelt kan gå fram och tillbaka mellan bilderna. Även en beskrivning till varje bild kan läggas till om 

så önskas. Se fig.12 nedan.  

 

 
  (Fig.12 Slimbox)   

 

Galleriet är enkelt att anpassa efter hemsidan och man kan snabbt få en överblick över alla bilder 

och sedan klicka på de man vill se i större format. I likhet med Hoverbox är även Slimbox baserat på 

en CSS-kod vilket gör att man även här måste ha vissa kunskaper för att kunna uppdatera galleriet. 

Galleriet är heller inte anpassat för mobiltelefoner eller surfplattor vilket kan orsaka vissa problem 

[24]. 

 

4.4.8  VAL AV GALLERI 

 

Efter att ha gått igenom de olika gallerierna samt visat upp de olika lösningarna för kunden så stod det 

i slutändan mellan Slimbox och Juicebox. Alla gallerier hade både positiva och negativa aspekter att ta 

i åtanke.  

Det som fick Slimbox att sticka ut var i första hand designen samt det enkla sättet att manövrera 

mellan bilderna. Det uppskattades att man enkelt kunde dela upp galleriet i olika kategorier med hjälp 

av linjer för att sortera ut de olika sorters tårtor istället för att behöva skapa en mängd undersidor med 

gallerier till varje tårtsort. De tyckte även om utseendet som var enkelt och smidigt.  

Juicebox var tilltalande av den anledningen att den var väldigt enkel att uppdatera. Det gick 

snabbt att lägga in de bilder man ville ha samt att man kunde göra eventuella redigeringar i form av 

beskärning, rotering samt enklare ljusbehandling.  
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I slutändan var det Slimbox valdes då det ansågs att designen vägde tyngst. Den enkla designen 

och upplägget av bilder tilltalade kunden och de ansåg att det var viktigare att kunden fick ett bra 

intryck av hemsidan och att kunden hellre lärde sig viss kodning för att kunna uppdatera hemsidan.  

 

 

5 RESULTAT 

I det här avsnittet diskuteras det hur designen lades upp från start till det slutgiltiga resultatet med 

information och bilder inlagda på sidan.  

5.1 ATT DESIGNA HEMSIDAN 

 

Med all information samlad skapades designen. Som tidigare nämnt har kunden inte många krav 

angående färg och design på hemsidan vilket har gett designern väldigt fria händer. Ett av de få krav 

som var med är att sidan inte fick vara för grå. Med detta i tanke så började en enkel design att läggas 

upp. En färg valdes med hjälp av färgpaletten som gjorts tidigare (se fig. 2, sid9). Designern valde att 

ha en varm färg för att spegla caféet och skapa rätt stämning vid första anblicken av sidan. I texten 

Emotional design of web page” skriver Jiang och Feng. 

 

Color design is the soul of a webpage design on account of its ability to 

attract users' first glance. The corresponding relation between color and 

emotion becomes one of the very points requiring consideration. [25]   

 

Även de poängterar vikten av att välja rätt färg för att skapa det ett bra första intryck.  

Loggan lades in och en enkel meny med de flikar som ska vara med. I bakgrunden las även några 

cirklar in för att få mer liv i sidan och lite kotrast mot det stela intrycket som gavs. Längs ner las det in 

en fast rad med kontaktinformation till caféet. På så sätt kan man lätt hitta informationen var man än 

befinner sig på hemsidan. Då telefonnumret är en av de sakerna målgruppen kommer vara mest 

intresserad av i form av att boka en tårta eller dyl. Är det viktigt att man lätt ska komma åt det.  Se fig. 

13.  

 

 

 

(Fig. 13 Första utkastet) 
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Vid denna punkt i skapandet kändes inte designen som att den höll de krav som kunden 

efterfrågat. Den var för mörk och det fortsatta arbetet var svårt att lägga upp. I och med detta byggdes 

det vidare på bakgrunden innan arbetet fortsatte. Bakgrundens färg var fastslagen och genom att lägga 

dit ett mönster med andra nyanser fick sidan mera liv. Cirklarna blev kvar men den svarta randen med 

menyn fick försvinna och hemsidan kändes då mer öppen. Menyn fick istället egna knappar som 

kommer att skjutas upp för att visa vilken sida man för tillfället befinner sig på. Innehållet som 

kommer visas på sidan fick ett egen vitt fält för att bakgrunden inte ska störa läsningen av innehållet 

och för att få ett mer samlat innehåll [26]. Se fig. 14 nedan.  

(Fig. 14 Andra utkastet) 

 

Den här mallen skickas till kunden för att få en åsikt angående vad de anser om designen. 

Responsen var både negativ och positiv. Kunden uppskattade färgerna och backgrunden men tyckte att 

designen i helhet var lite för kantig och stel för deras smak. De skulle uppskatta lite mjukare former 

och varmare ton på sidan.  

 

Designern valde därför att ha kvar bakgrunden men ändra om på innehållet för att tillgodose kundens 

önskemål. Istället för en heltäckande vit ruta las det in en rektangel med rundade hörn som innehållet 

ska visas på. Det valdes även at lägga dit en färg på bakgrunden med hjälp av färgkartan (se fig. s 10). 

Ytterligare ett fält lades dit i bakgrunden för innehåll av facebook-feed samt menyflikar.  

 

 

Fig. 13 
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(Fig. 15 tredje utkastet) 

 

Sidan ger för tillfället ett ganska platt intryck och därför las ytterligare några variabler in. Det 

första som gjordes var att göra ett ordentligt menyfält. Det las in knappar med färg som matchar 

loggan som på ett tydligt sätt visar var på sidan man befinner sig. Som det nämndes tidigare 

betydelsen av en vertikal vs. Horisontell meny ingen stor påverkan för sidans design. Därför valdes det 

att göra den vertikal istället då det passade bättre in på sidan. För att fylla ut utrymmet under menyn 

las det in en bild av en av företagets tårtor tillsammans med telefonnumret för att få ut mer av sidan. 

Nästa del var att bygga vidare på innehållsfönstret. Loggan flyttades in i det fönstret med hjälp av en 

div tag för att få det mer sammanhängande utseende på sidan. 

 

<div class="pos"> 

<a href="index.html" > 

<img src="design/logga.png" width="220px" style="margin-left:330px; margin-top:30px;"> 

</a> 

</div> 

 

Det lades även en färgtoning för att få bort det platta uttrycket men höll den ändå enkel för att behålla 

det negativa utrymmet [6]. Vid denna punkt uppkom problemet att objekten på sidan var för stora. 

Sidan kändes inzoomad och man fick en dålig överblick. För att lösa detta fick objekten minskas ner i 

pixlar för att anpassas till skärmen på ett bekvämare sätt. 

 Det finns nu mera liv i sidans design men för att få ytterligare lite variation i sidan ändrades 

även bakgrunden. Vid skapandet av en bild kan man ta hjälp av det gyllene snittet. En gammal teknik 

som räknades ut med hjälp av avancerad matematik för länge sedan [27]. Med hjälp av snittet delar 

man upp bilden i visa delar för att få en harmonisk balans. Med detta till hjälp så lades en bild in på 

sidan som koppling till caféet och det i sig skapade ett annat lugn över sidan vilket gör att den inte är 

lika störande vid första anblicken. På så sätt får man en kombination av det enkla enfärgade samtidigt 

som man behåller detaljerna som ger liv till sidan. Se fig. 16 på nästa sida.  
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  (Fig. 16 det gyllene snittet) 

 

Nu ska det börjas lägga in materialet på sidan. Nu är det extra viktigt att ta hänsyn till 

målgruppen eftersom det är härifrån de ska utgå när de ska hitta vad de är ute efter. Eftersom de största 

säljgrupperna är tårtor och smörgåsar så har det bestämts tillsammans med kunden att det ska finnas 

två knappar med genvägar dit direkt på framsidan. I och med deras stora användning av Facebook 

läggs det även till ett nyhetsfeed kopplad direkt till deras Facebooksida. Kunden önskade även att det 

inte skulle vara för mycket text på första sidan vilket ledde till att det lades dit ett bildspel som visar 

upp caféet istället. Skriptet för bildspelet är ett java-script av Brian Cryer som utvecklar script för 

offentligt användande [28]. Vid installerandet av slideshowen uppstod problemet att den lades sig 

bakom contet-fönstret så att den inte syntes. För att ordna detta fick en koppling till CSS-mallen 

skapas som placerade bildspelet på rätt ställe.  

 

.show { 

position: absolute; 

width: 500px; 

height: 271px; 

margin-left: 450px; 

margin-top: 200px; 

} 

 

Den nya designen skickas till kunden med ett positivt bemötande och resterande av undersidorna kan 

skapas. 

 

  
(Fig. 17 Färdiga hemsidan) 
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5.2 UNDERFLIK: KONTAKT 

 

När kontaktsidan skapades var det visa saker som var i fokus. En del var kartan. Genom att använda en 

livekarta från maps.google.se kan kunderna enkelt få en vägbeskrivning direkt från var de befinner sig 

och har därför enklare möjlighet att hitta till caféet. Kartan valdes att läggas under texten för att man 

lättare och snabbare ska komma åt information så som telefonnummer och öppettider på ett snabbt 

sätt.  

 

 
(Fig. 18 Kontaktsida) 

 

 

5.3  UNDERFLIK: OM FIX KONDITORI 

 

Fliken Om Fix Konditori hölls väldigt enkel med lite text och en bild. Allt detta valde kunden själv ut 

och bestämde hur hon ville ha det.  

 

 
  (Fig. 19 Informationssida) 
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5.4 UNDERFLIK: SORTIMENT 

 

Fliken Sortiment är den undersida som är bland de viktigaste på sidan. Den ska visa upp vad caféet har 

att erbjuda och man ska lätt kunna manövrera sig runt bland de olika delarna. I och med att caféet har 

så pass mycket att erbjuda så valdes det att göra underkategorier för att förhindra att det blir för 

mycket information på en och samma gång vilket kan göra att man inte kan ta åt sig informationen 

[29]. Därför valdes det att lägga in 4 bilder, en bild för varje underkategori som tydligt visar vilken 

kategori du går vidare till. Se fig. nedan.   

 

 
  (Fig. 20 Sortimentsida) 

 

För att göra möjligheten att hoppa mellan de olika kategorierna valdes det även att utvidga menyn. 

På så sätt kan man ta sig direkt från fliken Tårtor till Bakverk utan att behöva ta sig bakåt till 

sortiment-menyn. Genom att göra den nya menyn aningen mindre skapas en skillnad som visar att det 

endast är en undermeny. Se fig. 21 nedan.  

 

 
        (Fig. 21 Undermeny) 
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5.5  DE OLIKA SORTIMENTFLIKARNA 

Vid skapandet av de olika flikarna för sortimentet lades designen upp på samma sätt för alla 

kategorier. Skylten som visat vilken del besökaren är inne på visas högst upp på sidan varefter 

information om de olika tårtorna och bakverken kommer för att sedan ha galleriet längst ner på sidan. 

Då det finns en mängd olika slags tårtor valdes det att endast ge information om de mest populär och 

kunderna uppmanas istället att ringa för att få mer information om vilka tårtor som finns. Desamma 

gäller vid resterande delar i sortimentet.  

         Genom att lägga informationen överst på sidan är det enkelt att komma åt den och man kan 

sedan bläddra vidare neråt på sidan för att ta sig till galleriet. På så sätt är det tydligt att galleriet finns 

där men det tar inte upp för mycket plats och distraherar inte besökaren medans denne läser igenom 

informationen som finns tillgänglig på sidan.  Se figur 22 nedan.  

 

   (Fig. 22 De olika sortimentsidorna) 
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6 DISKUSSION 

Som tidigare nämt är hemsidor ett allmänt problem vid små företag. Caféer som ofta inte har intresset i 

datorer får leta länge innan de hittar en lösning som passar både deras budget och mål med hemsidan. 

Att gå tillväga på detta sätt kan vara en fördel om de är villiga att lära sig hur man uppdaterar 

alternativt är villiga att lägga pengar på någon som kan uppdatera åt dem. Om det inte är något som de 

är villiga att göra rekommenderas det att istället använda sig av en av de färdiga databaserna på 

internet. T.ex. Wordpress. Visa delar av denna hemsida skulle kunna förenklas. T.ex. genom att 

använda galleriet SimpleViewer skulle ägaren lätt kunna uppdatera galleriet på egen hand då det 

kommer med ett program till datorn. Eftersom detta är det som främst uppdateras skulle många kunna 

klara sig med det och inte behöva anställa någon att uppdatera åt dem.  

      Vid skapandet av denna hemsida låg fokus till stor del på målgruppen. Mycket anpassades efter 

vilka som skulle besöka sidan och vad de skulle vara intresserade av. Genom att använda sig av 

interaktionsdesign för att skapa tydliga knappar och flikar har det skapats en hemsida där man lätt kan 

hitta det man söker. Knapparna är färgade för att tydligt visa var man är och vid musöverföring så 

ändras utseendet vilket fångar besökarens uppmärksamhet och man lätt kan se att det är en länk. I och 

med att en färgkarta har följts så har designen fått en sammanhållen stil som är kopplad till caféet. 

Detta hjälper för att kunderna ska känna sig mer väl till mods med sidan då de ser de bekanta 

färgkombinationerna. Färgen gavs som förslag till kunden och hon ansåg att det var ett bra val då det 

speglade caféet samtidigt som det hade en ljus och varm ton i sig. Genom att använda samma färg på 

loggan som på knapparna skapas ett helhetsintryck. En annan regel som har följts är att logotypen har 

satts i toppen av sidan.  

    Även designen är en stor del av processen. Det ska vara matchande färger, inte för tung och rörlig 

grafik, inte för mycket information på en gång mm. Detta är dock något som är svårt att anpassa men 

genom att ha målgruppen i fokus har designen blivit lugn med lagom mycket text och bild. Denna 

målgrupp är inte intresserat av musik och rörelse på hemsidan och därför har inte lagts till någon 

sådan. Den rörliga grafik som finns är bildspelet på första sidan och den bidrar endast med att visa upp 

caféet och kan ignoreras om så önskas.  

       Valet av bilder och information har övervägts för att skapa rätt balans på sidan. Det har funderats 

över hur mycket bilder som ska finnas med vs. hur mycket information som ska skrivas in på sidan. 

Genom att diskutera med kunden och testa olika designer kom man till slut fram till en enkel struktur 

som varken visade för mycket bilder eller information. Detta var vad kunden var ute efter och hon 

godkände resultatet.  I och med att de besökande på sidan endast är ute efter en överblick av 

sortimentet och kontaktinformation så har det inte funnits någon anledning till att lägga dit mer text 

om t.ex. kakorna. Det hade kunnat finnas en innehållsförteckning för varje kaka på hemsidan med den 

lilla andel besökare som skulle läsa dem är så få att det inte var aktuellt. Det finns heller ingen mening 

med att ha en bild på varje kaka på sidan då de flesta som vill fika bestämmer sig på caféet, man sitter 

inte hemma och bestämmer sig för en kaka och sedan går och fikar. Med hänsyn till detta har det 

övervägts hur mycket information och bilder som ska finnas och efter diskussioner med kunden har 

slutresultatet blivit att man bara lagt in begränsad information och bilder men tillräckligt för att göra 

sidan intressant och informationsgivande.  

      Den tekiska biten av hemsidan har haft både svårigheter och enklare lösningar. Ett av de största 

prolemen var att anpassa hemsidan till de olika browsarna. När sidan såg normal ut i t.ex. Mozilla 

Firefox såg den helt annorlunda ut i t.ex. Internet Explorer. Objekten hade flyttat på sig och var i andra 

storlekar. För att lösa dessa problem fick mycket av koderna gås igenom för hand och testa sig fram 

för att hitta en lösning som passade de olika webbläsarna. Detta var både tidskrävande och hade 

underlättats vid mera kunskap i ämnet. Även då galleriet skulle läggas in så fungerade det inte korrekt 

från början utan koden fick skrivas om för att få bilderna att visas i rätt läge. Den tekniska del som 
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fungerade bäst var javascriptet för slideshowen på första sidan. Den var enkel att lägga in och var lätt 

att anpassa till sidan i sig. Den var även väl förklarad vilket gjorde det enkelt att lägga in bilderna.  

 

6.1 MOBIL HEMSIDA 

Idag har smartphones en så pass stor del i samhället att det är en nödvändighet att ha en hemsida som 

är anpassad även för dem. Datorerna hamnar mer och mer i bakgrunden och vid uppsökandet av t.ex. 

vägbeskrivning eller telefonnummer är det telefonen som används. Då författaren inte har jobbat med 

responsive design tidigare fanns inte den tid och kunskap som krävdes för att skapa en sida anpassad 

för olika skärmupplösningar under den tidsram som projektet erbjöd. Det kommer därför skapas en 

mobilversion till hemsidan senare för att kunna tillgodose alla kunder och dess önskemål.  

Den mobila sidan kommer ha ett enklare upplägg med menyerna på rad och inget galleri. Då 

galleriet som är valt inte är anpassat för mobiler kommer man bli hänvisad till att använda en dator för 

att se bilderna. Men de väsentliga uppgifterna som öppettider, telefonnummer och vägbeskrivning 

kommer finns tillgänglig. Bakgrunden kommer vara desamma som den ursprungliga hemsidan och 

loggan kommer finnas överst. Flikarna kommer finnas på rad och fällas ut när de väljs. Se fig. 22 på 

nästa sida. 

 

 
  (Fig.22 Mobilversion) 

 

 

6.2 FRAMTIDA STUDIER 

Som nämnt ovan är telefoner en stor del av allas vardag och används till det mesta, även fotografering. 

Genom att i framtiden framställa en app som man kan styra sitt bildgalleri ifrån kan man på ett väldigt 

enkelt sätt hålla ett löpande uppdaterande av bilder på hemsidan på plats. Istället för att ta på sig 

uppgiften att ta kortet, lägga in i datorn och sedan lägga in på hemsidan via diverse kanaler så kan man 

göra det på en gång vilket medför mindre stress och större möjlighet att hålla hemsidan uppdaterad. 

Genom möjligheten att även kunna radera bilder kan man ta bort inaktuella foton och hålla galleriet 

fräscht.  
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7 SLUTSATS 

Som framtaget av denna studie så finns det en mängd olika faktorer som spelar in vid skapandet av 

hemsidor. Stor del av det handlar om användarvänlighet med fokus på besökarna. Hur de på lättast sätt 

ska hitta informationen de söker, hur de ska ta sig fram till de olika sidorna på sidan och hur man gör 

sidans design utan att de tycker den är jobbig att hitta på. Deras åsikt är den som sätts i första rummet i 

stort sett under hela processen och det är den som spelar roll. Att det sedan är en stor fördel att sidan är 

användarvänlig även för uppdateraren är en självklarhet men i jämförelse med betydelsen av 

besökarna hamnar den i bakgrunden. 

     När det kommer till design handlar så stor del om vad varje individ tycker om. Medans den första 

besökaren vill ha mycket färger, flashiga foton, häftiga specialeffekter mm så kan den andra besökaren 

vara lika nöjd med en enkel vit sida med svart text som rätt och slätt innehåller den informationen han 

vill ha. Detta påverkas till stor del av ålder, yrke och erfarenheter inom datavärlden men förändrar inte 

det faktum att det är svårt att göra en hemsida som alla är nöjda med. Det kommer alltid finnas någon 

som vill ha mera färg, mindre information eller mera bilder. 

        För att försöka lösa detta har det skapats en sida som kunden är nöjd med. Hon anser att det 

speglar caféets personlighet och innehåller den informationen som är relevant för just deras café. 

Genom att hemsidan är anpassad efter caféet på så sätt att färg och bilder är i samspel så är det 

förhoppningsvis en sida som de flesta av caféets gäster är nöjda med. När de besöker sidan kan de 

själva koppla den till caféet som de tycker om och de positiva känslorna från caféet slås samman med 

intrycket av hemsidan. 

        Angående frågan om hur man har lätta uppdateringsmöjligheter kombinerade med en individuell 

design ansågs det att det är en svår kombination. Genom att vilja ha en individuell design kan man inte 

använda sig av färdiga mallar vid skapandet vid hemsidan och det krävs då viss förståelse av html och 

css för att kunna uppdatera hemsidan. Om man nöjer sig med en mall kan man istället uppdatera den 

på ett enkelt sätt. Det finns en mängd sidor som erbjuder lösningar av detta slag till en stor eller liten 

kostnad. I och med att kunden ville ha så liten budget som möjligt på detta projekt uteslöts dessa sidor. 

Hon använder sig till stor del av Facebook för reklam och har redan en plattform för hemsidan att 

ligga på. En cms hade kunnat vara till stor fördel i vissa fall t.ex. vid ändring av öppettider men då 

vissa system inte tillåter alla script skulle det istället kunna orsaka problem vid skapandet av galleriet 

som i detta fall var främsta målet med hemsidan. De kan även i vissa fall vara aningen komplicerade 

att lära sig och det är inte alltid det underlättar att använda sig av det.  

      Det har diskuterats med kunden angående hur man bäst ska lägga upp hemsidan och i detta fall var 

kunden villig att lära sig den nödvändiga kunskapen inom webbdesign för att kunna uppdatera 

hemsidan. Hon föredrog att ha en personlig sida och var därför villig att lära sig. Slutsatsen av studien 

är att det uppkommer vissa svårigheter i att kombinera design och uppdateringsmöjligheter utan 

kunskaper inom kodning.  

      Under arbetets gång har ett stort fokus varit på att kunna uppdatera bilderna på hemsidan. I och 

med att kunden valde att lära sig viss html och css skapar det en större möjlighet att kunna uppdatera 

även resten av sidan vid behov. Koderna för hemsidan är enkelt uppbyggda på så sätt att det är gott 

med mellanrum mellan raderna, tydliga anvisningar om vilka koder som gör vad och all text som är 

synlig på hemsidan är väl markerat. Vilket gör att det underlättar för kunden att hitta t.ex. öppettider 

och kunna ändra dem vid behov. Vid större förändringar av hemsidan liknande en ny design kommer 

man behöva vända sig till någon kunnig inom design för att uppdatera om kunden inte väljer att själv 

lära sig även detta.  
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