
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

   

 

 

Uppbyggnaden av en hemsida med 
fokus på design och målgrupp  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Minna Rusanen 
 
 
 

 

 

2014 
 

 

Examensarbete, C-nivå, 15hp 

Datavetenskap 

Examensarbete i Datavetenskap 
Creative Computer Graphics 

 

1.  
  

 

 

 

Handledare: Ann-Sofie Östberg 
Examinator: Torsten Jonsson 

2.  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Uppbyggnaden av en hemsida med fokus på 

design och målgrupp 
 

av 

 

Minna Rusanen 

 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 

 

S-801 76 Gävle, Sweden 

 
Email: 

ntn10mrn@student.hig.se 

 

 

 

Abstrakt 
Studien sammanfattar uppbyggnaden av denna hemsida, där forskningen låg på att 

veta vilken typ av målgrupp som skulle besöka hemsidan med syftet att vara 

arbetssökande. Dessutom att ta reda på hur hemsidan skulle bli tilltalande genom att 

återspegla personlighet och emotion för målgruppen på ett tilltalande sätt. Studien 

genomfördes med hjälp av att ta reda på riktlinjer inom webbdesign, analysering av 

andras hemsidor tillsammans med information om målgruppen. Resultatet blev en 

färdig producerad hemsida som återspeglar personlighet och emotion till målgruppen 

på ett tilltalande sätt enligt riktlinjerna som följts med vissa avvikelser, samt att 

analyseringen tagits i åtanke till resultatet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under sommaren 2014 startade detta projektet [1] av författaren som ett avslut på sina 

studier inom datavetenskap på Högskolan i Gävle. Projektet är till för framtida 

arbetsgivare som är ute efter att rekrytera ny personal. Den är även till för personer 

utanför arbetsgivarkretsen som kan tänka sig att anställa en person som är 

nyexaminerad. 

Detta är en målgrupp som är ute efter information, personlighet samt innovation. 

Som privatperson behöver man någonting som utmärker en från mängden. Det gör att 

man både syns och hörs. Varav en hemsida kan hjälpa till att framföra det en 

arbetsgivare söker.   

1.2 Syfte och mål 

Det mest vanliga sättet att nå ut till målgruppen är att framföra ett CV/portfolio. 

Därför valde författaren att ta ett beslut om att göra en hemsida som kombinerar all 

nödvändig information som en arbetsgivare söker.  

Hemsidans inkomstgrupp skulle då vara att rekryterare besöker hemsidan för att 

kunna ge en anställning. Primärt skulle hemsida tjäna på att erbjuda eller att erhålla en 

tjänst från andra besökare. Ett annat syfte skulle vara att få veta mer om författarens 

åstadkommande, kontaktuppgifter eller information om kommande projekt.  

 Författaren använder sig av ordet ”Showreel” för att beskriva projektet på bästa 

sätt. Detta för att använda ordet som inspiration för att skapa designen till hemsidan 

samt funktionerna till den. Författaren är ute efter en stilren design som återspeglar 

personlighet och emotion. Författarens personlighet speglas subtilt genom 

bakgrunden, texten, enkelheten i hemsidan, i de lugna färgerna och den specifikt 

simpla designen. Det översätts till att författaren är en enkel person att handskas med, 

vet vad som ska göras och hur det ska göras. Att författaren gillar att omges av en lugn 

omgivning. 

1.3 Frågeställningar 

Med den bakgrund som finns så var målet med studien att definiera följande frågor: 

 

1. Vad för typ av målgrupp kommer att besöka hemsidan och kommer det 

finnas andra intresserade? 

 

2. Hur kan designen bli tilltalande för målgruppen men också återspegla 

författarens personlighet och emotion? 
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2. Metod 

2.1 Målgruppen 

Den första frågan i projektet var att få fram vad för målgrupp som skulle besöka 

hemsidan. Genom att få fram detta gjordes en efterforskning på arbetsförmedlingen 

för de som söker jobb. [2] Detta eftersom det är den största informationskällan för de 

jobbsökande eller för arbetsgivare. Detta gjorde att man kunde få fram en målgrupp. 

Frågor som ställdes till detta var: 

 

∙ Vilken typ av bransch ska man vända sig till? 

∙ Vilken yrkesgrupp tillhör de som besöker hemsidans kontaktinformation? 

∙ Vad är gästerna till min hemsida ute efter att se? 

∙ Spelar könet på gästen någon roll? 

∙ Kommer det finnas skillnader beroende på vilken årstid? 

∙ Kommer åldern spela någon roll för gästen? 

2.2 Analys av hemsidor 

Förutom att granska den information man fick av arbetsförmedlingen så analyserades 

hemsidor inom likartat ämnesområde. Detta gjorde att man kunde se andra former av 

funktioner som var relevanta till hemsidan. Utöver det kunde man se jämförelsevis 

vad de tänkt på som skiljer sig från författarens idéer.   

2.3 Showreel 

Som den centrala delen av hemsidan så framförs showreelen genom ett snabbt 

videoklipp som visar författarens främsta arbete i digital form. Detta är den del som är 

mest relevant inom designen. Där skall både författarens och målgruppens definitioner 

mötas. Showreelen spelas upp med hjälp av html5 mediaspelare. 

2.4 Program 

För att få det slutgiltiga resultatet användes två olika programvaror under projektet. 

Arbetet utfördes i Adobe Photoshop för designen och kodningen i Notepad++. 

Anledningen till att dessa program användes var erfarenhet. Det hade gått att använda 

andra kända program men det blir svårt att säga vilket som är bättre än den andra. I det 

här fallet blir det en definitions fråga efter det som föredras. 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Riktlinjer - webbdesign 

En hemsida kan skapas med hjälp av riktlinjer och mönster. Enligt en artikel skriven 

av Hussin och Lokman, har känsla blivit mycket mer viktigt för användare. Känsla har 

sedan ett tag varit en del av webb design riktlinjer. Nyligen så har man kommit fram 

med en ny riktlinje som från perspektivet av användares känslor. Riktlinjen kallas 

Kansei Web Design Guideline (KWDG). [3] Genom att använda riktlinjer och 

mönster kan man få ett slags dagligt språk. Detta kan reflektera hur man förstår och 

interagerar med en hemsida som en slags kärna. [4] Dessa riktlinjer kan följas på en 

mängd olika sätt beroende på vad för hemsida man ska skapa men måste inte följas. I 

en analys av 50 stycken hemsidor som Nielsen och Tahir gjort kan man läsa om alla 

riktlinjer (se fig. 1a samt 1b, Bilagor). Till detta finns det rekommendationer som 

grundar sig på egenskaperna hos hemsidan. 

“Hemsidans viktigaste roll är att förmedla vad företaget gör, vad webbplatsen kan 

erbjuda jämfört med dess konkurrenter och den fysiska världen, och vilka produkter 

eller tjänster som tillhandahålls. Det må låta enkelt och självklart, men många 

designteam lägger ner mycket arbete och misslyckas ändå med att skapa en 

användbar hemsidedesign. Det beror på att de inte förstår vad hemsidan måste 

åstadkomma, eller att de har en inskränkande eller missuppfattad syn på dess syfte. 

Det finns många metaforer som belyser hemsidans roll för användarna. Alla är 

relevanta till viss del, eftersom hemsidan spelar många roller. Alla metaforerna är 

emellertid inte lika träffsäkra, och en del av dem kan vara rent missledande om du 

bara fokuserar på dem.” [5] 

 

Hemsidor som skiljer sig från dess genre och subgenre i både form och innehåll 

från riktlinjerna, visar att det inte skulle vara lämpligt. Detta eftersom det kan ge 

användaren en felaktig första uppfattning av hemsidan. Då det blir svårt att uppfatta 

information och att navigera hemsidan. Eliason och Lundberg som skrivit denna studie 

säger bland annat. 

 

“It is equally important to know what subgenre, or genre mix, to use as the 

dominating frame for the design... The genres differ not only in form and content, 

but also regarding how demanding they are to maintain and what set of purposes 

they satisfy.” [6] 

 

Ett konkret exempel är studien [7], med det estetiska tilltalandet av webbplatsen. 

Ser hemsidan attraktiv och tilltalande ut så kan gästen fånga upp mer information. 

Detta ökar användarens trevnad för att besöka hemsidan. Inom designprocessen blir 

det en viktig del eftersom man finner ett mönster som balanserar estetik och 

användarvänlighet. Inom det estetiska så kan man skapa tomma ytor som styr blicken 

för att få besökarna att förstå hur informationen är strukturerad.  

Placeringen av en logotyp eller header placeras längst upp eller till vänster. Detta är 

för att hämta alla element som är viktigt för en stil. [8] Bilder bör begränsas för att få 

bra nedladdningstid, eftersom det ger ett mer enhetligt utseende. [9] 
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Eftersom användarvänlighet är en bit av webbdesign vill man skapa så få 

felmeddelanden på en hemsida som möjligt. Här går det även att tänka på färgval och 

typsnitt så att det anpassas efter behov. [10]  

Förut fanns det någonting som kallades för webbläsar-säker palett av färg. Den är 

en lösning på problem att visa färg. Eftersom webbanvändare har datorer och skärmar 

som är inställda på tusen eller miljoner färger idag, så har begreppet minskat de 

senaste åren. Detta eftersom alla färger visas ordentligt och man inte längre är 

begränsad till ett system av en webbläsar-säker palett [11].    

Typsnitt för websidor har limiterade funktioner för att visas upp på en skärm. Det 

beror på att typsnitt är installerade på datorn. Finns inte typsnittet på datorn så 

fungerar det inte. CSS-kod på en hemsida gör det möjligt att sätta upp ett antal reserv 

typsnitt, för att det ska finnas minst ett typsnitt som ska fungera. [12] Det blir ett 

obligatoriskt element att ha med eftersom det blir tryggt, lätt användbart och det går 

snabbt att navigera runt på hemsidan om det finns med. [13]  

Vid skapandet av en hemsida så är interaktions design en bit av det hela. Detta 

eftersom relationen mellan människan och datorn ska kunna interagera harmoniskt. 

[14] Användaren/besökaren av en hemsida gillar inte när det sker oväntade saker. Det 

ska vara klart och tydligt. Detta innebär ett konstant lugn, och mindre osäkerhet sker i 

användandet. En tumregel för innehållet är att det alltid ska stå för halva hemsidan, 

gärna närmare 80 %. Men för navigeringsdelen bör det inte överstiga 20 %. Länkar är 

en stor del i navigering, det finns tre typer av länkar. Strukturella navigeringslänkar: 

utgör strukturen där det gör möjlighet att förflytta sig inom strukturen. Dessa består av 

knappar samt länkar till olika sidor. Associativa länkar: som är innehållet på en sida, 

de kan ofta bestå av understrukna ord (även klickbara bilder) som leder till sidor som 

är relaterade till informationen. Referenslistor: Detta är länkar som gör det lättare för 

besökaren att hitta det den söker. [9]  

Vikten av det hela är därför att veta vad man vill göra med sin hemsida, och vad 

man vill få ut av det. För att kunna starta designprocessen är det viktigt att veta detta 

för att kunna starta en välbalanserad hemsida.   

 

3.2 Andra hemsidors lösningar 

Vid början av projektet besökte författaren andra motsvarande webbsidor. Detta för att 

få den information som saknades från arbetsförmedlingen och idéer författaren kunde 

ta med på hemsidan. Detta genom att överblicka privatpersoner om hur de utvecklat 

sina idéer. 

3.3 Privatpersonerna 

Tre stycken olika grupper av privatpersoner valdes att ta med som en analysering. 

Detta för att kunna observera en helhet och ge författaren nya idéer. Privatpersonerna 

slumpades fram genom Google [15] med sina egenskaper på sökordet ”Showreel” och 

fler personer än exemplaren nedanför tittades igenom för att få en större bredd på 

analyseringen. 
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3.3.1 Första gruppen 

Den här gruppen bestod av privatpersoner som enbart hade text och erfarenheter samt 

kunskaper på sina hemsidor. 

Åkerbergs CV [16] var en av dem sidorna som var lite mer avancerad i sin design 

med en header tillsammans med länkar längst upp på sidan. Till vänster ser man även 

logotypen inblandad i headern. Indexsidan har färgglada knappar i mitten av sidan 

med en grå bakgrund med en låda som är vit. All text är inlagd i en spalt. Den är 

kompakt med svarta rubriker och en text liknande bakgrundsfärgen. Den tolkas 

svårläslig. Den har några få bilder allra längst ner som ger en liten estetisk effekt. Den 

är enkel att navigera sig på och ger en uppfattning som är intetsägande och blogg 

liknande, vilket inte stämmer överens med vad ett CV ska ge ut enligt riktlinjerna för 

webbdesign. 

 

 
Fig. 2 Alexander Åkerbergs CV 
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Lindqvist [17] har en väldigt enkel platt design. Indexsidan består av en 

grå bakgrund med någon typ av design band till höger. Texten är svart 

och grå i tvåspalt. Den har inga bilder och är väldigt enkel att navigera 

sig på. Detta eftersom den har återkommande länkar längst upp till 

vänster som tar en direkt till stället man vill läsa på. Kontakt 

informationen står precis under länkarna, vilket gör att man ser det 

väldigt tydligt. Designens helhets intrycket känns ganska platt och man 

är inte så sugen på att hålla sig kvar på sidan trots att det är lite färg 

längst ned. 
 

 
Fig. 3 Björn Lindqvist CV 

 

Det tredje Cv:t som besöktes var [18] som var något mer designad. Det var en 

kombination av första och andra hemsidan. Indexsidan bestod också av grå färg men 

har adderat en hel del färg som markerade det som var viktigt i texten. Till skillnad 

från de andra hemsidorna så var sidan väldigt lång men även lätt navigerad. På den här 

hemsidan fanns det inga bilder men kändes mer intresseväckande än de tidigare 

eftersom den var blandad i layouten.   

 

 

 
Fig 4. Jim Nelin CV 
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3.3.2 Andra gruppen 

Dessa personer hade valt att framföra sina ”Showreels” enbart genom att visa ett 

videoklipp via större medier såsom Youtube [19] och Vimeo [20]. Sidorna styrs av 

större företag där man publicerar sitt videoklipp på deras server. Detta innebär att man 

inte själv kan styra hur sidan ska se ut, utan enbart visa upp det lilla klipp man har för 

att sedan välja ett annat klipp.  

 

 

 
Fig 5. Tim Sorets Filmklipp [21] 

 

 

 

 
Fig 6. Alex Jordans Filmklipp [22] 
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3.3.3 Tredje gruppen 

Var den gruppen som hade tänkt närmast författarens ”Showreel” hemsida. Personerna 

hade valt att skapa en hemsida för visa upp alla sina verk i diverse kategorier med 

hjälp av gallerier och skrift. 

Fiorella Pierini [23] har en personlig design med en header som består av sin 

logotyp i ett teckensnitt. Indexsidan har en mörkgrå bakgrund med en låda som är i en 

nyans av ljusare grå. Texten består av två färger som är inlagd i en spalt. Den är 

väldigt simpel i designen men väldigt lätt navigerad eftersom man har ett fåtal länkar 

längst upp till höger eller enbart scrollar. 

 

 

 
Fig 7. Fiorella Pierinis Showreel 

 

Gareth Watkings [24] har en hård design. Den består av en stor bild i mitten och 

indexsidan har en grå bakgrund med en vit låda ovanpå. Lådan smälter in i länkarna 

längst upp och har blandade spalter. Den saknar helt och hållet en logotyp men namnet 

längst upp till vänster kan tolkas som en. Texten består av två färger och länkar som 

blir förstorade när man klickar på dem. Vissa länkar fungerar inte, och andra länkar är 

svårnavigerade. Det går inte heller att scrolla på hemsidan. Detta gör att man vill 

stänga ned hemsidan för att inte återkomma.  

 

 
Fig 8. Gareth Watkins Showreel 
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3.3.4 Sammanfattning 

Från att ha efterforskat ett dussin hemsidor tog författaren vissa slutsatser. Det som 

författaren tog med sig från de andra hemsidorna var hur informationen var upplagd, 

färgerna samt de olika typer av grupper det fanns att välja på.   

Skillnaden mellan dessa hemsidor och författarens skulle då vara att återspegla 

personlighet och emotion. Grupp tre var den som mest liknande författarens 

ursprungliga tanke uteslöts de andra grupperna på grund av författarens 

arbetskompetens. Med detta i åtanke om vad målgruppen skulle vilja se.  

De författaren inte ville ha med var kunskaper och färdigheter i designade mätare 

på hemsidan Det skulle ändå finnas med någonting om detta ämne så det uteslöts inte 

helt för målgruppens skull.  

De länkar och knappar som fanns utlagda refererade oftast till kontakt, om mig 

samt personliga preferenser de hade. Dessa var väldigt ofta återkommande och lätt 

navigerade, detta ville författaren ta med. Angående de mer personliga preferenserna 

så fanns det variationer beroende vilken typ av grupp det var med i. Den första 

gruppen hade mest preferenser eftersom de bestod mest av information. Den andra 

gruppen hade inga alls mer än deras namn och det som fanns med som enskild länk 

via de större företagen. Den tredje gruppen var den som var mest estetisk. De visade 

bilder och hade personlighet tillsammans med berättande texter. Detta gjorde att de 

hemsidorna med bilder fick en lättare överblick i helhet. I åtanke valde författaren att 

välja det mer synliga alternativet för att väcka besökarens intresse och tilltalande i 

design.   
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4. Utförande 

4.1 Målgruppen 

En av frågeställningarna i detta projekt är ”Vad för typ av målgrupp kommer att 

besöka hemsidan och kommer det finnas andra intresserade?” genom att ta fram rätt 

information beträffande målgruppen gjordes en efterforskning på arbetsförmedlingen. 

Detta för att få fram kännedom om besökarna till ”Showreelen”. Också för att de 

dagligen arbetar med arbetsgivare samt arbetslösa personer, vilket gör dem till den 

främsta referensen. 

 Till en början behövdes det veta vilken typ av bransch som skulle kunna ta del av 

författarens kunskaper. Vilket visade sig främst vara It och Sälj, även andra branscher 

eftersom det skulle kunna finnas behov av personal i alla branscher. Den yrkesgrupp 

inom dessa områden som skulle besöka hemsidan är högre uppsatta personer, chefer 

och rekryterare. I och med att det är de som har befogenheter att anställa eller 

intervjua för att sedan ta vidare personen i behov. Eventuellt skulle det också kunna 

vara intresserade privatpersoner med liknande intresse, hobby eller utbildningsnivå. 

 Yrkesgruppen i sin tur vill se innovation, språkkunnighet och många andra 

egenskaper som vilka program man kan och vad man gjort tidigare. Dessutom vill 

arbetsgivare veta om man är mer en ensam person eller en grupparbetare. De vill 

gärna se en självmotiverad, och att man lärt sig lite om företaget samt att man är 

talangfull person. Givetvis beror detta på vilken typ av jobb man sökt.  

Däremot tyckte arbetsförmedlingen inte att besökarens kön eller ålder skulle 

spela någon större roll på hemsidan, men att man kunde spela på det könsneutrala och 

mer naturella utseendet för den säkra sidan skull eftersom alla har individuell smak. 

De menade även på att vissa jobb är årstidsstyrda, så som sommarjobb och praktiker 

att därför besökare till hemsidan kan variera under dessa årstider. 

I författarens fall vill målgruppen på hemsidan se många ut av de ovannämnda 

egenskaperna. Men i främsta fall ”Showreelen”. 

Genom att ta till sig all denna information bestämde sig författaren för att ha 

”Showreelen” för It branschen, men också att kunna tillge andra branscher för större 

målgruppsträff. Detta gjorde att ingen målgrupp skulle hamna utanför systemet. Detta 

skulle öka chanserna till att ge en anställning, men också kunna ge privatpersoner 

tillfälle att undersöka sidan om intresset fanns. 

 För att i överlag visa vad målgruppen ville se skulle hemsidan därför ta med 

egenskaper som återspeglade personlighet. Detta innebar att innovation samt de andra 

karaktärsdragen kunde visas i gallerier, och på ett skriftligt Cv på hemsidan. Däremot 

tyckte författaren att en av egenskaperna som att kunna arbeta i grupp kunde 

målgruppen själv ta reda på genom att ta kontakt med författaren. I och med det skulle 

också målgruppen tappa lite information och skapa intresse.  

Genom att ta i beaktning om det arbetsförmedlingen sa om ålder och kön 

bestämde sig författaren att inom design ta med lite av det naturella utseendet för att 

uppnå stilrenhet. Men också för att målgruppen skulle tycka det var angenämt. Men 

detta skulle falla bort en del inom projektet eftersom personlighet och emotion också 

skulle återspeglas.  

Inom designen skulle årstiderna även spela roll för besökaren i och med att 

jobben var årstidstyrda.  
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Där bestämde sig författaren att det gick att uppdatera designen senare när dessa 

perioder var aktuella. Och oavsett i andra hand bestämde sig författaren också för att 

återanvända sin mediaspelare året runt för att få målgruppen att känna sig bekväma i 

användandet.             

4.2 Hemsidans kravspecifikationer 

Den andra frågan i detta projekt är ”Hur kan designen bli tilltalande för målgruppen 

men också återspegla personlighet och emotion?”. Genom att få en klar bild av vad 

hemsidan ska förmedla till målgruppen tog författaren ett beslut om vilka flikar som 

skulle finnas med. Genom att ha haft grupp tre av de andra hemsidorna med samma 

ämnesområde i åtanke och egna åsikter, togs de ämnesområden som var mest 

relevanta med. 

 

Sammanställning av webbkartan: 

 
Fig 9. Webbkartan 

4.2.1 Index 

Startsidan är ett viktigt element för besökarna. Därför är det viktigt att tilltala 

besökarna redan från start. Detta eftersom man har ett visst antal sekunder på sig att 

locka besökaren att stanna kvar på hemsidan innan de lämnar den. [25] 

Därför kommer förstasidan bestå av en öppen yta med mönster, i mitten av sidan 

kommer det finnas med en stor mediaspelare som ska locka besökaren att stanna kvar 

för att tilltala dem på ett rätt sätt och att återspegla emotion och personlighet. 

Länkarna kommer finnas högst upp och längst ner så det är enkelt att hitta för att 

bidra med navigeringen tillsammans med en logotyp längst upp till vänster för att följa 

riktlinjerna. De andra sidorna kommer se liknande ut fast med andra media typer. 

Skulle författaren välja att inte följa riktlinjerna och att omstrukturera de tänka 

positionerna skulle hemsidan vara mindre tilltalande och få en annan typ av prototyp.  

4.2.2 Om mig 

Den här sidan kommer vara en flik där författaren berättar lite om sig själv 

tillsammans med en bild för det som är nyfikna om information. Detta ger en chans för 

personen som läser det att lära känna personen bakom hemsidan och showreelen för 

att öka intresset för målgruppen.  

4.2.3 Portfolio 

Syftet med portfolio är att det kommer visa vad författaren åstadkommit tidigare med 

bilder. Här kommer man kunna klicka specifikt på önskade alternativet utan att hamna 

på en ny sida för att kika på det som gjorts för att öka navigeringen med också för att 

styrka det estetiska.  
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4.2.4 Projekt 

Sidan med projekt kommer visa vad författaren har för kommande och pågående 

projekt i text och ett få tal bilder. 

4.2.5 Kontakta mig 

Detta är en av det viktigaste sidorna där besökaren kan kontakta författaren via 

hemsidan om det rör något ärende. Den kommer även att visa telefonnummer samt 

mejl för att nå tillgänglighet och ett nerladdningsbart CV tillsammans med knappar 

länkade till Facebook och LinkedIn där författaren marknadsfört sig själv tidigare.   

4.3 Färg 

Vid skapandet av färgschema till hemsidan så finns det saker att tänka på. Färger är en 

viktig del av det hela eftersom det ger stämningen på hela hemsidan. Men det finns 

människor som har synfel som orsakar att de inte kan se skärpa, klara konturer, 

konstraster eller vissa färger. Idag ger datorer hög prestanda vilket innebär att man kan 

se mer färger än tidigare. Vilket skapar fler problem, men man kan använda sig av 

omvända tekniker för att användaren ska tycka att det är behagligare att titta på.  

Författaren har haft som önskemål att det ska se stilrent ut för att spegla emotion 

och personlighet. I och med detta så har författaren använt sig av färger som hon 

tycker om. Detta med hjälp av en färgpalett i Adobe Photoshop CS3. Och fria 

texturmappar. Genom att bläddra igenom färgpaletten valdes fyra stycken grundfärger 

ut till hemsidan inklusive svart och vitt. Bakgrunden gjordes vit för att uppnå hög 

ljusstyrka vilket underlättar för personer med nedsatt syn. [26] 
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Fig. 10 Färgschema 

 

Dessa färger valdes ut för att målgruppen skulle kunna känna emotion med toner som 

är utmattade. På detta sättet kunde även personligheten speglas in med texturmappen 

samt att ta med information från dem tidigare analyserna av hemsidor. För att kunna 

implementera färgerna i projektet på rätt sätt undersöktes olika alternativ. 

RGB färger: är de som består av tre värden. Röd, grön och blå. Färgens värde kan 

bestå mellan 0-255. Färgen kan skrivas ut på följande sätt: Color: white; eller Color: 

rgb(255,255,255) där man skriver in varje värde för sig för att skapa rätt ton.  

Hexadecimal färger: är namnet för basen av ett 16 nummer system som använder 

sig av siffrorna 0-9 samt bokstäverna A-F för att specificera färger. Färgerna 

specificeras i RGB som är numrerade värden från 00 till FF. Detta motsvarar 0-255 i 

RGB skalan. Dessa värden i sin tur associeras som mängden röd, grön eller blå i en 

färg. Symbolen # indikerar att värdet är en hexadecimal, oavsett kan man använda 

versaler eller gemener i koderna, i slutändan blir det nästintill alltid samma färg. [27] 

Färgen kan skrivas ut på följande sätt Color: #ffffff 

Genom att ha undersökt skillnaderna för RGB och Hexadecimal bestämde 

författaren att använda sig av hexadecimalkoder i projektet.  

   

I detta projekt användes färgerna:  

 

∙ #cfcecc 

∙ #f9f5ec 

∙ #ebfad3 

∙ #f0d1cf 

∙ #000000 

∙ #ffffff 
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4.4 Galleri 

På en hemsida går det att skapa egna applikationer för att tillge den perfekta lösningen 

på ett galleri, men för att kunna göra detta krävs kunskaper som författaren inte har. 

Med tanke på tidsaspekten på det här projektet valdes det alternativet bort eftersom det 

skulle ta för lång tid att lära sig att programmera en applikation för att sedan få den att 

fungera ordentligt.  

Det finns även en andra lösningar där man kan skicka in sina bilder till ett 

företag, de laddar upp bilden där de sedan tar hand om uppdatering av nya bilder. 

Detta sker enbart om man är villig att betala för företagets tjänst. Detta skulle innebära 

en enkel lösning för det här projektet. Men eftersom projektet inte innefattar en budget 

har även detta alternativ valts bort.  

Lösningen blir därför att välja en gratisversion ifrån nätet då det blir smidigt och 

enkelt att använda. Genom arbetsprocessen testades tre olika gallerier ut. Alla dessa 

var gratisversioner för att kunna avgöra vad som skulle passa in till författarens krav 

och förväntningar. Även för att kunna tillge målgruppens förväntningar.  

Detta för att jämföra funktionerna samt utseendet. Det var viktigt att det skulle se 

stilrent ut och enkelt att använda för en tilltalande design.  

4.5 CSSplay 

CSSplay [28] är ett galleri som är uppbyggt i enbart CSS kod. Den använder inte 

mycket kraft vilket gör att hemsidan går snabbt att ladda. Designen består av två lådor 

ovanpå varandra för att skapa djup. Ikonerna av bilderna förstoras när man klickar på 

bilden. Detta skapar en snabb överblick för alla bilder så man enkelt kan välja vilken 

man vill titta på. En nackdel med galleriet är att de inte går att förstora bilderna 

ytterligare från de att man klickat på dem. Detta gör så att detaljer inte går att ses i 

bilden.  

 

 

 
Fig. 11 CSSplay galleri 
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4.6 Animated JavaScript Slideshow 

Animated JavaScript Slideshow [29] är ett JavaScript som är animerat för att kunna 

visa bilderna i ett bildspel. Det går att navigera genom att klicka på pilarna till vänster 

och höger för att kunna gå framåt och bakåt. Den har en nackdel och det är att man 

inte får en överblick av alla bilder, men det positiva med galleriet är att man kan 

addera beskrivningar till bilden.    

 

 
Fig. 12 Animated JavaScript Slideshow galleri 

 

4.7 Lightbox 

Det sista alternativet som testades var Lightbox [30]. Detta är ett galleri som är en 

JavaScript teknik för att visa bilder samt annat webbinnehåll genom att visa upp 

centrum av bilden. Den ger en snabb överblick över alla bilderna. I och med att 

galleriet fyller ut större delen av skärmen gör det att man kan se detaljer i bilderna. En 

fördel med detta galleri är att det går att tona ner bakgrunden för att slippa se det som 

ligger i bakgrunden på skärmen. I detta fall tonar inte bakgrunden ner skärmen som 

vanligt, men det går att ändra.   

 

 
Fig. 13 Lightbox galleri 
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4.7.1 Val av galleri 

Från att ha gått igenom ett antal med olika funktioner och syften med de olika 

gallerierna, så blev ett Lightbox det bästa alternativet för hemsidan. De andra 

gallerierna som testades hade inga större negativa aspekter, men de hade inte 

egenskaper som var av den bästa sorten.   

 Lightboxen stack ut ifrån mängden genom sin enkelhet där bilden bara 

förstorades upp tillsammans med en komplett överblick, vilket vägde upp mer för 

själva designen av hemsidan där tilltalade för målgruppen hade störst betydelse.  

4.8 Mediaspelare 

På en hemsida går det att skapa en egen kod för att tillämpa en enkel mediaspelare. 

Detta innebär att det inte krävs några större kunskaper om att tillämpa en sådan i ett 

projekt. Med tanke på att det skulle vara för simpelt och inte passa in i den 

emotionella delen samt den personliga delen valdes detta alternativ inte med. Utan 

istället välja en gratisversion ifrån nätet med större design. Detta för att jämföra 

funktionerna samt utseendet.  

Under arbetets gång slumpades det fram en gratis Mediaspelare. Eftersom 

mediaspelaren skulle möta målgruppen och författarens förväntningar fick den inte 

vara för stor och avancerad. Inom designen tillämpades därför ett plugin för att ge 

spelaren ett fräschare utseende. Därför fick det bli [31]. 
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5. Resultat 

5.1 Designa Hemsidan 

Med den informationen som samlades upp skapades hemsidans design. De krav som 

författaren ställde var personlighet, emotion och stilrenhet.  

Färgerna som tidigare nämnts valdes med hjälp av färgpalett (se fig. 10, sid 13). 

Författaren valde dessa av personligt tycke och smak för att skapa rätt känsloläge 

överlag för designen. I artikeln "Emotional Design” skriver Norman  

 

“Emotion is a necessary part of life, affecting how we feel, how we behave 

and think. Indeed, emotion makes us smart. Sure, utility and usability are 

important, but without fun and pleasure, joy and excitement, and yes, anxiety 

and anger, fear and rage, our lives would be incomplete.” [32] 

 

Han talar om tyngden för estetik, skönhet och attraktion som ett helhetsintryck av 

design. Länkarna är färglagda på det sättet att den visar vart man är aktiv som 

besökare, eller kommer vara aktiv inom när man drar muspekaren över länken. 

Knapparna leder en direkt till Facebook och LinkedIn. Dessa saker inklusive det andra 

gör en uppmärksam på vad som kommer hända och ger en säkerhet i användandet. 

 Med hjälp av färgpaletten och bakgrundsbilden har ”Showreelen” fått en 

stil som stämmer överens med författarens personlighet och emotion samt 

stilrenhet. Även logotypen följer färgskalan vilket bidrar till en helhet. 

Logotypen i sin tur lades in som en enkel bild till vänster för att ge ett enskilt 

uttryck, jämfört mot menyn som består av länkar längst upp och längst ner för att 

slippa onödig scrollning på hemsidan. I bakgrunden saknades färgerna författaren 

gillade. Därför lades det in en fri design omgjord i Photoshop tillsammans med färger 

för att hemsidan inte skulle se så tom ut. (se fig. 7 och fig. 8). Krumelurerna 

symboliserar en tatuering författaren har sedan flera år tillbaka. Därför kändes det 

naturligt att ta med detta. 

 

 

 
Fig.7 Index 
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Fig.8 Index 

 

Detta gjordes dels för att författaren inte kände sig helt nöjd men också för att 

bygga vidare på den befintliga designen innan alla finjusteringar skulle gå in.  

Eftersom helhets intrycket kändes okej, men att någonting saknades 

adderades ytterst få justeringar. Länkarna till menyn fick samma färg som 

logotypen och bakgrunden, detta för lättare navigering på hemsidan. Strecken 

fick en starkare färg för att betona vart linjerna skulle gå. Dessa små korrigeringar 

är som tidigare nämn ett bra sätt att få estetik och användarbarhet att öka. [13]  

Utöver det lades Media spelaren upp på index sidan som information där 

målgruppen skulle få se vad det var ute efter. Eftersom detta är deras största 

användning i det syfte att det ska anställa en nyexaminerad student. Här 

korrigerades även positioneringen. Tillsammans skapade detta ett mer 

sammansatt innehåll med bra samspel. [33]  

5.2 Menyval: Om mig 

Undermenyn Om mig (se fig. 9) skapades med samma principer som Index med en 

enkel uppsättning där en bild med några rubriker och text fick fylla sidan om 

författaren. Även här sattes en linje in för att avskilja och skapa navigering och 

tillgänglighet. Ett problem som uppstod var tomrum som uppstod mellan linjen och 

logotypen. Detta problem löstes med hjälp av ett accepterat tom rum [34].  

 

 

 
Fig. 9 Om mig 
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5.3 Menyval: Portfolio 

Sidan Portfolio (se fig. 10) skapades också med tidigare princip. Den var en av tre 

viktigaste sidorna eftersom målgruppen behöver se vad som har gjorts tidigare. Här 

implementerades Lightbox galleriet [30] som är uppbyggd med hjälp av JavaScript. 

Bilderna lades in en och en för att göra en snyggare design tillsammans med kort text 

och rubrik.  

   

 
Fig 10. Portfolio 

5.4 Menyval: Projekt 

Fliken Projekt (se fig. 11) var den andra av de tre viktigaste. Här lades samma 

Lightbox [30] galleri in. Men korta förklaringar på projekten. Även den här sidan 

gjordes med samma princip som i Index. Målgruppen skulle även här kunna titta på 

vad som gjorts och kunna bedöma om tillfredställelse.  

 
Fig. 11 Projekt 
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5.5 Menyval: Kontakt 

Under Kontakt fanns det specifika krav som skulle vara i centrum. Dessa var 

telefonnummer, mail och knapparna till Facebook och LinkedIn, för största möjlighet 

att besökarna skulle få tag på författaren. Även här fick samma design princip följa 

med. Här lades rubriker och text in. Ett kontakt formulär lade in för förfrågningar som 

kan dyka upp.  

 

 
Fig. 12 Kontakt 
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6. Diskussion 

Skapandet av den här hemsidan låg till främsta del på designen och målgruppen. De 

mesta tillämpades efter användarna av hemsidan och deras behov gentemot 

författaren. Det är viktigt med en estetiskt tilltalande webbsida för att locka 

användaren till fortsatt utforskning [7] men det är svårt att definiera vad det är 

eftersom det varierar mellan olika individer. I detta arbete valdes Kansei Web Design 

Guideline som anspelar på känslor för att uppnå detta eftersom det inte var tidsmässigt 

möjligt för författaren att utveckla egna riktlinjer. Via användning av webbdesign samt 

interaktionsdesign, genom att skapa estetik och användbarhet inom hemsidan, har det 

gjort att navigeringen är enkel och prydlig. Detta genom länkar, knappar, galleri och 

mediaspelare.  

 För att styra blicken till de intressanta delarna gjordes bakgrunden vit på 

hemsidan vilket dock ger hemsidan en känsla av att inte ge så mycket information som 

den borde. I regel används inte vit eller svart färg i webbsidor eftersom dessa färger 

gör det svårare för besökaren att ta till sig innehållet, vilket resultatet bekräftar. Till 

detta har överseende med vitt utrymme accepterats som blir en stor del av 

designprocessen. Detta påverkar målgruppen som kanske inte får tillräckligt med 

information men de kan se ett mönster i hemsidan och använda den harmoniskt.  

 Målgruppen i sig är där för att titta på det grafiska rent generellt, vilket bidrar till 

att de inte är intresserade av allt för mycket text utan vill ta kontakt med en som 

person istället. Detta har gjort att inte allt för mycket information samt material lagts 

in med åtanke på att skapa en rättfärdig balans och design. Materialet som ligger på 

hemsidan har dock valts med omsorg på grund av rättigheter till program och licenser 

de gjorts i.  

 Genom att hålla ett öppet öga efter smak och tycke, genom att testa olika 

designer blev det en slumpmässig blandning av olika sorters hemsidor. Detta var 

författarens åsikt och det utgjorde resultatet. Som tidigare nämnts i arbetet bör man 

inte blanda olika designer, men för att hemsidan skulle fylla sitt syfte behövdes flera 

olika typer av funktioner tillämpas. Till exempel utgörs index sidan av en 

mediaspelare för att väcka intresse, medan Om mig sidan utgörs av information i 

textform. 

 Det hade eventuellt kunnat läggas in en mer avancerad design med kraftigare 

inslag av material. För målgruppen skulle detta inte vara aktuellt idag eftersom det vill 

se en styrka att bli bättre och utvecklas. Detta hade medfört mer material vilket hade 

blivit plottrigt rent designmässigt.  

 Med allt detta i hänsyn till målgruppen och designen blev resultatet en tillräcklig 

intressant sida för att kunna marknadsföra författaren till målgruppen. I framtida 

studier skulle man kunna förbättra den specifika hemsidan genom att visa den för 

personer i målgruppen och låta dem utvärdera den. 
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7.  Slutsats 

Av studien kan man konstatera att det finns många olika sätt att skapa olika typer av 

hemsidor med. Bland annat estetiska och användarvänlighet beroende på vad för sida 

man ska skapa. 

 Det estetiska fokuserar på det synliga och vad varje person individuellt tycker 

om. I och med att det finns många olika smaker så kan man inte göra alla besökare 

nöjda. Vissa kräver mer än andra vilket utgör ett dilemma.  

Användarvänligheten är i principen det man tar på. Mycket av det hela visar på 

hur besökarna tar sig fram på hemsidan och vad de tycker är jobbigt att uppleva. Den 

främsta delen hamnar hos användaren eftersom de är det som är centrum under en hel 

besökstid på hemsidan. Den som sitter bakom hemsidan har inte alls lika stor del, 

enbart i skapandet. 

Det är svårt att skapa en hemsida där författaren samt målgruppen är nöjda. 

Därför är lösningen en sida där författarens åsikter ska återspegla hemsidan och många 

andra människor. Detta innebär information som är relevant för båda parterna.  

Eftersom hemsidan är anpassad efter personligt tycke med färg, bilder samt annat 

material kan förhoppningsvis målgruppen också tycka att det är relevant, men måste 

inte tycka det.  Det är enbart det positiva som kan slå samman människor. 

 Till frågan ”Vad för typ av målgrupp kommer att besöka hemsidan och kommer 

det finnas andra intresserade” blir väldigt tydligt. Det är arbetsgivare inom, 

illustration, reklam, film och andra medier som blir målgruppens specifika genre. 

Detta går att referera till arbetsförmedlingen. Det kan finnas människor utöver det 

såsom, rekryterare, chefer eller hobby intresserade.  

  Svaret på den andra frågan ”Hur kan designen bli tilltalande för målgruppen men 

också återspegla författarens personlighet och emotion” är svår. Detta på grund av alla 

de olika aspekterna som måste tas i åtanke. Enbart författarens åsikter har tagits i 

åtanke med andra studier på vad som tidigare kunnat förbättras. Hemsidan har 

förbättrats på de aspekterna med tanke på målgruppen. Med bättre kunskaper och 

bättre kännedom om vad människor tycker om skulle svaret kanske blivit bättre.    
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