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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att beskriva utvecklingsprocessen för skapandet av salong Laserias 

nya hemsida. Hemsidans design är skapad med användbarhet i fokus vilket uppnåddes 

genom studerande av relevant litteratur samt en fokusgruppsintervju med några av salongens 

kunder. Hemsidan utvecklades med hjälp av Wordpress för att uppdragsgivarna på egen hand 

ska kunna administrera hemsidan efter leverans. 
 

Nyckelord: Wordpress, hemsida, användbarhet, fokusgrupp, utvecklingsprocess, grafisk 

design 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och mål 
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  designa	  och	  skapa	  en	  hemsida	  utifrån	  uppdragsgivarens	  

specifikationer	  samt	  användarens	  behov.	  Målet	  är	  att	  när	  tiden	  är	  slut	  leverera	  en	  fullt	  fungerande	  

hemsida	  samt	  dokumentation	  som	  beskriver	  hur	  administrationen	  av	  hemsidan	  fungerar.	  

1.2 Uppdragsformulering 
På	  uppdrag	  av	  företaget	  Laseria	  ska	  vi	  ersätta	  dess	  nuvarande	  hemsida	  med	  en	  helt	  ny.	  Företaget	  

vill	  ha	  en	  helt	  ny	  design	  på	  hemsidan,	  det	  enda	  designkravet	  är	  att	  behålla	  det	  nuvarande	  

färgschemat.	  Innehållsmässigt	  begärde	  de	  att	  följande	  skulle	  finnas	  tillgängligt	  på	  hemsidan;	  

prislista,	  information	  om	  behandlingarna,	  före/efter	  bilder	  och	  kontaktuppgifter	  med	  googlekarta.	  

Ett	  krav	  är	  att	  uppdragsgivarna	  ska	  kunna	  administrera	  sidan	  på	  egen	  hand	  efter	  leverans,	  därför	  

kommer	  hemsidan	  att	  skapas	  med	  Wordpress.	  

1.3 Avgränsningar 
Det	  ingår	  inte	  i	  projektet	  att	  marknadsföra	  salongen	  eller	  hemsidan	  på	  något	  sätt.	  Vi	  kommer	  inte	  

att	  skapa	  något	  innehåll	  till	  hemsidan	  förutom	  bilder,	  all	  text	  kommer	  Laseria	  att	  stå	  för.	  Att	  göra	  

hemsidan	  responsiv	  till	  skärmstorlek	  görs	  enbart	  om	  det	  finns	  tid	  över.	  

2  Bakgrund 

2.1 Om salongen 
Salongen	  Laseria	  är	  ett	  nystartat	  företag	  som	  slog	  upp	  dörrarna	  december	  2012	  av	  paret	  Jozef	  

Jakowicz	  och	  Emelie	  Andersson.	  Salongen	  är	  belägen	  på	  södermalm	  i	  Stockholm	  men	  riktar	  sig	  till	  

kunder	  inom	  hela	  Stockholmsregionen.	  Salongen	  erbjuder	  främst	  IPL	  (hårborttagning	  med	  laser)	  

samt	  tatueringsborttagning	  med	  laser.	  Sedan	  har	  de	  även	  tagit	  in	  Sara	  Andersson	  som	  utför	  

ögonfransförlängning	  samt	  Magdalena	  Ratuzsniak	  som	  erbjuder	  manikyr.	  Idén	  till	  salongen	  tog	  

form	  då	  Jozef	  Jakowicz	  ville	  ta	  bort	  en	  misslyckad	  tatuering,	  han	  upptäckte	  då	  de	  höga	  priserna	  för	  

denna	  sorts	  behandling,	  och	  tänkte	  att	  det	  borde	  finnas	  möjligheten	  att	  sänka	  dem.	  Salongens	  

motto	  är	  att	  försöka	  ha	  de	  lägsta	  priserna	  i	  Stockholm.	  
 



Sophie Rundgren och Mikaela Ramos                           Praktiskt examensarbete - Medieteknik VT13  

Inst. för naturvetenskap, miljö och teknik                                                                  Södertörns Högskola 

	  

	  
5	  (27)	  

Salongen	  riktar	  sig	  till	  både	  män	  och	  kvinnor	  över	  16	  år.	  (Hårborttagning	  har	  18	  års	  gräns	  som	  

krav	  då	  det	  är	  först	  då	  hårsäckarna	  växt	  klart).	  De	  främsta	  kunderna	  för	  tillfället	  är	  dock	  unga	  

tjejer	  över	  20	  år.	  
 

2.2 Wordpress 
Wordpress	  är	  ett	  publiceringsverktyg	  som	  fokuserar	  på	  användbarhet,	  layout	  (utseende)	  samt	  

webbstandard.	  Wordpress	  bygger	  på	  öppen	  källkod	  vilket	  betyder	  att	  utvecklare	  från	  hela	  världen	  

samarbetar	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  dess	  system	  samt	  funktioner.	  Den	  största	  fördelen	  med	  

Wordpress	  är	  dock	  att	  det	  är	  gratis	  att	  använda.	  Administrationsgränssnittet	  har	  användarbart	  

utseende	  samt	  funktionalitet	  vilket	  är	  lätt	  att	  lära	  sig.	  Wordpress	  erbjuder	  även	  ett	  stort	  utbud	  av	  

gratis	  plugins,	  funktioner	  och	  teman.1	  

2.3 Omvärldsanalys 
För	  att	  få	  en	  högre	  förståelse	  för	  vilka	  funktioner	  och	  vilket	  innehåll	  som	  bör	  finnas	  med	  på	  

hemsidan	  observerades	  ett	  antal	  hemsidor	  till	  andra	  företag	  med	  liknande	  tjänster.	  Funktioner,	  

upplägg	  samt	  innehåll	  låg	  i	  fokus	  under	  observationen.	  Hemsidorna	  observerades	  även	  

designmässigt	  för	  att	  få	  tips	  och	  inspiration,	  därför	  iakttogs	  även	  vilka	  färgskalor,	  typsnitt	  samt	  

bilder	  som	  användes.	  Hemsidorna	  som	  besöktes	  var	  Gamlestans	  salong	  

(http://www.gamlestansbeauty.se/),	  Salong	  Beautech	  (http://beautech.se/)	  samt	  Ellies	  

hudvårdssalong	  (http://www.hudterapeuten.com/index.asp).	  
 

Gamlestans	  salongs	  färgskala	  gick	  från	  rosa	  till	  ljuslila.	  Ellies	  hudvårdssalong	  använde	  sig	  av	  

ljusgröna	  nyanser.	  Dessa	  två	  hemsidor	  använder	  sig	  av	  ljusa	  färgscheman.	  Den	  sista	  hemsidan,	  

Salong	  Beautech	  använder	  sig	  av	  svart	  samt	  orange	  färg,	  men	  hade	  informationen	  mot	  vit	  

bakgrund.	  Ingen	  av	  salongerna	  la	  fokus	  på	  bilder.	  Det	  var	  endast	  Ellies	  hudvårdssalong	  som	  hade	  

bilder	  på	  startsidan,	  de	  var	  dock	  väldigt	  små.	  Gamlestans	  salong	  var	  den	  enda	  hemsidan	  som	  

erbjöd	  före/efter	  bilder	  på	  behandlingarna.	  De	  andra	  två	  hemsidorna	  hade	  däremot	  Youtube-‐

videos	  på	  hur	  behandlingarna	  går	  till.	  Samtliga	  salonger	  använde	  sig	  av	  sans-‐serif	  typsnitt.	  	  
 

Alla	  tre	  hemsidor	  erbjöd	  flera	  olika	  tjänster/behandlingar	  som	  till	  exempel	  hårborttagning,	  

tatueringsborttagning,	  hudföryngring	  samt	  manikyr.	  Samtliga	  hemsidor	  visade	  de	  olika	  tjänsterna	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://sv.wordpress.org/ (2013-05-03) 
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direkt	  i	  menyn.	  Ellies	  hudvårdssalong	  visade	  de	  olika	  behandlingarna	  direkt	  i	  menyn	  men	  hade	  

samtidigt	  en	  annan	  menyknapp	  med	  namnet	  “Behandlingar”,	  där	  hittades	  ytterligare	  en	  rad	  olika	  

behandlingar	  salongen	  erbjuder.	  
 

Den	  första	  webbplatsen	  hade	  sin	  prislista	  som	  startsida.	  De	  andra	  två	  sidorna	  fokuserade	  på	  

bokningsmöjlighet	  på	  förstasidan.	  De	  använder	  sig	  båda	  två	  av	  onlinebokning	  men	  har	  även	  

telefonnumret	  med	  som	  bokningsalternativ.	  Ytterligare	  en	  notering	  var	  att	  Ellies	  hudvårdssalong	  

var	  den	  enda	  hemsidan	  med	  öppettider	  på	  förstasidan.	  Salong	  beautech	  hade	  den	  informationen	  

under	  menyn	  Kontakt	  medan	  Gamlestan	  salong	  saknade	  informationen	  helt.	  
 

Den	  viktigaste	  upptäckten	  med	  dessa	  tre	  hemsidor	  var	  att	  de	  ger	  svar	  på	  vanliga	  frågor	  kunder	  

kan	  tänkas	  ha	  angående	  behandlingar.	  Detta	  kan	  vara	  nödvändigt	  då	  potentiella	  kunder	  antagligen	  

undrar	  hur	  en	  behandling	  går	  till.	  Riskerna	  för	  behandlingarna	  fanns	  även	  med	  på	  respektive	  

hemsida.	  

2.4 Användbarhet 
Användbarhet	  hos	  hemsidor	  innefattar	  flera	  olika	  aspekter,	  dels	  handlar	  det	  om	  lättheten	  i	  att	  

förstå	  hemsidans	  struktur,	  innehåll,	  funktioner	  samt	  gränssnitt,	  och	  hur	  fort	  användarna	  kan	  hitta	  

det	  de	  letar	  efter.	  Dels	  handlar	  det	  om	  den	  upplevda	  enkelheten	  i	  navigeringen	  i	  form	  av	  tid	  som	  

krävs	  och	  insatser	  av	  användarna	  för	  att	  nå	  önskat	  resultat.	  Slutligen	  handlar	  det	  också	  om	  

möjligheten	  för	  användarna	  att	  kontrollera	  vad	  de	  gör	  och	  var	  de	  befinner	  sig	  på	  hemsidan,	  vid	  

varje	  givet	  tillfälle.2	  
 

Hemsidan	  som	  ska	  skapas	  kommer	  att	  vara	  relativt	  liten,	  med	  en	  rätt	  liten	  mängd	  information,	  så	  

att	  göra	  den	  lättförståelig	  kommer	  inte	  vara	  en	  alltför	  svår	  uppgift,	  men	  det	  finns	  ändå	  vissa	  

riktlinjer	  som	  kommer	  att	  följa	  för	  att	  uppnå	  målet	  att	  göra	  hemsidan	  så	  användbar	  som	  möjligt.	  
 

Både	  Krug	  och	  Benyon	  skriver	  om	  att	  startsidan	  är	  den	  viktigaste	  sidan	  eftersom	  den	  direkt	  och	  

tydligt	  måste	  visa	  vad	  det	  är	  för	  sida	  och	  vad	  den	  är	  till	  för,	  men	  att	  den	  också	  ska	  få	  användare	  att	  

stanna	  på	  sidan.	  Startsidan	  ska	  även	  visa	  tydligt	  vilken	  hierarki	  som	  finns	  och	  vad	  sidan	  har	  att	  

erbjuda	  innehållsmässigt.	  En	  sökfunktion	  borde	  också	  finnas	  på	  startsidan.	  Krug	  jämför	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Flavián, C., Guinalíu, M., Gurrea, R.. The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on 
website loyalty. Information & Management 43 (1), 2006. 
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hemsidas	  startsida	  med	  omslaget	  på	  en	  tidning,	  där	  det	  måste	  finnas	  saker	  som	  lockar	  användare	  

att	  “bläddra	  vidare”,	  alltså	  är	  det	  en	  bra	  idé	  att	  ha	  med	  smakprov	  på	  hemsidans	  innehåll	  synligt	  på	  

startsidan.	  De	  mest	  efterfrågade	  delarna	  information	  borde	  också	  finnas	  tydligt	  redan	  på	  

startsidan,	  så	  att	  användarna	  slipper	  leta	  efter	  dem.	  Krug	  anser	  också	  att	  man	  ska	  undvika	  att	  ha	  

med	  mycket	  text	  på	  startsidan	  då	  användare	  inte	  vill	  läsa	  igenom	  massa	  text	  för	  att	  hitta	  det	  de	  

söker.	  Benyon	  skriver	  också	  om	  vikten	  att	  hålla	  en	  genomgående	  design	  genom	  alla	  undersidor,	  

för	  att	  användaren	  inte	  ska	  bli	  förvirrad.3	  4	  

2.5 Utvecklingsprocess 
För	  att	  arbetet	  skall	  flyta	  på	  på	  ett	  så	  effektivt	  sätt	  som	  möjligt	  kan	  det	  vara	  en	  bra	  idé	  att	  följa	  

någon	  utvecklingsprocess,	  på	  så	  sätt	  vet	  man	  hela	  tiden	  vad	  nästa	  steg	  är	  och	  vad	  som	  ska	  göras.	  

Jesse	  James	  Garrett	  bröt	  ner	  utvecklingsprocessen	  av	  hemsidor	  till	  5	  stadier:	  strategi	  (strategy),	  

omfattning	  (scope),	  struktur	  (structure),	  skelett	  (skeleton)	  och	  yta	  (surface).	  Det	  första	  stadiet,	  

strategi,	  berör	  förståelsen	  för	  helheten	  av	  hemsidan,	  vilka	  som	  kommer	  att	  besöka	  den	  och	  deras	  

behov.5	  
 

I	  nästa	  stadium,	  omfattning,	  ligger	  fokus	  på	  funktionalitet	  och	  innehåll.	  Garrett	  menar	  att	  tid	  man	  

lägger	  ner	  på	  omfattningsstadiet	  har	  man	  igen	  senare	  i	  processen	  eftersom	  designarna	  vet	  exakt	  

vad	  de	  designar	  och	  vad	  de	  inte	  designar.6	  	  
 

Tredje	  stadiet,	  struktur,	  omfattar	  informationsarkitekturen	  och	  specificering	  av	  

interaktionsdesignen.7	  
 

Skelettstadiet	  berör	  informationsdesignen,	  navigationsdesignen	  samt	  gränssnittsdesignen.	  För	  att	  

samla	  ihop	  dessa	  aspekter,	  rekommenderar	  Garrett	  att	  använda	  sig	  av	  tekniken	  wireframes,	  vilket	  

enkelt	  beskrivet	  är	  som	  ett	  skelett	  av	  hemsidans	  tänkta	  layout.8	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Krug, Steve. Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, 2:a uppl. Berkeley: New 
Riders, 2006, s. 21-29. 
4 Benyon, David. Designing Interactive Systems - A comprehensive guide to HCI and interaction design, 2:a uppl. 
Harlow: Pearson Education Limited, 2010, s. 385-386. 
5 Garrett, Jesse James. The Elements of User Experience. Berkeley: New Riders, 2003. Se Benyon, Designing 
Interactive Systems, s. 386. 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
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Det	  sista	  stadiet,	  yta,	  berör	  estetiken	  av	  hemsidan,	  alltså	  hemsidans	  riktiga	  design.9	  

3 Genomförande 
Som	  en	  del	  i	  det	  första	  stadiet	  i	  utvecklingsprocessen,	  strategistadiet,	  genomfördes	  en	  

omvärldsanalys	  samt	  en	  PACT-‐analys	  för	  att	  vi	  som	  designers	  ska	  få	  förståelse	  för	  vad	  vi	  ska	  

designa	  och	  för	  vem.	  
 

I	  nästa	  steg	  i	  utvecklingsprocessen,	  omfattningsstadiet,	  bestämdes	  vilken	  funktionalitet	  och	  

innehåll	  hemsidan	  skulle	  ha,	  både	  utifrån	  salongens	  krav	  och	  från	  resultatet	  av	  PACT-‐	  och	  

omvärldsanalysen,	  och	  en	  kravlista	  togs	  fram.	  
 

I	  strukturstadiet	  gjordes	  de	  första	  skisserna	  på	  hemsidan,	  för	  att	  bena	  ut	  hur	  sidans	  

informationsarkitektur	  skulle	  kunna	  se	  ut.	  Ett	  antal	  skisser	  gjordes	  innan	  vi	  kom	  fram	  till	  den	  

bästa	  lösningen.	  Wireframes	  togs	  fram	  i	  skelettstadiet	  för	  att	  man	  snabbt	  ska	  kunna	  upptäcka	  

eventuella	  problem	  i	  navigationsdesignen,	  informationsdesignen	  samt	  gränssnittsdesignen	  och	  

hitta	  lösningar	  för	  dessa	  problem.	  
 

I	  det	  sista	  stadiet,	  ytstadiet,	  gjordes	  designförslag,	  fokusgruppsintervju	  samt	  den	  slutgiltiga	  

designen.	  	  
 

Eftersom	  uppdragsgivarna	  inte	  besitter	  kunskap	  inom	  programmering	  men	  vill	  kunna	  

administrera	  hemsidan	  själva	  efter	  leverans,	  bestämdes	  det	  att	  hemsidan	  ska	  skapas	  i	  Wordpress.	  

Med	  Wordpress	  sker	  administreringen	  av	  hemsidan	  i	  ett	  webbgränssnitt	  mycket	  likt	  bloggar	  

vilket	  är	  enklare	  för	  de	  utan	  programmeringskunskaper.	  

3.1 PACT analys 
För	  att	  lyckas	  designa	  interaktiva	  system	  på	  bästa	  sätt	  bör	  designers	  ta	  reda	  på	  vem	  som	  ska	  

använda	  systemet,	  hur	  det	  skall	  användas,	  vart	  det	  skall	  användas	  samt	  vad	  teknologin	  för	  

systemet	  är.	  Ett	  välkänt	  sätt	  att	  genomföra	  detta	  på	  är	  med	  hjälp	  av	  en	  PACT	  -‐	  analys.	  PACT	  står	  

för	  People	  (människor),	  Activity	  (aktivitet),	  Context	  (kontext)	  och	  Technology	  (teknologi).	  Genom	  

att	  designers	  utför	  en	  PACT	  -‐	  analys	  över	  det	  interaktiva	  system	  de	  ska	  designa	  får	  de	  en	  förståelse	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ibid 
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för	  hur	  många	  olika	  kombinationer	  det	  finns	  av	  PACT	  elementen.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  

genomföra	  en	  noggrann	  PACT	  -‐	  analys	  innan	  designfasen,	  designers	  ska	  veta	  till	  exakt	  vem	  det	  är	  

de	  designar	  för,	  så	  att	  systemet	  passar	  den	  målgruppen	  perfekt.10	  

 

3.1.1 People 
Målgruppen	  för	  hemsidan	  är	  främst	  potentiella	  kunder,	  alltså	  människor	  inom	  

stockholmsregionen.	  Salongen	  riktar	  sig	  till	  både	  män	  och	  kvinnor	  i	  åldrarna	  16	  och	  uppåt,	  men	  

baserat	  på	  att	  det	  är	  unga	  tjejer	  som	  för	  tillfället	  är	  den	  största	  kundgruppen	  kommer	  vi	  att	  främst	  

fokusera	  på	  dem	  som	  målgrupp	  för	  hemsidan.	  
 

Målgruppen	  kommer	  antagligen	  att	  ha	  använt	  sig	  mycket	  av	  datorer	  tidigare	  samt	  surfat	  en	  hel	  del	  

på	  nätet.	  Därför	  är	  hemsidans	  första	  intryck	  väldigt	  viktig.	  Det	  är	  den	  som	  kommer	  att	  avgöra	  om	  

användaren	  väljer	  att	  stanna	  kvar	  på	  sidan	  eller	  lämna	  den	  direkt.	  Eftersom	  att	  målgruppen	  är	  ung	  

och	  är	  uppväxta	  med	  datorer	  och	  internet	  så	  antar	  vi	  att	  de	  kommer	  att	  ha	  krav	  på	  att	  information	  

skall	  finnas	  lättillgänglig	  med	  endast	  ett	  par	  klick,	  de	  har	  inte	  tålamod	  att	  stanna	  på	  hemsidan	  för	  

att	  leta	  efter	  informationen	  de	  söker	  efter.	  
 

Användarna	  tycker	  det	  är	  bekvämare	  att	  söka	  upp	  information	  på	  egen	  hand	  än	  att	  behöva	  ringa	  

och	  prata	  med	  personalen	  direkt.	  Därför	  skall	  vi	  ligga	  steget	  före	  och	  försöka	  ha	  svar	  på	  

funderingar	  kunder	  kan	  tänkas	  ha.	  
 

Utöver	  detta	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  utesluta	  de	  andra	  målgrupperna	  helt.	  Hemsidan	  får	  inte,	  så	  att	  

säga,	  skrämma	  bort	  dem.	  

3.1.2 Activities 
Det	  viktigaste	  med	  hemsidan	  är	  att	  informera	  kunder	  om	  vad	  för	  behandlingar	  som	  utförs	  på	  

salongen,	  dess	  priser,	  öppettider	  samt	  läge.	  Då	  vissa	  behandlingar	  fortfarande	  är	  skapligt	  ovanliga	  

är	  det	  extra	  viktigt	  att	  kunderna	  kan	  läsa	  om	  behandlingarnas	  procedurer	  samt	  risker	  steg	  för	  

steg.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  kunderna	  får	  tillit	  för	  salongen	  vilket	  kan	  ordnas	  med	  bilder.	  Bildspelet	  

på	  första	  sidan	  är	  en	  viktig	  aktivitet	  för	  användarna,	  att	  se	  salongen	  samt	  personalen	  innan	  de	  

besöker	  Laseria	  personligen.	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Benyon, Designing Interactive Systems, s. 27-38. 
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Vill	  kunderna	  sedan	  kontakta	  salongen	  kan	  de	  snabbt	  och	  enkelt	  göra	  detta	  via	  formuläret	  i	  

footern	  eller	  ringa	  numret	  som	  kommer	  ligga	  på	  samma	  ställe.	  
 

3.1.3 Contexts 
Hemsidan	  kommer	  att	  vara	  anpassad	  för	  datorer,	  därför	  kommer	  målgruppens	  kontext	  vara	  där	  

det	  finns	  en	  dator.	  Idag	  är	  det	  väldigt	  vanligt	  med	  bärbara	  datorer	  vilket	  leder	  till	  att	  användaren	  

kan	  besöka	  hemsidan	  vart	  denne	  än	  befinner	  sig,	  så	  länge	  denne	  har	  datorn	  med	  sig	  samt	  

nätverksanslutning.	  Kontexterna	  kan	  därför	  skiljas	  åt	  väldigt	  mycket,	  från	  sitt	  eget	  hem	  till	  att	  

sitta	  utomhus	  i	  en	  park.	  Ytterligare	  en	  kontext	  kan	  vara	  att	  användaren,	  en	  potentiell	  kund,	  är	  på	  

väg	  till	  salongen	  och	  glömt	  adressen,	  denne	  ska	  då	  snabbt	  kunna	  hitta	  adressen	  på	  hemsidan	  med	  

hjälp	  av	  sin	  mobiltelefon	  även	  då	  den	  inte	  är	  mobilanpassad.	  Detsamma	  gäller	  då	  en	  användare	  

vill	  hitta	  telefonnummer	  eller	  öppettider	  till	  salongen	  på	  hemsidan	  via	  sin	  telefon.	  
 

3.1.4 Technologies 
För	  att	  ägarna	  till	  salong	  Laseria	  ska	  kunna	  hantera	  hemsidan	  efter	  att	  den	  levererats,	  kommer	  

hemsidan	  att	  skapas	  med	  Wordpress.	  Wordpress	  valdes	  då	  det	  är	  ett	  enkelt	  verktyg	  för	  de	  ovana.	  

Vissa	  funktioner	  på	  hemsidan	  kommer	  att	  skapas	  med	  hjälp	  av	  plugins	  som	  finns	  att	  ladda	  ner	  

med	  Wordpress.	  
 

Besökarna	  till	  hemsidan	  kommer	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  operativsystem	  (windows,	  OSX,	  Linux	  

etc)	  samt	  en	  rad	  olika	  browsers	  (Firefox,	  Internet	  Explorer,	  Google	  Chrome	  etc).	  Skärmstorleken	  

på	  datorerna	  besökarna	  använder	  kan	  variera	  stort.	  

3.2 Kravlista 
• Prislista	  

• Information	  om	  hår-‐	  och	  laserborttagning	  

• Före/efter	  bilder	  på	  behandlade	  områden	  

• Kontaktuppgifter	  tillgängligt	  på	  alla	  sidor	  

• Googlekarta	  över	  salongens	  geografiska	  läge	  

• Behålla	  nuvarande	  färgschema	  

• Frågor	  och	  svar	  angående	  behandlingarna	  

• Information	  om	  vilka	  risker	  behandlingarna	  medför	  



Sophie Rundgren och Mikaela Ramos                           Praktiskt examensarbete - Medieteknik VT13  

Inst. för naturvetenskap, miljö och teknik                                                                  Södertörns Högskola 

	  

	  
11	  (27)	  

• Bilder	  på	  salongen	  

	  

3.3 Designfasen 

3.3.1 Wireframes 
Beslutet	  om	  att	  undvika	  så	  mycket	  text	  som	  möjligt	  på	  förstasidan	  togs	  bland	  annat	  då	  användare,	  

enligt	  Krug,	  inte	  läser	  igenom	  allting	  noggrant	  utan	  skummar	  igenom	  texterna	  för	  att	  hitta	  

informationen	  de	  letar	  efter.	  Huvudmenyn	  är	  även	  därför	  placerad	  centralt	  -‐	  horisontellt	  och	  högt	  

upp.	  
 

Dessa	  tankar	  fortsatte	  i	  undersidorna.	  Klickar	  en	  användare	  i	  menyn	  på	  exempelvis	  

Hårborttagning	  kommer	  först	  information	  om	  vad	  det	  är	  samt	  hur	  det	  går	  till.	  Därefter	  kommer	  

före/efter	  bilder,	  och	  sist	  frågor	  och	  svar	  angående	  just	  hårborttagning.	  Till	  vänster	  på	  denna	  

undersida	  kommer	  ytterligare	  en	  liten	  meny	  finnas	  där	  användaren	  snabbt	  kan	  välja	  vilket	  av	  

dessa	  ämnen	  denne	  vill	  läsa	  om.	  Igen,	  för	  att	  användarna	  ska	  slippa	  skumma	  igenom	  hela	  texten	  

för	  att	  hitta	  den	  del	  de	  är	  ute	  efter.	  
 

Det	  återkommande	  ämnet	  Krug	  tar	  upp	  i	  sin	  bok	  är	  hur	  viktigt	  snabb	  navigation	  är	  för	  en	  hemsida.	  

Detta	  fanns	  i	  åtanke,	  tillsammans	  med	  det	  Krug	  skriver	  om	  att	  startsidor	  bör	  ha	  smakprover	  på	  

vad	  hemsidan	  i	  fråga	  innehåller,	  när	  widgets	  placerades	  ut	  på	  startsidan.	  Dessa	  widgets	  kommer	  

dels	  att	  visa	  priser	  på	  de	  vanligaste	  behandlingarna,	  dels	  aktuell	  information	  som	  till	  exempel	  

specialerbjudanden	  och	  dels	  andra	  behandlingar	  som	  salongen	  erbjuder	  (inhyrda	  tjänster).	  Vi	  

tänker	  att	  de	  mest	  efterfrågade	  delarna	  information	  kommer	  att	  vara	  prisinformation	  samt	  

kontaktuppgifter,	  därför	  bestämde	  vi	  att	  dessa	  ska	  finnas	  synligt	  på	  startsidan	  (kontaktuppgifter	  

kommer	  dock	  vara	  synliga	  på	  alla	  undersidor	  då	  de	  kommer	  finnas	  i	  footern).	  Eftersom	  beslutet	  

togs	  att	  undvika	  mycket	  text	  på	  startsidan	  så	  kommer	  dessa	  widgets	  att	  visa	  viktig	  information	  i	  

liten	  skala.	  Vill	  användarna	  läsa	  mer	  om	  det	  specifika	  ämnet	  kan	  de	  klicka	  i	  widgeten	  och	  tas	  då	  till	  

den	  specifika	  undersidan	  med	  komplett	  information.	  
 

För	  att	  användare	  direkt	  ska	  kunna	  koppla	  hemsidan	  till	  den	  befintliga	  salongen	  valde	  vi	  att	  sätta	  

ett	  bildspel	  på	  startsidan	  med	  bilder	  på	  salongen.	  Bildspelet	  är	  också	  tänkt	  att	  ge	  startsidan	  ett	  lite	  

roligare	  och	  intressantare	  uttryck	  för	  att	  få	  användare	  att	  stanna	  på	  sidan	  istället	  för	  att	  stänga	  

ner	  direkt	  och	  leta	  vidare	  efter	  en	  annan	  salong.	  
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3.3.2 Grafisk design 
Metoden	  parallell	  design	  användes	  när	  de	  första	  designförslagen	  togs	  fram,	  vilket	  betyder	  att	  vi	  

tog	  fram	  varsitt	  förslag	  helt	  oberoende	  av	  varandra,	  men	  baserat	  på	  samma	  koncept.	  Målet	  med	  

parallell	  design	  är	  att	  utforska	  olika	  designalternativ	  innan	  man	  bestämmer	  sig	  för	  en	  enda	  

designidé	  som	  i	  sin	  tur	  designas	  i	  mer	  detaljnivå.	  Genom	  att	  utforska	  olika	  designalternativ	  

parallellt	  och	  utan	  påverkan	  av	  varandra	  kan	  en	  mångfald	  genereras	  på	  ett	  tidseffektivt	  sätt,	  och	  

designidéer,	  som	  annars	  kanske	  inte	  hade	  kommit	  fram	  om	  en	  vanlig	  iterativ	  designmetod	  valts	  

istället,	  får	  en	  chans	  att	  bli	  utforskade.	  Vanligt	  är	  att,	  när	  de	  parallella	  designförslagen	  är	  klara,	  

kombinera	  dem	  och	  utnyttja	  de	  bästa	  idéerna	  från	  de	  olika	  förslagen	  och	  sätta	  ihop	  till	  ett.11	  
 

Dessa	  två	  förslag	  visades	  sedan	  för	  fokusgruppen	  samt	  för	  uppdragsgivarna	  och	  gemensamt	  togs	  

en	  slutgiltig	  design	  fram	  som	  sedan	  kodades.	  Designförlag	  ett	  togs	  fram	  av	  Mikaela	  Ramos	  och	  

designförslag	  två	  av	  Sophie	  Rundgren.	  
 

Designförslagen	  skapades	  i	  Adobe	  Illustrator	  och	  Adobe	  Photoshop.	  All	  fotografi	  som	  används	  på	  

hemsidan	  är	  redigerad	  i	  Adobe	  Photoshop.	  Eftersom	  färgskalan	  redan	  var	  bestämd	  av	  salongen	  

behövdes	  inte	  någon	  ny	  grafisk	  profil,	  hemsidan	  https://kuler.adobe.com	  användes	  dock	  för	  att	  

hitta	  kompleterande	  färger.	  Logotypen	  på	  hemsidan	  är	  salong	  Laserias	  befintliga	  logotyp.	  

3.3.2.1 Designförslag 1 
Detta	  designförslag	  är	  grundat	  på	  salongens	  interiör	  för	  att	  skapa	  en	  enhetlig	  känsla	  mellan	  salong	  

och	  hemsida.	  Tanken	  är	  att	  användarna	  ska	  känna	  stark	  koppling	  mellan	  salong	  och	  webbplats.	  

Därför	  valdes	  de	  mest	  originella	  detaljerna	  ut	  från	  salongens	  interiör.	  Det	  ena	  var	  en	  fondvägg	  

med	  medaljongmönster	  som	  är	  det	  första	  man	  ser	  när	  man	  stiger	  in	  i	  salongen.	  Det	  andra	  var	  

receptionsdisken	  som	  är	  klädd	  i	  vitt	  skinn	  med	  vita	  knappar.	  
 

Det	  slutgiltiga	  beslutet	  blev	  att	  använda	  mönstret	  av	  vitt	  skinn	  med	  knappar	  som	  bakgrund.	  

Färgskalan	  blev	  den	  lila	  färg	  salongen	  angivit	  men	  i	  olika	  gradienter.	  All	  typsnitt	  på	  hemsidan	  

designades	  i	  vitt.	  Skuggor	  las	  på	  bakom	  bildspelet,	  menyn	  samt	  de	  tre	  widgetarna.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Nielsen, Jakob. Usability Engineering. London: Academic Press, 1993. 
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Figur 1. Designförslag 1. 

 

 

3.3.2.2 Designförslag 2 
Idén	  som	  detta	  förslag	  är	  grundat	  på	  är	  exklusivitet,	  att	  man	  skulle	  känna	  att	  salongen	  är	  lyxig	  och	  

har	  hög	  standard.	  Eftersom	  salongen	  ville	  ha	  färgen	  lila	  med,	  valdes	  en	  mörkare	  lila	  som	  

huvudfärg	  tillsammans	  med	  en	  ljusare	  lila	  vilket	  utgjorde	  headern	  på	  sidan.	  
 

Den	  ljusare	  lila	  användes	  för	  att	  göra	  spotlight-‐liknande	  mönster	  för	  att	  “lysa	  upp”	  loggan	  i	  

headern,	  detta	  för	  att	  åstadkomma	  den	  lyxiga	  känslan.	  För	  att	  det	  inte	  skulle	  bli	  för	  mycket	  lila	  på	  

sidan	  så	  användes	  mörkgrått	  och	  vitgrå	  som	  komplementfärger,	  där	  mörkgrått	  användes	  på	  

menyraden	  och	  footern,	  och	  en	  gradient	  från	  ljusgrått	  till	  vitt	  på	  själva	  bakgrunden	  i	  mitten.	  
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Figur 2. Designförslag 2. 

 

3.4 Fokusgrupp 
Fokusgrupp	  som	  metod	  innebär	  att	  en	  samlad	  grupp	  människor	  får	  tillsammans	  diskutera	  ett	  

specifikt	  ämne	  under	  en	  begränsad	  tid.	  Detta	  samtal	  leds	  av	  en	  samtalsledare	  (moderator)	  som	  

startar	  diskussionen	  samt	  tar	  upp	  nya	  synvinklar	  när	  det	  behövs.	  Målet	  är	  inte	  att	  moderatorn	  ska	  

intervjua	  deltagarna	  utan	  att	  de	  ska	  samtala	  fritt	  med	  varandra.	  En	  fokusgrupp	  innebär	  en	  grupp	  

som	  fokuserar	  på	  ett	  specifikt	  ämne/frågeställning,	  ett	  ämne	  som	  bestämts	  sedan	  innan	  av-‐	  samt	  

introducerats	  av	  moderatorn.	  Samtalen	  spelas	  oftast	  in	  av	  moderatorn	  för	  att	  ingen	  del	  ska	  

förloras.1213	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. 
13 Wibeck, Victoria. Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 45-46. 
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Förutom	  att	  deltagarna	  talar	  med	  egna	  ord	  kommer	  även	  en	  bredare	  skala	  av	  idéer	  fram	  i	  

fokusgrupper	  än	  vad	  en	  ensam	  intervjuperson	  skulle	  kommit	  fram	  till.	  Detta	  är	  ytterst	  viktigt	  då	  

deltagarna	  kan	  komma	  fram	  till	  lösningar	  eller	  idéer	  som	  forskaren	  inte	  tänkt	  på.14	  
 

Fokusgruppen	  som	  ska	  genomföras	  är	  tänkt	  att	  hjälpa	  utvecklingen	  av	  designen	  för	  hemsidan.	  

Fokusgruppen	  kommer	  att	  svara	  på	  samt	  diskutera	  generella	  frågor	  angående	  deras	  egna	  

internetvanor/internetanvändning	  för	  att	  värma	  upp.	  Därefter	  kommer	  frågorna/ämnet	  handla	  

mer	  och	  mer	  om	  designen.	  Slutligen	  kommer	  deltagarna	  av	  fokusgruppen	  få	  se	  designförslag	  för	  

hemsidan	  och	  möjliheten	  att	  ge	  samt	  motivera	  sina	  synpunkter,	  förhoppningsvis	  kommer	  då	  

deltagarna	  komma	  med	  idéer	  och	  tankar	  som	  blivit	  översedda.	  

3.4.1 Fokusgruppsintervju fredagen den 10:e maj, 2013 
Fokusgruppen	  som	  genomfördes	  ägde	  rum	  i	  salong	  Laserias	  egna	  lokal.	  Deltagarna	  bestod	  av	  fem	  

personer	  mellan	  åldrarna	  20	  -‐	  25.	  Alla	  var	  kvinnor	  och	  kunder	  till	  salongen.	  De	  flesta	  kände	  inte	  

varandra	  sedan	  tidigare	  utan	  det	  var	  första	  gången	  de	  sågs.	  
 

Som	  uppvärmning,	  för	  att	  deltagarna	  skulle	  vänja	  sig	  vid	  varandra,	  startades	  fokusgruppen	  med	  

några	  enklare	  frågor	  som;	  När	  använder	  ni	  er	  mest	  av	  internet	  och	  varför?	  Går	  ni	  in	  på	  hemsidor	  

till	  exempelvis	  hårfrisörer	  innan	  ni	  bokar	  en	  tid	  med	  dem?	  Vi	  valde	  att	  fråga	  om	  frisörsalonger	  

istället	  för	  just	  hår-‐	  och	  laserborttagningssalonger	  då	  det	  fortfarande	  inte	  är	  så	  vanligt,	  

frisörsalonger	  är	  däremot	  vanligt	  och	  dess	  hemsidors	  upplägg	  liknar	  väldigt	  mycket	  den	  tänkta	  för	  

salong	  Laseria.	  Efter	  att	  alla	  verkade	  känna	  sig	  bekväma	  började	  djupare	  frågor	  ställas;	  Vad	  tycker	  

ni	  är	  viktigt	  att	  en	  frisörsalongshemsida	  innehåller?	  Vad	  har	  fått	  er	  att	  stanna	  eller	  lämna	  en	  

hemsida,	  designmässigt?	  Kan	  ni	  komma	  på	  en	  speciell	  hemsida	  som	  ni	  tycker	  är	  extra	  bra	  eller	  

dålig,	  designmässigt?	  Argumentera.	  Här	  talade	  deltagarna	  mer	  var	  för	  sig,	  men	  samtliga	  höll	  ofta	  

med	  personen	  i	  fokus.	  De	  fyllde	  ofta	  även	  i	  varandras	  meningar	  då	  de	  resonerade	  likadant.	  
 

Deltagarna	  nämnde	  några	  viktiga	  delar	  en	  hemsida,	  som	  exempelvis	  en	  frisörsalong	  bör	  ha.	  De	  vill	  

se	  före/efter	  bilder	  på	  kunder,	  de	  vill	  se	  mycket	  bilder	  från	  den	  verkliga	  salongen	  samt	  snabbt	  

hitta	  kontaktuppgifter.	  Egenskaper	  som	  fått	  deltagarna	  att	  tidigare	  lämna	  hemsidor	  har	  varit	  på	  

grund	  av	  tråkiga	  färger,	  hemsidan	  måste	  fånga	  användarens	  intresse.	  En	  annan	  påpekade	  att	  

denne	  lämnar	  hemsidor	  som	  ser	  röriga	  ut,	  till	  exempel	  som	  har	  mycket	  text	  på	  många	  olika	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, s. 45-46. 
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ställen.	  En	  tredje	  deltagare	  la	  då	  till	  att	  denne	  ogillar	  menyer	  med	  undermenyer	  i	  flera	  nivåer,	  de	  

resterande	  deltagarna	  höll	  genast	  med.	  Språket	  på	  hemsidor	  ansågs	  även	  väldigt	  viktigt	  för	  

deltagarna.	  Är	  språket	  för	  enkelt	  känns	  hemsidan/företaget	  inte	  seriöst,	  men	  det	  är	  inte	  bra	  om	  

det	  är	  för	  svårt	  heller,	  resonerade	  en	  av	  deltagarna.	  Det	  absolut	  värsta	  för	  en	  annan	  deltagare	  är	  

dock	  när	  det	  finns	  med	  felstavningar	  på	  hemsidor.	  När	  det	  väl	  finns	  bilder	  på	  hemsidor	  vill	  

deltagarna	  inte	  se	  dem	  i	  fel	  format.	  Pixliga,	  utsträckta	  eller	  ihoptryckta	  bilder	  och	  logotyper	  

försämrar	  hemsidors	  intryck	  påpekade	  deltagarna.	  
 

Efter	  att	  deltagarna	  delat	  med	  sig	  av	  sina	  generella	  tankar	  om	  hemsidor	  visades	  designförslagen	  

för	  detta	  projekt.	  Först	  observerades	  designförslag	  1	  av	  samtliga	  deltagare,	  generella	  åsikter	  togs	  

då	  upp,	  därefter	  visades	  designförslag	  2.	  När	  deltagarna	  givit	  respons	  på	  vardera	  förslag	  fick	  de	  

observera	  dem	  på	  nytt,	  denna	  gång	  sida	  vid	  sida.	  Baserat	  på	  dess	  tidigare	  respons	  ställdes	  nu	  

följdfrågor;	  Varför	  tycker	  ni	  att	  den	  vita	  logotypen	  är	  bättre?	  Vilken	  färg	  gillar	  ni	  bäst	  för	  

huvudmenyn,	  varför?	  Vad	  tycker	  ni	  bäst	  om	  med	  bildspelet?	  Vilken	  bakgrund	  föredrar	  ni?	  Har	  ni	  

några	  åsikter	  om	  footern?	  
 

Deltagarna	  föredrog	  att	  Laseria	  logotypen	  var	  vit	  framför	  lila	  av	  en	  rad	  olika	  anledningar,	  några	  

tyckte	  att	  den	  syntes	  bättre	  i	  vitt,	  andra	  att	  det	  såg	  fräschare	  ut.	  Eniga	  var	  de	  hur	  som	  helst,	  ”för	  att	  

eh,	  det	  såg	  lite	  mer	  professionellt	  ut	  faktiskt	  när	  det	  är	  vit	  text”,	  lät	  en	  av	  deltagarnas	  argument.	  De	  

gillade	  även	  väldigt	  mycket	  tanken	  av	  att	  ett	  bildspel	  ska	  finnas	  med	  på	  förstasidan	  för	  att	  det	  är	  

snyggt,	  man	  ser	  hur	  salongen	  ser	  ut,	  det	  blir	  intressantare	  då	  man	  ser	  bilder	  vilket	  leder	  till	  att	  

man	  vill	  stanna	  kvar	  på	  sidan,	  och	  för	  att	  citera	  en	  av	  deltagarna	  “sen	  gillade	  jag	  bildspelet	  det	  

tycker	  jag	  verkligen	  ni	  ska	  ha	  med	  det	  är	  häftigt	  tycker	  jag”.	  Av	  de	  båda	  förslagen	  gillade	  de	  flesta	  

vita	  widgets	  över	  ljuslila,	  de	  motiverade	  med	  att	  det	  såg	  mer	  ut	  som	  en	  salongs	  hemsida	  då	  medan	  

den	  andra	  färgen	  fick	  hemsidan	  att	  se	  ut	  att	  tillhöra	  en	  annan	  genre,	  till	  exempel	  CDON.com.	  En	  av	  

deltagarna	  tyckte	  att	  “vitt	  är	  bättre	  för	  det	  ser	  fräschare	  ut	  på	  något	  sätt”.	  Deltagarna	  ansåg	  även	  

att	  den	  grå	  menyn	  gav	  högre	  läsbarhet,	  och	  för	  att	  det	  ska	  se	  enhetligt	  ut,	  att	  footern	  även	  ska	  vara	  

grå	  då.	  Informationen	  i	  footern	  var	  alla	  deltagarna	  nöjda	  med,	  de	  tyckte	  det	  var	  jätte	  bra	  att	  den	  

informationen,	  adress,	  telefonnummer	  samt	  öppettider,	  kommer	  finnas	  med	  på	  alla	  undersidor.	  

De	  var	  speciellt	  nöjda	  med	  formuläret.	  När	  deltagarna	  väl	  noterade	  bakgrundsmönstret	  från	  

designförslag	  1	  gillade	  de	  det	  väldigt	  mycket,	  de	  tyckte	  det	  var	  en	  riktigt	  snygg	  detalj.	  
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Fokusgruppens	  resonemang	  har	  stor	  betydelse	  för	  den	  slutgiltiga	  designen.	  Deltagarna	  bidrog	  till	  

att	  välja	  ut	  de	  bästa	  egenskaperna	  av	  vardera	  designförslag,	  vilket	  är	  vanligt	  att	  man	  gör	  inom	  

parallell	  design.	  Vi	  kommer	  att	  bära	  med	  oss	  dess	  val	  av	  logotyp,	  bakgrund,	  samt	  

färgkombinationer.	  Deltagarnas	  positiva	  inställning	  till	  de	  utvalda	  funktionerna	  stärker	  även	  

beslutet	  att	  ha	  med	  just	  dem.	  	  

3.5 Slutgiltig design 
Det	  är	  vanligt	  att	  inom	  metoden	  parallell	  design	  plocka	  ihop	  de	  bästa	  egenskaperna	  från	  de	  olika	  

designförslagen	  och	  ta	  fram	  en	  ny	  design,	  vilket	  genomfördes	  i	  detta	  projekt	  då	  deltagarna	  från	  

fokusgruppen	  uppskattade	  olika	  delar	  från	  de	  olika	  designförslagen.	  
 

Litteraturen	  samt	  deltagarnas	  synpunkter	  från	  fokusgruppsintervjun	  togs	  i	  akt	  under	  denna	  fas.	  

Bildspelet	  på	  förstasidan	  var	  väldigt	  omtyckt	  av	  deltagarna,	  de	  nämnde	  ett	  flertal	  gånger	  att	  man	  

som	  användare	  gärna	  vill	  se	  något	  spännande	  på	  en	  hemsida,	  något	  som	  intresserar	  en.	  Enligt	  

deltagarna	  var	  ett	  bildspel	  just	  det,	  intressant,	  speciellt	  då	  bilderna	  är	  tagna	  i	  den	  verkliga	  

salongen.	  Detta	  var	  väldigt	  viktigt	  att	  uppnå	  med	  designen,	  även	  Benyon	  och	  Krug	  skriver	  om	  hur	  

viktigt	  det	  är	  att	  ge	  användare	  ett	  gott	  första	  intryck	  av	  hemsidor.	  Utseendet	  på	  bildspelet	  

designades	  inte	  i	  detaljnivå	  då	  det	  inte	  var	  bestämt	  vilket	  bildspelsplugin	  som	  skulle	  användas.	  

Logotypen	  för	  hemsidan	  skapades	  i	  en	  ljusgrå	  nyans	  med	  spotlight-‐liknande	  mönster	  i	  

bakgrunden,	  detta	  för	  att	  deltagarna	  sade	  att	  de	  gillade	  logotypen	  i	  ljus	  färg,	  de	  motiverade	  med	  

att	  den	  syns	  bättre	  då.	  Benyon	  och	  Krug	  skriver	  även	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  för	  användare	  att	  direkt	  

veta	  vad	  det	  är	  för	  hemsida	  de	  hamnat	  på	  samt	  vad	  den	  är	  till	  för.	  15	  16	  
 

Bakgrunden	  på	  hemsidan	  kommer	  att	  ha	  kuddmönstret	  av	  vitt	  skinn	  med	  knappar	  då	  deltagarna	  

gillade	  detta	  förslag.	  Under	  bildspelet	  är	  tre	  widgets	  sedan	  placerade,	  dessa	  widgets	  önskades	  

vara	  vita	  av	  deltagarna	  men	  under	  utvecklingen	  av	  det	  slutgiltiga	  designförslaget	  upptäcktes	  det	  

att	  de	  vita	  widgetarna	  inte	  syntes	  mot	  den	  vita	  bakgrunden.	  Valet	  blev	  därför	  att	  skapa	  vita	  

widgets	  med	  en	  ljusgrå	  ram.	  Dessa	  widgets	  kommer	  att	  visa	  kort	  information	  från	  menyerna,	  

Priser,	  Vi	  erbjuder	  också	  samt	  Aktuellt.	  Deltagarna	  gillade	  detta	  men	  markerade	  att	  widgetarna	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Krug.	  Don’t	  Make	  Me	  Think!	  A	  Common	  Sense	  Approach	  to	  Web	  Usability,	  s.	  21-‐29.	  
16	  Benyon.	  Designing	  Interactive	  Systems	  -	  A	  comprehensive	  guide	  to	  HCI	  and	  interaction	  design.	  385-‐386.	  
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inte	  bör	  ha	  för	  mycket	  text	  då	  det	  blir	  jobbigt	  samt	  svårare	  att	  läsa,	  Benyon	  påpekar	  detsamma17.	  

Har	  man	  rutor	  (widgets)	  på	  sin	  hemsida	  bör	  de	  innehålla	  liten	  mängd	  text,	  vill	  användarna	  sedan	  

läsa	  mer	  kan	  de	  klicka	  sig	  in	  på	  den	  rutan	  och	  få	  tillgång	  till	  den	  fullständiga	  texten.	  
 

Huvudmenyn	  samt	  footern	  valdes	  att	  göras	  i	  grått,	  detta	  på	  deltagarnas	  begäran.	  De	  tyckte	  att	  

färgen	  bidrog	  till	  hög	  läsbarhet	  samt	  att	  den	  fick	  hemsidan	  att	  se	  ut	  att	  tillhöra	  en	  salong.	  Menyn	  

placerades	  högst	  upp	  på	  hemsidan	  horisontellt	  för	  att	  den	  ska	  synas	  så	  bra	  som	  möjligt,	  enligt	  

Benyon	  bör	  menyn	  placeras	  där	  eller	  längst	  till	  vänster	  vertikalt	  för	  att	  användare	  ska	  hitta	  den	  så	  

snabbt	  som	  möjligt.	  Deltagarna	  nämnde	  även	  att	  de	  ogillar	  menyer	  med	  allt	  för	  många	  knappar,	  

därför	  skapades	  en	  menyknapp	  med	  namnet	  “Vi	  erbjuder”	  där	  salongens	  alla	  behandlingar	  visas	  i	  

en	  dropdown	  meny.	  Bredvid	  menyknapparna	  placerades	  en	  sökfunktion.	  Slutligen	  placerades	  ett	  

kontaktformulär	  och	  salongens	  kontaktinformation	  samt	  öppettider	  i	  footern,	  deltagarna	  

uppskattade	  detta	  då	  informationen	  var	  enkel	  att	  hitta	  samt	  att	  formuläret	  var	  ett	  snabbt	  sätt	  att	  

kontakta	  salongen	  på.	  	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Benyon.	  Designing	  Interactive	  Systems	  -	  A	  comprehensive	  guide	  to	  HCI	  and	  interaction	  design.	  386-‐387.	  
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Figur	  3.	  Slutgiltig	  design.	  
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3.6 Programmeringsfasen 
Då	  salong	  Laseria	  redan	  har	  en	  domän	  behövdes	  ingen	  ny	  skapas.	  Trots	  detta	  faktum	  valdes	  det	  

att	  koda	  hemsidan	  lokalt.	  På	  detta	  sätt	  ser	  man	  ändringarna	  man	  gör	  snabbare	  än	  om	  man	  var	  

tvungen	  att	  ladda	  upp	  filerna	  på	  en	  extern	  server,	  dessutom	  riskerar	  man	  inte	  att	  användare	  kan	  

se	  sidan	  när	  den	  är	  under	  utveckling.	  Wordpress	  laddades	  ner	  och	  installerades	  lokalt	  på	  datorn.	  

Eftersom	  designen	  är	  gjord	  från	  grunden	  skapades	  ett	  eget	  Wordpress-‐tema.	  	  
 

Bildspelet	  skapades	  med	  pluginet	  Meta	  Slider,	  som	  sedan	  stylades	  av	  oss	  för	  att	  passa	  sidans	  

design.	  De	  tre	  widgetarna	  på	  startsidan	  är	  helt	  skapade	  av	  oss	  (inte	  något	  plugin).	  Då	  vi	  hade	  

problem	  att	  hitta	  ett	  kontaktformulärsplugin	  med	  de	  krav	  vi	  hade	  togs	  beslutet	  att	  skapa	  

kontaktformuläret	  från	  grunden	  själva,	  då	  det	  skulle	  gå	  snabbare	  än	  att	  leta	  efter	  ett	  plugin.	  

	  

Sök-‐rutan	  stylades	  om	  lite	  under	  själva	  skapandet	  av	  sidan	  då	  vi	  ansåg	  att	  det	  blev	  mer	  enhetligt	  

med	  resten	  av	  sidan,	  speciellt	  med	  hover-‐funktionen	  i	  menyn.	  Header-‐bakgrunden,	  logotypen	  och	  

det	  spotlight-‐liknande	  mönstret	  gjordes	  också	  mindre	  än	  det	  var	  tänkt	  från	  början	  då	  vi	  ansåg	  att	  

det	  tog	  för	  mycket	  plats	  av	  skärmen	  att	  ha	  det	  som	  det	  var	  innan.	  

	  

Kartan	  på	  kontakt-‐sidan	  är	  skapad	  med	  ett	  Google	  Map	  plugin.	  
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Figur	  4.	  Skärmdump	  av	  hemsidans	  startsida	  
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Figur	  5.	  Skärmdump	  av	  ”hårborttagning”-sidan.	  

	  

4 Diskussion 
Att	  ha	  arbetat	  mot	  en	  riktig	  extern	  uppdragsgivare	  har	  fungerat	  som	  en	  stark	  motivation	  i	  det	  här	  

projektet,	  eftersom	  vi	  strävat	  efter	  att	  göra	  dem	  så	  nöjda	  som	  möjligt.	  Samarbetet	  har	  fungerat	  

bra,	  det	  har	  inte	  funnits	  några	  brister	  i	  kommunikationen.	  Uppdragsgivarna	  gav	  oss	  däremot	  rätt	  

fria	  händer	  redan	  från	  start,	  vilket	  hade	  sin	  för-‐	  och	  nackdel.	  Fördelen	  var	  att	  vi	  kunde	  gå	  vår	  egen	  

väg	  och	  utforska	  många	  olika	  designalternativ,	  men	  att	  designa	  en	  hemsida	  utan	  några	  egentliga	  

ramar	  kan	  vara	  väldigt	  svårt	  eftersom	  man	  har	  allt	  att	  välja	  mellan,	  och	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  vilken	  

stil	  som	  skulle	  tillfredställa	  uppdragsgivarna,	  vilket	  var	  nackdelen.	  Men	  just	  tack	  vare	  detta	  

passade	  metoden	  parallell	  design	  projektet	  väldigt	  bra	  då	  det	  gav	  oss	  möjligheten	  att	  utforska	  fler	  

designalternativ	  och	  få	  fram	  två	  helt	  olika	  stilförslag	  helt	  oberoende	  av	  varandra	  på	  samma	  tid	  det	  

skulle	  tagit	  att	  ta	  fram	  ett	  tillsammans.	  
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Även	  fokusgruppsmetoden	  hade	  sin	  för-‐	  och	  nackdel.	  Fördelen	  var	  att	  resultatet	  bidrog	  mycket	  till	  

den	  slutgiltiga	  designen,	  då	  deltagarna	  hade	  många	  relevanta	  åsikter	  och	  synpunkter.	  Nackdelen	  

var	  att	  det	  tog	  längre	  tid	  än	  väntat	  att	  anordna	  fokusgruppen,	  vilket	  gjorde	  att	  arbetet	  drogs	  ut	  på	  

tiden.	  Det	  var	  svårt	  att	  få	  kunder	  till	  salongen	  att	  ställa	  upp,	  och	  när	  vi	  väl	  hade	  hittat	  deltagare	  var	  

det	  svårt	  att	  hitta	  en	  tid	  som	  passade	  alla.	  Eftersom	  detta	  var	  ett	  skolprojekt	  hade	  vi	  inte	  möjlighet	  

att	  erbjuda	  någon	  form	  av	  ersättning	  för	  deltagarna,	  salongen	  hade	  inte	  heller	  ekonomisk	  

möjlighet	  att	  erbjuda	  någon	  ersättning.	  Detta	  gjorde	  det	  svårare	  att	  anordna	  en	  fokusgrupp	  än	  om	  

exempelvis	  ett	  riktigt	  företag	  skulle	  gjort	  det.	  Hade	  vi	  vetat	  att	  det	  skulle	  bli	  så	  svårt	  att	  få	  ihop	  en	  

fokusgrupp	  hade	  vi	  börjat	  söka	  deltagare	  vid	  ett	  mycket	  tidigare	  skede.	  	  
 

Att	  följa	  Garrets	  olika	  stadier	  i	  utvecklingsprocessen	  visade	  sig	  var	  väldigt	  positivt	  då	  vi	  hela	  tiden	  

visste	  vad	  som	  skulle	  göra,	  vilket	  medförde	  att	  arbetet	  gjordes	  i	  rätt	  ordning	  och	  hela	  tiden	  flöt	  på	  

(med	  undantag	  för	  när	  vi	  anordnade	  fokusgruppen).	  	  
 

Programmeringsfasen	  tog	  lite	  längre	  tid	  än	  vad	  vi	  väntade	  oss,	  men	  flöt	  på	  bra	  annars.	  Men	  att	  

man	  ska	  avsätta	  mer	  tid	  än	  vad	  man	  tror	  att	  det	  ska	  ta	  är	  en	  viktig	  lärdom	  vi	  har	  fått	  under	  detta	  

projekt.	  

	  

Skulle	  vi	  göra	  om	  projektet	  så	  skulle	  vi	  planera	  tiden	  bättre	  samt	  börja	  med	  att	  anordna	  

fokusgruppen	  mycket	  tidigare	  så	  att	  vi	  skulle	  få	  tid	  till	  användartester	  på	  hemsidan,	  samt	  tid	  att	  

göra	  den	  responsiv	  efter	  skärmstorlek.	  
 

5 Slutsats 
Målet	  för	  detta	  projekt	  var	  att	  leverera	  en	  färdig	  hemsida	  samt	  dokumentation	  för	  hur	  

administrationen	  för	  hemsidan	  fungerar.	  Detta	  mål	  är	  delvis	  uppnått	  -‐	  då	  det	  tog	  längre	  tid	  än	  

väntat	  att	  programmera	  hemsidan	  så	  har	  vi	  inte	  hunnit	  skriva	  en	  manual	  för	  Wordpress,	  vilket	  vi	  

istället	  kommer	  att	  få	  skriva	  utanför	  examensarbetet.	  Själva	  hemsidan	  har	  ju	  varit	  den	  största	  

delen	  av	  projektets	  mål,	  av	  uppenbara	  skäl,	  och	  manualen	  har	  varit	  en	  väldigt	  liten	  del	  av	  målet.	  

Därför	  är	  vi	  ändå	  nöjda	  med	  resultatet	  av	  projektet.	  
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7 Bilagor 

7.1 Wireframes 
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