
Kandidatexamensrapport 

JustMadebyme.com
En jämförande analys mellan att bygga en webbutik och en fysiskt butik.

�Handledare: Johan Ahlbäck,
Stephanie Carleklev, Mikael 
Blomqvist, Miguel Salinas, Marie 
Sterte. 
Examinator: Magnus Silfverhielm 
Opponent: Elin Stålhand
Termin: VT2015 
Ämne: Design & Hållbarhet
Institutionen för Design, Växjö
Nivå: Kandidat
Kurskod: 2DI36E, 30HP



Abstrakt
Today, there is a lack of places to sell self-produced stuff. On behalf of Scandinavian 

designers, I have developed the graphic expression of such place. 

In 2016, JustMadebyme.com, will be a web shop where you can buy and sell self-

produced artifacts. in this work I have focused on developing the guidelines for color 

and shape of the website.

Please contact me if you like to know more about my findings of this project. 

PlymLouise@gmail.com

Idag finns det en brist på samlingplatser för att kunna sälja egentillverkade saker. På 

uppdrag av Scandinavian Designers har jag därför tagit fram ett grafiskt utryck för en 

sådan samlingplats. JustMadebyme.com, kommer att vara webbshoppen där du kan 

sälja och köpa egentillverkade artefakter 2016. Jag har i detta arbete fokuserat på att ta 

fram guidelines för färg och formspråk till hemsidan. Kontakta mig gärna för mer 

information än den som finns i rapporten. PlymLouise@gmail.com

Nyckelord
Interaktiv design

Digitala mötesplatser

Färg och formspråk

Butikskommunikation 

Tack
Till min handledare Johan Ahlbäck för att du guidat mig genom detta ämne på ett 

mycket pedagogiskt vis. Tack till alla handledare på skolan och ett speciellt tack till 

Stephanie Carleklev som gjort det möjligt för mig att genomföra denna kurs och ta ut 

min examen även om det varit mycket administrativt extraarbete bakom. Tack till Ola 

Johansson och Ronny Östling för råd och klara direktiv i arbetet. 
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1 Inledning

I fem år har jag jobbat och lärt ut inom butikskommunikation för Ikea. Jag har även en 

examen inom inredning och butikskommunikation. För att hålla mig uppdaterad inom 

ämnet måste jag vara öppen för att se förändringar och följa med dem. Allt mer 

shopping sker online.1 Generationer växer idag upp utan att kunna föreställa sig hur 

världen såg ut utan internet. Häromdagen köpte jag en e-bok som läses på datorn. Jag 

hittade boken genom att söka mig fram till en webbshop som sålde den. Enligt 

rapporten för svensk e-handel ökar konsumtionen online dramatiskt, ”e-handel blir ett 

allt mer vanligt inslag i vardagen och på sätt och vis speglar en traditionell handel”2
. 

Detta blir extra intressant för mig som butiksinredare då jag ställer mig den hypotetiska 

frågan om all handel kommer börja ske online, och kommer det så fall se ut? 

Processen till detta arbete började med en beställning från Ola Johansson och Ronny 

Östling på Scandinavian Designer AB. De ville att jag skulle göra designunderlaget till 

deras nya webbshop. Sedan tidigare hade de haft en hemsida men ville nu öppna upp för

alla att vara med, inte bara utbildade designers. Målgruppen är miljömedvetna och 

designintresserade. Sidan behövde därför ett helt nytt utseende och uttryck. De var 

rädda att sidan skulle få samma uttryck som förut om de själva skulle göra designen och

bad därför mig om hjälp i kombination med mitt examensarbete. 

1.1 Problemformulering och frågeställning

Att samverka och sälja sina saker på ett ställe istället för på många olika platser tillhör 

en trendig och hållbar framtid. Exempelvis ser vi ”food courts” som delar faciliteter och

kunder men även webbutiker som delar marknadsföring och försäljningsplattform. Min 

fråga att arbeta med är: hur jag kan skapa bättre förutsättningar för dessa användare att 

navigera i en webbutik genom att arbeta fram tydliga riktlinjer för dess design och 

layout?

1     Moggridge, Bill. Designing interactions, The Mit Press: Cambridge 2007.  sid.453

2 Dibs Payment Service. Svensk E-handel. 2013.  http://www.dibs.se/sites/corp/files/files/SE/DIBS_Svensk_E-handel_2013.pdf    
sid. 8 EqualClimate. Konsumtion. NIKK. http://www.equalclimate.org/se/konsumtion/
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1.2 Syfte

Många hemsidor idag skapas över en natt utan medvetenhet i färg och formspråk. Det 

pressas in för mycket information i säljsyfte vilket ofta har motsatt effekt. Jag har sett 

detta ske även i fysiska butiker där kompetens saknats om en designprocess uteblivit 

innan öppning av en ny butik. Jag vill därför undersöka likheterna mellan att designa en 

fysisk butik och designa en webbutik. Detta kan resultera i nya förslag på processer att 

skissa upp en webbutik och förhoppningsvis lättare navigering för användare av sidan 

på internet.

1.3 Avgränsningar

Arbetet och rapporten fokuserar på de

bitar som gör att användaren känner

sig attraherad eller kan navigera lättare

på hemsidan. Paralleller kommer att

göras till min erfarenhet inom

butiksinredning och teorier kring detta.

Teknisk webbdesign samt kodning är

en utesluten del ur detta arbete och

rapport. Arbetet kommer heller inte

innefatta ett färdigt resultat i form av

en fungerande webbsida. Bilden till

höger visar en tydlig avgränsning till

punkt nummer ett.

1.4 Disposition

Min designprocess kommer presenteras i skrift och bilder. Olika utlåtande från 

sakkunniga personer som intervjuats kommer vävas in i texten som annars består av 

samlad empirisk statistik och litterära källor. Olika teorier möts och ifrågasätts. Jag 

kommer utgå från beskrivandet av min egen designprocess där jag refererar till teori och

väljer vilka argument jag finner lämpligast att applicera mitt designutförande på. 

Utförandet följer samma upplägg som teorin för att det ska vara lätt för läsare att följa 

argumenten. 
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Figur 1: Processmodell sett från systemutvecklares 
synsätt. 



2 Metod

I en artikel hittade jag denna text i ingressen: 

”Has a client ever asked you to make the logo bigger? Maybe they asked that just after you 

completed their request to make a heading bigger. The new heading stands out, but now the logo is

too small in comparison and isn’t getting noticed.” The clients wants to make the logo bigger”.3

Nej, jag har aldrig blivit tillfrågad just detta eftersom det är min första gång att designa 

en hemsida, men jag stötte på problemet nästan dagligen i mitt yrke som 

butikskommunikatör. Mina kunder (säljarna) ville alltid ha större kommunikation och 

insåg inte att det ofta hade motsatt effekt. Att kunder ska uppleva kommunikation 

handlar oftast om flöde, placering och hierarki. Därför är det viktigt i en butik att märka 

ut hotspots (ställen de flesta kunder kommer att se) och ett tänkt flöde genom butiken. 

Det är även så jag tänkt gå till väga när jag designar grunderna för denna nya webbutik. 

Se mer detaljerad info om detta i bilaga F.

För att veta mer hur en webbutik skiljer sig från en fysisk butik gör jag en fallstudie på 

en konkurrerande webbutik – Etsy4. I dokumentationen av fallstudien agerar jag säljare 

som lägger upp mina alster till försäljning, men även som kund (i fallstudie två) som 

vill köpa dessa alster. Fallstudiens syfte är att ge mig insikt att utvärdera vilken 

information som är nödvändig men även vilken ordning information borde tas in av 

besökare till sidan. Jag kommer att stödja mina beslut på en del sekundärempirisk 

information så som statistik från svensk e-handel (2013) samt rapporter med 

marknadsanalyser. Även två intervjuer med sakkunniga Front End Designers och en hel 

del teorier tagna ur litteratur om layout kommer hjälpa mig komma fram till hur jag kan 

skapa en lättnavigerad och attraktiv webbshop. Rubrikerna symboliserar mina steg i 

denna process. Det har resulterat i att teoribiten i denna rapport har varit till stor hjälp 

eftersom det mesta var nytt för mig. All teori är noga utvald från en stor samling 

material från inledningsprocessen av detta projektet. 

3  Steven, Bradley. Smashing Magazine. Part five. Design Principles: Dominance, Focal Points And Hierarchy. 
http://www.smashingmagazine.com/2015/02/27/design-principles-dominance-focal-points-hierarchy/ (Hämtad 2015-04-10)

4 Se bilaga H för mer information. 
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3 Praktiskt utförande 

3.1 Sammanfattning av designprocessen
Designprocessen började med att jag läste rapporten om varför den förra hemsidan inte 

fungerat. Sedan följde flera typer av möten. Först uppstartsmöte med Ronny Östling och

Ola Johansson där vi även bestämde att ha återkopplingsmöte varje måndag under 

processens gång. Vi hade även ett möte tillsammans med systemutvecklarna för deras 

offert och input om kodning innan jobbet startade (se figur 1). Efter mötena var det 

tydligt vad som skulle utföras, men upp till mig att veta hur. Genom att göra fallstudier 

och intervjuer med Front End Designers kunde jag få en bättre bild över hur projektet 

kunde gå till. 

Efter förstudier av litteratur, intervjuer och mycket handledning kände jag mig trygg 

nog att börja skissa. Jag började på samma vis som med butiker och skissade därför upp 

tre styleboards med helt olika uttryck och tog med till mötet med Ronny Östling och 

Ola Johansson. Vi bestämde att den färgstarka styleboarden var mer samtida och vad vi 

ville ha. (se steg ett av figur 2) Det tog dock inte lång tid förrän vi insåg att trenderna 

låg mer i linje med de dova färgerna av retro. Efter att ha utvecklat olika moment och 

förslag för hur framsidan kunde se ut med retrostilen kom vi fram till att det inte alls låg

i linje med vad vi ville att sidan skulle utstråla och beslöt oss för att lämna trendboken. 
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Figur 2: Sammanfattning av min designprocess. Dessa sex bilder representerar genombrott i min 
designprocess.



Jag hade en klar idé om att sidan måste kännas fräsch och pigg, inte så mycket gråa 

toner i färgerna, och därmed återgick jag till den färgstarka styleboarden igen. Denna 

gången reducerade jag dock i färg och form (se steg två av figur två).

Vi skapade en logga tillsammans och utgick efter det reducerade färgsystemet. Jag 

gjorde om den grafiska profilen och byggde om sidan igen, denna gången med ett 

gridsystem som grund. Detta var vändpunkten i projektet. Efter att ha förstått 

gridsystemet och reducerat färgerna föll mycket av designen på plats. Jag hade nu tid att

fördjupa mig i fler intressanta saker så som; hur gör vi sidan personlig och könsneutral i

färgerna? Det är viktigt att alla ska kunna känna sig välkomna på denna hemsidan. 

Dessutom hittade jag ett intresse för att utforma menyer och tillval med en viss koppling

till hur man jobbar i butik. 

3.2 Färg och formspråk

För att gå djupare in i processen och bygga upp riktlinjer för en hemsida krävs det att vi 

först hanterar ämnen så som layout, färg och form. Jag började med att definiera olika 

färgkombinationer och sedan ett formspråk. Sedan skapade jag en enklare typ av grafisk

profil (se steg två av Figur 2) Innan jag kunde applicera den grafiska profilen på 

webbsidan behövde jag lägga upp ett gridsystem och bestämma hur jag ville skapa 

hierarkin. (se steg fyra av Figur 2)

3.3 Färgval
Färgvalen jag gjort har varit en stor och viktig del

i detta arbete. Det finns tio miljoner nyanser att 

välja mellan som ögat kan urskilja. Valet blev 

lättare då Marcus Gärde delar upp dessa i fyra 

olika kategorier. Fysikaliska, kemiska, 

fysiologiska, och de psykologiska. Det är de 

fysikaliska färgerna som är intressanta då dessa 

tar upp ljusets egenskaper och inkluderar därmed 

färger som utstrålas från en datorskärm.5  Därav 

kunde jag skala ner valet till färger som passar 

bra till skärmar. Jag ville hitta en 

färgkombination som skulle kunna representera 

5 Gärde, Marcus. Typografins väg. 1, En guide för morgondagens typografer, formlära, gridsystem, layout, färglära. Stockholm: 

BachGärde, 2010.sid. 278
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Figur 3: Treklanger Ett verktyg för att hitta
tre färger som harmonierar väl tillsammans. 



hemsidans attityd och fungera bra på skärm. Jag skapade olika färgkombinationer i tre 

olika moodboards som grund. Dock bestod de flesta kombinationer av tre färger eller 

fler (se exempel på figur 5). Gärde visar tydligt att man kan använda sig av tre färger 

men bör använda färger som skapar en triangel i färgdiagrammet för att uppnå bästa 

balans6 (se figur 3). 

Jag insåg att mina färgval inte harmonierade med 

triangelsystemet i Gärdes diagram. Valet stod 

därmed av att reducera bort en färg eller byta till 

något som går väl med treklangersystemet, 

exempelvis orange-turkos-lila. Jag valde att reducera

till endast kontrastfärgerna blå och orange vilket 

även Gärde rekommenderat om man inte ville jobba 

med tre färger.7 Det finns dock en risk med att 

använda sig av kontrastfärger. Färgerna kan skapa 

smärta i ögonen och lämnar märken efter sig, så 

kallade after images8. Väl medveten om att min 

valda kombination kan skapa after images ansåg jag att fördelarna var fler, så som 

utstående mot vit bakgrund och lätt att skapa hierarki. Orange är en sekundärfärg som 

kan blandas utav primärfärgerna röd och gul. Författaren och konstnären Betty Edward 

förklarar dock att detta inte är fallet i praktiken ”emellertid blir resultatet mycket 

grumliga färger”9 Gärde anser att detta inte gäller färger vi ser på skärmen där orange 

framträder av ljuset och blir en stark additiv färg.10 Gage håller med och skriver i sin 

bok Colours and Meaning att orange är en självständig färg11. Därför valde jag att 

applicera denna starka färg där besökaren ska göra val, så som knappar, men även för 

att skapa hierarki. Vidare förklarar Gage att blå är den genom tiderna mest accepterade 

färgen eftersom den lätt kan härledas till positiva känslor från naturen så som blå 

himmel och blått hav. Därav blev det även naturligt att lägga den blå färgen på headern,

som ett block, likt en himmel.

6   Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid. 298

7  Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid. 298

8  Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid. 286

9  Edwards, Betty. OM FÄRG: handbok och färglära. Stockholm: Forum,2004. Sid. 39

10  Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid. 278

11    Gage, John. Colour and Maning: Art, Science and Symbolism. Singapore: Thames & Hudson, 1999. sid. 26
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Figur 4: Kontrastfärger 
Rekommenderade kontrastfärger
att jobba med i layout. 



3.3.1 Gråa nyanser

Efter att ha tagit bort grönt såg den grå nyansen för mörk ut, och den svarta för 

utstående och kontrastrik. Jag bestämde mig därför för att använda ett verktyg online 

som hjälper till att hitta bra kombinationer av färger och gråskalor till webben.12 

Därefter kom jag fram till att jag borde ha en mycket ljusare grå med en liten lätt röd ton

för att ge värme till bakgrunden, samtidigt som en mörkare grå (#33333) skulle få 

ersätta den svarta och ge ett mjukare intryck till brödtexten. 

3.4 Betydelsen av färgval ur ett samhällsperspektiv

En annan viktig aspekt för mig med denna färgkombinationen är att den känns 

könsneutral, särskilt tillsammans med grått. Alla är välkomna att köpa och lägga upp 

sina saker på denna sida så det är viktigt att inte exkludera, utan tvärt om ge ett varmt 

och välkomnande intryck. 

Under den inledande processen av detta arbetet hittade jag många exempel på 

homogena designuttryck. Vårdväskan (http://www.vardvaskan.se) är en av dessa jag 

anser endast rikta sig till kvinnor i både produkter, bilder och text. Det finns även män 

inom vården och jag anser att denna sida exkluderar dem. Detta får inte hända i mitt 

arbete. Extra viktigt är det därför att välja färger som kan tilltala många. Därav kan man 

debattera om blå är en könsneutral färg? Om man ser på frågan ur ett 

socialkonstruktivistisktperspektiv har färgerna blå och rosa en gång varit könsneutrala 

men med tiden blivit en symbol för manligt och kvinnligt eftersom det var mer 

kommersiellt gångbart. Enligt en av Smithsonians artiklar kläddes barn länge i vitt men 

började sedan kläs i färger i början av 1900 talet. En tidning i New York 1927 tipsar om

att man borde klä pojkar i rosa eftersom färgen är stark och utstrålar beslutsamhet. 

Flickor borde man förslagsvis klä i blått för att det ansågs vara en mjuk och söt färg. En 

annan tidning under samma tid föreslog att man kunde ge brunögda barn rosa och de 

12 http://www.cloford.com/resources/colours/500col.htm
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Figur 5: Före Färgval före 
reducering. I min moodboard hade jag
jobbat med sju färger: grå, orange, 
grön, blå, svart, vit.

Figur 6: Efter Färgval efter 
reducering: ljusare varm grå, behöll 
orange, behöll blå och valde en 
mörkare grå istället för svart. 

http://www.vardvaskan.se/


blonda barnen blått för att det passade sig bättre.13  1940-talets babyboom föddes in till 

ett nytt mode där rosa gällde för flickor och blått för pojkar. När dessa barn växte upp 

och själv fick barn under 1960-70 talet hade kvinnorörelsen ändrat på de givna 

färgkoderna och infört mer könsneutrala färger, men förgäves eftersom rosa och blått 

kom tillbaka med full kraft igen på 1980 talet. Nyblivna föräldrar dekorerade hela 

barnrummen i rosa eller blått så fort de fått veta könet på deras kommande barn. 

Konceptet passade den allt mer kommersiella världen bra då de upptäckte att föräldrar 

var beredda på att praktiskt taget köpa ett helt nytt rum och garderob om nästa barn var 

av ett annat kön.14 Min egen erfarenhet från butiksinredning och när jag arbtetat för Ikea

är att barn uppskattar färgen blå oavsett kön, men accepterar inte rosa lika lätt. Jag ser 

att vi är på väg bort från denna könsrelaterade färgsymbolik och tycker att det är viktigt 

att vi som designers tar ställning och vill förändra och inte exkludera. 

3.5 Typsnitt 

Att använd många olika typsnitt kan skapa intresse bara man lär sig hitta rätt typsnitt för

rätt uttryck. Spiekermann anser att välja skor till en outfit är samma utmaning som du 

möter när du ska välja typsnitt till ett designjobb. Samtidigt måste du ibland ta hänsyn 

till både estetiskt och praktik och att det är detta design egentligen handlar om.15  Att 

välja typsnitt var det svåraste i processen. Det verkar finnas ett typsnitt för varje ord jag 

vill utrycka. Seriffer bör inte tillämpas på webben på grund av att bokstäver ofta är 

uppbyggda på 8px höjd vilket gör att komplexiteten i typsnitt så som Times New

 Roman, som annars läses lätt på papper, blir grötiga online när texten är för liten och 

skärmljuset starkt.16  Jens Börjesson tycker dock att denna teori är förlegad och anser att

det i dagens läge är fullt möjligt att välja mellan alla typsnitt. ”det tillhör den gamla 

skolan att vi bara ska använda sanseriffer på internet för att tydligare kunna läsa på 

skärmen. Skärmar idag är mycket bättre än förr”17 Jag bestämde mig ändå för att ta det 

säkra före det osäkra och tittade på de mer vanliga typsnitten som ändå kunde passa de 

utryck jag ville åt från min moodboard. Spikermann tipsar om att börja kolla igenom de 

redan färdigprogrammerade typsnitten som finns i de flesta datorer. Det betyder att de 

13  Hartmann, Margreth . The History Of Pink For Girls, Blue For Boys. Jezebel. 4/10/11 8:17pm. http://jezebel.com/5790638/the-
history-of-pink-for-girls-blue-for-boys (Hämtad 2015-02-24).

14  Hartmann, Margreth . The History Of Pink For Girls, Blue For Boys. Jezebel. 4/10/11 8:17pm. http://jezebel.com/5790638/the-
history-of-pink-for-girls-blue-for-boys (Hämtad 2015-02-24).

15  Spiekermann, Erik. Ginger E.M. Stop Stealing Sheep & find out how type works. 2. uppl. California: Adobe Press Berkeley, 
2003. Sid 43

16  Spiekermann, (2003) Stop Stealing Sheep & find out how type works. Sid 177
17 Bilaga G: Intervju Jens Börjesson, Dream Interactive.

11

http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys
http://jezebel.com/5790638/the-history-of-pink-for-girls-blue-for-boys


flesta webbläsare även kommer att kunna läsa in ditt valda typsnitt. Om du väljer ett 

ovanligt typsnitt är risken stor att olika webbläsare inte hanterar detta typsnitt och  

automatiskt väljer ett annat.18 Jag valde att använda Verdana som är, enligt artikeln 

Comparing the legibility of six ClearType typefaces to Verdana and Times New Roman, 

ett av världens mest förekommande typsnitt. Sökandet var inte slut och jag ville hitta en 

kombination med ett annat typsnitt till rubriker. ”Rubriken måste vara större än 

brödtexten”19 men även ha en viss tyngd i kontrast till det snirkliga lätta typsnittet 

Grafolita Skript i loggan. Jag ansåg följaktligen att Verdana inte levde upp till dessa 

krav för rubriker. I detta vägskäl av arbetet var tre onlineverktyg till stor hjälp. Med den 

första kunde jag se trender på olika kombinationer av brödtext och rubriker.20 Efter detta

kunde jag tydligt ta ställning till vad jag var ute efter – något med tyngd, samtid, men 

även med en viss personlighet som samspelar bra med Verdana. Den andra21 gav 

exempel på två till tre bra typsnittskombinationer för webb. Den tredje22 kunde jag mata 

in mina valda fontkombinationer och färger så visade den hur det kunde se ut, ungefär 

som en grafisk profil Source Sans Black ger den visuella tyngd som Verdana saknar. 

Jag valde därför Source Sans Black till rubrik och Verdana till alla övrig text.

18   Spiekermann, (2003) Stop Stealing Sheep & find out how type works. Sid 177

19   Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid 234. 

20  (http://www.insquaremedia.com/blog/15-web-design-stuff/50-our-favourite-google-font-combinations)

21  (http://font-combinator.com/)

22   (http://explorationsintypography.com/combinations/) 
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 Figur 7: Teori.  Exempel av placering av text i  
layout. 

Figur 8 Grafisk profil: Bilden visar min enkla 
grafiska profil.

http://explorationsintypography.com/combinations/
http://font-combinator.com/
http://www.insquaremedia.com/blog/15-web-design-stuff/50-our-favourite-google-font-combinations


3.6 Gridsystem

Det är samma regler när det gäller uppbyggnaden av en läsbar hemsida som en läsbar 

poster eller broschyr. Det finns olika gridsystem att använda sig av för att skapa 

harmoni. ”Harmoni skapas genom att arbeta med mellanrumsformer och gruppering” 23 

Lyckade exempel är att dela upp den tänka ytan på tredjedelar eller niondelar. I 

webbdesign kan dessa tredjedelar sedan delas upp i fyra staplar vardera – totalt tolv 

staplar på en total yta av 960 pixlar, applicera sedan 10 pixlars marginal på vardera sida 

så får du totalt 980 pixlar, en storlek alla skärmar samt surfplattor kan hantera. Detta 

system kallas för 960 gridsystem, och jag valde att använda detta system eftersom det är

det vanligaste och vi vill att besökare ska känna sig trygga och känna igen sig på sidan 

de kommit in på även om den är nylanserad. Ett verktyg var en nödvändighet för att 

strukturera det visuella intrycket enligt mig. När ytan var bestämt måste hierarki 

tillämpas. 

23Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid 227. 
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Figur 9: Gridsystem. Exempel från litteratur på 
tillämpning av gridsystem.

F
Figur 10 Print Screen. Print Screen i 
arbetsprocessen av attillämpa gridsystem.



3.7 Flöde

Att prioritera information som man vill att besökaren ska uppfatta är samma princip 

som att skapa flöde och hotspots i en butik. När man planerar en webbutik är det viktigt 

att rita upp en flow-chart, alltså ett tänkt flöde, och i butik ritar man alltid upp den rutt 

man vill att kunden helst ska ta genom butiken. Genom att styra kunden till så få val 

som möjligt av möjliga rutter kan man skapa fler hotspots. Dessa hotspots används till 

att lägga fram prioriterad information, så som erbjudanden eller nyheter. För att skapa 

flöde på webbsidor tillämpas hierarki.

3.8 Hierarki

Det som står i hierarki vinner synonymt med: system med bestämd rangordning24 Jag 

vill använda ett bestämt rangordningssystem för att skapa det informationsflöde vi tänkt

oss att kunden ska uppleva. Det är viktigt att prioritera information på första sidan ”99%

av alla besökare lämnar din sida utan att göra något”25. Vad vill vi att besökare ska se 

först? och hur får vi dem att stanna kvar? Det finns två typer av kunder; de som vet vad 

de vill ha (medvetna) och de som letar inspiration (inte medvetna-impulsköpare)26 det är

viktigt att bygga en hierarki som fungerar för båda. Efter ett möte med beställarna 

Ronny Östling och Ola Johansson var vi överens om prioritetsordningen av information:

1. Logga (eftersom det är ett nylanserat märke som behöver igenkänning)

2. Info om vilken sida besökaren hamnat på

3. Produkter 

4. Sök & Kategorier.   

5. Interaktion (vill att det händer någon som besökaren kan samverka med)

24   Hierarki. Synonymer.se 2015. http://www.synonymer.se/?query=hierarki (Hämtad 2010-04-02)
25 Se mer information på Bilaga A: Rapport från JAJJA.
26  Nordfält, Jens. Marknadsföring i butik : om forskning och branschkunskap i detaljhandeln. Kristianstad: Liber, 2007. sid.32
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Figur 11: Site Map. Bilden visar när jag började 
planera flöde för hemsidan.

Figur 12: Butiksflöde. Bilden visar hur jag börjat 
rita flödet för butiken.



Författarna Gärde och Speikermann är enhälliga om nästa steg: ”Hierarki delas upp i 

storlek, form, färg, och placering. Inom detta område utnyttjar man ögats förmåga att 

snabbt bearbeta informationen och dela upp ämnen i undergrupper”27  Det måste alltså 

finnas en hierarki i färg och form för att skapa det flöde för ögat som vi önskar. 

Formhierarki i teori Formhierarki applicerad på mitt projekt

Formhierarki – Om du placerar en ensam 

cirkel i ett område med bara fyrkanter 

utnyttjar man ögats förmåga att gruppera 

objekt för att skilja dem från varandra.28

Hitta ett system för loggan att vinna 

hierarkin. Jag valde form, färg och 

placering. Även texten, som informerar 

vad sidan handlar om, drar till sig 

uppmärksamhet med bakgrundsformen.

27   Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid. 227

28  Gärde, Marcus (2010)– Typografins väg. 1 sid 232. 
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Figur 14: Bilden ovan visar hur jag skapat hierarki 
med hjälp av form. 

Figur 13: Form hierarki teori. Bilden ovan visar 
exempel hur man kan skapa hierarki med form.



Storlekshierarki - störst går först 

Om du skapar en bild eller text som skiljer

sig kolossalt i storlek från övrig text eller 

bild kommer ögat dras till detta fält och 

vinna kampen om uppmärksamhet.

För att öka chansen att besökaren stannar 

på sidan behövs det interaktion, det vill 

säga, ett samspel där besökaren själv kan 

agera29. Det får inte vara för svårt och bör 

bygga på igenkänningsmetoden. Jag valde 

en film, och att lägga den stort enligt 

storlekshierarkin.

Färghierarki 

Uppfatta information snabbare med färg. Jag valde att urskilja min prioriterade 

information med starka kontrastfärger. 

29 Interaktion. National Encyklopedin. www.ne.se 2015. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/interaktion (Hämtad 
2010-04-02) samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.
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Figur 15: Storlekshierarki i teori. Bilden ovan 
visar hur man tillämpar storlek som hierarki i layout.

Figur 17: Färghierarki i teori. Bilden ovan 
visar hur man kan tillämpa färg för att vinan 
hierarki. (bild gömd)

Figur 18: Färg hierarki. Bilden visar hur jag 
tillämpat färger i hierarki.

Figur 16: Storlekshierarki. Bilden ovan visar hur 
jag storlek som hierarki i min layout. 



Hierarki genom placering

I västerländska kulturer läser vi de flesta 

layouter och sidor på samma sätt som vi är

vana vid att läsa. Uppifrån och ner, vänster

till höger. Enligt Jajjas rapport (Bilaga A)

Hittar 73% av alla besökare in på din sida 

via googlebots. Googlebots läser av 

relevans av information från övre vänster 

hörnet. Det blir därav sidans viktigaste 

hotspot. 

Genom att lägga loggan längst upp till 

vänster har jag säkrat att den ses först av 

besökarna. Även allt annat som jag vill 

prioritera så som produkter, sök och 

slogan ligger uppe till vänster. Något vi i 

datakommunikationen kallar för att ha 

utnyttjat en ”hot spot” Pilarna visar hur de 

flesta kommer läsa av sidans innehåll. 

3.8.1 Sekundärinformation på webbsidan

När hierarki är skapad är nästa steg i processen den sekundära informationen och hur vi 

ska få ögat att hitta den. I detta fall ville vi prioritera bort så mycket sekundär 

information som möjligt från förstasidan. Här gjorde vi även valet, jag och beställaren 

tillsammans, att inte ha sidan som en one page alltså en sidan man skrollar ner och hittar

mer och mer information. Sekundärinformation blev därför endast länkar så som: Om 

oss, frequently asked questions, cookies, kontakt, registrera, logga in, dela på sociala 

medier och genväg till kundkorgen. Allt detta fick därför presenteras i vitt samt i mindre

skala än den prioriterade informationen. 
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Figur 19: Placeringshierarki i teori. 
Bilden ovan visar hur västerländska kunder 
läser av en sida. (bild gömd)

Figur 20: Placeringshierarki. Bilden ovan visar 
hur besökare kommer läsa av webbsidan jag skapat.



4 Resultat 
Här är min slutgiltiga jämförelse mellan min process att bygga en hemsida och min 
process att bygga en butik som jag även gjorde under projekttidens gång. 

Likheter mellan hur jag skapar en butik och hur jag skapade en denna hemsida:

Butik: Hemsida:
Få en grafisk profil. Moodboard/styleboard
Moodboard/styleboard Skapa grafisk profil
Skissa på koncept Försöka applicera moodboard i en layout.
Rita önskat flöde i lokalen Göra en flowchart och tänka ut flöde på sidan
Rita hotsports som uppkommer av flöde. Rita ut hotsports den tomma layouten.
Bestäm media för hotsports Rita ut prioriterad information på hotsports.
Rita in kassa och nödutgångar Lägg upp ett gridsystem. 
Rita ut inredning efter tänkt flöde Skapa design efter drid principer. 

Exempel på jämförelse i processen. Se hela bildserien i Bilaga F. 

Definiera hotspots på hemsida. Definiera hotspots i butik. 

Designen jag har tagit fram som förslag till Just made by me är lättnavigerad och enkel i

sin design. Besökare kan lätt känna igen sidans upplägg ifrån andra sidor de besökt, 

vilket inger förtroende för en sida man faktiskt ska betala på. Dock är inte resultatet så 

originellt som jag hade hoppats på att kunna ta fram. Jag anser ändå att resultatet speglar

mina designpreferenser bra utan att kompromissa med funktionen av sidan och 

beställarnas input. Det har varit svårt många gånger då jag har fått ta ställning och backa

flera steg. Detta har känts tungt då jag praktiskt taget fått börja om flera gånger om. Jag 

har lärt mig mycket och är glad att projektet har fått ta så pass lång tid att den rätta 

designen fått växa fram ur pusselbitarna som skapats med hjälp av handledare, böcker 

och intervjuer.
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Figur 22: Filter. Bilden visar val av filter i din sökning, så som färg. 

 Figur 21: Framsida. Första sidan du möter som kund.
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Figur 23: Kategorier. Bild som visar hur det ser ut när du klickar på knappen Kategorier
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Figur 24: Segmenteringsexempel av produkter. Bild som visar hur segmenteringen av taklampor kan 
se ut när du tryckt på denna kategori. 
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 Figur 25: Din profil sida. Bilden visar hur din egna profil sida som kreatör på JustMadebyme.com   
skulle kunna se ut.



5 Slutdiskussion

Att designa för webben är ett nytt spännande område för mig och därför har även 

designprocessen varit svår. Vart ska jag börja? Allt för stora avsaknader i kunskaper 

inom grafisk design och för lite förståelse för online shopping. 

Även då jag testat många upplägg som varit ”utanför boxen” avfärdades samtliga 

eftersom testpersoner jag frågade inte kunde relatera direkt till en webbshop. Det är 

därför svårt att göra stora utstickande ändringar vid skapandet av en webbshop. 

Att designa grunderna för hur en hemsida ska se ut liknar många gånger hur man 

designar för en fysisk butik. Ett exempel är att definiera hotspots för att lägga fram 

prioriterad information. Skapa flöde genom att jobba med färg och form i hierarki. 

Säljstyra med produkter. 

Det som skiljer sig är den personliga interaktionen du kan känna i en butik av att någon 

tar hand om dig och kanske rent av ger dig expertråd. 

I en webbshop känner du dig ganska ensam i dina val även om det finns relaterade varor

och exempel av vad andra kunder valt att köpa. Att gå ut för att shoppa i fysiska butiker 

är mer av en social akt än att köpa saker online även om shopping online kan framkalla 

andra känslor så som spänning och längtan efter att få hem det du valt ut från en bild. 

Dessutom kan du aldrig få känslan av material även om du kan förstora upp bilden. Om 

jag till exempel vill köpa en handduk är det svårt för mig att bli övertygad om att jag 

ska köpa den dyrare handduken framför den billiga om jag inte får känna med fingrarna 

på materialet. Även inspirationsmoment som jag tidigare jobbat mycket med i butiker så

som skyltfönster och aktivitetspodier där man grupperat varor som här matchar för 

bättre merförsäljning saknas i webbshop. Den finns i form av ett erbjudande att klicka 

vidare på fler liknande produkter men inte kombinerat av den som äger butiken. Jag har 

påbörjat detta arbete med personliga råd som poppar upp oväntat när man ska klicka på 

en färg m.m. Men tänker även att säljarna kan få chansen att kombinera ihop sina och 

andras varor som en typ av Co-Ordinationsbord som är vanligt att man möter i början av

en fysisk shop. På så vis kan man få en känsla av att säljaren erbjuder dig sin personliga 

smak i kombinationer av produkter. Även text, copy, går att utveckla och behöver 

skapas en profil för hur Just made by me vill tala till sina besökare. 

Eftersom den tänkta målgruppen till sidan är miljömedvetna och designintresserade är 

det viktigt att visa det. Vi hade ett möte endast tillägnat hur vi ska uppmuntra till att den

mest miljövänliga designen hamnar högst upp. Det går! Men det kommer bli mycket 

jobb med kontrollanter för att uppnå de krav vi vill ställa på material med mera som 
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måste kontrolleras. Ett sätt är att sätta standard från början och när säljaren matar in sin 

materialbeskrivning på produkten som han/hon tänkte sälja, kommer det upp en 

validering av miljöranking, ungefär som hur säkert ditt lösenord är. Är du och din 

produkt väldigt högt, hamnar du även högre på sidan i din kategori. Detta skulle 

behövas förbättras och förverkligas i nästa steg. 
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Bilagor

Bilaga A 
Utdrag från JAJJAs rapport 
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Fortsättning ttdrag från JAJJAs rapport.
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Bilaga B
Första skissen över hur sidan fungerar. 
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Bilaga C
Tre moodboards jag började presentera för beställarna. 
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Bilaga D
Design processen i Print Screen intervaller. 

Första snabba skissen. 
Lägger något som besökarna kan integrera med på framsidan. Ett hjul med bilder. 
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Trenderna sa ljusa doca färger och jag provade därför använda mer av retro stilen. 
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Beställarna är väldigt måna om att visa människorna bakom produkterna. 

Definiera hotspots på sidan som kan vinna hierarkin och skapa flöde. 
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Ta tillbaka färgstarkt! Reducera färger. Ny grafisk profil. Börjar jobba med 960 
gridsystem. Allting gick mycket lättare då. 

Layout när jag jobbat med grid. 
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Hur många produkter du har i din varokorg. Mixtrar med gråa toner och avrundningar 
på kanter. 

Bytte till en lätt illustrerad stop-motion film på 18 sekunder. 
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Gillade inte att menyn bara var text på en så pass färgstark och visuell hemsida. 
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Efter menyn kommer du till belysning och kan välja i vänster sidan vilken typ av lampa.
Du kan även filtrera mellan färg, material och modell. Dessa filter ändras beroende på 
vad du väljer för kategori. 
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Bilaga E
Designprocessen bakom den grafisk profilen. 
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Bilaga F
Planera en butik.
Flöde och hotspots när jag planerat en butik. 

      A. Börja med tänkt flöde.
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       B. Definiera hotspots. 

C . Skapa segmentering och gruppering av utbud.
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Flowchart över processen att planera en butik.

43



Bilaga G
Intervju med sakkunnig: Front End Designer. Jens Börjesson.

Intervjun är bandad och sedan nerskriven i text av rapportförfattaren.

Vad ser vi för trender?
- One page set-up! Det är något vi sett de senaste året komma in hårt och 

kan stanna ett litet tag till. Då kan du få all info på en och samma första sida.  Även om 
det skulle ligga länkar där uppe kommer som du klickar på kommer det ändå bara 
resultera i att du hoppar ner en bit på sidan. Man kan ju ställa sig frågan om det är 
befogat att komma till en ny sida och riskera att tappa besökare på sidladdning och 
statisk sett vet vi att många tråkar ut ju fler klick som måste göras. 

- När man gör en Onepage ser vi även en trend snabbt dök upp med något 
3d-aktig effekt. ”backdropen” och front (text/bild) håller inte alltid samma tempo utan 
liksom tonar in i takt med att besökaren interagerar med sidan och skrollar. 

- Andra trender vi ser är ”mobile first” det betyder att man skapar en 
version för mobilen och dess mycket begränsade skärmyta och möjligheter för att sedan 
efter de utveckla en version för ipad och dator. Dvs. man börjar minimalistiskt och 
smått för att inte risker att ta med något som är överflödigt och sedan skalar upp utan att
därför lägga till något. Jag gillar detta systemet men man kan se några trender som är 
mindre uppskattade så som ”hamburger menyn” som även den är en trend men jag 
absolut inte gillar! Facebook hade den ett tag och drog därför med sig många. Men när 
facebook tog bort den fanns den där för att stanna på dem andra sidorna. 
Hamburgermenyn är den ikonen du säkert sett med tre streck liksom som betyder 
”meny” den var på gränsen till okej när dem kom för APP eftersom mobilen har ett 
begränsat utrymme att visa meny på. Men när den smittat av sig genom ”mobil first” 
trenden till skärmar blir det märkligt.  

Vad finns det för myter som vi kan slå hål på i branschen? 
- Att det inte spelar någon roll om vi har seriffer eller san serifer på nätet. 

Nu för tiden har vi så pass bra skärmar och upplösningar att nästan ingen är beroende av
att läsa utan seriffer från skärmen. 

- Att det måste vara 72 DPI (dots per inch) när man ska lägga ut bilder på 
webben. Jag tex. har en mycket bättre skärm nu för tiden likt många andra som kan 
hantera bra mycket högre upplösningar. Trenderna följer tekniska förutsättningar. 
Lösningen har väl funnits där i form av HD skärm med mera men det är inte förrän nu 
apple känner att dem kunnat släppa ut en riktigt bra retina skärm från apple till exempel.
Dock krävs det att alla tekniska förutsättningar samspelar. Har man högre upplösning på
bilderna blir det snyggare men tyngre att ladda. Detta är okej men dock måste alla 
tekniska förutsättningar samspela bra då tex. server, webbläsare och din skärm. Många 
webbläsare fotar bara av din bild och lägger upp en mindre upplöst kopia.

- Men har detta då en effekt för dem som vill tex. Lägga upp estetiska 
kreationer och fotografer som vill lägga upp deras bästa bilder?
Det är en avvägning helt klart. Man kan välja att ha någon bild i bättre kvalité om man 
bygger sidan själv. Dock ska man verkligen testa sidan noga från olika datorer och 
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webbläsare även om du säkrat med en stor rymlig server. Sidladdning är det värsta du 
kan råka ut för. Och riskerar givetvis att tappa besökare som tröttar innan dem nått 
första sidan. 

Vad är retina skärm? 
- Retina skärm är mycket bra skärpa, som flera HD skärmar som sitter 

ihop med minskats ner till de format du vill ha och behöver. 

Vad tror du om att man läser av sidor som ett Z?
- Kanske att det fortfarande stämmer när det gäller dem här ”one page” 

absolut finns tror jag att man läser av sidan som du vanligtvis läser men det betyder inte 
alltid från höger till vänster det finns ju länder som läser från vänster till höger eller 
uppifrån och ner... då tror jag dem gör det automatiskt med hemsidor med om det inte 
finns en tydlig hierarki på sidans upplägg. 

Vad tycker du om dem som försöker göra sidor själv? 
- Jag gör så att säga branschanalys.... Från början var ju CMS till 

webbdesign i branschen för att underlätta, men märkte ganska snabbt att det fanns en 
bredare målgrupp av användare.. ja alltså dem vad ska man säga ”Självpublicera” som 
ej kan koda och då blev det ett annat kommersiellt intresse plötsligen. När man har 
verktyg så som ”dra och släppa” så blir det nästan oemotståndligt för någon som kan 
färg och form att försöka. Och det tycker jag man ska göra. Men problematiken blir när 
kompetensen om användarvänlighet inte finns och erfarenheten av hur man navigerar på
internet. Igen beror det på vad syftet med sidan är? 
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Bilaga H
Coustomer Journy Mapping av Etsy.com
Sammanfattning av anteckningar när jag la upp min bok till försäljning på Etsy.com. 

Första intrycket av sidan.
Namnet Etsy- inte lätt att komma ihåg eller stava men bra att dem tagit många domäner 
även om man stavar fel kommer man in på samma.
- inget intressant uppe till vänster.
- borde ha något som rör sig. eller pop-up?
- halva bilder fungerar bara om dem är mycket större. detta ser märkligt ut eftersom man
inte vet vad det är. APP och present kort? 
- bra med sökfunktion
- gillar inte att man kan skrolla ner när man skrollar ner känns sidan helt annorlunda. en 
anan sida? 
- det ligger en mycket roligare bild längre ner som kunde varit första uppslaget? 
- första bilden förstår jag inte så bra den är väldigt rosa men inte förrän efter tittat på den
i 3 min förstod jag att det var för alla hjärtans dag den var rosa. 
- på Ikea fick jag lära mig att det inte alltid är bra att kommunicera saker som "the 
perfekt chistmas gift" vem säger att vi har de? så andra sidan är det bra marknadsföring. 
- tveksam till "shop now" uppmaning.
- en förklaring om vad sidan är och vart man hamnat? 
- 70% kommer aldrig tillbaka in på en sida igen så man har bara ”one shot” 
- är det bra med hela vägen ut i sidorna?
- inte kompatibel till mobil mm om man inte har appen. men bra att den kommer upp på
första sidan att man kan skaffa den. bra enligt jajja att ha vad "design bloggare" gillar.

Test 1: Att vara kund hos Etsy.com och vill sälja. 
• Går in letar ca 30 sek hittar registrera mig.
• Det finns en rad som heter female- male – rather not say. Detta anser jag vara en 

onödig funktion att ha och be folk fylla i. 
• När jag blivit medlem kom jag in på sidan. Jag måste dock bekräfta mitt 

medlemskap genom att acceptera ett email dem skickat till mig på min gmail. 
• Jag kan välja att snygga till min profil men jag letar efter hur jag kan sälja saker.
• Längst ner hittar jag efter ca 1 min en knapp som heter open a shop? Kan det 

vara den?
• Jag får upp en sidan som berättar vad jag kan sälja. Jag antar att det är förslag 

men ser ut som att jag bara kan välja på kategorierna: ”Handmade gods” 
”vintage items” ”Craft supplies” under finns argument om varför jag ska sälja på
Etsy.com

• efter kommer en pop-up som frågar vad för inställningar jag vill ha i språk och 
pengar.

• Välja namn på min shop.
• Sedan mina mål med säljandet. 
• Efter detta kan jag börja lägga in min första sak.
• Det gick lätt allting tills det blev en aningen svår engelska och jag inte förstår 

vad jag ska göra. 
• Fyller i saker som vad jag vill ha för sökord. Vad den ska kosta. Fraktkostnad 

och vart jag är beredd att frakta den till. När jag gjort den. Hur många jag har i 
lager. 
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• Efter fyllt i allt i ca 30 min händer de som inte ska hända. De står att jag inte kan
gå vidare för att något är fel.. en titel? Men inte vilken eller hur jag kan rätta till 
det. Detta händer ofta på internet upplever jag.

• Efter ändrat och hittat vad som behöver ändras kunde jag gå vidare och se en 
förhandsgranskning av vad jag lagt upp. 

• Fler produkter?
• Bank uppgifter. Här berättar dem även att dem kommer att ta 4% av 

försäljningen + 3kr varje gång jag säljer en sak. 
• Efter fyllt i mina bankdetaljer kunde dem inte verifiera vem jag är. Därför vill 

dem att jag ska scana in mitt pass men det känns inte bra alls så jag trycker skip 
och ser vad som händer. 

• Genom att skriva in sina uppgifter och trycka godkänns har jag gått med på 
deras ”terms och conditions”.

• Nu framgår det att jag bör betala 0.20 USD per sak jag vill lägga upp en bild.
• Och att 3.5% av köpet kommer att gå till etsy.com
• jag fyllde i min banknummer och uppgifter igen och vet inte riktigt i slutendan 

hur mycket eller om dem kommer ta betalt av kortet nu? Min bok ligger uppe 
och ser riktigt bra ut! Det var ganska smidigt att lägga upp men tog min ändå ca 
1 timme och 20 minuter att få klart allt inkl. hitta bra bilder på boken och 
överväga beskrivning om texten mm.

• Nu ska vi se test 2: köpa boken. 

• Test 2: Att vara kund hos Etsy.com och vill köpa.
• känns dumt att man måste registrera sig bara för titta på produkter och att 

handla? Vill vi ha det så på vår sida?
• Jag trycker direkt på kategoriknappen och försöker hitta böcker. 
• När jag tryckt böcker inser jag det omöjliga att filtrera för att kunna hitta min 

bok.
• Jag provar därför sök. Jag lotsas att jag inte helt vet vad min bok heter och 

skriver in flera av de sökord jag nyss lagt in. Tyvärr inga träffar. 
• Inte förrän jag skriver exakta titeln ”svengelska” får jag träff och kan köpa den. 
• Jag anser informationen om hur jag köper den är tillräcklig och 

förtroendeingivande. Kanske att vi kan ha exakt detta system med, det verkar 
vara standard? Har sett att det nästan alltid ser liknande ut när man väl hittat den 
artikel man letar efter. 

• Före jag handlat klart frågat Etsy om jag vill shoppa mer? Kanske titta på 
liknande produkter? 

• Jag väljer gå till varukorg som berättar vad jag har i varukorgen. 
• Här efter är Pay-pal standard funktioner upplever jag och inte mycket mer eller 

mindre. 
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