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Abstract  

 

 

This report describes the working process and creation of a new website for Lindt & Sprüngli 

Sweden with the help of  the content management systems Magento and TYPO3. The report 

shows how different elements are created and published on the website, how the education in 

these systems was acquired and how contact with third party companies has been initiated and 

maintained. It also accounts for what is shown on the website as well as why it is shown. The 

goal with this project is to deliver a complete website to Lindt & Sprüngli Sweden where 

customers can find information about products as well as the company. The results of this 

project was a website that was launched on www.lindt.se on the 17th of June 2015.  

 

Keywords: Website, Magento, TYPO3, Information management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Figures in this report looks best on screen or in colored printing. 
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Sammanfattning  

 

Den här rapporten redovisar arbetsprocessen och framtagandet av en ny hemsida till Lindt & 

Sprüngli Sverige genom informationshantering i CMS:erna Magento och TYPO3. Rapporten 

behandlar hur olika element skapas och publiceras på hemsidan, hur utbildningen i dessa 

system gått till samt hur kontakt med tredje parter fungerat. Den redovisar även för vad som 

finns på hemsidan och varför. Målet med det här projektet har varit att leverera en komplett 

hemsida till Lindt & Sprüngli Sverige där kunder kan hitta information om såväl produkter 

som företaget. Resultatet av det här projektet blev en hemsida som lanserades på 

www.lindt.se den 17:e Juni 2015.  

 

Nyckelord: Hemsida, Magento, TYPO3, Informationshantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Figurer i denna rapport gör sig bäst på skärm eller färgutskrift. 
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1 | Inledning 

 

En enbart informativ hemsida räcker inte idag för att få generera ett stort antal besökare och 

det hjälper inte heller företag att växa. Nu för tiden handlar hemsidor om så mycket mer än 

bara information. Det handlar om att ha en egen kanal där man kan marknadsföra sig själv och 

skapa ett intresse. Hemsidan är företags ansikte utåt, det är dit man söker sig när man har 

några funderingar om företaget, om dess produkter eller tjänster och om man söker efter 

kontaktuppgifter. Det är också där som företaget enklast kan lägga upp ny och viktig 

information som kan nås av alla. Man kan alltså säga att hemsidan fungerar som allt ifrån 

reception och informationsavdelning till sälj- och ledningsavdelning.  

 

Internet och olika sorters hemsidor har haft ett enormt genomslag i dagens samhälle. För bara 

20 år sedan användes det nästan inte alls, och om det gjorde det var det för att visa enkel 

information om var företagets adress eller på sin höjd information om hur man kontaktar dem 

via exempelvis e-post. Nu behöver man istället hemsidor som ständigt uppdateras för att vara 

så informativa och användarvänliga som möjligt. Det ska hela tiden vara enkelt  för besökaren 

att kunna hitta den information den är ute efter online. För att enkelt kunna visa sina 

uppdateringar på sidan och för att hela tiden befinna sig på samma plattformar som kunden, är 

det viktigt att sociala medier integreras i hemsidan. Det gör att all sorts informationsspridning 

blir mycket effektivare och kan nås av en större mängd människor.   

 

Lindt & Sprüngli Sverige, ett av Sveriges största och mest välkända chokladföretag, är alltså i 

processen av att skapa en ny hemsida. Den nuvarande hemsidan är flera år gammal och är 

baserade på det uråldriga Flash-systemet. Den nya hemsidan levereras i form av en tom 

hemsida av företaget Smile. I det här projektet är mina arbetsuppgifter att fylla denna hemsida 

med all nödvändig information, om till exempel produkter och företaget, genom CMS:erna 

Magento och TYPO3. CMS:er eller Content Management Systems är innehållshanterings -

system utvecklade för att låta administratören publicera, ändra på, ta bort eller underhålla 

olika sorters innehåll på en hemsida eller annan digital produkt  från en och samma plattform.     
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2 | Mål 

Målet med det här examensarbetet är att leverera en komplett hemsida till Lindt & Sprüngli 

Sverige där kunder kan hitta information om produkter och företaget. Hemsidan ska även 

fungera som en bas där användarna kan hitta en mängd olika recept baserade på choklad.  

 

Utöver att hemsidan ska levereras med rätt funktioner och innehåll är även mina personliga 

mål att Lindt & Sprüngli är helt nöjda med den levererade hemsidan samt med mitt arbete och 

ansvarstagande under projektets gång.  

 

2.1 | Målgrupp 
 

Hemsidans målgrupp är Sveriges chokladälskare. Det kan vara kunder som har glömt namnet 

på en produkt och vill hitta den, en kund som vill lära sig mer om en befintlig produkt eller 

någon som vill gå in och se hela Lindt & Sprüngli Sveriges sortiment.  

 

Det skulle också kunna vara en person som är intresserad av bakning och olika sorters recept 

gjorda på choklad eller någon som vill gå in och lära sig mer om Lindt & Sprüngli, 

exempelvis varifrån de köper in sin kakao och hur de jobbar för att säkerställa en hållbar 

framtid.  

 

Olika företag kan också vara inne på sidan för att få reda på kontaktuppgifter och eventuell 

övrig information de söker efter. Det är alltså en målgrupp som är väldigt bred och det är 

därför som hemsidan ska passa så många som möjligt.  

 

 

 

 

 

 



7 

 

3 | Begreppsdefinitioner 

3.1 | CMS 

CMS står för Content Managment System (sv. Innehållshanteringssystem) och är ett 

informationssystem för att publicera olika typer av innehåll på elektronisk media. Det finns 

idag en mängd olika CMSer tillgängliga för olika områden inom elektronisk media.  

3.2 | Magento 

Magento är en open source baserad webbapplikation och CMS som är speciellt inriktad på e-

handel. Företaget ägs av eBay Inc. (Magento, Company Overview. 2015) 

3.3 | TYPO3 

TYPO3 är en gratis och open source baserad CMS som skapades i PHP. Det är en av de mest 

använda CMS:erna idag och är välkänd för att vara väldigt flexibel.   (TYPO3, About us. 

2015) 

3.4 | Smile 

Smile är en webbyrå som med Open Source-kod byggt ett tomt "skal" till hemsidan som 

sedan fylls med produkt- och företagsinformation. De har tidigare levererat likadana hemsidor 

till Lindt & Sprüngli i andra länder. (Smile, About us. 2015) 

 

3.5 | Lindt & Sprüngli  

Lindt & Sprüngli är ett av världens ledande företag inom premiumchoklad. Företagets olika 

sorters choklad distribueras i över 120 länder runt om i världen. Lindt har funnits i över 170 år 

och har produktion på sammanlagt 12 ställen i Europa och USA. Företaget har även egna 

väldigt populära chokladbutiker och coffee shops i flera av världens stora städer, några 

exempel är New York, Tokyo och Sidney. Lindt & Sprüngli's historia börjar år 1845 då  

David Sprüngli-Schwarz och sonen Rudolf Sprüngli-Ammann öppnade en liten chokladbutik 

i Zürich, Schweiz. 170 år senare har företaget växt något enormt, men har kvar sitt 

huvudkontor i Zürich kanton, nu dock i staden Kilchberg (Lindt & Sprüngli, About us. 2015).  
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3.6 | E-Catalogue (E-cat) 

E-Catalogue är en hemsida som endast visar upp de produkter som finns i sortimentet. Det går 

alltså inte att köpa produkten på hemsidan. 

3.7 | E-Commerce (E-com) 

E-commerce innebär att en hemsida har en webbshop där företagets produkter kan säljas 

online. 

3.8 | Sökmotoroptimering/SEO (Search Engine Optimizations) 

Sökmotoroptimering innebär att man gör hemsidan efter sökmotorers, som till exempel 

Google, riktlinjer. Detta görs för att hamna så högt upp bland så relevanta sökningar som 

möjligt på sökmotorer. 

3.9 | Widgets 

 

Widget betyder gränssnittskomponent och är det program som lägger grunden till små 

element på en hemsidan som till exempel ikoner och knappar.  (Svenska datatermgruppen, 

Gränssnittskomponent. 2015) 
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4 | Allmän bakgrund 

Lindt & Sprünglis nuvarande hemsida skapades år 2008 och dess uppdatering har i stort sett 

varit obefintlig. Marknadsavdelningen på Lindt & Sprüngli Sverige var under en lång tid 

besvärade över situationen med den dåvarande hemsidan eftersom att den var väldigt 

utdaterad och omodern. Resultatet av detta blev att de aktivt valde att inte  dirigera kunderna 

till hemsidan, vilket i sig motsäger hela syftet med att ha en hemsida. Problemet som Lindt & 

Sprüngli Sverige hade var att ingen hade vare sig tiden eller kunnandet som krävdes för att ta 

fram en ny hemsida.  

 

I slutet av januari 2015 hörde jag av mig till Lindt då jag letade efter en arbetsplats att 

genomföra min praktik på. I och med att jag har den utbildning jag har och hörde av mig i en 

tid då Lindt var på väg att starta projektet med en ny hemsida fick jag komma på en intervju i 

början av februari. Under intervjun pratade jag med Lindt & Sprüngli Sveriges VD och en av 

företagets produktansvariga. De intervjuade mig för att få reda på mina personliga egenskaper 

och om min utbildning. Under intervjun förklarade de även deras situation angående den nya  

hemsidan. När samtalet var över fick jag reda på att de gärna ville att jag genomförde min 

praktik där.  

 

Min roll under praktiken har varit att vara projektledare för den nya hemsidan, inte bara i 

Sverige, utan även för nya hemsidor i Norge, Danmark och Finland. I mina arbetsuppgifter 

ingick det att hålla kontakt med Lindt International Management om hur det hela skulle gå 

till. Jag skulle även se till att samla in all den produktinformation som skulle vara på alla de 

olika sidorna. För att se till att all den information som samlades in också fanns på respektive 

språk var jag i kontakt med en mängd olika översättningsbyråer för att ta in offerter och i 

slutänden också genomföra intervjuer. I slutet av min praktikperiod var i stort sett all 

information som skulle finnas på de olika sidorna insamlade och översatta. Det var då de 

frågade om att jag skulle stanna kvar på Lindt och vara den som implementerar all denna 

information på de nya hemsidorna. Detta blev slutligen mitt examensarbete. För att få ett 

lagom omfång på examensarbetet valde jag att det endast skulle bestå av den nya svenska 

hemsidan. 
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5 | Teori 

5.1 | E-commerce/e-catalogue 

När man designar och skapar en hemsida med webshop eller e-katalog så är det viktigt att det 

som syns på hemsidan stämmer överrens med, och går i samma linje som det som 

kännetecknar företaget. Genom att ha element som besökaren känner igen sedan tidigare 

skapar man förtroende som påverkar försäljningen positivt (Luhmann, 1979). Det finns dock 

någonting som kan stärka detta förtroende och på så sätt även öka försäljningen. Enligt Gefen 

är det familiarity(bekantskap) eller trust(förtroende). Genom att öka förtroendet eller 

bekantskapen på sidan kan den öka försäljning (Gefen, 2000). Det är alltså väldigt viktigt att 

Lindts kunder känner igen sig när de är inne på den nya hemsidan. Igenkännandet kan ligga i 

sidans design, men det viktigaste är nog att de känner igen de olika produkterna som visas. 

Denna igenkänning ska skapas genom tydliga bilder på produkterna. På produktsidorna ska 

det också visas information som innehåll och näringsvärden. Återvinningstips är också 

någonting som kommer att visas på dessa sidor då det är någonting som kunder efterfrågat. 

Allt detta för att ge besökaren all den information som denne kan vara ute efter i syfte att 

skapa ett så stort förtroende som möjligt och i slutänden även öka både försäljning och antal 

besök på sidan.    

 

5.2 | Sökmotorsoptimering/SEO 

I boken Magento Search Engine Optimizations skriver Robert Kent (2014) om en mängd 

olika sätt att göra sin hemsida så kompatibel för sökmotorer så möjligt. Trots att boken 

handlar om sökmotorsoptimering i Magento så går hans teorier även att projicera på TYPO3. 

Jag har nedan valt att lyfta fram de mest relevanta för just det här projektet. 

 

5.2.1 | Fokusera på nyckelord 

Anledningen till att man väljer att ha ord eller termer som man vet att kunder och besökare 

använder i sökmotorer på hemsidan, skall alltid vara för att öka antalet köp på sidan, eller i 

mitt fall öka antal besök på sidan och se till att det är enkelt för besökarna att hitta dit.  
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Enligt Kent (2014) finns det tre viktiga punkter att tänka på när man ska placera sina 

nyckelord på en produktsida i Magento: 

 

 Syfte: Varför optimerar man det här nyckelordet? 

 Relevans: Är nyckelordet verkligen relevant för det som visas på sidan? 

 Struktur: Förstärker sidans struktur nyckelordet 

 

Det är oerhört viktigt att de nyckelord som man väljer att använda är relevanta för den 

informationen som visas på sidan. Därför måste det som visas på sidan vara direkt kopplat till 

nyckelordet. Om det är en mängd olika saker på sidan som inte hör ihop med nyckelordet så 

kommer det att leda till sämre sökresultat samt en mer frustrerad besökare som inte får den 

informationen den har sökt efter.  

 

5.2.2 | Strukturera kategorier för bättre sökresultat 

När man har valt ut sina nyckelord och har en strategi för hur de fungerar är det viktigt att 

sidans kategorier passar strategin. Trots att man kan tycka att det borde göras innan, så är det 

inte alltid fallet. Vanligtvis är de mest konkurrenskraftiga sökorden väldigt breda vilket 

betyder att de går att applicera på en mängd olika produkter. Det är därför viktigt att man 

använder dessa breda termer på kategorin högst upp i hierarkin, så att de senare kan leda 

besökaren till rätt produkt i underkategorier. 

 

5.2.3 | Optimera titlar, innehåll och meta-information 

 Inom ett Content Management System kommer man alltid att kunna specificera en mängd 

saker som sidans titel, meta-förklaring, meta-nyckelord och inte minst innehållet som syns 

utåt till besökaren(se figur 1). Om inte meta-innehållet förklarar sidan tillräckligt bra kan 

Google själva leta upp annan information som bättre förklarar sidan och använda sig av den 

bland sina sökresultat. För att få så bra sökresultat som möjligt är det viktigt att den meta-

information som skrivs också handlar om innehållet på sidan. För att få bra sökträffar och 

hamna högt upp bland i Googles sökresultat är det oerhört viktigt att detta görs korrekt. Meta-

information som skrivs in kommer överhuvudtaget inte att synas på hemsidan. Det är endast 

till för att göra det enklare för sökmotorer att kategorisera hemsidans olika sidor. 
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Figur 1. Sidan i Magento där administratören kan lägga in meta-information. 

 

5.2.4 | 301 Page redirection 

En 301 page redirection  innebär att man länkar alla URL:er från den gamla hemsidan till 

deras respektive sidor på den nya. Om det finns en produkt på den gamla hemsidan så vill 

man omdirigera den produkten till den nya sidan. Detta gör det mycket enklare för Google 

och andra sökmotorer att förstå den nya hemsidan. Om detta inte görs försvinner den 

auktoritet och synlighet som under tid byggts upp på sökmotorerna. 301-Page redirections är 

absolut nödvändigt när man lanserar en ny hemsida. Lanseras en hemsida utan dessa 

omdirigeringar kan företaget förlora upp emot 90% av dess trafik under ungefär ett halvår, 

vilket vore katastrofalt. En redirect görs i den gamla hemsidans kod och skickar både 

besökare och sökmotorer till de nya sidorna (Moz, Redirection. 2015).  

 

6 | Avgränsning 

Hemsida som levererades till mig och Lindt & Sprüngli Sverige från Smile var en tom 

hemsida som skulle fyllas med information. Designen av själva sidan är alltså redan gjord och 

är ingenting som jag ska lägga tid på. I stora drag är även i stort sett allt innehåll på sidan 

redan bestämt. Lindt International Management har gett mig riktlinjer och engelska texter på 

det som handlar om företaget och till exempel dess arbete för en hållbar framtid. Dessa 

engelska texter översatte inte jag själv, utan de skickades till den professionella 

översättningsbyrån Language Wire (Language Wire, Professionell översättningstjänst. 2015). 

När dessa texter skickades tillbaka såg jag till att skicka dem till marknadsavdelningen på 

Lindt & Sprüngli Sverige för korrekturläsning och eventuell rättning.  Kontakten med 
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Language Wire gick till så att jag började med att göra research för att få fram de fyra största 

företagen inom branschen som opererade i Sverige. När dessa fyra valdes ut tog jag kontakt 

med dem och bad om en offert för 8000 ord till översättning. De två företagen som visade 

mest intresse genom snabba svar samt hade de lägsta priserna bjöds in på ett möte där jag och 

en kollega från Lindt & Sprüngli Sveriges marknadsavdelning intervjuade dem för att få reda 

på vilket företag som skulle passa oss bäst. 

 

 När det gäller alla bilder på den nya hemsidan hade redan Smile och Lindt International 

Management en bildbank som jag använde mig av för att välja ut bilder. Dessa bilder behövde 

jag alltså inte själv leta upp och redigera. När det gäller produktbilder så letade jag upp bra 

bilder som var i rätt format och som skulle passa in på hemsidan. När dessa bilder var 

insamlade var det marknadsavdelningen på Lindt Sverige som hade som uppgift att kolla 

igenom dessa och se till att de var nöjda med dem. Efter att produktbilder valts ut skickades 

dessa till en professionell redigerare i Finland som la till skuggor och andra bildeffekter för att 

framhäva och göra produkterna ännu mer njutbara. Kontakten med denna person har jag dock 

inte varit delaktig i alls, det gjordes av en person på det Lindt & Sprünglis finska kontor. Jag 

har alltså inte jobbat med någon sorts redigering av bilderna som syns på hemsidan. 

 

Det har i uppsatsens teoridel nämnts en del om Search Engine Optimizations. Jag kommer 

dock inte personligen att jobba någonting med att implementera det på hemsidan. Det har 

dock varit viktigt att jag har läst på och tagit reda på så mycket som möjligt om SEOs för att 

veta vilka som är viktigast och skulle ha den största positiva effekten på sidans resultat i 

sökmotorer. Anledningen till att jag behövt läsa på är för att jag haft en budget att tänka på.  

Lindt & Sprüngli Sverige valde att anlita företaget 4ps från London för att implementera 

sökmotorsoptimeringarna. De har tidigare jobbat med Lindt & Sprüngli UK med 

sökmotorsoptimeringar på deras nya hemsida som gick live 2014. 4ps är ett prisvinnande 

"sökföretag" som består av ett team av "sökexperter" som alltid är ett steg framför den digitala 

kurvan (4ps, WHO WE ARE. 2015). När den initiala kontakten togs med Smile så var en av de 

största tvivlen från oss på Lindt & Sprüngli Sverige hur de skulle klara av den språkliga 

skillnaden. De försäkrade då oss om att det inte är ett problem då de samarbetar med en 

språkskola i London. Kontakten med 4ps har skötts via telefon där vi har diskuterat vad de 

erbjuder samt vilka SEO:s som skulle passa för oss samt via e-mail där de har lämnat 

officiella offerter på arbetskostnader för att utföra arbetet.  
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7 | Planering 

 

Inför det här projektet har Smile gjort ett Gantt-schema där de förklarar alla stora delar i 

projektet för såväl oss som dem. Ett Gantt-schema är en typ av flödesschema som beskriver 

olika faser under ett projekt. Dessa faser visas som staplar där en stapel är en fas och 

representerar hur lång tid just den fasen planeras att ta. Dessa läggs sedan ut på en tidslinje så 

att man får en överblick över hela projektet. Enligt deras planering sattes själva projektet 

igång den 9:e mars 2014 när Lindt & Sprüngli Sverige skrev på ett ”Intention letter”. Den 

innehåller även andra viktiga delar som insamlande av innehåll till sidan, skapande av 

hemsidan och implementeringen på den. Projektet är planerat till att vara helt färdigt den 17:e 

Juni 2015 (se figur 2). 

 

Figur 2. Gantt-schemat från Smile. 

 

Utöver Smile's schema valde jag att även göra ett eget. Anledningen till det var att alla olika 

faser som jag skulle behöva göra inte fanns med på deras. På mitt eget schema har jag med 

aktiviteter som tillexempel att produktinformation skulle vara färdig 3:e april och att alla 

översatta texter skulle vara färdiga och korrekturlästa den 24:e april (se figur 3). 
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Figur 3. Schema för aktiviteter och datum då dessa ska vara klara. 

 

8 | Metod 

8.1 | PACT-analys 
Innan jag började med projektet såg jag till att göra en PACT-analys. PACT står för People, 

Activites, Context och Technology. Dessa fyra begrepp är oerhört viktiga då man designar ett 

system eller hemsida (Benyon et al., 2005). Denna PACT-analys gjorde jag för mig själv då 

hemsidans design och innehåll till stor del redan var bestämd. Jag kände ändå att det var 

viktigt för mig att ha koll på dessa aspekter innan jag började med att lägga in all den 

information som jag tidigare hade samlat in, eftersom jag i stort sett jobbar ensam med det här 

projektet. Då jag gör det själv känns det oerhört viktigt att jag har koll på alla delar av 

hemsidan; varför de är designade just som de är och vad jag kan göra i mitt arbete för att göra 

sidan så bra och användarvänlig som möjligt. 

 

8.1.2 | People 

Vilka är det som kommer att besöka hemsidan?  

Det är främst personer som vill få information om antingen företaget Lindt & Sprüngli, deras 

produkter eller ta del av alla chokladbaserade recept på sidan, som besöker hemsidan. 

Användarna är privatpersoner eller företag med ett genuint intresse och förkärlek till den fina 

choklad som Lindt levererar.  
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8.1.2 | Activities 

Vad gör användaren på hemsidan? 

Det finns en hel del aktiviteter på hemsidan som besökarna kan ha nytta av när de besöker 

hemsidan. Först och främst finns det en produktsida där besökaren kan gå in och se alla 

produkter som Lindt Sverige har i sitt sortiment. Besökaren kan då klicka in på varje produkt 

för att få mer information om just den produkten. Det är därför viktigt att det är enkelt för 

besökaren att hitta produkten och den information den är ute efter. För att göra det så enkelt 

som möjligt är det viktigt att det finns tydliga rubriker och att produkterna finns under olika 

sorters rubriker — eftersom att besökare kanske inte kan exakta namnet på den produkt de 

letar efter och sedan söker efter informationen på olika sätt.  

 

En annan anledning till att besöka sidan är för att få reda på mer om företaget Lindt & 

Sprüngli. Besökaren kan läsa om allt från hur företaget skapades och hur Lindt jobbar för 

hållbarhet, till mer ingående texter om till exempel pralinernas historia. 

 

Besökaren kan också vara inne på hemsidan för att leta efter olika recept baserade på Lindts 

choklad. För att se till att kunderna enkelt kan hitta vad de letar efter bör recepten vara 

indelade i olika kategorier, allt för att göra informationssökningen så enkel som möjligt.  

 

Det finns också en annan anledning till att besökaren kan vara på sidan; för att ta kontakt med 

Lindt eller för att hitta kontaktuppgifter. Det är därför viktigt att denna information finns 

enkelt tillgänglig på sidan och även att det finns ett enkelt sätt för besökaren att komma i 

kontakt med Lindt om de har frågor eller åsikter.  

 

8.1.3 | Context 

Var/när är besökaren inne på hemsidan?  

Eftersom det inte går att veta exakt när besökarna är inne på hemsidan så är det viktigt att den 

hela tiden finns tillgänglig. Besökaren skulle kunna vara inne på hemsidan när den ska baka 

en chokladtårta lika gärna som när den går är in på sidan för att leta efter en produkt de glömt 

namnet på.   

 

8.1.4 | Technology 

Hur är besökaren inne på hemsidan?  
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I dagsläget finns det oerhört många olika sätt att vara inne på en hemsida. Besökaren kan 

använda sig av en mobil, en tablet eller en bärbar/stationär dator och den kan använda olika 

sorters webbrowsers som till exempel Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

eller Safari. Eftersom besökaren kan vara inne via olika sorters webbrowsers eller enheter så 

är det viktigt att hemsidan fungerar på så många som möjligt. Hemsidan bör därför vara 

responsiv och ge besökaren samma upplevelse oavsett med vilken teknologi som besökaren 

använder sig av (Markotte, 2014). 

 

 

8.2 | Utförande 
 

Först och främst behövde jag veta exakt vilka produkter Lindt Sverige ville ha med på 

hemsidan. Jag mailade varje produktansvarig där jag bad dem att skicka tillbaka en lista där 

de skrev vilka av deras produkter som de ville ha synliga på hemsidan. Därefter behövde jag 

veta vilken information som vi skulle visa om varje produkt. För att ta reda på det hade jag ett 

kort möte med marknadsavdelningen på Lindt Sverige. På mötet kom vi fram till att det var 

fyra huvuddelar som skulle finnas med på varje produktsida. Produkter måste visa både 

näringsvärden och en innehållsförteckning på vad som finns inuti produkten på produktens 

förpackning (Livsmedelsverket, Ingredienser och innehåll. 2015), så det vore även bra att ha 

med på hemsidan. Det behöver även, vilket kan tyckas vara ganska självklart, en bild på 

produkten för att skapa extra igenkänning. Vi valde även att ha med en kort mening längst ner 

på produktsidan som förklarar hur produktens förpackning bör återvinnas. En sådan kort 

mening visar på att Lindt bryr sig om miljön och att de vill göra det så enkelt för kunden som 

möjligt att vara miljövänliga. 

 

Övriga texter på hemsidan fick vi levererade till oss av Lindt International Management. Det 

var allt ifrån texter om företagets uppkomst till hur man avnjuter choklad på bästa sätt. I detta 

skede behövde vi också bestämma vilka av dessa texter som skulle vara med på hemsidan. I 

Det fick bli marknadsavdelningens jobb att gå igenom texter och se vilka som de vill ha på 

sidan. De texterna vi fick var på engelska och behövde översättas. Det var ingen på Lindt som 

hade tid eller kunnandet för att översätta dessa texter själva, så vi behövde anlita ett 

översättningsbolag. När vi letade efter ett företag som kunde översätta åt oss började jag med 

att leta upp de fyra största i Sverige. Därefter skickade jag ut en förfrågan på hur mycket 
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dessa företag skulle ta betalt för att göra en översättning på 8000 ord. När dessa offerter kom 

tillbaka valde jag ut de två företag som jag ansåg hade ett rimligt pris samt bemötte mig mest 

professionellt. Dessa två företag bokade jag möte med för att få träffa en representant från 

företaget och få en bättre förståelse om hur bra just den byrån vore för Lindt. Med på mötet 

var utöver mig en annan representant från Lindt Sveriges marknadsavdelning. Det slutade 

med att vi valde det företaget som gav oss det bästa intrycket och som försäkrade oss om att 

deras flexibilitet inom översättningar skulle passa projektet. 

 

När jag skulle lägga in all information började jag med att lägga in alla produkter i Magento, 

då det var det som jag kom ihåg bäst från utbildningen. Därefter fortsatte jag med att skapa 

alla kategorier och såg till att placera rätt produkt i rätt kategori. Genom att göra det så var de 

ungefär 50 produktsidorna helt klara. När det var gjort började jag med att sätta in alla övriga 

berättande och informativa texter på hemsidan och såg till att alla rubriker och ”static blocks” 

(se sid. 20) var korrekta. Det jag gjorde sist var att lägga in alla recepten. Jag valde att göra 

det sist eftersom de ligger på en helt egen sida, som skiljer sig rent utseendemässigt lite från 

resten av hemsidan. Genom att implementera på det här sättet fick jag en bra struktur och såg 

till att göra färdigt en sak i taget.  

 

9 | Utbildning 

Under två dagar i april hade vi utbildning i de två CMS:erna som användes under projektets 

gång med två personer från Lindt International Management som flög till Sverige från 

Schweiz. Med på utbildningen, utöver de två experterna, var jag samt en till från Lindt 

Sverige och två personer till från Lindt Finland. Utbildningen pågick under två dagar där 

Magento var temat för första dagen och TYPO3 för den andra. Under utbildningen fick vi lära 

oss både hur man utförde och lade till element på hemsidan, rent tekniskt, och vad det är man 

ska ladda upp på sidan. 

9.1 | Magento 

I Magento fick vi lära oss att det i stort sett var tre olika element som vi behövde lära oss för 

att skapa fullständiga produktsidor till hemsidan: ”Products”, ”Categories” samt ”Static 

blocks”.    
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Eftersom hemsidan i dagsläget endast är en E-katalog så behöver man inte fylla i lika mycket 

information om varje produkt som man hade behövt om den vore en E-commerce. 

Information som pris, frakt, skattesatser och antal produkter i lager försvinner eftersom att det 

är överflödig information som inte fyller någon funktion. Det som dock är väldigt viktigt är 

att se till är att fylla i rätt namn, vikt, innehållsförteckning och näringsvärden som lagen 

kräver och övrig information som måste vara precis för att det Lindt & Sprüngli Sverige visar 

på sidan ska vara lagligt och korrekt. En annan sak som är viktig för att se till att hemsidan ser 

bra och seriös ut, är produktbilder. Dessa produktbilder måste vara i rätt storlek och 

upplösning för att passa in på hemsidan. Det är också viktigt att alla produktbilder i samma 

produktgrupper, exempelvis "Excellence" eller "Creation", är tagna på samma sätt. Om inte 

bilderna visar produkten i samma vinklar, skuggning och färger kommer inte hemsidan att se 

lika bra ut, och framförallt inte göra den lika trovärdig. Det i sin tur ger företaget ett sämre 

ansikte utåt.  

Categories (sv. kategorier) är alla de produktkategorier som man visar produkterna i. Dessa 

kategorier visas i Magento som olika mappar. En huvudmapp kommer att bli en 

huvudkategori under produktfliken på sidan. Gör man senare en mapp inuti den mappen 

skapar man en underrubrik till den huvudrubriken (se figur 4). När kategorier är skapade är 

det viktigt att sätta in rätt produkter under rätt rubrik. Om jag t.ex. har en huvudrubrik med 

namnet "Produkter" och under den en underrubrik med namnet "Excellence" så är det viktigt 

att jag då även länkat in alla Excellence-produkter under den fliken för att hela tiden visa rätt 

och relevant information. 

 

 

Figur 4. Kategoriernas utseende i back-end samt på hemsidan. 
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"Static blocks" är alla bilder med länkar som syns under dessa kategorier eller produktsidor. 

Det kan vara olika ”teasers” som innehåller en bild och en text som länkar till en annan del på 

hemsidan (se figur 5 och 6). Det kan också vara bakgrunden till produkter och resten av sidan. 

När dessa skapas är det viktigt att alla bilder man ska använda sig av är i rätt storlek och har 

rätt namn för att systemet ska kunna känna igen dem och hämta dem till hemsidan. Vissa 

"static blocks" behöver ha två olika bilder - en för större skärmar som till exempel datorer och 

en för mindre skärmar som till exempel mobiltelefoner.              

Figur 5. Exempel ett på ett "static block" med en "LÄR DIG MER"-knapp som länkar till rätt sida. 

 

Figur 6. Exempel två på tre länkade bilder som tillsammans skapar ett "static block". 

 

9.2 | TYPO3 

I TYPO3 sköter man alla sidor som inte är produktsidor på hemsidan. De mest noterbara av 

dessa är text och bildfyllda sidor som handlar om allt mellan hur företaget först startades till 

olika sorters recept. 

 

 

När man skriver in text i TYPO3 är det viktigt att se till att den är exakt som man vill att den 

ska synas på hemsidan. Är texten i ”bold” i text-editorn så kommer den även att vara det på 
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hemsidan. Man kan också väldigt enkelt göra texten länkbar, vilket underlättar om man vill 

föra besökaren vidare till en produkt, ett recept eller en annan del av hemsidan. Det finns 

också ”widgets” för fotoalbum som rullar på sidan. Dessa fotoalbum fyller man med de bilder 

man vill ha på just den sidan, viktigt är dock att de är i rätt storlek och upplösning. Om man 

vill kan man även lägga in en kort synlig text till bilderna. Det sista elementet är väldigt lika 

”static blocks” från Magento. Det är enkla bilder som fungerar som ”teasers” för andra delar 

av hemsidan. De kan till exempel föra användaren till sidorna som förklarar hur man smakar 

choklad på bästa sätt (se figur 7). 

 

 

Figur 7. Teaserbild med knapp gjord i TYPO3. 
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10 | Resultat  

Resultatet av det här projektet presenteras efter i vilka Content Management Systems de 

skapats i. 

10.1 | Magento 
 

För att kunna se de sidorna som är gjorda i Magento måste man först och främst klicka sig in 

på fliken "Choklad". Jag väljer att endast förklara en varumärkessida och en produktsida, 

eftersom det finns 24 stycken varumärkessidor som är väldigt lika varandra till utseendet och 

cirka 50 produkter som alla visas på samma sätt. Klickar man sig in på en varumärkessida är 

det första man ser en text som flyter in i ”headern” och förklarar vilken sida man är på. 

Nedanför ”headern” finns sedan olika ”static blocks” som fungerar som ”teasers” för andra 

sidor på hemsidan samt alla produkter som är av det varumärket som sidan representerar (se 

figur 8).  Nedanför produkterna finns det andra och större ”static blocks” som även de har 

som uppgift att ge besökaren andra alternativ till mer information på sidan. 

Figur 8.  Varumärkessida. 



23 

 

När man klickat sig in på en varumärkessida är det sedan mest naturligt för besökaren att 

klicka på den produkt som denne vill ha mer information om. På produktsidan finns det en 

stor bild på produkten i ”headern” med övrig information som en kort beskrivning av 

produkten, hur mycket den väger samt en knapp som leder till en Lindt & Sprüngli butik där 

produkten kan köpas. I denna ”header” kan man även välja att lämna in ett betyg och en 

recension på produkten (se figur 9). Längre ner på produktsidan kan besökaren också hitta 

annan viktig information om produkten. Det är information som förklarar vad produkten 

innehåller, vilka näringsvärden produkten har samt hur produktens förpackning bör 

återvinnas. 

 

 

Figur 9. Headern på produktsidan. 

 

10.2 | TYPO3 
 

TYPO3 sidorna är uppbyggda på ett liknande sätt som de som är gjorda i Magento. Först 

klickar man sig in på en kategori där det finns ”static blocks” som fungerar som ”teasers” för 

alla de olika historierna som finns under den kategorin. Dessa ”static blocks” är stora bilder 

med en kort text om vilken sida varje bild representerar, samt en kort text som visar början på 

just den sidan. På artikelsidan finns även ett högerställt textflöde som visar de senaste och 

populäraste artiklarna samt ett ”static block” som visar ett av alla tillgängliga recept (se figur 

10).  
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Figur 10. Kategorisida för historier. 

 

Klickar man sig senare in på den artikeln som man vill läsa mer om kommer besökaren till en 

ny sida med text och en del illustrativa bilder. Även på dessa sidor finns det ett textflöde som 

visar de senast upplagda artiklarna (se figur 11). 
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Figur 11.  Artikelsida. 

 

Utöver artiklar är också recept en stor del av hemsidan. Dessa recept har, precis som 

artiklarna, hanterats i TYPO3. På receptens första sida listas alla recept som finns på sidan 

med hjälp av en bild, en titel och lite förklarande text. Vill inte besökaren söka igenom alla 

dessa för att hitta det denne letar efter, kan hen använda sig av de olika parametrarna som 

finns på sidan. Bland dem kan besökaren välja svårighetsgrad på receptet, vilket tillfälle det 

passar till, vilken sorts choklad recepten är gjorda på och hur lång tid det tar att utföra (se 

figur 12). 

 

 

 
Figur 12.  Receptsidan. 
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Väl inne på ett recept syns det i ”headern” hur många personer receptet räcker till, vilken 

choklad man ska använda sig av, hur lång tid receptet tar och vilken svårighetsgrad det tillhör 

(se figur 13). Besökaren kan här även se en knapp för att skriva ut receptet, knappen ger en ny 

och mer utskriftsvänlig version av receptet, som man sedan enkelt kan skriva ut. Längre ner 

på sidan finns det ingredienser och anvisningar för hur receptet utförs. 

 
Figur 13. Ett recept. 

 

10.2.1 | Sociala Medier 

 

 Det är två sorters sociala medier som är integrerade i den nya hemsidan, Facebook och 

Pinterest. Dessa två sociala medier är genomgående synliga längst ner på varje sida på 

hemsidan och hanteras i TYPO3. De utgör tillsammans ett element där texten är: "Följ oss på 

Facebook och Pinterest", integrerat med denna text är också de sociala mediernas logor för 

extra igenkänning (se figur 14). Dessa bilder länkar också vidare till Lindt Sveriges 

Facebook-konto där besökarna kan få mer löpande information om vad som är på gång i 

företaget. Pinterest bilden länkar till Lindt Internationals Pinterest-konto där de lägger upp 

fina chokladbilder som är relaterade till Lindt & Sprüngli. 
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Figur 14. Länk till Lindt & Sprünglis Facebook och Pinterest. 

 

Det finns, utöver det elementet, en annan länk till Lindt & Sprüngli Sveriges Facebook-sida. 

Den syns på alla sidor som är gjorda i TYPO3 och inte handlar om någon av företagets 

produkter. Där finns det en text där det står "Gör som 22309- andra och gilla oss på 

Facebook" (se figur 15). Det är en inlagd kod i TYPO3 som automatiskt hämtar in antalet 

följare från den Facebook-sida som man väljer att länka till. Lindt & Sprüngli Sveriges 

Facebook-sida sköts och uppdateras av marknadssidan i Sverige. Facebook kommer främst att 

användas för att lansera produkter och kampanjer och länka följarna till hemsidan där mer 

information kommer att kunna hittas. Det kommer också att användas för att underlätta 

kundfrågor om vissa produkter då det enkelt går att hänvisa till den nya produktsidan. 

 

 

Figur 15. Texten som länkar till Facebook och visar antalet följare på sidan. 

10.3 | Övrigt 
 

Utöver det som man kan se på hemsidan har det varit väldigt mycket arbete som genomförts 

utan direkt synliga resultat. Det har handlat om att samla in all den information som ska finnas 

på hemsidan. Att ta kontakt med personal från Lindt & Sprüngli i andra delar av Europa för 

att få reda på hur alla förpackningar ska återvinnas. Jag har varit i kontakt med andra företag 

som har gjort andra delar av projektet där min kompetens inte räckt till, som till exempel 

sökmotoroptimeringar och översättningar. Det har också varit nästan dagliga samtal med 

Lindt & Sprüngli International Management och Smile för att uppdatera dem på hur arbetet 

gått för mig, om jag behövt hjälp med någonting eller ifall det är någon ändring som måste 
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göras av Smile på hemsidan. Utöver dessa kontakter utanför kontoret i Sverige har jag även 

kontinuerligt uppdaterat Lindt & Sprüngli Sverige om hur projektet fortskridit, och samlat in 

information om alla produkter och vilka produkter de vill ha under vilka kategorier. Jag har 

bokat möten för att till exempel ta olika beslut över vad som ska synas på hemsidan eller vilka 

tjänster och utföranden vi har råd att ta in från tredje parter. 

11 | Slutsats 

Arbetet med det här projektet har i stort sett gått till på det sättet jag trodde att det skulle. Jag 

har själv fått ta mycket ansvar över hela projektet och i stort sett varit både projektledare och 

genomförare. En del problem har dykt upp under projektettiden men de har alla lösts genom 

research eller hjälp från Lindt & Sprüngli International Management eller Smile. Det 

övergripande ansvar som jag fått ta, känner jag har utvecklat mig mycket som person eftersom 

det är någonting som jag i tidigare projekt inte har utmanats med.  

 

I det här projektet har en ny hemsida skapats till Lindt & Sprüngli där besökare kan hitta 

information om produkter, företaget såväl som en mängd olika chokladrecept. De uppsatta 

målen för projekten har uppnåtts genom informationshantering i Magento och TYPO3. Mina 

personliga mål för projektet har även de uppnåtts genom all den positiva feedback jag fått 

ifrån den övriga personalen på Lindt & Sprüngli Sverige. Jag har fått hör att jag har jobbat på 

bra, självständigt och med en förmåga till egna initiativ och lösningar. 

 

12 | Framtid 

Under tiden jag jobbade på detta projekt bestämde Lindt & Sprünglis VD och Logistics 

Manager för att sidan inom en snar framtid skulle utvecklas ännu mer. Den skall nu gå ifrån 

att vara e-catalogue till att bli e-commerce. Lindt & Sprünglis nya hemsida ska alltså bli en 

webbshop där besökare kan gå in och handla choklad direkt från hemsidan. Eftersom jag har 

fått en hel del erfarenhet med Magento under projektets gång så bad de mig att stanna kvar 

och implementera och göra de ändringarna som ska göras för att få till en webbshop. Efter att 

den nya hemsidan med e-catalogue släpps den 15:e juni ska vi ha ett möte med Smile där vi 

tillsammans går igenom vad som behöver göras och där vi även kan lyfta fram vilka 

funktioner som vi vill att webshoppen ska kunna erbjuda besökaren. Detta nya projekt 

planeras att vara klart till i slutet av oktober för att kunna erbjuda alla Lindt-älskare att köpa 

sin favoritchoklad online till jul.   
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14 | Bilagor  

Skärmdumpar på hemsidan. 

 

 

Bilaga 1. Huvudkategorin för produkter, övre halva. 



31 

 

 

Bilaga 2. Huvudkategorin för produkter, undre halva. 
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Bilaga 3. Produktsida. 
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Bilaga 4. Lindts Värld. Huvudkategori för artiklar, övre halva. 
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Bilaga 5. Lindts Värld. Huvudkategori för artiklar, undre halva. 
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Bilaga 6. En artikel.  
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Bilaga 7. Sidan för alla recept. 
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Bilaga 8. Ett recept. 
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Bilaga 9. Hemsidans footer. 


