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Sammanfattning 
Sedan drygt ett år tillbaka driver Coffeehouse i Eskilstuna, Havana Club i samma 
lokaler som kaféet. Havana Club drivs kvällstid på fredagar och lördagar. Dessa 
kvällar förvandlas kaféet till en kubansk klubb/bar med latinamerikansk musik. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att i enlighet med god 
informationsdesign skapa ett förslag till en målgruppsanpassad webbplats för 
dessa båda verksamheter. Genom enkätundersökningar, intervjuer och analyser, 
har jag tagit reda på hur målgruppen ser ut samt vilket informationsbehov de har. 
 
Genom att skapa en webbplats som består av två olika webbdelar – en för varje 
verksamhet – har jag fått möjlighet att särskilja de två olika webbdelarna så att de 
i enlighet med god informationsdesign kunnat anpassas till sin specifika 
verksamhet. 
 
Efter utprovningar av webbplatsen hos målgruppen, kunde jag konstatera att 
webbplatsen tillgodoser det informationsbehov som målgruppen har. Webbplatsen 
har också visat sig vara lättnavigerad och på ett estetiskt tilltalande sätt förmedla 
den atmosfär som kaféet respektive klubben/baren representerar. 
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1 Inledning 
 
Coffeehouse, coffee shop eller café är den engelska motsvarigheterna till det 
svenska kafé. Ett coffeehouse delar lite av det karaktäristiska för en bar och lite av 
det karaktäristiska för en restaurant. Ett coffeehouse serverar främst olika typer av 
kaffedrinkar, te och varm choklad. Ofta serveras även lunchmat i form av 
smörgåsar, sallader och lättare varma rätter så som pajer eller soppor.  
 
Det persiska qahveh-khaneh (kafé, persiska) är det första kända kafé vi känner till. 
Där har det ända sedan 1500-talet fungerat som en social samlingsplats där män 
träffades för att dricka kaffe eller te, lyssna på musik och spela schack eller 
backgammon. Först på 1600-talet blev kaféer populära i Europa genom 
introducerandet av kaffe. 1652 öppnades det första kaféet i London. (Wikipedia 
[www]. 2006-05-15. Coffeehouse) 

1.1 Bakgrund 
Coffeehouse är ett av Eskilstunas mest välkända kaféer, beläget mitt på gågatan i 
centrum. Coffeehouse ingår i handelskompaniet Livingroom HB som även driver 
den spanska restaurangen Papas Tapas samt Livingroom Champagne & Kaviar, 
även de belägna i Eskilstuna. I Coffeehouse utbud ingår, förutom ett brett 
kaffeutbud, även lättare bakverk så som bullar, kakor och pajer. De serverar även 
lunchmat i form av sallader, baguetter och varma smårätter. 
 
Sedan april 2005 driver Coffeehouse i Eskilstuna även Havana Club i samma 
lokaler som kaféet. Havana Club drivs kvällstid på fredagar och lördagar. Dessa 
kvällar förvandlas kaféet till en kubansk klubb/bar med latinamerikansk musik. 
 
Internet har blivit en allt viktigare informationskanal. 86% av Sveriges befolkning 
i åldrarna 16-54 år surfar på Internet minst en gång i veckan och 80% av dessa 
använder Internet för att söka information om varor och tjänster (SCB [www]. 
2006-05-18 Informationsteknik). Detta visar ett ökat behov och en förväntan hos 
konsumenter att finna information om varor och tjänster på Internet. Därför har 
det också blivit allt viktigare för företag att synas där. De senaste två åren har flera 
nya kaféer öppnats i Eskilstuna. Samtliga av dessa har valt att visa sig på Internet 
genom en egen webbplats. För att sticka ut i detta mediebrus har Coffeehouse nu 
sett ett behov av en webbplats för sina båda verksamheter.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att i enlighet med god informationsdesign 
skapa ett förslag till en målgruppsanpassad webbplats åt Coffeehouse. Syftet med 
denna rapport är att redogöra för hur jag arbetat för att nå detta mål. 
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1.3 Frågeställningar 
Min huvudsakliga frågeställning lyder: 

• Hur kan man genom god informationsdesign skapa en målgruppsanpassad 
webbplats för ett kombinerat kafé och klubb/bar? 

Följdfrågorna lyder: 

• Vad förväntar sig besökaren av en sådan webbplats? 

• Hur skapar man ett lättförståeligt navigationssystem på webbplatsen? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avser skapande av en målgruppsanpassad webbplats åt Coffeehouse. I 
rapporten har jag även tagit upp en problematik kring Coffeehouse förvandling 
från kafé till klubb/bar på kvällstid. På grund av tidsbrist har arbetet inte behandlat 
denna fråga djupare. Vid bestämningen av målgrupp har jag fokuserat på de 
demografiska variablerna. Arbetet avser inte producering av skarpa texter, 
exempelvis nyhetstexter. De texter som finns med i rapporten är endast 
exemplifierande. Det avser inte heller anpassning av texter, bilder och grafik till 
synskadade. 

1.5 Koppling till informationsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som berör flera 
kunskapsområden. De viktigaste av dessa är språk, konst och estetik, 
kommunikation, information, kognition, ekonomi och juridik, medier och teknik. 
(Pettersson 2004:17) 
 
Enligt Pettersson (2002:19) är syftet med informationsdesign att tillgodose 
mottagarens behov av information, genom analys, planering, framställning och 
förståelse av ett budskap – dess innehåll, språk och form. Vidare menar Pettersson 
att ett väl designat informationsmaterial kommer att tillgodose estetik, ekonomi 
och ergonomi. 
 
Detta examensarbete har kopplingar till flera områden inom informationsdesign. 
Det viktigaste området har handlat om att skapa målgruppsanpassad information. 
Att målgruppsanpassa information handlar bland annat om att använda rätt språk, 
lämplig formgivning och maner, samt att använda rätt distributionskanal för att nå 
ut till en målgrupp (Pettersson 2004:270). Arbetet har även kopplingar till 
informationsarkitektur. Det finns flera definitioner av informationsarkitektur. 
Institutet för informationsarkitektur (The Information Architecture Institute  
[www] 2006-05-30. Informationarchitecture) använder tre definitioner för att 
beskriva informationsarkitektur: 

• Strukturell design av delade informationsmiljöer. 

• Konsten och vetenskapen att organisera och etikettera webbplatser, 
intranät, online-mötesplatser och programvaror för att främja 
användarvänlighet. 
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• En framträdande samling av tillämpningar som fokuserar på att föra 
principer för design och arkitektur till den digitala världen. 

Informationsarkitektur kan också beskrivas som konsten att gruppera, prioritera 
och strukturera funktioner, tjänster och information på det sätt som är bäst 
anpassat för användaren (Pettersson 2004:271). 

1.6 Målgrupp 
Larsson (2001:121) beskriver begreppet målgrupp på följande sett: ”En målgrupp 
är enkelt uttryckt den grupp eller de grupper som man vill nå med sitt budskap 
från en organisations sida.” 
  
Att finna rätt målgrupp eller målgrupper och att analysera dem noga är ett mycket 
viktigt moment inom planerad kommunikation. Några av de faktorer som man, 
enligt Larsson (2001:135-131), bör tänka på är att: 

• vissa målgrupper kan prioriteras, andra väljas bort 

• olika argument biter på olika målgrupper 

• informationens omfång, bred och djup kan varieras för olika grupper 

• olika medier fungerar bättre eller sämre mot olika målgrupper 

• olika utformning attraherar målgrupper på olika sätt 

 
Efter samtal med Coffeehouse i Eskilstuna kom jag fram till att de har två 
målgrupper i och med startandet av Havana Club – kafébesökare dagtid och 
klubb/barbesökare kvällstid. Eftersom att dessa målgrupper ser så pass lika ut vad 
gäller demografi och geografi samt att de ofta är både kafé- och 
klubb/barbesökare, har jag dock fokuserat på en gemensam målgrupp. 

1.7 Metoder 
När man vill uppnå så hög vetenskaplighet som möjligt är det viktigt att göra 
medvetna metodval som lämpar sig för de frågor och hypoteser man formulerar. 
Det är också viktigt att använda sig av flera metoder vid en undersökning. På så 
sätt faller inte en hel undersökning om en av metoderna skulle visa sig ha låg 
validitet eller bygga på en teknik som inte varit tillförlitlig. (Ejvegård 2003:31-
32,43,70) 
 
Ett forskningsprojekt inom informationsdesign bör belysas på så många sätt som 
möjligt genom att använda flera olika metoder (Pettersson 2006:13). Därför har 
jag valt att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder när jag gjort mina 
undersökningar. Som kvantitativ metod har jag använt mig av en 
enkätundersökning (bilaga 1). De kvalitativa metoderna består av utprovningar av 
webbplatsen som följts av intervjuer av utprovarna (bilaga 4).  
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Inför examensarbetet har jag också studerat facklitteratur inom ämnena 
informationsdesign, kommunikation, webbdesign och informationsarkitektur. Jag 
har även studerat litteratur inom ämnena kommunikation och metodik, samt 
studerat befintliga statistiska data för att jämföra dessa med resultaten från min 
enkätundersökning.  

1.8 Teoretiska definitioner  
För att skapa en bättre förståelse har jag valt att förklarar några av de tekniska 
termer som används i denna rapport i listan nedan. 
 
Webbplats 
En webbplats kan beskrivas som en presentation av ett visst ämne, en viss 
organisations eller persons verksamhet eller ett visst företags tjänster och varor på 
World Wide Web (Nationalencyklopedin [www]. 2006-05-15. Webbplats). Denna 
presentation består vanligen av flera sammanlänkade webbsidor. 
 
Webbdel 
En webbdel är en underordnad webbplats som enligt Nielsen (2001:223) 
definieras som en grupp webbsidor på en större webbplats som ges en särskild 
utformning och ett eget navigationssystem (Nielsen 2001:223). 
 
Webbsida 
Den informationsmängd på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå 
vidare via en länk (SAOL 1998. Webbsida). 
 
Grafiskt gränssnitt 
Gränssnitt beskrivs i tekniska sammanhang som ”… kontaktyta mellan två system 
eller enheter” (Nationalencyklopedin [www]. 2006-05-15. Gränssnitt). Grafiskt 
gränssnitt kommer från det engelska Graphical User Interface (GUI) och syftar i 
den här rapporten på de samanlagda visuella objekt som webbplatsen använder för 
att kommunicera med användaren. 
 
Layout 
Layout handlar enligt Pettersson (2004:218) om placering av text, bild och andra 
grafiska objekt på en bestämd yta. 
 
Navigationssystem 
Navigationssystemet har som uppgift att hjälpa dig nå en önskad webbsida 
(Rosenfeld och Morville 2002:139). Ofta används grafiska knappar eller klickbar 
text. Ett navigationssystem ska svara på tre grundläggande frågor för användaren: 
[1] Var är jag? [2] Var har jag varit? [3] Vart kan jag gå? (Nielsen 2001:188) 
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Skärmupplösning 
Det finns flera betydelser av begreppet upplösning i datorvärlden. När man pratar 
om en skärms upplösning syftar man oftast på antalet pixlar eller bildpunkter som 
en skärm är uppdelad i (Pettersson 2004:256). På en webbsida har 
skärmupplösningen betydelse på så sätt att den påverkar hur mycket av 
webbsidans innehåll som kan visas utan att användaren måste scrolla innehållet. 
Med skärmupplösning avser jag det antal pixlar i x- och y-led som en skärm kan 
visa. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
När jag jobbat med detta examensarbete har jag haft ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Hermeneutik handlar inte om att söka absoluta sanningar, utan 
om att med hjälp av tolkningar försöka förstå företeelser. Det kan till exempel 
vara att tolka innehållet i ett intervjumaterial. (Infovoice AB [www]. 2006-05-21). 
Hermeneutik.) 
 
Under projektets gång har jag gjort både kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar i form av intervjuer, observationer, och enkätundersökningar. 
Dessa har jag sedan sammanställt och försökt tolka för att sedan komma fram till 
en slutsats. Jag har även gjort en analys av Coffeehouse huvudsakliga 
konkurrenters webbplatser. 
 
Vid utformandet av webbplatsen har jag främst utgått från målgruppens 
förväntningar och önskemål vad gäller innehållet. Givetvis har jag även tagit 
hänsyn till önskemål från Coffeehouse. För att jag skulle vara säker på att 
informationen når fram på ett bra sätt, gjorde jag utprovningar av webbplatsen hos 
målgruppen 

2.2 Arbetssätt 
Innan jag satte igång själva arbetet med att utforma webbplatsen tog jag kontakt 
med Coffeehouse för att diskutera vad de hade för förväntningar och önskemål 
vad gäller innehåll. Vi diskuterade även syftet med webbplatsen från deras sida 
samt vilken målgrupp Coffeehouse har. Sedan gjorde jag en enkätundersökning 
hos målgruppen för att ta reda på deras förväntningar och behov vad gäller 
innehållet på webbplatsen. Jag studerade även andra kaféwebbplatser i Eskilstuna 
för att bilda mig en uppfattning om konkurrenterna samt studera webbplatsernas 
innehåll och struktur. Efter att ha skapat mig en så bra bild av målgruppen som 
möjligt, började jag att samla ihop den information som målgruppen ansåg sig ha 
ett behov av. Sedan börjande jag att skissa på ett grafiskt gränssnitt och en design 
för webbplatsen där informationen skulle pressenteras på. Sedan började arbetet 
med att utforma webbplatsen. 

För att jag skulle vara säker på att webbplatsen nådde fram till målgruppen 
gjorde jag ett användartest. Därefter rättade jag till eventuella brister i designen. 

2.3 Material 
Webbsidornas textinnehåll är hämtat från Coffeehouse menyer samt muntligen 
från min kontaktperson på Coffeehouse. Logotyper har jag fått från Coffeehouse. 
Jag har även tagit en serie fotografier på lokalen, invändigt och utvändigt, för att 
sedan bearbeta dessa med hjälp av Adobe Photoshop CS. Webbplatsen är 
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huvudsakligen utformad i Macromedia Flash MX 2004. Jag har även använt mig 
av Macromedia Dreamweaver MX för att skapa en enkät. De grafiska elementen 
på webbplatsen är huvudsakligen skapade med hjälp av Adobe Illustrator CS. 

2.4 Två webbplatser i en? 
Coffeehouse och Havana Club drivs i samma lokaler av samma ägare. Efter 
samtal med min kontaktperson på Coffeehouse kom vi fram till att de ville ha två 
separata webbplatser för de olika verksamheterna men att det ändå skulle vara lätt 
att växla mellan dem. Det skulle också vara tydligt att de båda verksamheterna hör 
ihop, på så sätt att de har samma upphovsman och befinner sig i samma lokaler.  
 
Med detta som utgångspunkt lade jag fram ett förslag om att skapa en webbplats 
som är uppdelad i två webbdelar – en för varje verksamhet – där båda 
webbdelarna utgår från samma grafiska gränssnitt men får en kafé- respektive 
klubb-/barkaraktär beroende på vilken del av webbplatsen besökaren befinner sig 
på. Genom denna lösning får man två webbplatser i en. Detta förtydligar också 
ytterligare för målgruppen att Coffeehouse och Havana Club befinner sig i samma 
lokaler och har samma upphovsman. Vidare är detta en mer ekonomisk lösning då 
man slipper betala för två webbplatser.  

2.5 Konkurrentanalys 
Innan jag började utforma webbplatsen studerade jag några av Coffeehouse 
huvudsakliga konkurrenters webbplatser – Waynes Coffee, Café Sylvia och Café 
Kaka. Av dessa kaféer är Café Kakas koncept mest lik Coffeehouse då även de 
har en bar och anordnar speciella temakvällar emellanåt. Syftet med denna studie 
var att ta reda på vilket innehåll konkurrenternas webbplatser har. Resultatet 
använde jag sedan i en enkätstudie hos målgruppen där syftet var att ta reda på hur 
mycket av detta innehåll som de anser är relevant och förväntat. 
 
Här följer ett utdrag av det innehåll jag fann vid konkurrentanalysen (bilaga 3). 
Waynes Coffee 

• En startsida med kort information om Waynes Coffee samt aktuella 
nyheter. En länk till kontaktsida med adressuppgifter, telefonnummer och 
e-postlänk samt en länk till information om vart deras kaféer ligger. 

• Information om vart Waynes Coffee kaféerna ligger. Karta. 

• Information om sortimentet 

• Information för företag – catering och presentcheckar. 

• Information om hur man blir franchisetagare hos Waynes Coffee. 

• Information om Waynes Coffee. Kontaktinformation, adress, 
telefonnummer och e-post. 

• Pressrum. Bildarkiv med bilder på maten, drycken, interiör och exteriör.  
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Café Sylvia 

• En startsida med information om öppettider och telefonnummer. 

• En sida med adressuppgifter, telefonnummer och e-postlänkar. 

• Prisinformation om Café Sylvias eget espressokaffe. 

• En sida med information om den aktuella utställningen av en konstnär på 
kaféet samt bilder på konsten. 

• En sida med en bild på delar av fikasortimentet, 

• Ett bildgalleri med fotografier på bakverk, interiör och exteriör. 

 
Café kaka 

• En startsida med de senaste nyheterna samt adress, telefonnummer och e-
postlänk. 

• Information och historik om Café Kaka. Information om öppettider. 

• En kafémeny med priser. Information om öppettider. 

• Information om catering, cateringmenyer, bilder på dessa samt en länk till 
ett utskriftsvänligt pdf-dokument med samtliga menyer. 

• Information om aktuella och tidigare evenemang. 

• Information om att hyra kaféet. 

• Länk till en karta till Café Kaka. 

 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att skillnaden i innehåll på webbplatserna 
skiljer stort. Den information som kaféerna valt att visa på startsidan skiljer också. 

2.6 Målgruppsanalys 
När man väl bestämt vilken målgrupp man vill kommunicera med börjar arbetet 
med att analysera den (Larsson 2001:125). Resultatet från denna målgruppsanalys 
är avgörande för hur man utformar informationen. När jag analyserat målgruppen 
har jag fokuserat på de relevanta yttre och inre faktorer som Larsson (2001:126-
131) föreslår som utgångspunkt vid en målgruppsanalys. Vissa av dessa faktorer 
har jag tagit reda på genom en enkätundersökning. Genom samtal med 
Coffeehouse och observationer har jag kommit fram till att följande kännetecknar 
målgruppen: 

2.6.1 Yttre faktorer 
Geografisk belägenhet 
Målgruppen består främst av människor bosatta Eskilstuna, men även av turister. 
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Demografi 

• Huvuddelen av målgruppen är i åldrarna 16-35 men kafébesökarna består 
troligen av en bredare åldersgrupp, från 16 till 60 år. Då majoriteten i 
målgrupperna är i åldrarna 16-35, kommer jag att fokusera på att anpassa 
webbplatsen till dem. Genom att definiera en mindre målgrupp får man 
enligt Bergström (2001:64) möjlighet till spetsigare och mer kreativt 
förfinade budskap. 

• Båda könen är likvärdigt representerade. 

 
Mediefaktorer 
Enligt Nordicom (Nordiskt informationscenter för medie- och 
kommunikationsforskning) har 83 % av Sveriges befolkning i åldrarna 15-34 
tillgång till Internet. Dessutom har närmare 70 % av Sveriges Internetanvändare 
tillgång till bredbandsuppkoppling. Dessa siffror är hämtade ur Nordicoms 
Mediebarometer för 2005. (Nordicom [www]. 2006-05-18 Mediebarometern 
2005.) 
 
Siffrorna från dessa undersökningar baseras på statistik från 2005 och har troligen 
ökat under detta år (2006). Min enkätundersökning (bilaga 2) ger visst stöd för 
detta då den kom fram till att 90 % av de tillfrågade i åldersgruppen 16-35 har 
tillgång till bredbandsuppkoppling. 
 
Majoriteten av målgruppen har troligen en skärmupplösning på minst 1024x768 
pixlar. Företaget TheCounter.com för varje månad statistik över vilken 
skärmupplösning Internetanvändare använder. Under mars månad år 2006 
använde 78% en skärmupplösning på minst 1024x768 pixlar och endast 16% hade 
en skärmupplösning på 800x600 pixlar (TheCounter.com [www]. 2006-04-20. 
Resolution Stats). Även här ger enkätundersökningen ett visst stöd för dessa 
siffror då den visar att 87% av svarspersonerna använder en skärmupplösning på 
minst 1024x768 pixlar. 

2.6.2 Inre faktorer 
Behov och motivation 
Målgruppens behov och motivation att ta till sig information varierar troligen. 
Klub-/barbesökarna har förmodligen ett större behov av information då ett besök 
på Havana Club oftast är mer planerat än ett kafébesök. Enligt 
enkätundersökningen har målgruppen främst ett behov av att söka information om 
kaféet/klubben/baren, öppettider, kontaktuppgifter, evenemang, vägbeskrivning, 
utbud, se bilder från interiör samt vimmelbilder. 
 
Beredskap för information 
Eftersom att informationen kommer att ligga på en webbplats, kan målgruppen 
själva bestämma när de vill ta del av den. På så sätt har de en bra beredskap för 
informationen. 
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Förhållandet till ämnet 
Målgruppen har troligen ett positivt förhållande till ämnet eftersom informationen 
inte är påtvingad utan önskad. 
 
Kunskaper 
Enkätundersökningen visade att 87 % av de tillfrågade Internetanvändarna surfade 
på Internet varje dag. Därför kan man anta att målgruppen har grundläggande eller 
goda datorkunskaper. Detta antagande får också sitt stöd i det att Statistiska 
Centralbyrån (SCB) har kommit fram till att 82,5 % av privatpersoner i åldrarna 
16-34 använder Internet för att söka information om varor och tjänster (SCB 
[www]. 2006-05-18 Informationsteknik). 

2.7 Enkätundersökning 
Englund och Guldbrand (2001:33) talar om vikten att ta reda på målgruppens 
förväntningar vad gäller innehållet på en webbplats. Detta var också det främsta 
syftet med enkätundersökningen. Enligt Ejvegård (2003:54) passar en 
enkätundersökning också bäst när man ska ta reda på vad vanligt folk har för 
attityder, smak och åsikter. Ett annat syfte med enkäten var att ta reda på hur 
snabb målgruppens Internetuppkoppling är samt vilken skärmupplösning de 
använder. Resultatet för enkätundersökningen använde jag sedan för att anpassa 
webbplatsen efter målgruppens förväntningar och tekniska förutsättningar. 

2.7.1 Utformning och genomförande 
För att svaren skulle kunna bearbetas statistiskt, valde jag att använda bundna 
svarsalternativ i enkäten (Ejvegård 2003:54). Jag valde också att ställa så få frågor 
som möjligt för att så många som möjligt skulle kunna tänka sig att svara på 
enkäten (Ejvegård 2003:54). Enkäten delades in i två delar efter de yttre och inre 
faktorer som presenteras i målgruppsanalysen. Den första delen bestod av frågor 
om svarspersonens tekniska utrustning och Internetvanor. Den andra delen ställde 
frågor om svarspersonens förväntningar på webbplatsers innehåll. De frågorna 
utgick från innehållet på konkurrenternas webbplatser. 
 
Följande frågor ställdes (Bilaga 1): 

Del 1 – yttre faktorer 
1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Har du tillgång till Internetuppkoppling? 

4. Var använder du Internet? 

5. Vilken typ av Internetuppkoppling har du på den dator du använder mest? 

6. Hur ofta surfar du på Internet? 

7. Vilken skärmupplösning använder du? 
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Del 2 – inre faktorer 
1. Hur viktigt är det för dig att hitta följande information på en webbplats för 

ett kafé? 

2. Hur viktigt är det för dig att hitta följande information på en webbplats för 
en klubb/bar? 

 
För att jag skulle vara säker på att frågorna blev förstådda, gjorde jag utprovningar 
av enkäten innan jag delade ut den till en större grupp. Enkäten delades sedan ut 
både i pappersform och via e-post. På så sätt blir inte Internetvana respondenter 
överrepresenterade på grund av distributionssättet, och enkäten når en så bred del 
av målgruppen som möjligt. De tillfrågade valdes noga ut för att representera en 
så stor del av målgruppen som möjligt. De bestod av olika människor i min 
omgivning (både bekanta och obekanta) i åldrarna 18-58 och av båda könen. 
Majoriteten av de tillfrågade vad dock i åldrarna 18-35 vilket stämmer väl överens 
med målgruppen. Av de totalt 40 tillfrågade personerna svarade 32 på enkäten – 
17 svarade via e-post och 15 svarade på enkäten i pappersform. Svarsfrekvensen 
var lika stor hos de båda könen. Enligt Ejvegård (2003:56) bör man tillfråga minst 
40 personer vid en enkätundersökning för att resultatet ska vara meningsfullt att 
bearbeta statistiskt. På grund av projektets tidsbegränsning ansåg jag att det var 
tillräckligt att tillfråga 40 personer. Eftersom att svarsfrekvensen var så pass hög, 
ansåg jag att enkätens resultat var tillförlitligt. 

2.7.2 Resultat 
Del 1 – yttre faktorer 
Utifrån enkäten kunde jag dra följande slutsatser om svarspersonernas tekniska 
utrustning och Internetvanor (Bilaga 2): 

• Samtliga har tillgång till Internet – antingen hemma, på skolan eller på 
jobbet. 

• 85% surfar på Internet varje dag och resterade 15% surfar på Internet 2-5 
gånger i veckan. 

• 90% har tillgång till bredband, 7% har en uppringd modemanslutning och 
3% vet inte vilken typ av Internetanslutning de har. 

• 87% använder en skärmupplösning på minst 1024x768 pixlar, 3% 
använder en skärmupplösning på 800x600 pixlar.10 % vet inte vilken 
skärmupplösning de har. 

 
Del 2 – inre faktorer 
Vad gäller svarspersonernas förväntningar på vad en webbplats för ett kafé 
respektive klubb ska innehålla kan man dra följande slutsatser: 
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Här listas den information som ansågs vara viktigast att hitta på en webbplats för 
ett kafé. Dessa delfrågor fick mer än tre poäng på en skala mellan 1 och 5   
(1=inte viktigt och 5=mycket viktigt). (Bild 1) 

• Öppettider 

• Meny, information om mat och priser 

• Kontaktinformation, telefonnummer 

• Vägbeskrivning, karta 

• Foto på interiör 

• Presentation av kaféet 

 
Vissa av delfrågorna har en väldigt jämn fördelning av svarsalternativen, vilket 
visar på att det råder skilda åsikter om hur viktig en viss information är. Detta 
gäller framförallt åsikter om vägbeskrivning/karta, presentation av kaféet samt 
foto på exteriör. Andra delfrågor har en mer ojämn fördelning av 
svarsalternativen. Där har majoriteten av svaren konsekvent samlats kring en 
gemensam åsikt. Detta tyder på att svarspersonerna varit eniga om hur viktig en 
viss information är. Åsikterna angående information om öppettider, 
matinfo./meny/priser, foto på interiör samt presentation av personalen är exempel 
på detta. (Se bilaga 2) 
 
Bild 1 – Stapeldiagram, kafé 

Fråga 8:
Hur viktigt är det att hitta följande information på en 
webbsida för ett kafé?
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Här listas den information som ansågs vara viktigast att hitta på en webbplats för 
en klubb/bar. Dessa delfrågor fick mer än tre poäng på en skala mellan 1 och 5 
(1=inte viktigt och 5=mycket viktigt). (Bild 2) 

• Evenemang/aktuellt 

• Öppettider 

• Kontaktinfo./telefonnummer 

• Vägbeskrivning/karta 

• Foton på interiör 

• Drycker/drinkmeny/priser 

• Presentation av klubben 

• Partybilder/vimmelbilder 

 
Bild 2 – Stapeldiagram, klubb/bar 

Fråga 9:
Hur viktigt är det att hitta följande information på en 
webbsida för en klubb/bar?
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Även här är det en jämn fördelning av svarsalternativen angående 
kontaktinformation/karta samt partybilder/vimmelbilder, vilket tyder på en viss 
oenighet bland svarspersonerna. Enigheten är desto större när det gäller 
information om evenemang/aktuellt, öppettider, bilder på drycker, foto på exteriör 
samt presentation av personalen. (Se bilaga 2) 
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2.7.3 Slutsats 
Resultaten angående svarspersonernas tekniska utrustning och Internetvanor från 
denna enkätundersökning, tycks stämma relativt bra överens med den statistik 
som presenterades i målgruppsanalysen. I denna slutsats har jag då tagit hänsyn 
till att de flesta av de tidigare presenterade statistiska undersökningarna bygger på 
siffror från år 2005, och att tillgången till mer avancerad teknisk utrustning hos 
målgruppen därmed troligen ökat under detta år. 
 
Webbplatsen kommer, med anledning av enkätundersökningens resultat, anpassas 
till skärmupplösningarna 1024x768 pixlar samt 800x600. Anledningen till att jag 
valt att anpassa sidan till båda dessa skärmupplösningar är att 10% av 
svarspersonerna inte viste vilken skärmupplösning de använder, så för säkerhets 
skull antar jag att de kan ha en skärmupplösning på 800x600 pixlar. 
 
Webbplatsens innehåll har till största delen valts efter målgruppens behov och 
förväntningar enligt enkätundersökningen. Detta innebär att följande information 
kommer att tas med på webbplatsen:  

• information om öppettider 

• mat/dryck och priser 

• kontaktinformation och telefonnummer 

• vägbeskrivning och karta 

• foto på interiör 

• presentation av kaféet/klubben 

• evenemang/aktuellt 

• partybilder/vimmelbilder. 

2.8 Utformning av prototyp 
Efter att ha analyserat målgruppen och kommit fram till vilka deras behov är, 
gjorde jag en prototyp av webbplatsen med utgångspunkt från det 
informationsmaterial jag samlat in hittills. 

2.9 Utprovningar 
När man utformar en produkt är det bra om man låter de tilltänka användarna testa 
produkten i en realistisk situation (Pettersson 2002:33). Därför har jag valt att 
göra ett strukturerat användningstest (bilaga 4) där testpersonerna fick verkliga 
uppgifter att lösa med hjälp av en prototyp av webbplatsen. Under själva testet har 
jag observerat användarna samtidigt som jag bett dem tänka högt för att ta reda på 
eventuella brister i designen (Englund och Guldbrand 2001:162). Efter 
användningstestet gjorde jag en intervju med testpersonerna för att samla in deras 
åsikter om webbplatsen (Pettersson 2002:33). Jakob Nielsen (Useit.com [www]. 
2006-05-25. Usability Testing With 5 Users) hävdar att ett användningstest med 
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fem personer hittar 85% av de brister som finns på webbplatsen. Därför har jag 
valt att testa webbplatsen på fem personer i åldrarna 20-60. 
 
Resultat och slutsats 
Testpersonerna hade inga problem att hitta informationen på sidorna och de 
förstod vad som fanns bakom varje länk. Brödtextens storlek tyckte alla var bra. 
En av testpersonerna tyckte dock att texten med öppettider samt listen med 
telefonnummer och adress längst ner på sidan, var för liten. Detta åtgärdades 
sedan genom att öka teckengraden något. 
 
När jag frågade vilka ord testpersonerna skulle beskriva webbplatsen med, fick 
jag följande svar: stilren, modern, utstickande, trendig, mysig, ”kaféig”, bar, kaffe, 
drinkar, brun, trä. Enligt samtliga testpersoner är webbplatsen estetiskt tilltalande. 
Som avslutning på intervjun frågade jag testpersonerna vilken huvudsakliga 
målgrupp de tror Coffeehouse riktar sig mot, med webbplatsen som utgångspunkt. 
Fyra av testpersonerna trodde att den huvudsakliga målgruppen var i åldrarna 18-
35 medan en trodde att den sträckte sig uppåt 50. 

2.10 Källkritik 
Ejvegård poängterar att det är viktigt att diskutera tillförlitligheten hos de källor 
man använder (Ejvegård 2003:62). Den facklitteratur jag använt mig av är skriven 
av välkända och kunniga författare inom ämnesområdena informationsdesign, 
kommunikation, webbproduktion, och informationsarkitektur. Dessa källor kan 
därför anses som tillförlitliga. 
 
För att innehållet och forskningen som presenteras i böckerna ska vara så aktuell 
och relevant som möjligt, har jag bara använt böcker som är relativt nyskrivna. 
Den äldsta boken är skriven år 2001. De böcker som handlar om Internet har jag 
granskat extra kritiskt efter som att det är ett område som utvecklas mycket 
snabbt. 
 
Källor från Internet har främst använts i syfte att förklara vissa begrepp. Jag har 
också refererat till källor från Internet när jag pressenterat befintlig statistik över 
svenska medievanor. Denna statistik är hämtad från välrenommerade företag så 
som Statistiska Centralbyrån (SCB) och Nordiskt informationscenter för medie- 
och kommunikationsforskning (Nordicom AB) och kan därför anses vara 
tillförlitliga. Den enda statistik som inte uteslutande är gjord i Sverige är den av 
TheCounter.com som baseras på Internetanvändare från hela världen. Denna 
statistik stämmer förmodligen inte helt överens med svenska Internetanvändare då 
vi troligen har bättre utrustning än många andra länder. Givetvis hade det bästa av 
allt varit att studera statistik som enbart är kopplat till Eskilstuna. Någon sådan har 
jag tyvärr inte fått tag på. 
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2.11 Metodkritik 
På grund av tidsbrist har enkäten bara delats ut till 40 personer. Resultatet kan 
därför vara aningens missvisande. Svarsfrekvensen var dock hög (80 %) och 
bland svarspersonerna fanns representanter från hela målgruppen. För att få ett 
säkrare och mer tillförlitligt resultat, kunde jag ha gjort en återtestning där samma 
personer får svara på enkäten en gång till för att se om det ger samma 
svarsresultat (Ejvegård 2003:71). På grund av projektets tidsfrist fanns det ingen 
möjlighet till detta. En annan viktig faktor som kan ha påverkat resultatet är 
distributionssättet av enkäten. När jag delade ut enkäter i pappersform, hade 
svarspersonerna möjlighet att ställa frågor direkt om något var oklart. Denna 
möjlighet fanns inte för dem som svarade på enkäten via e-post, vilket kan ha lett 
till missförstånd av frågorna och därmed missvisande svar. Det faktum att jag 
definierat en gemensam målgrupp för kafé respektive klubb-/barbesökarna, kan 
också ha påverkat resultatet av enkätundersökningen på så vis att vissa av 
svarspersonerna kanske sällan besöker nattklubbar eller barer. Dessa 
svarspersoners svar, angående förväntningar på innehåll på en webbsida för en 
klubb/bar, kan därför anses vara irrelevanta och missvisande. När jag valde ut de 
tillfrågade hade jag dock i åtanke att hitta personer som jag vet besöker sådana 
verksamheter regelbundet. 
 
Användningstestet utfördes på fem personer vilket rekommenderas av Jakob 
Nielsen (Useit.com [www]. 2006-05-25. Usability Testing With 5 Users) eftersom 
att man då oftast hittar 85 % av de eventuella brister som finns på webbplatsen. 
Resultatet från ändvändningstestet kan därför anses vara tillförlitligt. Det råder 
dock skilda meningar om hur många testpersoner man bör prova en webbplats på. 
För att få ett optimalt resultat från utprovningarna bör man nog varva 
användningstester med justeringar av designen i en så kallad iterativ process. 
Detta hade dock, åter igen, varit alltför tidsödande med tanke på projektets 
tidsfrist. 
 
Under intervjun av försökspersonerna efter användningstestet har jag undvikit att 
ställa ledande frågor. Jag är också medveten om att svarspersonernas intryck av 
webbplatsen kan ha påverkats av det faktum att vissa texter samt bildgalleriet inte 
varit färdigt på webbplatsen vid testtillfället. 
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3 Arbetsgång 

3.1 Struktur 
Webbplatsen har en hierarkisk struktur där navigeringen går från det generella till 
det specifika. Denna struktur är välkänd för de flesta användare vilket underlättar 
navigationen (Rosenfeld och Morville 2002:66). Innan jag började skapa 
navigationssystemet och de olika webbsidorna gjorde jag ett flödelseschema för 
att lättare få en överblick över hur webbplatsens struktur är tänkt (bild 3). 
Coffeehouse kommer att registrera två domännamn som båda är kopplade till 
webbplatsen – ett för kaféet och ett för Havana Club. Därför har webbplatsen två 
startsidor – en för varje webbdel. Vilken startsida som användaren kommer till 
beror på vilket webbadress som användaren skrivit. Därefter kan användaren själv 
välja om denne vill gå vidare till den andra webbdelens startsida genom att klicka 
på en länk. 
 
Bild 3 – Flödelseschema 

 

3.2 Navigering 
För att navigeringen på webbplatsen ska ske så lätt som möjligt har jag namngett 
länkarna på ett tydligt sätt så att det inte råder någon tvekan om vad som finns 
bakom länken (bild 4). Den här typen av etikettering är det tydligaste sättet att 
visa användaren hur sidan är strukturerad och hur navigationssystemet fungerar 
(Rosenfeld och Morville 2002:76). För att ytterligare försäkra mig om att 
besökaren hela tiden vet vart han eller hon befinner sig, har jag satt tydliga 
rubriker på webbsidorna. Eftersom att strukturer är så pass grund finns det på så 
sätt ingen större risk att besökaren tappar bort sig. 
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Bild 4 – Coffeehouse startsida 

 
Huvudmenyerna för Coffeehouse och Havana Club har sex respektive sju 
menyval. När användaren för musen över de länkade menyvalen ändrar texten 
färg från vit till svart samtidig som en röd prick till vänster om texten indikerar 
vart användaren pekar. När användaren klickat på en länk förblir länktexten svart 
och den röda pricken stannar kvar för att indikera vilken sida besökaren befinner 
sig på. På varje huvudmeny finns det en länk till Coffeehouse eller Havana Club 
webbdel. Dessa länkar är, förutom med text, markerade med en miniatyr av 
respektive logotyp. Detta för att ytterligare förtydliga att länken går till 
webbdelens startsida. Enligt en konvention bör en logotyp alltid vara klickbar och 
länka till startsidan (Nielsen 2001:178). Därför är samtliga logotyper på 
webbplatsen länkade till respektive startsida.  
 
På webbsidan ”på menyn” finns en undermeny där användaren kan välja mellan 
att visa olika kategorier ur kaféets meny (bild 5). Denna fungerar precis som 
huvudmenyn med skillnaden att länktexterna är gråa från början istället för vita. 
Detta för att skapa en tydligare kontrast mot den vita bakgrundsfärgen. 

 
Bild 5 – På menyn, undermeny 
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3.2.1 Etikettering 
Coffeehouse meny 

• Startsida: Kort text som talar om att besökaren har hamnat på 
webbplatsen för Coffeehouse. 

• Om Coffeehouse: Kort presentation av Coffeehouse. 

• På menyn: Information om vad som serveras samt priser. 

• Bildgalleri: Fotografier på interiör och exteriör (uteserveringen). 

• Kontakta oss: Här presenteras adressuppgifter, telefonnummer, fax, e-
post, samt karta om hur man hittar till Coffeehouse. Här finns det också 
möjlighet för användarna att ge feedback till Coffeehouse genom att fylla i 
ett formulär om hur de upplevde sitt besök på kaféet. Detta formulär 
skickas sedan per e-post till Coffeehouse. 

• Havana Club: Länk till Havana Club. 

 
Havana Club meny (se bild 6.) 

• Startsida: Kort text som talar om att besökaren har hamnat på 
webbplatsen för Havana Club. 

• Om Havana Club: Kort presentation av Havana Club. 

• Aktuellt: Här presenteras nyheter och evenemang. 

• Drycker: Utdrag ur drinklista samt kort information om Havana Club 
rom. 

• Vimmelbilder: ”Partybilder” på klubbesökare. 

• Kontakta oss: Här presenteras adressuppgifter, telefonnummer, fax, e-
post, samt karta om hur man hittar till Havana Club. Här finns det också 
möjlighet för användarna att ge feedback till Havana Club genom att fylla 
i ett formulär om hur de upplevde sitt besök på klubben. Detta formulär 
skickas sedan per e-post till Havana Club. 

• Coffeehouse: Länk Till Coffeehouse. 
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Bild 6 – Havana Club startsida 

 

3.3 Grafisk utformning 
Vid utformningen av webbplatsen har jag försökt knyta an till de färger, former 
och den atmosfär som Coffeehouse och Havana Club representerar. Syftet med 
detta är att besökare av webbplatsen ska få en bra och rättvisande bild av 
Coffeehouse och Havana Club. 

3.3.1 Grafisk form och layout 
Webbplatsen är främst anpassad för skärmupplösningen 1024x768 pixlar men 
fungerar även för skärmupplösningen 800x600 pixlar. Ju högre upplösning, desto 
luftigare blir webbplatsen. Webbplatsen har ett inbyggt JavaScript som tar reda på 
användarens skärmupplösning och anpassar webbplatsens utseende efter den. 
 
Webbplatsen är inramad i en ”c-formad” ram (se bild 4 och bild 6) och högerställd 
med respektive logotyp placerad i övre vänstra hörnet och huvudnavigeringen till 
vänster. Webbplatsens huvudinnehåll visas till höger om huvudnavigeringen. På 
överdelen av ramen visas vilken webbsida besökaren befinner sig på, underdelen 
visar adress och telefonnummer. Längst till höger på webbplatsen finns en 
tonplatta där öppettider samt nyheter presenteras. Denna del är tillsammans med 
huvudnavigeringen, logotypen samt adress och telefonnummer alltid synlig 
oavsett vilken webbsida besökaren befinner sig på. Denna information är viktigast 
för besökaren att komma åt enligt enkätundersökningen.  
 
Formen på webbplatsen är vald för att sticka ut lite i jämförelse med andra kaféers 
webbplatser. Detta bekräftades också av testpersonerna under utprovningarna av 
prototypen. Samtidigt tjänar formen som en tydlig inramning av det mest 
väsentliga – webbplatsens innehåll. 
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3.3.2 Färg 
Bergström (2001:285) talar om användandet av funktionella färger. Dessa 
används för att stödja och förbättra produktens fysiska och kommunikativa 
funktioner genom att attrahera, skapa stämning, strukturera samt pedagogisera. 
 
Jag har valt att använda bruna, vita, svarta och röda färger på Webbplatsen. Valet 
av dessa färger har flera syften. Först och främst är det färger som är hämtade från 
kaféet respektive klubbens inredning och logotyper, men de är också färger som 
förmedlar en känsla av värme, vilket återspeglas i inredningen. Färgerna har också 
ett pedagogiskt syfte då jag har använt tonplattor för att peka ut viktiga element, 
så som öppettider, dagens lunch samt länkarna i navigeringsfältet. Den röda 
färgen fungerar även som en indikator i länkfältet om vilken sida besökaren 
befinner sig på. De mörkbruna och svarta färgerna har jag valt för att skapa en god 
kontrast mot den vita färgen. Kontrast är viktigt för att man ska kunna urskilja 
objekt från varandra och därmed uppfatta dem lättare (Pettersson 2002:132) 

3.3.3 Bilder 
Pettersson (2004:12) poängterar vikten av att informationsbilder har ett tydligt 
syfte. Samtliga bilder på webbplatsen har ett informativt syfte. Bilden på första 
sidan av både Coffeehouse och Havana Club har som syfte att förmedla en känsla 
av smakfullhet och locka besökaren att ta del av kaféets respektive klubbens utbud 
av drycker. Bildgalleriet innehåller bilder på kaféet med syftet att informera 
besökaren om hur lokalen ser ut. Under kontaktsidan kan besökaren hitta en karta 
som informerar om vart Coffeehouse ligger. 
 
Då nedladdningstiden inte bör vara för lång har jag komprimerat samtliga bilder 
för att minska filstorleken så mycket som möjligt (Nielsen 2001:44). 

3.3.4 Texter 
Skillnaden mellan hur vi läser tryckta texter och texter på Internet är stor. Faktum 
är att vi sällan läser webbsidor ord för ord, utan istället skumläser vi dem 
(Englund och Guldbrand 2001:73). Det går ungefär 25 % långsammare att läsa 
text på en datorskärm jämfört med papper (Nielsen 2001:101). Forskning visar 
också att man bara har några sekunder på sig att fånga en läsares intresse på 
Internet innan han tröttnar och klickar vidare (Englund och Guldbrand 2001:77). 
Därför är det mycket viktigt att anpassa texterna för Internet, hålla dem korta och 
komma till kärnan i budskapet direkt. Med anledning av detta har jag valt att ta 
med så lite text som möjligt på webbplatsen. Texter är indelad i korta stycken och 
innehåller bara ett fåtal meningar. En riktlinje är att bara använda en tanke för 
varje stycke. Radlängden är också en viktig aspekt att ta med när man skriver för 
Internet. Enligt Englund och Guldbrand (2001:135) är den idealiska radlängden 
55-65 tecken per rad.  
 
Vad gäller typografin är även den anpassad för bästa möjliga läsbarhet på skärm. 
Typsnitt som visas på en skärm tolkas om och förvanskas. Antikvor som Times 
Roman fungerar därför sämre som brödtext då skärmar sällan kan återge dessa 
typsnitt utan att tecknen förvrängs, vilket resulterar i en grötig textmassa. Linjärer 
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däremot är enkla och återges bättre på skärm. Jag har valt att använda linjären 
Verdana som är speciellt anpassat för att visas på skärm. Teckenstorleken på 
rubrikerna är 12 punkter och på brödtexten 10 punkter. (Englund och Guldbrand 
2001:118,120-121,123) 
 
Jag har använt mig av svart text mot vit bakgrund i brödtexten för att skapa en 
optimal läsbarhet (Nielson 2001:125). För att särskilja rubriker och länkar från 
brödtexten, har jag skrivit dessa med versaler, fetmarkerat dem och gjort dem vita 
för att skapa en god kontrast mot den bruna och svarta bakgrunden. 

3.3.5 Animationer 
För att webbplatsen ska återspegla den förvandling som sker när Coffeehouse 
byter skepnad och blir Havana Club, har jag använt mig av animationer. När man 
växlar mellan Coffeehouse och Havana Club på webbplatsen tonas de olika 
logotyperna fram och övergår i varandra. Detta sker samtidigt som webbplatsens 
bakgrundsfärg successivt övergår i svart eller vitt beroende på vilken sida man 
besöker – svart för Havana Club och vit för Coffeehouse. Dessa färger illustrerar 
dagsljus samt mörker. Under tiden byts även bilder, texter och länkar ut för att 
anpassas till Havana Club respektive Coffeehouse. I övrigt har jag varit sparsam 
med animationer då dessa kan störa och sakna informativt syfte (Nielsen 
2001:143). 
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4 Slutsats och diskussion 
När jag började med detta arbete utgick jag från frågeställningen: Hur kan man 
genom god informationsdesign skapa en målgruppsanpassad webbplats för ett 
kombinerat kafé och klubb/bar? Som följdfrågor ställde jag följande: 

• Vad förväntar sig besökaren av en sådan webbplats? 

• Hur skapar man ett lättförståeligt navigationssystem på webbplatsen? 

 
Informationsdesign handlar mycket om att anpassa budskap till en specifik 
målgrupp. För att återknyta till Pettersson (2002:19) är syftet med 
informationsdesign att tillgodose mottagarens behov av information genom 
analys, planering, framställning och förståelse av ett budskap – dess innehåll, 
språk och form. Ett väl designat informationsmaterial kommer att tillgodose 
estetik, ekonomi och ergonomi. 
 
Genom att skapa en webbplats som består av två olika webbdelar – en för varje 
verksamhet – har jag fått möjlighet att särskilja webbdelarna så att de i enlighet 
med god informationsdesign kunnat anpassas till sin specifika verksamhet och 
tillgodose det informationsbehov som målgruppen har. Tanken med webbplatsen 
var också att de båda webbdelarna skulle ha en kafé- respektive klubb-/barprägel. 
 
Efter enkätundersökningar hos målgruppen, kan jag konstatera att webbplatsen 
tillgodoser det informationsbehov som målgruppen har. Utprovningarna och 
intervjuerna av målgruppen visar också att webbplatsen är lättnavigerad och på ett 
estetiskt tilltalande sätt förmedlar den atmosfär som kaféet respektive 
klubben/baren representerar. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att jag genom analys, enkätstudier och utprovningar 
lyckats skapa en målgruppsanpassad webbplats för Coffeehouse och Havana Club 
som genom sin utformning tillgodoser både estetik, ekonomi och ergonomi. 
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5 Slutord 
Avslutningsvis vill jag tacka min handledare, Johan Sundström, för alla goda råd 
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utprovningar. Sist av allt vill jag tacka min underbara fru för allt tålamod och stöd 
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Bilaga I – Enkäten 
 
Del 1: 
[1] Kön 

 Kvinna 
 Man 

 
[2] Ålder 

 16-25  
 26-35  
 36-45  
 46-  

 
[3] Har du tillgång till Internetuppkoppling? 

 Ja  
 Nej  

 
[4] Var använder du Internet? 

 Hemma  
 På arbetet  
 I skolan  
 Annat:_______________ 

 
[5] Vilken typ av Internetuppkoppling har du på den dator du använder mest? 

 Uppringd (modem)  
 Bredband  
 ISDN  
 Vet ej  

 
[6] Hur ofta surfar du på Internet? 

 1-2 ggr/månaden  
 1 ggr/veckan  
 2-5 ggr/veckan  
 Varje dag  

 
[7] Vilken skärmupplösning använder du? 

 800x600 pixlar  
 1024x768 pixlar  
 1280x1024 pixlar  
 1600x1200 pixlar 
 Vet ej 

 
 
 
 
 Vänd på pappret 
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Del 2: 
[1] Hur viktigt är det att hitta följande information på en webbplats för ett 
kafé? Betygsätt på skalan 1-5 där 1 = inte viktigt och 5 = mycket viktigt. 

 Öppettider 
 Vägbeskrivning/karta  
 Kontaktinfo./telefonnummer 
 Matinfo./fikautbud/priser 
 Presentation av personalen 
 Presentation av kaféet 
 Bilder på maten/drycker 
 Foto på interiör 
 Foto på exteriör 

 
[2] Hur viktigt är det att hitta följande information på en webbplats för en 
klubb/bar? Betygsätt på skalan 1-5 där 1=inte viktigt och 5=mycket viktigt. 

 Öppettider 
 Vägbeskrivning/karta 
 Kontaktinfo./telefonnummer 
 Evenemang/aktuellt 
 Drycker/drinkmeny/priser 
 Presentation av personalen 
 Presentation av klubben 
 Bilder på drinkar/drycker 
 Foto på interiör 
 Foto på exteriör 
 Partybilder/vimmelbilder 
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Bilaga II – Resultat från enkätundersökningen 
 

Fråga 5: 
Vilken typ av Internetuppkoppling har du?
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Fråga 6:
Hur ofta surfar du på Internet?
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Fråga 7:
Vilken skärmupplösning använder du?
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Fråga 8:
Hur viktigt är det att hitta följande information på en 
webbsida för ett kafé?
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Fördelning av svarsalternativ på fråga 8: 
5 = mycket viktigt, 1 = inte viktigt.
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Fråga 9:
Hur viktigt är det att hitta följande information på en 
webbsida för en klubb/bar?
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Fördelning av svarsalternativ på fråga 9:
5 = mycket viktigt, 1 = inte viktigt.
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Bilaga III – Waynes Coffee, Café Sylvia, Café Kaka 
 
Waynes Coffee 

 
http://www.waynescoffee.se, 2006-05-25 

 
Café Sylvia 

 
http://www.cafesylvia.se, 2006-05-25 
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Café Kaka 

 
http://www.cafekaka.se, 2006-05-25 
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Bilaga IV – Användningstest 
 
 
Uppgift 1 
Ta reda på Coffeehouse öppettider. 
 
Uppgift 2 
Ta reda på var Coffeehouse ligger. 
 
Uppgift 3 
Ta reda på vad Coffeehouse serverar. 
 
Uppgift 4 
Titta på bilder från Coffeehouse. 
 
Uppgift 5 
Ta reda på senaste nytt på Havana Club. 
 
 
Fråga 1 
Är navigationen och länknamnen på webbplatsen förståeliga? 
 
Fråga 2 
Hur upplever du texterna på webbplatsen? (Textlängd och textstorlek.) 
 
Fråga 3 
Vad tycker du om bildernas storlek i bildgalleriet? 
 
Fråga 4 
Finns det något på webbplatsen som du tycker är störande? 
 
Fråga 5 
Hur skulle du beskriva webbplatsens utseende och design? 
 
Fråga 6 
Vilken bild får du av kaféet respektive klubben när du ser webbplatsen? 
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