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Svensk titel: Hair kommer alla känslorna: en studie om       
användarupplevelser kring en frisersalong med     
tillhörande webbplats 

Engelsk titel: Hooked on a Feeling: A Study on User Experience         
of a Beauty Salon with Interconnected Website 

Författare: Ellen Bergquist & Julia Karlsson 

Färdigställt: 2017 

Abstract: This study aimed to evaluate how a website can be          
improved for a better user experience. The website        
this study evaluates belongs to a hair salon, which at          
the time of the study had a design that did not match            
the appearance of the salon. The problem was that         
the website did not justify the business of the salon.          
By using both qualitative and quantitative methods       
user needs and preferences could be identified to        
develop a prototype of a new website. The        
quantitative method used was a survey which       
provided answers about functionality and     
preferences. The qualitative method was a Think       
Aloud test, which was performed in the hair salon,         
the users were asked to talk about the atmosphere in          
the salon and compare it to the atmosphere of the          
website. With the data gathered through these       
methods we could compile a result and an analysis,         
which was used to develop a prototype. We found         
that users tend to value basic information about the         
hair salon in combination with factors which       
increase recognition and credibility. The empirical      
data on functionality and customer experience of the        
salon allowed us to develop a prototype that meets         
user needs. The aim of the prototype is to reflect the           
design of the salon on the web.  

Nyckelord: Användarupplevelse (UX), webbplatsuveckling,   
flerkanalskommunikation, frisersalong,  
skönhetssalong, användarcentrerad design 
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1. Introduktion 

I denna studie undersöks användarupplevelser på en frisersalong med         
tillhörande webbplats. De användarupplevelser som undersöks innefattar       
stämningen på salongen och hur den kan speglas på webbplatsen samt hur            
igenkänningsfaktorn då kan öka. Utformandet av ett företags webbplats kan ha           
stor effekt på kundernas upplevelse och uppfattning kring företaget och dess           
verksamhet. Därför bör webbplatsen vara anpassad efter verksamhetens        
målgrupp och syfte (Preece, Rogers & Sharp, 2016, s. 35). Att designa för en              
god användarupplevelse kan därför främja ett förtroendet för företaget och          
även öka webbplatsens användning (Flavián, Guinalíu & Gurrea, 2006, s. 8).           
Anledningen till detta är troligen för att igenkänningsfaktorn ökar och          
användarna förstår vad företagets verksamhet innebär. Ett företag kan även          
tänkas vilja använda en kombination av flera plattformar för sin          
marknadsföring. När kunderna möter företaget på flera plattformar blir det          
därför allt viktigare att dessa visuellt avspeglar varandra (Resmini & Rosati,           
2011, s. 10). 
 
I denna studie undersöks hur vi kan förbättra den befintliga webbplatsen           
hårochsånt.com som tillhör frisersalongen Hår&Sånt, belägen i Tranås.        
Arbetet har skett i samarbete med verksamheten som vid tidpunkten för           
studiens utförande har en webbplats som inte är överensstämmande med den           
fysiska salongens nya utseende och profil. Studien ämnar att undersöka hur           
känslan, som den fysiska salongen utstrålar, kan överföras till webben för att            
öka igenkänningsfaktorn och trovärdigheten. För att göra detta möjligt består          
vårt tillvägagångssätt av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Vi har          
valt dessa tillvägagångssätt för att få en så bred uppfattning som möjligt om             
användarens behov och preferenser på den här typen av webbplats med           
avseende på innehåll och design. Med dessa tillvägagångssätt kunde vi också           
undersöka vikten av igenkänningsfaktorer samt trovärdighet.  
 

1.1. Bakgrund 
Frisersalongen Hår&Sånt ligger på Lilla Sveagatan i centrala Tranås. Den ägs           1

och drivs av frisören Josephine Durefelt sedan 2010 då hon tog över salongen.             
Vid studiens utförande har salongen fyra anställda som alltid vill bemöta sina            
kunder med hög service. Salongen erbjuder ett flertal olika behandlingar för           
kunder i alla åldrar. Behandlingarna innefattar bland annat klippning, färgning          
och slingning. De erbjuder också ytterligare behandlingar såsom plockning och          
färgning av ögonbryn, färgning av ögonfransar, uppsättningar,       
inpackningsbehandlingar samt tvätt och fön. Salongen saluför och använder         

1 Salongen beskrivs olika i olika sammanhang med skrivningar som HÅR&Sånt, Hår och Sånt              
och Hår&Sånt. I föreliggande studie har vi dock valt att för tydlighetens skull genomgående              
benämna och skriva salongens namn som Hår&Sånt. Dess webbplats benämns på motsvarande            
sätt genomgående som hårochsånt.com 
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produkter från bland annat Revlon Professional , dock säljs produkterna bara i           
butik och inte på webbplatsen. 
 
Under mars 2016 genomgick salongen en stor renovering, och har nu en ljus             
och trivsam miljö. I samband med denna renovering har frisersalongen fått en            
nystart och ett uppsving, till exempel har tidigare kunder hittat tillbaka.           
Samarbetet med vår uppdragsgivare upprättades efter att en av författarna          
(Ellen) fått frågan att utveckla en ny webbplats åt Hår&Sånt . Efter närmare            
granskning av webbplatsen såg vi intressant utvecklingspotential då den         
befintliga webbplatsen inte fått växa och utvecklas tillsammans med salongen.          
Under studiens gång hölls kontakten med uppdragsgivaren via mail, telefon          
samt möte på plats. 
 
Vid tidpunkten för studiens genomförande (våren 2017) var webbplatsen         
uppdaterad i viss utsträckning men inte förbättrad, till exempel har ny           
information kring personal tillkommit men designen på sidan är inte          
uppdaterad sedan 2009. Innehållet på webbplatsen var mycket begränsat och          
distribuerat över fem olika sidor innehållande nyheter, kontaktinformation,        
bokningssida, inspiration samt information om de anställda (se Bilaga E:          
webbplats vid studiens utförande). På webbplatsen har det implementerats         
delar såsom inspiration och nyheter som behöver uppdateras regelbundet då          
dessa är föränderliga områden, men på grund av tids- och kunskapsbrist har            
detta inte skett. Under samtal med vår uppdragsgivare framkom det att           
webbplatsen endast används för kontaktinformation och bokning. De upplever         
att många kunder använder webbplatsens bokningssystem, men har ingen         
dokumenterad statistik.  
 
Information om behandlingar och prislista finns inte direkt tillgängligt på          
salongens webbplats. För att se sådan information krävs att användaren skickas           
vidare till en extern bokningssida där hen måste skapa ett konto och logga in. I               
och med renoveringen av salongen önskar Hår&Sånt därför att även          
webbplatsen ska få en motsvarande upprustning. De vill att webbplatsen ska           
utvecklas vad gäller syfte och funktion till att inspirera och informera kunder            
om salongen och deras sortiment. De önskar också behålla den existerande           
möjligheten för kunder att själva boka tider på salongen via ett bokningssystem            
online. Som övergripande mål önskar Hår&Sånt att användningen av         
webbplatsen ska öka och att användaren ska få en känsla som speglar miljön i              
den fysiska salongen för att locka nya och behålla befintliga kunder. 

1.2. Problembeskrivning 
Webbplatsen hårochsånt.com är vad Van Duyne, Landay och Hong (2007, s.           
168) beskriver som en företagssida. En företagssida ska enligt författarna tidigt           
ge användaren den information eller funktion de behöver för att nå sitt mål.  
 
Webbplatsen har vid studiens utförande inte uppdaterats tillsammans med den          
fysiska salongen och skiljer sig därför i utseende och uttryck. Resmini och            
Rosati (2011, s.10) skriver om kombinationen av hur den fysiska och digitala            
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miljön kan användas för att länka ihop olika digitala medier i syftet att skapa              
ett helhetsintryck för till exempel en verksamhet. Användningen av två helt           
olika profiler och utseenden påverkar både kunderna och salongen då          
trovärdigheten kan bli ett problem, en ny kund kan inte lika snabbt identifiera             
om det är samma verksamhet när det finns två olika utseenden. En            
sammanhängande designprofil och en uppdaterad webbplats kan däremot bidra         
till att trovärdigheten ökar. Att profilera sig på samma sätt i alla kanaler kan              
också tänkas hjälpa salongen i dess digitala marknadsföring. Att webbplatsen          
inte har uppdaterats i enlighet med den fysiska salongen blir därför ett problem             
för verksamheten. 
 
Webbplatsen uppdateras inte heller med avseende på innehåll och delar som           
behöver uppdateras regelbundet har implementerats på webbplatsen. Vid        
tidpunkten för studiens genomförande marknadsför salongen därför utdaterade        
trender och uppdaterar inte heller övrig information på webbplatsen. Detta kan           
tänkas vara en anledning till att vissa kunder inte vill boka tid hos salongen via               
webbplatsen då den får salongen att upplevas oprofessionell. Bristen av          
information på webbplatsen framhäver inte frisörernas kunskap och kompetens.         
Flavián et al. (2006, s. 8) beskriver att skapandet av användarens förtroende är             
viktigt för att behålla kunder och öka kundbasen, genom att erbjuda en god             
användarupplevelse kan detta göras. Då vår uppdragsgivares webbplats inte         
uppdaterats med avseende på innehåll och trender blir det ett problem för            
salongen då detta i sin tur kan påverka kundernas förtroende för frisersalongen.  
 
I kombination med problemen ovan och att salongens webbplats har blivit           
bortglömd används den inte heller för marknadsföring i den utsträckning som           
den skulle kunna göra. En webbplats är ett gynnsamt verktyg för att öka             
salongens tillgänglighet. I det här fallet medför det att kunderna alltid har            
tillgång till bokningar och inspiration. En bra och anpassad webbplats kan           
locka nya och behålla gamla kunder samt öka omsättningen. Hår&Sånt          
använder inte sin webbplats i den utsträckning som behövs för att kunna            
använda den som en plattform för marknadsföring, detta är ett problem som            
även uppdragsgivaren har uttryckt.  
 
Sammanfattningsvis av problembeskrivningen är webbplatsen vid studiens       
utförande inte representativ för verksamheten, vilket i sin tur innebär att           
webbplatsen minskar salongens trovärdighet. Eftersom vår uppdragsgivare vill        
öka användningen av webbplatsen innefattar den här studien undersökningar         
inom ämnet och vad som kan användas som potentiell lösning. För att stärka             
företagets varumärke behövs en enhetlig framtoning i samtliga kanaler, samt en           
användarupplevelse som lockar nya och bibehåller gamla kunder. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund och problembeskrivning ovan är syftet med studien att          
undersöka möjligheter för frisersalongen Hår&Sånt att förbättra       
marknadsföring och användarupplevelse genom användarcentrerad utveckling      
på sin webbplats.  
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För att svara mot syftet har följande frågeställningar tagits fram: 
 

1. Vilket innehåll och vilka funktioner vill användare se på en 
frisersalongs webbplats? 

2. Vad spelar en speglande atmosfär och miljö från den fysiska salongen 
för roll för användarupplevelsen på en frisersalongs webbplats? 

 

1.4. Avgränsningar 
Inom den givna tidsramen för detta arbete finns inget utrymme för att utveckla             
en fullständig webbplats. Vi har avgränsat bokningssystemet då detta inte          
kommer att ändras vid utvecklandet av en ny webbplats. Anledningen till den            
här avgränsningen är att frisersalongen vill fortsätta använda det         
bokningssystem som de använder vid tidpunkten av studiens utförande. Detta          
bokningssystem ägs av bokningdirekt.se och är utom påverkan för         
uppdragsgivaren. I denna studie beaktas därför bokningssystemet endast utifrån         
dess påverkan på webbplatsen hårochsånt.com , vilket innebär att viss typ av           
information på bokningssidan också bör implementeras på webbplatsen.  

Uppdragsgivaren uttryckte att de på webbplatsen ville visa samtliga produkter          
som saluförs på salongen. I samtal kring detta förstod både vi och            
uppdragsgivaren att detta inte kommer vara möjligt på grund av tidsbrist och            
att salongens sortiment utökas och förändras regelbundet. Salongen saluför         
heller inga produkter på webbplatsen och att då visa produkterna på           
webbplatsen skulle vara överflödigt.  

1.5. Disposition 
I kapitel två presenteras tidigare forskning av relevans för studiens          
frågeställningar. Här redovisas centrala begrepp och teorier som berör         
användarupplevelser, flerkanalskommunikation och kunders uppfattning av      
frisersalongers verksamhet. Slutligen i kapitel två sammanfattas tidigare        
forskning i det analysverktyg som låg till grund för analys av den insamlade             
datan.  

I kapitel tre beskrivs de valda metoderna för datainsamling. Här beskrivs hur            
datainsamlingsinstrumenten har skapats och använts. Metoderna som användes        
var en enkätundersökning och en anpassad Think Aloud-undersökning. Här         
förklaras också hur vi gått tillväga vid utförandet av testerna samt urval av             
deltagare. Slutligen redovisas de etiska överväganden som vi tagit hänsyn till i            
studien.  

I fjärde kapitlet presenteras resultat och analys av den insamlade datan.           
Enkätsvaren redovisas och analyseras i både text och figurer. Datan från vår            
Think Aloud-undersökning redovisas och analyseras under tematiserade       
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rubriker. Därefter följer en teoretisk analys av datan. 

I kapitel fem introduceras de utvecklingsförslag för Hår&Sånts webbplats som          
tagits fram baserat på resultat och analys. Här redovisas även de begränsningar            
som gjorts i skapandet av utvecklingsförslaget. För varje del av prototypen           
förklaras varför vissa val gjorts och vad dessa grundas på i vår insamlade data. 

I det sjätte och sista kapitlet presenteras övergripande slutsatser och diskussion           
av det gångna arbetet. Här presenteras även vilka begränsningar och svagheter           
som identifierats i den egna studien. Vidare diskuteras de förbättringar som           
kunde gjorts. Slutligen redovisas förslag till vidare forskning baserat på resultat           
och kunskap som framkommit under studiens gång.  
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2. Tidigare forskning och analysverktyg 

I detta kapitel följer en presentation av tidigare forskning och centrala begrepp            
av relevans för studiens frågeställningar. För arbetets utgångspunkter och         
frågeställningar går det att finna tidigare forskning av relevans i ett flertal olika             
områden. I följande kapitel ligger User Experience design , PET-design , Cross          
Channel Experience, trovärdighet och användbarhet i fokus. I dessa områden          
finner vi forskning som har en betydande roll för vårt arbete i avseende till              
användarupplevelsen och hur en god sådan kan designas för. I de mest            
föränderliga områdena har källornas utgivningsår beaktats, då ny forskning och          
teknik regelbundet introduceras. 

Vidare för arbetets utgångspunkter och frågeställningar går det också att finna           
tidigare forskning av relevans i områden kring kunders förtroende,         
förväntningar och upplevelser av skönhetssalonger. Dessa områden är viktiga i          
denna studie då dessa enligt Silverman (2001, s. 22) formar en           
marknadsföringsstrategi som visat sig vara effektiv i erbjudandet av         
immateriella tjänster. Följande områden berör olika delar av webbplatsen och          
de problem som uppdragsgivaren upplever. 

2.1.  Trovärdighet och användbarhet 
Trovärdigheten på en webbplats spelar en väldigt viktig roll för sidans           
användbarhet. Forskning visar att besökarens förtroende för sidan ökar när          
systemet är användbart och användbarheten på sidan ökar när sidan är           
förtroendeingivande (Flavián, et al., 2006, s. 5). Webbplatsens utseende spelar          
stor roll för att inge förtroende och påverka besökarens handlingar på sidan            
vilket kan liknas vid beteendet i en traditionell butik där utformningen påverkar            
besökarens köpvanor. Användbarhet har även visat ha en stor påverkan för           
kundens tillfredsställelse och förtroende för webbplatsen då dessa är viktiga          
aspekter för att tillfredsställa användarnas behov (Flavián, et al., 2006, s. 8).            
Därför kompletterar trovärdighet och användbarhet varandra, en balans mellan         
dessa är essentiellt för att sidan ska vara så användarcentrerad som möjligt.  
 
Senare forskning visar att om besökaren känner igen sig och anser att miljön             
känns bekant ökar användbarheten, detta är i sin tur förtroendeingivande          
(Casaló, Flavián & Guinalíu, 2008, s. 338-339). Användbarhet syftar till ett           
antal mål för att tillfredsställa besökaren; hur lätt systemet är att hantera, hur             
lätt systemets grundläggande funktioner kan memoreras, graden av antal fel          
som uppstår och användarens övergripande tillfredsställelse om hur hanterbart         
systemet är (Casaló, et al., 2008, s. 326). I denna studie är användningen av              
systemet inte det problematiska då det är en relativt liten webbplats, däremot            
saknas information och funktionalitet som kan tänkas öka tillfredsställelsen för          
användaren. 

11 

 



 

2.2. User Experience design 
User Experience design eller UX-design brukar delas in i tre delar; användaren,            
produkten och interaktionen. Det finns många aspekter som spelar in gällande           
användarens val och interaktion, detta kan influeras av till exempel kultur och            
samhälle eller av vilket skede användaren befinner sig i. Aspekter som kan            
påverka är känslor, förväntningar, värderingar och tidigare erfarenheter        
(Hellweger, Wand, & Abrahamsson, 2015).  
 
Preece et al. (2016, s. 35) förklarar att UX-design handlar om hur en produkt              
beter sig och används av människor. Forskarna förklarar vidare att UX-design           
inte är något som kan designas, utan endast kan designas för. Det går alltså inte               
att utforma en upplevelse, utan endast skapa designegenskaper som kan          
framkalla upplevelsen vi vill förmedla till användaren (Preece et al., 2016, s.            
35). Hassenzahl (2013) menar i likhet med Preece et al. (2016, s. 35), att              
användaren har ansvaret för upplevelsen.  

2.2.1. PET-design 
Att designa för en god användarupplevelse kan göras på olika sätt beroende på             
webbplatsens syfte. Med hjälp av PET-design kommer vi åt användbarhet på           
webbplatsen och känslorna hos användaren. Begreppet PET-design       
(persuasion, emotion, trust-design) myntades av företaget Human Factors        
International som specialiserar sig på användarcentrerad design. De        
argumenterar för att det inte längre är möjligt att endast designa för            
användbarheten och utvecklade därför strategin PET-design (Luciani, 2012).        
Schaffer (2009) menar att det inte är tillräckligt att bara designa för en god              
användarupplevelse genom tydlig navigation och enkel användbarhet utan        
designen måste också motivera användaren. Schaffer (2009) förklarar de olika          
delarna i PET-design som följande: 

● Persuasion innebär att skapa en upplevelse som motiverar användaren.         
Persuasion design undersöker vad testpersonerna känner och upplever i         
kontrast till endast navigation vid ett besök på en webbplats.  

● Emotion handlar om beslutshantering. Om utvecklaren kan påverka        
användarens känslor, kan även användarnas beslutsfattande påverkas.       
Beslut baserade på känslor tenderar att vara mer äkta.  

● Trust handlar om att användaren ska lita på webbplatsen. Om          
användaren inte litar på webbplatsen kommer hen inte genomföra de          
handlingar som webbplatsen avser. Att webbplatsen har hög        
trovärdighet är därför mycket viktigt. 

PET-design berör fler aspekter av användarupplevelser som stimulerar        
användaren individuellt vilket i sin tur ämnar att öka användarens motivation           
(Schaffer, 2009). Utvecklarna av PET-design tog också fram tolv riktlinjer för           
att förbättra användarupplevelsen för så många som möjligt (Luciani, 2012).          
Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer.  

Less choice is better: Användare tenderar att fastna i användandet när det ges             
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alltför många valmöjligheter. Människor vill vanligen ha mer information än de           
faktiskt kan bearbeta och vi måste hitta en balans för hur mycket som är              
lämpligt. 

Commitment and consistency: Användarna beter sig konsekvent när de är          
engagerade. Om användarna kan engagera sig genom att till exempel ange           
kontaktuppgifter och skapa en användarprofil kan det på så sätt starta ett            
förhållande med användarna genom att exempelvis skicka en gratis testprodukt.          
Då kommer användarna sannolikt att engagera sig igen. 

Tell people what you want: Användare är försiktiga med att ge ut personlig             
information. Det är rättvist att berätta för dem vad informationen ska användas            
till och vad som gynnar dem. 

Social validation: Människor söker ständigt efter social bekräftelse gällande         
beslutshantering. Recensioner och omdömen är mycket inflytelserika i en         
persons beslutsfattande. Den här riktlinjen föreslår att företag ska använda sina           
sociala medier för att påverka potentiella kunder.  

Authority: På samma sätt som social validering respekterar användarna         
yttrande av auktoriteter. 

Scarcity: När information på webbplatsen uttrycker att det finns få platser eller            
produkter kvar motiverar det användaren att snarast genomföra sitt köp.  

Urgency: Detta likt Scarcity driver handling. Om en vara eller tjänst under en             
kort tidsperiod säljs till ett mycket rabatterat pris gör det låga priset att             
konsumenterna tycker att det är bra att köpa en vara just nu. 

Food, sex and danger: Dessa ämnen lockar användare och om det är lämpligt             
kan de användas till fördel för användarupplevelsen. 

Faces: Användare tenderar att reagera positivt på bilder på människor. Därför           
gynnar det ett företag att ha bilder på personer i kombination med deras namn              
då det är mer relaterbart för användaren. 

Tell a story: Att berätta en historia om företaget och dess koncept kan gynna              
företaget då användaren blir involverad i verksamheten.  

Emotions: Användbarheten tenderar att influeras av känslor. Känslor tenderar         
att influera användbarheten. Även små problem som kan upplevas frustrerande          
i användbarheten på till exempel en webbplats kan vara avgörande för en            
användare.  
 
Reciprocation: Den här riktlinjen handlar om att visa uppskattning för          
kunderna för att de i sin tur ska ge tillbaka. Detta kan till exempel ligga till                
grund för att locka fler kunder som kan komma att bli förespråkare för             
företaget. Ett sätt att visa sin uppskattning till kunderna kan exempelvis vara            
genom en kundklubb eller annan typ av belöningsprogram. 
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2.2.2. Cross Channel User experience 
Cross Channel User experience innebär att informationen och stilen för ett           
företag används i mer än en kanal. Designprofilen ska upplevas på samma sätt i              
alla kanaler som används (Resmini & Rosati, 2011, s. 10). Den här typen av              
användarupplevelse är relevant i det här projektet då det är fokuspunkten           
gällande problemet på webbplatsen. En god Cross Channel User experience          
kan därmed bidra till att webbplatsen upplevs trovärdig.  
 
Eftersom salongen nyligen har genomgått en renovering kommer Cross         
Channel User experience att användas för att integrera den nya profilen i alla             
andra medier som företaget använder. För att kunna framkalla en god           
användarupplevelse måste vi som utvecklare balansera användarnas behov och         
uppdragsgivarens önskemål. Det är också viktigt att varje kanal för sig har en             
egen funktion vilket innebär att de olika kanalerna ska höra ihop men inte vara              
likadana (Howell, 2014).  
 
De flesta kunder idag har ständig tillgång till internet och sociala medier            
genom någon typ av enhet. De förväntar sig därför att den typ av information              
som efterfrågas alltid ska finnas tillgänglig. Som en följd av detta behöver            
företag erhålla den information som efterfrågas, vilket ställer höga krav på           
företagets Cross Channel User experience (Howell, 2014). 

2.3. CCI och WOM 
Casaló et al. (2008, s. 327) nämner rykte som en viktigt aspekt för att vinna               
användarens förtroende. De menar att ett företags rykte påverkar hur          
användaren känner inför företaget, vilket i sin tur påverkar företagets          
framgång. Ryktena är ett resultat av företagets löften och hur deras handlingar            
sedan möter dessa. I den här studien är dessa faktorer relevanta då projektet i              
fråga fokuserar på en frisersalong som ligger i en liten stad där rykten kan ha               
en stor påverkan på salongens befintliga och potentiella kunder. Dessutom          
finns det omkring fem frisersalonger i Sverige med liknande namn och           
liknande webbadress, vilket kan leda till förvirring bland kunderna.  
 
Word-of-mouth (WOM) är en framgångsrik och kostnadsfri       
marknadsföringsstrategi. Människor exponeras för reklam i olika former varje         
dag, men den formen som har visat sig mest effektiv är word-of-mouth, alltså             
tips från vänner och bekanta (Silverman, 2001, s. 22). Därför är en positiv             
WOM till fördel för verksamheter. Om kunder sprider och delar med sig av             
sina positiva erfarenheter, gynnar det verksamheten då en positiv WOM skapas           
och kan locka flera kunder.  
 
En viktig aspekt att ha i åtanke gällande rykten är customer-to-customer           
interactions (CCI), detta innebär den kontakt som kunderna eller användarna          
har med varandra. Moore, Moore och Capella (2005, s. 491) skriver om vad             
som influerar en positiv CCI och menar då att atmosfären och miljön som             
kunderna befinner sig i påverkar inställningen till företaget i fråga. Om           
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kunderna har fått en positiv känsla tenderar de att föra vidare information om             
företaget till andra kunder, vilket visar att kunderna får större förtroende för            
företaget. Studien av Moore et al. (2005, s. 482) visar att om ett företag vill ha                
en ökad CCI bör de ändra den fysiska miljön till att utstråla den känsla som de                
vill förmedla. Författarna menar att en anledning till att ett företag har            
återkommande kunder inte endast beror på företaget, utan också på de andra            
kunderna. Interaktionen mellan kunderna kan därför vara en anledning till att           
välja ett specifikt företag över ett annat. Däremot visar studien också att det             
inte finns någon relation mellan positiv CCI och allmän tillfredsställelse av           
tjänsten hos kunder, eftersom tillfredsställelsen med högsta sannolikhet baseras         
på frisörernas arbete och kompetens (Moore, et al., 2005, s. 491). Studiens            
resultat visar att ökad positiv customer-to-customer interaction i sin tur leder           
till ökad positiv word-of-mouth (Moore, et al., 2005, s. 491). En målsättning            
med den nya webbplatsen är att den ska inspirera och informera kunder om             
salongen, en positiv WOM kan därför rekrytera fler användare till webbplatsen.  
 

2.4. Atmosfären och relationen i fysiska      
skönhetssalonger 
Mittal (2002, s. 424) beskriver att det mest centrala problemet i att effektivt             
marknadsföra en immateriell tjänst ofta beror på misslyckandet med att fånga           
och förmedla tjänstens kärna. Mittal (2002, s. 426) menar att kunderna går            
igenom olika stadier vid sitt sökande av tjänst, men allt börjar med att de              
identifierat ett problem. Vid sökandet letar de efter en tjänst som kan lösa             
problemet. Marknadsföringen i detta skede måste upprätta en anslutning mellan          
kundens sinne, problem och tjänsten som dess lösning. Med fysiska produkter           
är det enklare att förmedla hur detta kan vara till nytta för kunden, det vill säga                
genom en direkt fördel. Tjänster då kärnvärdet ofta är immateriellt och inte            
möjligt att fysiskt ta på kan därför vara svåra att marknadsföra (Mittal, 2002, s.              
427).  
 
Mittal (2002, s. 428) menar att kunden vanligtvis inte går till en frisersalong i              
syfte att skapa en minnesvärd upplevelse eller umgås med en tillmötesgående           
frisör. Han förklarar vidare att kvaliteten på utförandet samt upplevelserna av           
salongen och frisören är avgörande för upplevelsen av tjänsten och dess helhet            
(Mittal, 2002, s. 428-429). Kundens tillfredsställelse kan påverkas av faktorer          
såsom plats, pris, frisörens skicklighet och den allmänna upplevelsen av          
frisersalongen. Är kunden nöjd med salongen och resultatet tenderar hen att           
komma tillbaka till frisersalongen (Konishi, 2017, s. 31), och med en positiv            
känsla för servicen tenderar de att föra vidare information om företaget till            
andra kunder, vilket ger en positiv CCI och WOM (Moore, et al., 2005, s. 491). 
 
Shamdasani och Balakrishnan (2000) har i sin studie undersökt hur          
förhållandet mellan kunden och den som erbjuder den personliga tjänsten,          
exempelvis frisören, kan formas och påverkas. Författarna fann i sin studie att            
den fysiska miljön påverkar kundens tillfredsställelse, känslor och relation till          
den som erbjuder tjänsten. Resultatet av studien visade att tillfredsställelse hos           
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kunden ökar om miljön är modern, samt att material och produkter är aktuellt             
och uppdaterat. Studien visade också att kunderna skulle lita på och bli            
övertygade om salongens kapacitet om det fanns utrustning som var modern           
och i gott skick, vilket också främjar förtroendet för den som erbjuder tjänsten             
(Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416).  

Sammanfattningsvis visade studien av Shamdasani och Balakrishnan (2000) att         
det fanns flera aspekter som påverkade kvaliteten av relationen mellan kunden           
och den som erbjuder tjänsten. Forskningsresultatet visade att aspekter som          
personlig kontakt samt en fysisk och lämplig miljö för kunden är viktiga för att              
bibehålla och förbättra förhållandet mellan kund och de som erbjuder tjänsten.           
Författarna menar att serviceföretag strategiskt måste nyttja dessa för att skapa           
relationer av kvalitet och lojalitet till kunderna (Shamdasani & Balakrishnan,          
2000, s. 417). Price och Arnould (1999) har i likhet med Shamdasani och             
Balakrishnan (2000) undersökt relationerna mellan kunder och den som         
erbjuder tjänsten. Studien syftar däremot att undersöka effektiviteten i att          
använda kommersiella relationer som en del av sin marknadsföring. Resultatet          
av studien visade att den relation och vänskap som utvecklas i en typ av              
kommersiell kontext skapar vänskap, som i sin tur är förknippade med god            
service, lojalitet och en positiv WOM.  
 
I en studie av Kim och Fesenmaier (2008) studerades och granskades           
användarnas övertygelse och första intryck på webbplatser för olika resmål.          
Det primära målet med deras studie var att undersöka huvudelementen i första            
intrycket. Studien visade att visuellt tilltalande stimuli är det viktigaste          
verktyget för att konvertera besökare på webbplatsen till användare, och på så            
sätt få dem att stanna längre på webbplatsen (Kim & Fesenmaier, 2008, s. 10). 
 

2.5. Sammanfattning och analysverktyg 
Som sammanfattning av ovanstående tidigare forskning kommer följande        
teorier och begrepp att användas i analysen av det empiriska materialet.  

För att kunna analysera det insamlade materialet kommer vi att ta hjälp av de              
olika fälten i UX-design som har identifierats. Preece et al. (2016, s. 35)             
förklarar att en god användarupplevelse inte aktivt kan designas, men kan           
designas för, och detta kan göras genom att skapa designegenskaper som kan            
framkalla upplevelsen. Detta kan nås genom PET-design vilket är ett          
komplement till UX-design. PET-design fokuserar inte enbart på        
användarupplevelsen, utan även på att motivera användaren. Detta görs genom          
att addera de tre delarna av PET-design (persuasion , emotion , trust ) i           
utvecklingen av till exempel en webbplats. Alla dessa delar av PET-design           
kommer till användning i utvecklingsförslaget. Persuasion innebär att inte         
endast fokusera på navigation i användarupplevelsen utan mer på den känsla           
som förmedlas på webbplatsen. Emotion kommer som en följd av persuasion           
då det handlar om användarens beslutshantering som i första hand styrs av            
känslor. Trust är en viktig aspekt att ha i åtanke då förtroendet för webbplatsen              
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stiger om användaren känner lojalitet.  

Tolv riktlinjer togs fram för att förbättra användarupplevelsen för så många           
användare som möjligt. I denna studie har vi arbetat utifrån fem av de tolv              
riktlinjer som beskrivits i föregående kapitel. Dessa fem valdes ut med           
motivering av dess relevans för studiens syfte och frågeställningar, resterande          
sju riktlinjer undersöks inte med våra metoder då dessa inte är aktuella för             
webbplatsens syfte och användarupplevelse. Riktlinjerna används för att        
analysera och värdera vilken information som är relevant att utgå från i            
utvecklingsförslaget; Less choice is better , Social validation, Faces, Tell a          
story och Emotions. 

Cross Channel User experience är användbart för att integrera den nya profilen            
i alla andra medier och plattformar som företaget använder. Då salongen           
nyligen genomgått en renovering behövs Cross Channel User experience för          
att spegla den nya profilen. För att kunna framställa den här typen av             
användarupplevelse måste vi som utvecklare balansera användarnas behov och         
uppdragsgivarens önskemål.  
 
Flavián et al. (2006, s. 8) menar att webbplatsens utseende visar sig spela en              
stor roll för att inge förtroende och påverka besökarens handlingar på en            
webbplats. Användbarhet har även visat sig ha en stor påverkan för kundens            
tillfredsställelse (Flavián, et al., 2006, s. 8). Om besökaren känner igen sig och             
anser att miljön känns bekant har forskning visat att användbarheten ökar vilket            
i sin tur är förtroendeingivande (Casaló, et al., 2008, s. 330-331). Vidare            
forskning visar att visuellt tilltalande stimuli är det viktigaste verktyget för att            
konvertera besökare på webbplatsen till användare, och på så sätt få dem att             
stanna längre på webbplatsen (Kim & Fesenmaier, 2008, s. 10). 
 
Mittal (2002, s. 424) menar att tjänster med ett immateriellt kärnvärde           
vanligtvis är svåra att marknadsföra på grund av att tjänstens kärna inte lyckas             
identifieras. Det är därför viktigt att vi i den här studien beaktar dessa problem i               
utformandet av utvecklingsförslaget för att framhäva tjänstens syfte. 
 
Tillfredsställelse hos kunderna påverkas av faktorer såsom plats, pris, frisörens          
skicklighet och den allmänna upplevelsen av frisersalongen. Om kunden är          
nöjd med salongen och resultatet tenderar hen att komma tillbaka till           
frisersalongen (Konishi, 2017, s. 31). Med en positiv känsla för servicen           
tenderar kunderna att föra vidare information om företaget till andra kunder           
(Moore, et al., 2005, s. 491). Rykte är en viktigt aspekt för att vinna              
användarens förtroende. Ett företags rykte påverkar hur användaren känner         
inför företaget, vilket i sin tur påverkar företagets framgång (Casaló, et al.,            
2008, s. 327). Word-of-mouth (WOM) är en kostnadsfri reklam för ett företag            
och innebär att rykten fungerar som marknadsföring. WOM är den form           
marknadsföringsstrategi som har visat sig mest effektiv, alltså tips från vänner           
och bekanta (Silverman, 2001, s. 22).  
 
Tidigare forskning visar att den fysiska miljön påverkar kundens         
tillfredsställelse, känslor och relation till den som erbjuder tjänsten.         
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Tillfredsställelsen hos kunden ökar om miljön är modern, samt att material och            
produkter är aktuellt och uppdaterat, vilket också främjar förtroendet för den           
som erbjuder tjänsten (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416).  

18 

 



 

3. Metod och material 

I detta kapitel följer en redogörelse över de metoder som använts för att nå              
önskat resultat. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ och en           
kvantitativ metod använts. Det är enligt Preece et al. (2016, s. 340) vanligt att              
använda mer än en datainsamlingsmetod för att komma åt data från olika            
perspektiv och situationer. Användningen av datainsamlingsinstrument      
bestående av olika metoder hjälper oss att få så bred uppfattning som möjligt             
om hur användarens preferenser och behov ser ut. 

Vår datainsamling innebar en enkätundersökning som berör de generella behov          
och förväntningar en användare kan tänkas ha på en frisersalongs webbplats.           
För att kunna göra en närmare utvärdering av den redan befintliga webbplatsen            
och användarens upplevelser utförde vi även en anpassad Think Aloud -session.          
Det var olika testpersoner för vår enkätundersökning och Think         
Aloud-sessionen. 

3.1. Enkätundersökning 
Den kvantitativa metod som vi valt att använda är en enkätundersökning (se            
bilaga C: Enkät). Preece et al. (2016, s. 349) förklarar kvantitativa metoder som             
ett insamlande där datan kan översättas till siffror. Fördelen med en kvantitativ            
metod i detta fall är att den ger svar i numeriska värden, vilket ansågs vara               
lämpligt då undersökningen skett med en större grupp människor och metoden           
genererade många svar. Preece et al. (2016, s. 308) beskriver att en enkät med              
fördel också kan användas om det inte finns möjlighet att träffa alla            
respondenter och dela ut enkäten i till exempel pappersformat. Användningen          
av en digital enkät som kvantitativ metod ansågs lämpa sig då flera ur             
målgruppen var spridda över ett större geografiskt område. Preece et al. (2016,            
s. 349) exemplifierar hur en enkät kan ge både text och numeriska resultat,             
vilket visar att ett resultat kan användas för kvalitativ likväl som kvantitativ            
analys. Kategoriseringen är helt beroende av hur den insamlade datan          
behandlas (Preece, et al., 2016, s. 349). Den insamlade datan i           
enkätundersökningen är i textformat men vid behandling av datan, som till           
exempel omskrivning till numeriska värden, gör det enkäten till vår          
kvantitativa metod. De öppna frågor som används i vår enkät innebär att vi i              
detta fall arbetat med en kvalitativ analys av denna data. 
 
Preece et al. (2016, s. 454) menar att enkäter är ett bra tillvägagångssätt för att               
samla in synpunkter och åsikter kring åtgärder och förbättringar som skulle           
uppskattas, därför används denna metod som utgångspunkt för analys av          
respondenternas svar. Enkätens fokus och syfte var att samla in data kring det             
generella behovet av funktionalitet på den här typen av webbplats, samt           
användarnas förväntningar och önskemål. Preece et al. (2016, s. 308) menar           
också att enkäter är en bra metod för att få svar på specifika frågor från en stor                 
grupp människor, speciellt om gruppen av människor är utspridd över ett brett            
geografiskt område. Anledningen till valet av enkät som metod i denna studie            
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var för att få en uppfattning av det generella behovet samt vilka preferenser             
kunderna har och därmed kunna möta deras önskemål i utvecklingsförslaget.          
Med vår enkät hade vi möjlighet att analysera och se potentiella svarsmönster            
mellan kön och ålder. För att samla in det generella behovet ansåg vi att              
enkäten inte endast skulle spridas till den redan befintliga kundbasen utan           
också till allmänna användare av frisersalonger. 

3.1.1. Urval av deltagare 
Storleken på uppdragsgivarens målgrupp var avgörande i valet av enkät som           
metod. Då målgruppen är bred och vänder sig till alla åldrar och kön ansåg vi               
att lämpligast var att dela enkäten på uppdragsgivarens Facebooksida för att nå            
många människor som motsvarar målgruppen. Majoriteten av följarna är redan          
befintliga kunder hos Hår&Sånt . För att också nå människor utanför          
kundkretsen valde vi att dela det inlägg som uppdragsgivaren publicerade.          
Detta kan liknas vid en typ av snöbollsurval. Vanligtvis används snöbollsurval           
i kvalitativ forskning och kännetecknas av att deltagarna kan hänvisa forskaren           
till andra potentiella deltagare. Genom att enkäten delas på Facebook föreslås           
därför Facebook-kontakter som respondenter. Fördelen med detta är att det inte           
finns någon typ av strikt urvalsram att ta hänsyn till (Denscombe, 2016, s.             
76-77).  

3.1.2. Utformning av enkät 
Inledningsvis i enkäten beskrevs undersökningens syfte och en kort         
informationstext om oss som utfärdat enkäten. Åtta av nio frågor markerades           
som obligatoriska, detta för att undvika ett tvetydigt resultat. Vi valde sedan att             
börja ställa en fråga om relevant erfarenhet kring respondenternas         
salongsbesök, då en fråga om bakgrund, enligt Preece et al. (2016, s. 309),             
sätter enkätsvaren i ett sammanhang. Vi valde att fortsätta med en fråga där             
användaren fick gradera svarsalternativen på en likertskala från ett till fem om            
vilka delar som de anser vara viktigast på en frisersalongs webbplats (till            
exempel öppettider och prislista). Genom användningen av likertskalor på         
utvalda frågor skapas ett intervall av svar samt åsikter som kan analyseras och             
jämföras bland respondenterna (Preece, et al., 2016, s. 310). Likertskalan fanns           
på två av våra frågor, då dessa berörde studiens specifika syfte och kunde             
därför ligga till huvudsaklig grund för utvecklingsförslaget. I frågan Hur          
viktiga är följande aspekter för dig hos en frisersalong? (se bilaga C: Enkät)             
används samma svarsformat. Denna fråga berör vikten av service och          
förväntningar på en frisersalong.  
 
Vi har valt att inte placera frågorna med likertskala som svarsformat direkt i             
följd efter varandra då detta kan upplevas som tungt eller krävande av            
användarna. Frågorna med olika svarsformat är därför blandade för att undvika           
att respondenterna upplever enkäten krävande. Vanligtvis brukar enkäter        
inledas med insamling av grundläggande demografisk data, såsom ålder och          
kön (Preece, et al., 2016, s. 309). Vi har däremot valt att placera dessa frågor i                
slutet av enkäten för att undvika potentiell risk att dessa frågor skulle påverka             
respondenten till att svara så som hen tror sig förväntas svara.  
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3.1.3. Pilottest och bearbetning av enkät 
Totalt testades pilotenkäten på sex personer i olika åldrar med olika koppling            
till salongen. Preece et al. (2016, s. 291) beskriver pilottester som ett bra sätt att               
säkerställa att metoden är hållbar innan den riktiga studien inleds. Svaren i vår             
pilotstudie indikerade vilka justeringar som behövde göras i enkäten samt          
visade om den insamlade datan kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning.            
För att få en så bred uppfattning som möjligt om hur människor tenderade att              
besvara frågorna i och utanför kundkretsen tillfrågades testpersoner med olika          
bakgrund och relation till salongen. Två av testpersonerna hade aldrig besökt           
salongen i Tranås. Resterande fyra hade varit i Tranås och antingen gjort eller             
känt någon som gjort en behandling hos vår uppdragsgivare. Frågorna i           
pilotenkäten berörde känslor och upplevelser hos användare på denna typ av           
webbplats. Pilotenkäten innefattade också frågor om webbplatsens       
funktionalitet, såsom prislistor, tjänster och öppettider. 
 
Testpersonerna fick tillgång till vår enkät genom en länk och fick svara i sin              
takt. Efter genomförandet av pilottestet diskuterades upplevelserna av frågorna         
och enkäten som helhet med testpersonerna. Det framkom då att          
respondenterna fann att det var svårt att göra val där vissa svarsalternativ kunde             
tolkas på flera sätt. Viktigt att ha i åtanke gällande dessa problem är             
konnotation. Människor har olika referensramar, vilket innebär att alla ord inte           
betyder samma sak för alla testdeltagare och vi valde därför att omformulera            
och förtydliga dessa svarsalternativ.  
 
Vidare ställdes följdfrågor till vissa frågor. Vi fann att följdfrågorna behövde           
utvecklas för att få ett tydligare och ingående svar då respondenterna tenderade            
att svara väldigt kort och koncist. Efter handledning och analys av vår            
pilotstudie konstaterar vi att användning av bedömningsskala på våra         
flervalsfrågor skulle ge oss möjlighet till en bättre analys. Preece et al. (2016, s.              
310) förklarar att detta är ett effektivt sätt att få respondenterna att ta ställning              
och göra bedömningar. 
 
Resultatet av pilottesterna visade även att vi behövde ändra enkätstrukturen då           
flera stora frågor var placerade i följd, vilket respondenterna fann påfrestande.           
Efter ändring av strukturen i enkäten testades den i sin nya form av två              
respondenter och dessa uttryckte tillfredsställelse.  

3.1.4. Tillvägagångssätt för enkät 
Enkäten skapades i Google Formulär . Vi ansåg att vi inte behövde ett mer             
avancerat verktyg då tjänsten erbjöd de funktioner vi behövde. Tjänsten har           
också ett inbyggt analysverktyg i form av diagram och kalkylblad. 

För att få en stor spridning och nå en relevant målgrupp delades enkäten i en av                
uppdragsgivarens sociala medier. Salongen hade vid tidpunkten av studiens         
utförande 485 följare på Facebook, därför valdes Facebook som         
distribueringskanal av enkäten. Enkäten publicerades den 14 april 2017 under          
uppdragsgivarens namn och konto, enkäten stängdes sedan ned den 21 april           
2017. Vi författare delade även detta inlägg på våra privata konton för att nå              
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utanför kundkretsen och till ett bredare geografiskt område, och under perioden           
fick vi svar från totalt 60 respondenter.  

3.2. Think Aloud 
Kvalitativa metoder förklaras av Preece et al. (2016, s. 349) som metoder där             
insamling av data sker i textform, ljudupptagningar, videoinspelning och         
intervjuanteckningar. Den data som samlas in genom kvalitativa        
forskningsmetoder är data i form av citat, beskrivningar, aktivitetsskildringar         
och bilder. Analys av kvalitativ data fokuserar på egenskaper hos något, såsom            
berättelser, teman eller mönster. Den här typen av metod används för att få             
förståelse för beteendemönster eller upplevelser hos människor (Preece, et al.,          
2016, s. 349).  
 
Think Aloud är en användarcentrerad undersökningsmetod som används för att          
samla in data. Detta kan i sin tur bidra till utvecklingen av till exempel en ny                
design genom att testdeltagaren får utföra specifika uppgifter på aktuell          
webbplats, gränssnitt eller liknande (Preece, et al., 2016, s. 330). I denna studie             
används en anpassad version av Think Aloud-metod, vilket innebär att          
testpersonen får se webbplatsen och svara på frågor kring upplevelsen (se           
bilaga D: Think Aloud-protokoll). Detta för att syftet med studien inte är att             
undersöka användbarheten på webbplatsen, utan vilken känsla som förmedlas.         
Genom diskussioner kring upplevelsen samtidigt som frågor besvaras kan         
mycket data kring tankar och beteende hos studiedeltagarna samlas in (Preece,           
et al., 2016, s. 330). Preece et al. (2016, s. 330) förklarar att problematiken i               
utförandet av en vanlig observation är att observatören inte kan veta vad            
testpersonen tänker utan endast kan gissa utifrån det observatören ser. Därför           
har vi valt att använda en anpassad Think Aloud-metod som vår kvalitativa            
metod är för att kunna följa studiedeltagarens tankeprocess.  
 
Under Think Aloud-sessionen blev studiedeltagaren ombedd att svara på en rad           
frågor angående webbplatsen och den fysiska salongen (se bilaga D: Think           
Aloud-protokoll). Frågorna berörde den känsla och atmosfär som finns på den           
fysiska salongen samt på webbplatsen. Det som undersöktes var om dessa           
överensstämmer med varandra. I sessionen användes en blandning av slutna          
och öppna frågor. Användningen av ett grundläggande manus hjälper att täcka           
alla områden med alla deltagare (Preece, et al., 2016, s. 296). Då deltagarnas             
intresse och kunskap av webbplatser varierade behövde vi under varje enskild           
session anpassa oss och våra frågor. Utöver vårt grundläggande manus behövde           
vi därför ställa följdfrågor. Preece et al. (2016, s. 296) beskriver följdfrågor            
som en effektiv metod för att föra intervjun framåt och mot ett användbart             
resultat. Detta kunde till exempel vara förtydligande av frågor eller föreslagna           
scenarier. 
 
Eftersom studiedeltagarens tankeprocess i samband med denna typ av metod          
externaliseras möjliggörs deltagarens resonemang (Preece, et al., 2016, s. 310).          
Därför var Think Aloud ett användbart sätt att förstå sig på studiedeltagarens            
upplevelser av uppdragsgivarens webbplats.  
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3.2.1. Urval av deltagare 
Tekniken kvoturval användes för att välja ut testdeltagarna. Det som          
kännetecknar ett kvoturval är att populationen delas in i kategorier efter till            
exempel demografisk data. Forskarens ansvar är att se till att kvoten i dessa             
kategorier fylls och som följd till detta har den insamlade datan en jämn             
fördelning över kategorierna (Denscombe, 2016, s. 73-74). För Think         
Aloud-sessionen valde vi att ta hjälp av de kunder som befann sig på salongen.              
Detta gjordes för att vi ville att urvalet skulle vara aktuella kunder som fick en               
behandling på salongen, och därmed upplevde atmosfären som salongen         
erhåller. De kategorier som användes utgjordes av åldersgrupper, då det är           
störst spridning inom detta område. Urvalet bestod därför av sju personer           
uppdelade i de olika åldersgrupperna som utgjorde våra kategorier (21-30 år,           
31-40 år, 41-50 år, 51-60 år och 61+ år). Enligt Van Duyne et al. (2007, s. 829)                 
är rekommendationen att använda minst fem till sex personer i undersökningar           
om studien är i ett tidigt stadie, till exempel sin designprocess. Vidare beskriver             
Van Duyne et al. (2007, s. 829) att vid utvärderingar av webbplatser behöver             
antalet deltagare öka till tio personer beroende på webbplatsens komplexitet          
och storlek. Vi ansåg därav att sju testdeltagare var ett utgångsläge emellan            
båda rekommendationer och som var rimligt för att få svar spridda över alla             
kategorier i vårt urval.  

3.2.2. Utformning av Think Aloud-protokoll 
I utformningen av Think Aloud-protokollet utgick vi ifrån ett pilottest som           
utfördes tidigt i studiens utformande. Pilottestet gjordes på webbplatsen som          
salongen hade vid tidpunkten av studiens utförande. Testet fokuserade då på           
webbplatsens användbarhet, vilket innebar att deltagaren fick instruktioner om         
vilken information de skulle hitta på webbplatsen. Det framgick dock under           
testets gång att det inte var användbarheten som var problemet. Vi valde då att              
skriva om Think Aloud-protokollet till att fokusera på utseende och atmosfär           
på webbplatsen i jämförelse med utseende och atmosfär i den fysiska salongen            
(se bilaga D: Think Aloud-protokoll). För att kunna utföra Think          
Aloud-undersökningen behövde vi befinna oss på salongen för att deltagarna          
skulle kunna jämföra atmosfären. De ändringar som då gjordes i Think           
Aloud-protokollet innefattade att instruktionerna byttes ut till frågor kring         
upplevelsen av salongen och webbplatsen. På så sätt kunde vi få deltagarnas            
åsikter om hur salongen upplevs och om hur webbplatsen upplevs. Vi           
utformade även frågor där vi bad deltagarna att jämföra atmosfären i salongen            
med atmosfären på webbplatsen och sedan förklara om de ansåg att           
webbplatsens utseende överensstämde med salongens utseende. Genom detta        
tillvägagångssätt kunde vi utforma denna anpassade metod.  

3.2.3. Tillvägagångssätt Think Aloud 
Think Aloud-sessionerna utfördes i väntrummet hos Hår&Sånt , detta för att          
deltagarna skulle befinna sig i en naturlig och bekväm situation. Den öppna            
miljön var till fördel i vår undersökning då deltagarna direkt kunde hänvisa till             
specifika element och se sig omkring under frågor gällande salongens miljö           
och deras upplevelser, vi kunde därav fånga deltagarnas tankar precis i stunden.            
Preece et al. (2016, s. 329) beskriver att användandet av en kontrollerad miljö i              
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exempelvis ett laboratorium oundvikligen antar en formell karaktär som kan          
oroa deltagaren. Hade våra deltagare blivit ombedda att följa med till ett avskilt             
rum, med till exempel en avancerad inspelningsutrustning, hade        
undersökningen upplevts som mer formell och med stor sannolikhet hade det           
skapat oro och påverkat deltagarna. En kontrollerad miljö tror vi hade påverkat            
framförallt deltagarnas svar på upplevelsen av salongen. Vi undvek att använda           
en kontrollerad miljö för att minimera risken av icke tillförlitliga svar, och            
valde att istället möta deltagarna i den öppna miljön i salongen. 

Vi befann oss på salongen i sju timmar, då vi ville ha en bred spridning i                
åldersgrupperna av deltagarna. Undersökningen pågick inte konstant i sju         
timmar då vi fick vänta in deltagare ur olika åldersgrupper, för att fylla kvoten.              
På förmiddagen var kunderna mestadels kvinnor i 50 till 60-årsåldern, under           
eftermiddagen var kunderna yngre, därför fick vi fördela Think         
Aloud-sessionerna sporadiskt under dagen. Anledningen till att vi befann oss          
på salongen var för att nå potentiella deltagare som kom till salongen i syftet att               
göra en behandling då de potentiella deltagarna inte visste att undersökningen           
ägde rum den här dagen. 

Under sessionerna fick vi testa oss fram till hur vi skulle ta kontakt med              
deltagarna. I väntrummet tog vi som författare första kontakt med två tänkbara            
deltagare där vi informerade om studiens syfte, men de två deltagarna nekade            
till deltagande. Trots den förberedande informationen de fick av oss är det vår             
tolkning att de tackade nej för att inte ville uttrycka missnöje om salongens             
webbplats till oss. I samtal med uppdragsgivaren kom vi sedan överens om att             
Josephine, som äger salongen, skulle ta första kontakten med potentiella          
deltagare. Detta ledde till att fler valde att deltaga, därför fortsatte vi på detta              
sätt under alla sessioner. Vi tror att deltagarna blev positiva till att deltaga när              
de blev ombedda av uppdragsgivaren, av anledningen att de kände att de gjorde             
salongen en tjänst. Kontakten togs både i väntrummet och i frisörstolen av            
Josephine och när deltagarna tackat ja till att deltaga presenterade vi oss och             
vår studie.  

Innan sessionerna startade informerades deltagarna om att ljudet skulle spelas          
in under hela sessionen. Vi var medvetna om att inspelningar kan påverka            
testdeltagaren, men det underlättar vår datainsamling då vi kan rikta vår           
uppmärksamhet till att instruera och interagera med testdeltagaren istället för          
att behöva anteckna resultaten. Preece et al. (2016, s. 293-294) beskriver att            
ljudinspelningar är ett användbart alternativ till att föra anteckningar för hand           
då fokus och uppmärksamhet kan läggas på aktiviteten och deltagaren.          
Inspelningarna skedde på en av våra privata datorer och med hjälp av            
QuickTime Player som möjliggör ljudinspelning. Varje testdeltagare tilldelades        
varsin bokstav från A till G, detta för att deltagarna skulle vara anonyma. Alla              
resultat sparades som filer på den utvalda datorn och märktes med varje            
testdeltagares unika ID. Varje session blev i genomsnitt fem minuter lång.  

Think Aloud-sessionerna inleddes med att deltagaren fick en fråga om de var            
återkommande kunder hos Hår&Sånt och om de hade sett salongen innan           
renoveringen, vi valde att börja med en sådana här frågor för att deltagarna             
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skulle bli mer bekväma (Preece, et al., 2016, s. 205). Vi fortsatte sedan med att               
fråga om vad de tycker att salongens atmosfär uttrycker och om den sociala             
stämningen mellan frisör och kund. Efter frågorna om salongen informerade vi           
deltagarna om att de nu skulle få utvärdera Hår&Sånts webbplats. Vi tog då             
fram webbplatsen på en av de datorer som vi hade tagit med, vi valde att dela                
upp arbetet till att en av oss ställde frågor angående webbplatsen och den andra              
visade hur webbplatsen såg ut. Då vi inte undersökte användbarheten eller hur            
webbplatsen används valde vi att själva visa webbplatsens alla sidor och           
funktioner för studiedeltagarna. 

3.3. Etiska överväganden 
För att svara mot de etiska kraven för samhällsvetenskaplig forskning där           
mänskliga deltagare är inblandade, måste forskare ta hänsyn till de etiska           
problem som kan uppstå. Gällande datainsamling genom Think        
Aloud-undersökningar är relationen mellan personerna som utför       
datainsamlingen och den person som tillhandahåller data en viktig aspekt att ta            
hänsyn till. Preece et al. (2016, s. 288) poängterar den betydelsefulla aspekten            
mellan studiedeltagare och den som utför studien. Som författare måste vi i            
båda insamlingsmetoderna se till att förhållandet är tydligt och professionellt,          
och förklara hur studien kommer att gå till samt hur deltagarens uppgifter            
kommer att användas. 

För det etiska övervägandet har de fyra forskningsetiska principerna varit till           
hjälp. De forskningsetiska principerna innefattar informationskravet,      
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att uppnå Informationskravet har vi informerat deltagaren om syftet med           
forskningen (Vetenskapsrådet, u.å., s. 7) samt hur deras svar skulle komma att            
användas i studien (se bilaga: B). 

För de etiska riktlinjerna av samtycke har vi tolkat att det individuella            
samtycket lämnats när enkäten returnerats ifylld, detta för att uppnå          
Samtyckeskravet. Vid förfrågan av deltagande fanns inget tvång och deltagaren          
har rätt att bestämma över sin egen medverkan (Vetenskapsrådet, u.å., s. 9). 

Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet i de undersökningar som har           
utförts då den information vi har samlat in till viss del innefattar            
personuppgifter såsom ålder samt kön och ingen utomstående denna studie          
kommer få tillgång till dessa (Vetenskapsrådet, u.å., s. 12). I kombination med            
att deltagarna informerades om att deras uppgifter inte kommer att användas           
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften,         
uppnås även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å., s. 14). 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras resultaten av vår enkätundersökning          
och anpassad Think Aloud-undersökning. Följande kapitel inleds med en         
redovisning av den deskriptiva statistiken insamlad i enkätundersökningen.        
Därefter redovisas den insamlade datan från Think Aloud-undersökningen.        
Slutligen presenteras en teoretisk analys baserad på den insamlade empirin och           
tidigare forskning. 

Vår anpassade Think Aloud-undersökning genomfördes i den fysiska salongen.         
I denna undersökning valde vi att använda oss av Hår&Sånts befintliga kunder,            
eftersom frågorna berörde upplevelsen av salongen och dess webbplats.  

4.1. Enkätundersökning 
För enkätundersökningen fanns inget krav på att respondenten skulle vara kund           
hos Hår&Sånt, men enkäten distribuerades i första hand på salongens          
Facebook-sida. Sammanlagt fick enkätundersökningen 60 svar, majoriteten av        
dessa var kvinnor i åldrarna 21 till 30 år, se tabell 4.1.2.  

Enkätundersökningens resultat redovisas och analyseras nedan både i antal och          
procentuellt. Stolpdiagram används vanligtvis i kombination med diskreta        
variabler och dessa variabler kan endast anta hela tal (Patel & Davidsson, 2011,             
s. 113, 115). Datan visualiseras därför i stolpdiagram i de frågor där            
respondenten blev ombedd att svara på en likertskala från ett till fem. I detta              
kapitel kommer resultatet och analysen att redovisas under tematiserade         
rubriker baserade på frågorna i vår enkät. Frågorna ställdes inte i den följd som              
resultatet nedan redovisar, utan liknande svarsmönster redovisas tillsammans. 

4.1.1. Tillvägagångssätt vid analys av enkätdata 
För att tillgängliggöra den insamlade datan i enkäten för analys har vi använt             
det inbyggda analysverktyget i Google Formulär. För en första översikt av vår            
deskriptiva statistik och för att bilda oss en ungefärlig uppfattning undersökte           
vi de diagram som skapas per automatik av tjänsten. Den insamlade datan            
exporterades sedan till ett kalkylblad, vilket möjliggjorde en djupare analys för           
att se mönster och samband i svaren. Med hjälp av den deskriptiva statistiken             
kunde vi senare genomföra en teoretisk analys. Analysen utfördes ifrån det           
analysverktyg som redovisas tidigare i studien. 

4.1.2. Respondenternas demografi 
I vår enkät fick vi totalt 60 svar, dessa var fördelade över alla åldersgrupper.              
Nedan följer en redogörelse för hur svaren var fördelade, fördelningen          
redovisas i tabell 4.1.2. 

Datan visade att flest respondenter fanns i åldersgruppen 21-30 år.          
Respondenterna i åldersgruppen 41-50 var den näst största svarsgruppen.         
Åldersgruppen 51-60 år var den grupp med lägst svarsfrekvens och          
representation. Åldersgruppen 20 eller yngre var jämnt fördelad mellan kvinnor          
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och män. I åldersgruppen 61+ var respondenter endast kvinnor, se tabell 4.1.2.  

Som tabell 4.1.2 visar var flest respondenter kvinnor i åldersgruppen 21-30 år.            
Anledningen till att den här åldersgruppen gav störst svarsfrekvens tror vi kan            
bero på hur enkäten distribuerades. Då vi författare, som är i åldersgruppen            
21-30 år, också delade uppdragsgivarens inlägg på Facebook genom våra          
personliga konton, distribuerades inlägget även till våra kontakter. Detta kan          
möjligtvis påverkat att flest respondenter bestod av kvinnor och män i           
åldersgruppen 21-30 år. En fördel med detta var att vi fick många svar,             
framförallt från respondenter som kan ha en större internetvana och          
erfarenheter samt även åsikter om webbplatsens utseende. Det positiva här är           
att deras åsikter troligtvis blir väl representerade. Bland de äldre          
respondenterna blev svarsfrekvensen lägre och därmed blev inte deras         
synpunkter inte lika väl representerade. 

 < 20 år  21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 60 år > 

Kvinna 2 st 
3,35% 

21 st 
34,965% 

8 st 
13,32% 

10 st 
16,65% 

2 st 
3,3% 

5 st 
8,3% 

Man 2 st 
3,35% 

5 st 
8,325% 

1 st 
1,665% 

4 st 
6,66% 

0 st 
0% 

0 st 
0% 

Totalt 6,7% ~ 43,3% ~ 15% ~23,3% 3,3% 8,3% 
Tabell 4.1.2 Enkätsvar: svarsfördelning mellan kvinnor och män i olika          
åldersgrupper. 

Den deskriptiva statistiken visar att det vanligaste bland respondenterna var att           
de besöker en frisersalong varannan månad eller var fjärde månad. Datan visar            
att 16 respondenter (26,7%) besöker en frisersalong en gång varannan månad.           
Lika många respondenter besöker en frisersalong var fjärde månad. Resultatet          
visade sedan att 13 respondenter (21,7%) besöker en frisersalong en gång i            
halvåret och tolv respondenter (20%) besöker en gång om året eller mer sällan.             
Tre stycken (5%) besöker frisersalonger en gång i månaden.  

4.1.3. Respondenternas behov och preferenser  
Följande stolpdiagram visar resultaten av den första frågan som har likertskala           
som svarsformat. Skalan hade svarsalternativ från ett till fem, där ett           
motsvarade mycket oviktigt och fem motsvarade mycket viktigt . Frågan som          
respondenterna skulle svara på var Hur viktigt anser du att det är att följande              
information finns på en frisersalongs hemsida?  
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Figur 4.1.3.a Enkätsvar: värdering av information om öppettider på en frisersalongs           
webbplats. 

 

 

Figur 4.1.3.b Enkätsvar: värdering av information om kontaktuppgifter på en          
frisersalongs webbplats. 

 

Figur 4.1.3.c Enkätsvar: värdering av information om prislista på en frisersalongs           
webbplats. 
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Figur 4.1.3.d Enkätsvar: värdering av information om behandlingar på en frisersalongs           
webbplats. 

 

 

Figur 4.1.3.e Enkätsvar: värdering av möjlighet att boka online på en frisersalongs            
webbplats. 

Figur 4.1.3.a - 4.1.3.e visar svaren på de fem första alternativen i vår första              
fråga. Dessa svarsresultat analyseras och redovisas tillsammans då vi fann ett           
liknande mönster i dessa. Samtliga av dessa fem alternativ ansåg majoriteten av            
respondenterna vara mycket viktiga och resterande svar var relativt lika          
fördelade över likertskalan. Av de totalt 60 respondenterna ansåg 42 (70%) att            
öppettider är mycket viktigt. Vidare visar resultatet att 53 (88,3%) av           
respondenterna ansåg att kontaktinformation är mycket viktigt att hitta på en           
frisersalongs hemsida. Att det på webbplatsen ska finnas en prislista ansåg 45            
(75%) av respondenterna vara mycket viktigt. Däremot ansåg endast 37 (61,           
7%) av respondenterna att en lista över behandlingar är mycket viktigt. Av de             
60 respondenterna var det 35 (58,3%) respondenter som ansåg att det var            
mycket viktigt att kunna boka på nätet. 
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Figur 4.1.3.f Enkätsvar: värdering av information om ytterligare behandlingar på en           
frisersalongs webbplats. 

I frågan om ytterligare behandlingar som en frisersalong erbjuder, se figur           
4.1.3.f, hade respondenterna delade meningar. Av de 60 respondenterna ansåg          
21 (35%) respondenter att informationen varken var viktig eller oviktig, medan           
22 (36,7%) ansåg att informationen var mycket viktig.  

Majoriteten av respondenterna anser att information om ytterligare        
behandlingar generellt sett är viktig att inkludera på en frisersalongs webbplats.           
Detta kan bero på vilken typ av behandling kunderna vanligtvis nyttjar på en             
frisersalong. Har respondenterna däremot ingen åsikt om ämnet tenderar de att           
välja alternativ som ligger nära mitten för att slippa ta ställning (Preece, et al.,              
2016, s. 312). Detta kan vara en anledning till varför så många respondenter             
valde alternativ tre. 

 

 

Figur 4.1.3.g Enkätsvar: värdering av information om produktinformation på en          
frisersalongs webbplats. 
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Figur 4.1.3.h Enkätsvar: värdering av information om detaljerad personalinformation på          
en frisersalongs webbplats. 

Figur 4.1.3.g och 4.1.3.h visar de resultat där majoriteten har valt tre på skalan              
från ett till fem. Båda figurerna indikerar att denna typ av information varken             
är viktig eller oviktig. Den analys vi kan göra utifrån det här resultatet är att               
även om respondenterna har angivit ett relativt neutralt svar för förekomsten av            
den här typen av information, så kan den ändå vara viktig. Vår tolkning är              
därför att respondenterna har en neutral åsikt om ämnet. Har respondenter en            
neutral inställning till ett ämne tenderar de att välja det alternativ som ligger             
nära mitten för att slippa ta ställning (Preece, et al., 2016, s. 312). 

 

Figur 4.1.3.i Enkätsvar: värdering av information om personalinformation på en          
frisersalongs webbplats. 

Figur 4.1.3.i redovisar resultatet kring vikten av personalinformation.        
Övervägande del av respondenterna ansåg att denna typ av information var           
viktig eller mycket viktig. I enlighet med riktlinjen Faces (Luciani, 2012) tror            
vi att anledningen till att vi fick detta resultat, gällande personalinformation,           
kan bero på att användare tenderar att reagera positivt på bilder på människor.  
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Figur 4.1.3.j Enkätsvar: värdering av information om tidigare arbeten på en frisersalongs            
webbplats. 

 

Figur 4.1.3.k Enkätsvar: värdering av galleri med inspirationsbilder på en frisersalongs           
webbplats. 

 

 

Figur 4.1.3.l Enkätsvar: värdering av bilder på salongen på en frisersalongs webbplats. 

Figur 4.1.3.j, 4.1.3.k och 4.1.3.l innehåller deskriptiv statistik över hur          
respondenterna värdesätter bilder på både salongen, galleri med        
inspirationsbilder och tidigare utförda arbeten. Svaren indikerar att        
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respondenterna anser denna typ av information vara viktig men inte nödvändig.           
Detta kan bero på att respondenterna anser att frisörernas kompetens är           
viktigare än inspirationsbilder samt hur salongen ser ut. Bilder på tidigare           
arbeten anses vara mer viktigt än övriga bilder, vilket kan bero på att             
frisörernas kompetens och kunskap direkt framgår genom bilder på tidigare          
arbeten. 

Vi tror att anledningen till att bilder på salongen inte anses vara mycket viktigt              
kan vara för att respondenterna är återkommande kunder på en specifik           
frisersalong. Vid ifyllandet av enkäten kanske respondenterna hade den         
specifika salongen i åtanke, bilder på salongen upplevs kanske inte då som            
nödvändigt. 

 

 

Figur 4.1.3.m Enkätsvar: värdering av information om länkar till sociala medier på en             
frisersalongs webbplats. 

Figur 4.1.3.m redovisar den deskriptiva statistiken över hur respondenterna         
värderar länkar till sociala medier på en frisersalongs webbplats. Av de totalt            
60 svaren ansåg 20 (33,3%) av respondenterna att denna typ av information är             
varken viktig eller oviktig. Eftersom svaren var spridda över skalan valde vi att             
göra en närmare analys av kalkylbladet för att undersöka potentiella mönster           
eller kopplingar. Vår utgångspunkt var att yngre respondenter kanske ansåg att           
denna typ av information skulle vara viktigt. Efter analys kunde vi däremot inte             
finna något mönster eller någon koppling i ålder eller kön till hur            
respondenterna värderar information om sociala medier. 

4.1.4. Preferenser vid tidsbokning 
Respondenterna fick frågan hur de föredrar att boka en behandling hos en            
frisersalong. Av de totalt 60 respondenterna föredrog 39 respondenter (65%) att           
boka en behandling online via salongens webbplats. Däremot föredrar 12          
(20%) respondenter att ringa till salongen för att boka en behandling. Vidare            
visar undersökningen att 8 (13,3%) av respondenterna föredrar att besöka          
salongen för att boka en tid. En person valde övrigt och förklarade att bokning              
av nästa tid sker på salongen vid föregående besök. Detta alternativ faller i             
likhet med att besöka salongen för bokning av tid.  
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I vår följdfråga bad vi respondenterna att förklara varför de föredrar att boka på              
det ovan valda sättet. Svaren samlades in i ett fritextfält, vilket innebär att datan              
samlades in i textform. Vi har valt att inte redovisa alla 60 svar, då dessa               
tenderar att vara i likhet med varandra. Majoriteten av respondenterna använder           
orden smidigt och bekvämt för att motivera anledningen till sitt val av            
bokningssätt. Detta förekom främst bland respondenter som bokar en frisörtid          
online. Vi väntade oss ett resultat där fler respondenter valde att boka tid             
online. Resultatet visade att många respondenter föredrar att ringa till salongen           
för att boka en behandling. De tolv respondenter som valde att boka tid via              
telefon uttryckte att anledningen till att de ville ringa grundades i den            
personliga kontakt med frisören och att det är en fråga om god service.  

4.1.5. Viktiga faktorer vid salongsbesök 
I nästa fråga har respondenterna fått svara på vilka kvalitéer de anser är viktiga              
när de besöker en frisersalong. Även här svarade respondenten på en likertskala            
från ett till fem, där ett motsvarade mycket oviktigt och fem motsvarade mycket             
viktigt. 

 

Figur 4.1.5.a Enkätsvar: värdering av god service hos en frisersalong. 

 

 

Figur 4.1.5.b Enkätsvar: värdering av kvalitet på resultat hos en frisersalong. 

34 

 



 

 

 

Figur 4.1.5.c Enkätsvar: värdering av frisörernas kunnighet och kompetens hos en           
frisersalong. 

Figur 4.1.5.a - 4.1.5.c visade att god service, kvalitet på resultat samt            
frisörernas kunnighet och kompetens spelar en mycket viktig roll i kundernas           
upplevelse av en frisersalong. Av totalt 60 respondenter ansåg 49 respondenter           
(81,7 %) att god service är mycket viktigt. Vidare visar resultatet att 58             
respondenter (96,7%) anser att kvaliteten på resultatet är mycket viktigt.          
Däremot anser endast 48 respondenter (80%) att frisörernas kunnighet och          
kompetens är mycket viktigt. Detta försätter frågan i en situation där           
tolkningarna av resultatet kan variera, vad som upplevs som bra kvalitet kan            
variera bland respondenterna. 

 

Figur 4.1.5.d Enkätsvar: värdering av salongens miljö hos en frisersalong. 
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Figur 4.1.5.e Enkätsvar: värdering av salongens atmosfär hos en frisersalong. 

Figur 4.1.5.d och 4.1.5.e visar respondenternas inställning till fysisk miljö och           
atmosfär. Resultatet visar att respondenterna i stor utsträckning lägger         
värdering i hur salongens miljö och atmosfär uppfattas. Av totalt 60           
respondenter anser 28 respondenter (45,7%) att salongens miljö är viktig,          
medan 26 respondenter (43,3%) anser att salongens atmosfär är mycket viktig.           
Majoriteten av respondenterna tyckte att både miljö och atmosfär var antingen           
viktigt eller mycket viktigt i en fysisk salong. Tidigare forskning i området har             
visat att tillfredställelsen hos kunderna påverkas av miljö och känslor i           
salongen (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416). Med stöd i tidigare           
forskning kan vi därför för vårt utvecklingsförslag utgå från att både atmosfär            
och miljö är en viktig aspekt för besökarna och något användarna också skulle             
uppskatta på webbplatsen.  

 

Figur 4.1.5.f Enkätsvar: värdering av tillgänglighet hos en frisersalong. 
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Figur 4.1.5.g Enkätsvar: värdering av pris hos en frisersalong. 

Figur 4.1.5.f och 4.1.5.g visar att respondenterna anser att tillgänglighet och           
pris är viktiga aspekter. Av totalt 60 respondenter ansåg 29 respondenter           
(48,3%) att salongens tillgänglighet (flexibilitet och många olika tider att boka)           
är viktigt. Vidare visar resultatet att 20 respondenter (33,3%) anser att priset är             
viktigt och att lika många respondenter (33,3%) istället anser att priset är            
mycket viktigt.  

Likt många avsnitt i denna redovisning bidrar dessa aspekter till en           
tillfredsställelse hos kunderna. Denna tillfredsställelse påverkas av en sådan         
faktor som pris (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416). Från denna data            
kan vi också se att faktorer såsom många tider att boka och flexibilitet är något               
som spelar en huvudsaklig roll för denna målgrupp.  

4.1.6. Att hitta och välja salong 
På frågan Hur brukar du hitta en specifik frisersalong? hade respondenterna           
möjlighet att välja flera alternativ och därmed kombinera svarsalternativen.         
Eftersom det var en flervalsfråga gav den oss totalt 104 svar då respondenterna             
tenderade att kombinera flera svarsalternativ. 

Resultatet visade att 44 respondenter (73,3%) valde en specifik salong utifrån           
tips från en vän eller bekant. 25 respondenter (41,7%) valde frisersalong utifrån            
att salongen låg nära. Resultatet visar att 18 respondenter (30%) gör sitt val av              
salong baserat på salongens sociala medier. 13 respondenter (21,7%) valde          
salong via egen sökning på internet. 3 respondenter (5%) gjorde sitt val av             
salong baserat på erbjudanden. 1 respondent (1,75%) valde salong utifrån          
reklam och annonsering. 

Alternativet Tips från en vän eller bekant fick 73,3% av svaren. Eftersom så             
pass många valde detta alternativ kan vi poängtera hur viktigt          
customer-to-customer interactions (CCI) och Word of Mouth (WOM) är i det           
här fallet. Kunder tenderar att föra vidare positiv information om ett företag om             
de har fått en positiv upplevelse. Detta leder också till att kunderna får större              
förtroende för företaget. Vad som influerar kunderna i deras upplevelse är i            
första hand atmosfären och miljön som de befinner sig i (Moore, et al., 2005,              
s. 491). Således måste Hår&Sånt utstråla en positiv atmosfär både i den fysiska             
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salongen och på webbplatsen för att locka och behålla kunder.  

4.2. Think Aloud-undersökning 
Då det empiriska materialet från den anpassade Think Aloud-undersökningen         
insamlades genom ett kvalitativt test kommer det att redovisas som sådant. Sju            
personer deltog i undersökningen som skedde i salongens lokaler. Vi valde att            
fråga kunderna som redan var där för att få så genuina svar som möjligt, då               
frågorna berörde upplevelsen av salongen. Resultaten som följer nedan         
struktureras efter identifierade teman baserade på frågorna.  

I redovisningen av resultatet har svar och deltagarna kodats med sitt unika ID,             
detta för att bevara anonymiteten hos testdeltagarna. Svaren kommer därför att           
redovisas som deltagare A till G. Då vår kvalitativa undersökning gör det            
möjligt för testdeltagaren att prata fritt om sina tankar, har vi valt att lyfta fram               
anmärkningsvärda och illustrativa utlåtanden genom att citera dessa.  

4.2.1. Tillvägagångssätt vid analys av Think Aloud-data 
Första steget i att göra datan tillgänglig för analys innebar transkribering av            
ljudinspelningarna till ett textdokument. Alla deltagare benämndes i        
transkriberingen med deras unika ID. För att kunna läsa av den data som             
samlades in under Think Aloud-sessionerna användes ett       
kategoriseringsschema. Preece et al. (2016, s. 366-367) beskriver att en          
undersökning av utforskande karaktär kan låta kategoriseringsschemat uppstå        
ur den insamlade datan. Detta innebär att vi analyserade datan för att sedan             
dela in den i olika teman, dessa teman analyserades sedan på en mer detaljerad              
nivå. Varje fråga med tillhörande svar delades tydligt in för att efter utskrift             
kunna bli enskilda lappar. Andra steget i sorteringen var att klippa ut lappar             
bestående av en fråga med tillhörande svar, se figur 4.2.1.a. Alla lappar            
sorterades under varje unikt ID likt vårt textdokument av transkriberingen. Steg           
tre innebar att vi identifierade teman i datan, sammanlagt fann vi sju teman.             
Dessa teman var baserade på frågorna som ställdes i de anpassade Think            
Aloud-sessionerna på frisersalongen, se figur 4.2.1.b.  
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Figur 4.2.1.a Sortering av Think Aloud-data. 

 

Figur 4.2.1.b Kategorisering av Think Aloud-data. 

4.2.2. Återkommande kunder 
Den första frågan alla deltagare fick var angående deras återkommande besök           
hos Hår&Sånt . Fem av sju var återkommande kunder och de resterande två            
hade varit på salongen tidigare, men inte regelbundet. I samband med denna            
fråga fick deltagarna även svara på om de hade varit på salongen innan             
renoveringen, vilket alla hade. Anledningen till att den här frågan var relevant            
var för att vi ville undersöka om kunderna ansåg att salongen utstrålar en annan              
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känsla och atmosfär i och med det nya utseendet.  

4.2.3. Känsla och atmosfär i salong 
Då alla deltagare hade varit på salongen tidigare fick de frågan om hur de              
uppfattar salongens atmosfär efter renoveringen. Samtliga ansåg att salongen         
efter renovering såg mer modern och professionell ut. Tre ansåg att salongen            
var mysigare och mer inbjudande. Tre beskrev salongen som fräsch, lyxig och            
funktionsenlig. Deltagare E beskrev känslan som nytänkt, modern och stilren.  

4.2.4. Social stämning 
Deltagarna fick svara på hur de uppfattar den sociala stämningen som finns på             
salongen, alltså relationen mellan frisör och kund. Samtliga deltagare ansåg att           
stämningen var bra och trevlig. Deltagare A, B och C ansåg att frisörerna är              
trevliga och att stämningen är bra. Medan deltagare D, E, F och G ansåg att               
relationen är vänskaplig, men samtidigt professionell. En deltagare förklarade         
det som att “det känns som man känner varandra”.  

Hur kunden upplever den sociala stämningen i en salong kan påverkas av            
många faktorer, till exempel plats, pris, frisörernas skicklighet och den          
allmänna upplevelsen av frisersalongen. Är kunden nöjd med både salongen          
och resultatet tenderar hen att komma tillbaka (Konishi, 2017, s. 31). Även            
salongens fysiska miljö påverkar kundens tillfredsställelse, känslor och        
relationen med den som erbjuder tjänsten (Shamdasani & Balakrishnan, 2000).          
Personlig kontakt, fysisk miljö och en lämplig miljö för kunden spelar stor roll             
i att förbättra eller bibehålla förhållandet mellan kunden och den som erbjuder            
tjänsten (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 417). 

4.2.5. Användning av webbplats 
Vi frågade alla deltagare om de brukar använda Hår&Sånts webbplats, varpå           
sex av sju svarade att de brukar det. Dessa sex har någon gång bokat tid på                
webbplatsen, men har inte tagit del av resterande information. Endast två av            
dessa sex deltagare brukar alltid boka tid via webbplatsen, resterande fyra           
varierar sin bokning. Deltagare A berättade att hen tidigare har försökt boka via             
internet på en annan frisersalongs webbplats men inte lyckats, deltagaren          
uttryckte att hen “försökt på ett annat ställe, men det gick inte”. 

Utifrån den här informationen kan vi som utvecklare se att utvecklingsförslaget           
behövde ha en tydligare bokningsfunktion. Även om bokningssystemet        
används som vanligt kan vi underlätta för användaren genom en smidig lösning            
för att komma till bokningssidan. Detta skulle kunna åtgärdas genom färre steg            
för att komma till rätt sida, till exempel genom en länk i huvudmenyn som              
leder till bokningssidan. Det här skulle även kunna gynna uppdragsgivaren som           
har uttryckt ett önskemål att fler ska boka via salongens webbplats, då            
frisörernas arbete inte behöver störas när kunder ringer till salongen. Detta kan            
i sin tur främja kundrelationen då arbetet inte blir avbrutet.  

4.2.6. Webbplatsens utseende 
Deltagarna fick se på webbplatsen (se bilaga E: Webbplats vid studiens           
utförande) och blev sedan ombedda att beskriva känslan som de ansåg att            
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webbplatsen utstrålar. Samtliga ansåg att den var enkel och simpel. Deltagare E            
beskrev upplevelsen som “Jag skulle säga att den är väldigt enkel, jag blir inte              
så jättenyfiken”. Deltagare B ansåg att webbplatsen var stel medan deltagare C            
beskrev webbplatsen som strukturerad och tydlig.  

Då webbplatsens utseende spelar en stor roll för att inge förtroende och            
påverka besökarens handlingar (Flavián, et al., 2006, s. 8) är detta någonting            
som vi valde att lägga stort fokus på i utvecklingsförslaget. För att öka             
förtroendet för en webbplats är det viktigt att användaren känner igen sig på             
webbplatsen, detta ökar användbarheten vilket i sin tur är förtroendeingivande          
(Casaló, et al., 2008). Webbplatsen som Hår&Sånt har vid tidpunkten av           
studiens utförande är inte tilltalande enligt de deltagare som intervjuades i           
Think Aloud-undersökningen. Detta innebär att vi som utvecklare behövde         
lägga stor vikt i att utforma webbplatsens utseende, både för att den skulle bli              
mer estetiskt tilltalande och överensstämma bättre med den fysiska salongen.  

4.2.7. Överensstämmande känsla 
Medan deltagarna fick se webbplatsen fick de även frågan om de ansåg att             
webbplatsen utstrålade samma känsla som den fysiska salongen. Fem av sju           
ansåg att den inte överensstämde, medan de resterande två ansåg att designen            
och utseendet överensstämde. Deltagare E förklarade att “Nä, det går inte           
riktigt ihop med känslan jag fick när jag gick in här”. Deltagare F ansåg att “På                
sätt och vis men det känns mer proffsigt när man väl kommer hit”. Deltagare G               
uttryckte “Nja, jag vet inte riktigt, inte jättemycket kanske. Det är mysigare här             
än vad det är där”. Deltagare B ansåg att det inte kändes som samma salong. 

Då detta är det centrala problemet för webbplatsen användes Cross channel           
experience i framställningen av utvecklingsförslaget. Detta innebär att en         
designprofil ska speglas på samma sätt i alla olika former den visas (Resmini &              
Rosati, 2011, s.10). Vad som är viktigt i den här typen av utveckling är att               
kunna balansera respondenternas och uppdragsgivarens önskemål och åsikter.        
Som vi såg i Think Aloud-undersökningen så behövde webbplatsen en ny           
utformning som stämmer bättre överens med hur den fysiska salongen ser ut.            
Många av respondenterna uttryckte att salongen kändes mysig och modern,          
dessa adjektiv har därför varit en typ av riktlinje i utvecklingsförslaget.  

4.2.8. Information på webbplats 
Den sista frågan som deltagarna fick var angående den information som erhålls            
på webbplatsen. De fick då frågan om webbplatsen innehåller all information           
som de ansåg nödvändigt och om det var någon typ av information som de              
ansåg saknades. Tre av sju ansåg att webbplatsen innehöll all den information            
som var nödvändig medan resterande nämnde vissa aspekter som de ansåg           
saknades. Deltagare A ansåg att en bild på salongen eller personalen skulle            
behövas på startsidan. Deltagare B saknade prislista och en översikt över de            
behandlingar som salongen erbjuder. Deltagare D saknade information om de          
produkter som salongen saluför. Deltagare E ville gärna “Att det finns bilder på             
tidigare kunder, jag vill gärna se före och efter. Och lite inspiration också”.  
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Det mest centrala problemet gällande marknadsföring för immateriella tjänster         
är att effektivt kunna fånga och förmedla tjänstens kärna (Mittal, 2002, s. 427).             
Detta misslyckas ofta i just immateriella tjänster och Hår&Sånt är inget           
undantag, salongens marknadsföring behöver därför vara tydlig och        
förtroendeingivande. Genom att utelämna den information som deltagarna        
ansåg saknades förlorar salongen kundernas förtroende, då kärnvärdet inte         
tydligt marknadsförs. 

4.3. Teoretisk analys 
Nedan följer en teoretisk analys av det redovisade resultatet av          
enkätundersökningen samt Think Aloud-undersökningen. Genom att ställa den        
insamlade empirin mot tidigare teorier ligger denna analys till grund för           
utvecklingsförslaget.  

Webbplatsen hårochsånt.com är vad Van Duyne, Landay och Hong (2007, s.           
168) beskriver som en företagssida med syftet att ge användaren den           
information eller funktion de behöver för att nå sitt mål. Problemet med            
uppdragsgivarens webbplats är vid studiens utförande att den inte är          
representativ för verksamheten. Salongen behöver marknadsföra sig tydligare        
på sin webbplats för att tydliggöra vad verksamhetens kärna är. Mittal (2002, s.             
424) beskriver att tjänster där kärnvärdet är immateriellt och inte möjligt att            
fysiskt ta på kan vara svåra att marknadsföra. Mittal (2002, s. 427) menar att              
det centrala problemet i att effektivt marknadsföra en immateriell tjänst ofta           
beror på misslyckandet med att fånga och förmedla tjänstens kärna. 

För att effektivt kunna marknadsföra den immateriella tjänsten behöver vi, i           
enlighet med Mittal (2002, s. 427), definiera kärnvärdet för verksamheten och           
webbplatsen. Tjänstens kärna utgörs av den information som är viktigast för           
salongen att marknadsföra. Den deskriptiva statistiken visar att information och          
funktionalitet, såsom prislista, behandlingar och möjlighet att boka online         
ansågs vara mycket viktigt bland användarna, dessa utgör även en del av            
tjänstens kärnvärde då salongen inte har någon fysisk produkt att marknadsföra           
behöver de istället övertyga kunderna med hjälp av andra medel om att deras             
tjänster är pålitliga.  

Shamdasani och Balakrishnan (2000, s. 416) menar att tillfredsställelsen ökar          
hos kunden om material och produkter är aktuellt och uppdaterat, vilket också            
främjar förtroendet för den som erbjuder tjänsten. Den deskriptiva statistiken          
indikerar däremot att respondenterna fann produktinformation varken viktig        
eller oviktig. I stödet av tidigare forskning och för att nyttja webbplatsen som             
en plattform för salongens marknadsföring, ser vi ändå värdet i att utnyttja            
information om produkter. Tidigare forskning menar att i marknadsföringssyfte         
kan därför märken på produkter som salonger saluför och använder sig av vara             
till fördel för frisersalonger (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416).  

Fördelningen gällande ytterligare behandlingar är främst uppdelade mellan        
svarsalternativ tre och fem. Detta innebär att vi som utvecklare måste finna en             
balans i vilken information som är lämplig att applicera på sidan. Beslutet och             
balansen förankrades i att arbeta i enlighet med riktlinjen Less choice is better ,             
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detta för att människor vill vanligen ha mer information än de kan bearbeta             
(Luciani, 2012).  

Utfallet av den deskriptiva statistiken visar delade meningar angående         
information om ytterligare behandlingar. Då webbplatsen vid studiens        
utförande varken tillhandahåller ordinarie prislista, behandlingar eller       
ytterligare behandlingar kan vi konstatera att informationen måste finnas där. I           
denna situation kan vi med fördel låta vår empiri ta plats i utvecklingsförslaget,             
men med riktlinjen Less choice is better i åtanke kan vi förenkla och             
tillgängliggöra informationen. 

Riktlinjen Social validation innebär att recensioner och omdömen är mycket          
inflytelserika för användarna, vilket också stöds av vår insamlade data. Den           
deskriptiva statistiken visar inga märkbara skillnader i hur viktigt det är att            
länkar till sociala medier finns på webbplatsen. Majoriteten bland         
respondenterna vill ha information om vad andra tycker om frisersalongen i           
sociala medier. Tidigare forskning visar att ryktet som ett företag har påverkar            
hur användaren känner inför företaget, vilket i sin tur påverkar företagets           
framgång (Casaló, et al., 2008). Riktlinjen förespråkar att företag ska använda           
sociala medier för att påverka potentiella kunder (Luciani, 2012). 

Den deskriptiva statistiken visade skillnader i inställningen till        
personalinformation och detaljerad personalinformation. Resultatet visade att       
personalinformation med namn och bilder på frisörerna var något som          
uppskattades. Däremot ansåg respondenterna att detaljerad      
personalinformation, såsom utbildningar och specialitéer, inte var lika viktigt.         
Vi kan dra en parallell till riktlinjen Tell a story inom PET-design, som handlar              
om att berätta en historia om företaget och dess koncept för att involvera             
användaren (Luciani, 2012). Genom att informera om frisörerna och lyfta fram           
deras kunskaper samt kompetens kan användaren skapa sig en uppfattning om           
en specifik frisör och salongen i helhet. Genom att ge användaren tillgång till             
information om frisörernas utbildningar och specialitéer kan förtroendet för         
salongen i fråga främjas (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416). Den           
insamlade empirin motsäger här tidigare forskning inom PET-design, trots         
detta väljer vi att grunda valen för vårt utvecklingsförslag på tidigare forskning            
i kombination av vår kunskap i området. Vår slutsats av detta är därför att              
tydlig och detaljerad personalinformation kan öka användarens förtroende för         
salongen och frisörerna. Detta för att användaren kan få en tydlig uppfattning            
om frisörernas kompetenser. En normal klippning kräver ingen utförlig         
beskrivning av frisörernas kompetens, men då branschen är föränderlig och hur           
salongen gemensamt arbetar med att hålla sig uppdaterade i avseende på           
trender, metoder och arbetssätt förändras kan denna information vara av värde           
för användaren vid till exempel kemiska behandlingar. 

Med bilder på tidigare arbeten och galleribilder kan användaren engageras          
genom att se information om vad frisörerna på salongen har gjort tidigare.            
Bilder på salongen kan även involvera användaren då de visar salongens           
koncept och kan förmedla salongens atmosfär. Då dessa faktorer kan tolkas           
som en del av salongen och dess historia drar vi även här en parallell till               
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riktlinjen Tell a story (Luciani, 2012). Kundens och användarens         
tillfredsställelse kan påverkas av ett antal olika faktorer, bland annat den           
allmänna upplevelsen av sin frisersalong (Konishi, 2017, s. 31). Detta skulle           
också kunna tänkas effektivisera marknadsföringen av det immateriella        
kärnvärdet som Mittal (2002, s. 427) skriver om, då användarna kan se            
resultatet av tjänsten. 

God service, kvalitet på resultat och frisörernas kunnighet var delar som           
respondenterna i enkätundersökningen ansåg vara mycket viktiga. Dessa        
resultat är av stort värde för det immateriella kärnvärdet och påverkar           
kundernas inställning till den som erbjuder tjänsten. Konishi (2017, s. 31)           
menar att tillfredsställelse påverkas av faktorer såsom skicklighet. Med en          
positiv känsla för servicen menar Moore et al. (2005, s. 492) att kunderna             
tenderar att föra vidare information om företaget till andra kunder och           
därigenom öka kännedomen. Med hjälp av en positiv CCI och WOM ökar            
kännedomen för företaget (Moore, et al., 2005, s. 492). Vårt resultat indikerar            
därför att god service, kvalitet på resultat och frisörernas kunnighet är viktiga            
aspekter att spegla på webbplatsen för att locka nya kunder och behålla            
tidigare.  

Då samtliga av deltagarna i Think Aloud-undersökningen förklarade att den          
sociala stämningen mellan frisörerna och kunderna på salongen var mycket          
positiv ökar även chansen att kunderna kommer tillbaka. Eftersom den sociala           
stämningen i salongen är positiv speglas den i utvecklingsförslaget. Detta          
gjordes till exempel genom att de anställda frisörerna presenteras med en bild            
och en kort text för att användaren ska kunna få en tydlig uppfattning om hur               
den sociala stämningen på salongen är. Metoden att använda bilder för att låta             
användaren få en uppfattning om människor kommer från riktlinjen Faces som           
PET-design förespråkar. Luciani (2012) beskriver där att användare tenderar att          
reagera positivt på bilder av människor i kombination med namn. 

Den fysiska miljön påverkar kundens tillfredsställelse, känslor och relation till          
den som erbjuder tjänsten. Tillfredsställelsen och förtroendet ökar om den          
fysiska miljön upplevs modern (Shamdasani & Balakrishnan, 2000, s. 416),          
därför bör webbplatsens design att få stor fokus i utvecklingsförslaget. Vi vill            
att användarens förtroende och tillfredsställelse för både salongen och dess          
tillhörande webbplats ska öka. Som flera av deltagarna i Think          
Aloud-undersökningen uttryckte upplevs den fysiska salongen som modern,        
detta är en aspekt som måste speglas även i utvecklingsförslaget. Vi anser            
därför att webbplatsens utseende behövde utvecklas i syfte för modernitet då           
detta i sig är förtroendeingivande. Tidigare forskning och riktlinjen Emotions          
beskriver att användbarheten tenderar att influeras av känslor, och känslor          
tenderar att influera användbarheten (Luciani, 2012). Vår insamlade empiri         
svarar här mot behovet av en uppdaterad webbplats för ökad användning. 
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5. Utvecklingsförslag 

Efter analys av den insamlade datan redovisas här det utvecklingsförslag som           
vi har utvecklat baserat på resultat. Det som presenteras här är en prototyp för              
de sidor som vi såg vara mest centrala för tjänstens kärnvärde. Prototypen är             
utvecklad i Adobe InDesign, detta för att enkelt kunna skapa en prototyp med             
fokus på layout och design.  

I framställningen av prototypen tog vi stor hänsyn till resultatet av           
enkätundersökningen i avseende på webbplatsens funktion. Detta för att         
enkätundersökningen tydligt visade det behov kring funktionalitet och        
preferenser som användarna önskar på denna typ av webbplats. Enkätdatan i           
kombination med det insamlade materialet i vår anpassade Think         
Aloud-undersökning gav oss goda förutsättningar att skapa en prototyp med          
hänsyn till uppdragsgivarens befintliga kunder och upplevelser av salongen.  

Genom båda datainsamlingsmetoderna visade resultatet att salongens atmosfär        
och miljö är viktiga faktorer för den allmänna upplevelsen av en frisersalong. I             
kapitlet om tidigare forskning förklaras hur atmosfär och miljö påverkar          
användarens förtroende för verksamheten. Deltagarna i Think       
Aloud-undersökningen uttryckte hur positiv atmosfären och miljön är i den          
fysiska salongen. Även respondenterna i enkätundersökningen ansåg att dessa         
aspekter var mycket viktiga. Därför bör salongens atmosfär och miljö          
reflekteras på webbplatsen.  

5.1. Begränsningar i utvecklingsförslag 
Vid framställandet av prototypen valde vi att skapa fyra sidor. Anledningen till            
att vi valde att inte ta fram ett förslag för varje sida på webbplatsen var för att                 
vi ansåg det vara irrelevant, då användbarhet inte låg som fokus i den här              
studien. Tillkommande sidor bör vid faktisk webbutveckling ha samma         
estetiska uttryck som de i utvecklingsförslaget. 
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5.2. Prototyp 

 

Figur 5.2.1 Utvecklingsförslag: header i utvecklingsförslag. 

I Think Aloud-undersökningen framkom det att deltagarna värdesatte den         
tydliga menyn och den enkla navigationen på den befintliga webbplatsen (se           
bilaga E: Webbplats vid studiens utförande). Därför valde vi att förvalta detta            
genom att behålla en tydlig meny även i utvecklingsförslaget. Uppdragsgivaren          
uttryckte att de inte vill ändra på bokningssystemet utan behålla det externa            
systemet. Därför valde vi att endast underlätta för användaren av webbplatsen           
genom att göra länken till bokningssidan mer tillgänglig.  

Länken till bokningssidan på den befintliga webbplatsen var placerad på en           
egen sida. Då många av användarna värdesätter möjligheten att boka online           
ville vi tillgängliggöra bokningsfunktionen. I prototypen är bokningsfunktionen        
därför visuellt tydligare och tillgänglig på alla sidor. Detta innebär att           
funktionen alltid finns till hands med endast ett knapptryck, se figur 5.2.1.  

Då flera deltagare i Think Aloud-undersökningen uttryckte att webbplatsens         
utseende inte överensstämde med salongen, valde vi att använda element från           
den fysiska salongen på webbplatsen. De element som använts är salongens           
logotyp, mönster i salongen och även bilder på salongen. Förekomsten av dessa            
ökar igenkänningsfaktor, vilket i sin tur bidrar till att användaren känner           
förtroende gentemot företaget. 

Efter sammanställning av resultat och analys är slutsaten att användarna          
efterfrågar framförallt information såsom öppettider, prislista och behandlingar        
samt kontaktinformation och funktionen att kunna boka tid online. Majoriteten          
av respondenterna i enkätundersökningen samt deltagarna i Think        
Aloud-undersökningen uttryckte att denna information bör finnas på en         
webbplats tillhörande en frisersalong. Detta innehåll är också vad som          
definierar den immateriella tjänstens kärnvärde, därför är informationen en         
essentiell del av webbplatsen, se figur 5.2.2. 
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Figur 5.2.2 Utvecklingsförslag: startsida i utvecklingsförslag. 

Då deltagarna i Think Aloud-undersökningen samt respondenterna i        
enkätundersökningen ansåg att prislista och behandlingar är en viktig aspekt på           
den här typen av webbplats har vi inkluderat det i prototypen, se figur 5.2.3. På               
salongens befintliga webbplats finns inte information om priser och         
behandlingar, den informationen finns endast tillgänglig på den externa         
bokningssidan. I prototypen har vi därför implementerat både prislista och          
behandlingar för att göra informationen tillgänglig för alla användare, även om           
de inte bokar sin tid genom webbplatsen. Anledningen till att prislista och            
behandlingar nu finns på två ställen är för att den lista som erhålls på den               
externa bokningssidan är svårtillgänglig och ska användas för bokning. Vi          
anser därför att en sida på webbplatsen som innehåller information om priser            
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och behandlingar är nödvändigt.  

 

Figur 5.2.3 Utvecklingsförslag: sida innehållande lista över pris och behandlingar. 

Respondenterna i enkätundersökningen och deltagarna i Think       
Aloud-undersökningen uttryckte att information om salongens anställda       
behövdes på den här typen av webbplats. Däremot behövdes inte mer           
detaljerad personalinformation såsom specialitéer och vidareutbildningar.      
Användarna anser att visuellt material i form av bilder på personal och salong             
uppskattas och tenderar att inbringa förtroende. Resultatet bland        
enkätrespondenterna indikerade att den här typen av information var viktig          
men inte nödvändig. Däremot föredrog och uppskattade deltagarna i Think          
Aloud-undersökningen användningen av visuellt material. Deltagarna uttryckte       
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även att webbplatsens navigation inte var det huvudsakliga problemet. Vid          
undersökningens utförande ansåg de däremot att webbplatsen saknade vissa         
aspekter som bidrar till igenkänning och förtroende, såsom bilder på personalen           
och salongen. I enlighet med riktlinjen Tell a story inom PET-design har vi valt              
att implementera detaljerad personalinformation då det visat sig ha stor          
påverkan på användarna i avseende för trovärdighet. Vid faktisk         
webbutveckling bör informationen vara mer utförlig.  

De bilder som har implementerats i prototypen på sidan om          
personalinformation är bilder tagna från pixabay.com , detta är en webbplats          
som erhåller bilder som får användas utan att bryta mot upphovsrättslagen. Den            
information angående personal som finns i prototypen är den som fanns på            
salongens befintliga webbplats vid tidpunkten av studiens utförande. I den          
faktiska webbplatsutvecklingen bör informationen dock utvecklas då den inte         
är ingående eller personlig, se figur 5.2.4. 
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Figur 5.2.4 Utvecklingsförslag: sida innehållande personalinformation. 

Kontaktinformation var något som samtliga i undersökningarna ansåg vara         
mycket viktigt. Vi har därför valt att placera kontaktinformation såsom          
telefonnummer och adress längst upp på sidan och även på en egen sida. Detta              
för att göra informationen så tillgänglig som möjligt, se figur 5.2.5. 
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Figur 5.2.5 Utvecklingsförslag: sida innehållande kontaktinformation. 

 

5.3. Designval 
Nedan följer en redogörelse för de designval som gjorts för          
utvecklingsförslaget. För att öka igenkänningsfaktor och trovärdigheten       
återanvänds element i den fysiska salongen även på webbplatsen.  
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5.3.1. Färgval 
De färgval som har gjorts i prototypen är mycket enkla. Den rosa och grå tonen               
i prototypen är tagen från färgen på väggarna i salongen, vilka liknar ett             
material i sten och skiftar i tonen. Anledningen till att detta element har blivit              
inkluderat på sidan är för att öka igenkänningsfaktorn för användaren. Kalla           
toner av färger utstrålar en lugn känsla och är ofta inte dominanta (Beaird,             
2010, s. 50), därför passar de rosa och grå tonerna bra på de stora elementen i                
prototypen. Eftersom frisersalonger hanterar hygien är den vita        
bakgrundsfärgen relevant då Beaird (2010, s. 48) menar att vitt i västerländsk            
kultur associeras med rent och fräscht. 

5.3.2. Typografi 
Typsnittet som har använts i prototypen är Raleway regular , detta är en linjär             
sans-serif som är tydligt att läsa, se figur 5.2.2. Linjära och sansserifa typsnitt             
passar bättre i rubriker än i löpande text då de kan ge ett tekniskt och monotont                
intryck (Bergström, 2016, s. 130).  

 

Figur 5.3.2 Utvecklingsförslag: val av typsnitt. 

5.3.3 Formval 
Vi har valt att implementera återkommande designelement för att skapa          
dynamik och för att attrahera användaren. En genomtänkt, strukturerad och          
enhetlig form utstrålar ett professionellt och trovärdigt intryck (Bergstöm,         
2016, s. 233). De designelement som är återkommande är de rosa delarna och             
även cirklarna som förekommer på nästan alla sidor i prototypen. Vi har även             
valt att, i headern, ta tillvara på vita ytor för att skapa mer fokus åt rubriken och                 
menyn. Bergström (2016, 233) menar att detta är ett kraftfullt designval som            
kan underlätta och även attrahera användaren.  

Ytterligare designaspekter som vi har haft i åtanke under utvecklingen av           
prototypen är hur innehållet är strukturerat. Bergström (2016, s. 233) menar att            
innehållet bör vara organiserat på ett sätt så att användaren lätt kan se hur sidan               
ska användas, därför har vi valt att placera menyn mycket tydligt i headern.             
Detta var även något som deltagarna i Think Aloud-undersökningen uttryckte          
var viktigt då de ansåg att menyn på Hår&Sånts webbplats var enkel och             
tydlig. 

I headern i prototypen har vi arbetat med en balans mellan symmetri och             
asymmetri, Bergström (2016, s. 233) förklarar detta som ett tillvägagångssätt          
för att skapa ett spännande utseende som lockar användaren. Headern är           
upplagd i fyra rutor, dessa har varsin del av information men informationen            
skiljer sig åt. I den övre vänstra rutan finns kontaktinformation, medan den            
nedre vänstra rutan innehåller salongens logotyp. Dessa delar skiljer sig i både            
utseende och form. I den övre högra rutan finna en bokaknapp och            
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webbplatsens meny är placerad i den nedre högra rutan. Layouten i headern är             
alltså symmetrisk men innehållet är asymmetriskt.  
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6. Diskussion och slutsatser 

För att se hur frisersalongers webbplatser generellt brukar vara uppbyggda har           
vi under studiens genomförande sett över ett flertal webbplatser för att se            
vilken information dessa innehåller och även hur den är organiserad. Vi valde            
att fokusera på frisersalonger i mindre städer eftersom Hår&Sånt är beläget i            
en liten stad. Då majoriteten av dessa webbplatser inte har organiserat           
informationen tydligt och designval inte har fått en central del har vi gjort             
iakttagelsen att denna genre av webbplatser verkar glömmas bort och inte           
används till sin fulla potential. Kanske kan detta bero på okunskap eller            
svårigheten i att marknadsföra en immateriella tjänst och dess kärna. Det är vår             
tolkning att många salonger istället använder sociala medier, såsom facebook          
och instagram, för att förmedla sina resultat och på så sätt visa tjänstens             
kärnvärde. Kanske föredrar verksamheter som erbjuder immateriella tjänster,        
sociala medier som ett marknadsföringsverktyg, med anledningarna att det är          
enkelt, effektivt och ett kostnadseffektivt sätt att dela med sig av bilder för att              
visa sitt arbete. 

Mot bakgrund och problembeskrivning var syftet med studien att undersöka          
möjligheter för frisersalongen Hår&Sånt att förbättra marknadsföring och        
användarupplevelse genom användarcentrerad utveckling på sin webbplats.  
 
Under studiens gång och utformande har vi förstått att resultatet kan verka            
förutsägbart vid första anblick, framför allt vad gäller den kvantitativa          
undersökningen. Anledningen till detta är att något som till exempel god           
service kan kännas självklart och information som prislista likaså. Vid analys           
av resultatet blev vi däremot överraskade av vissa svar, såsom sambandet           
mellan ålder och synen på funktionalitet och design. Baserat på vår kunskap            
inom webbutveckling hade vi en föreställning kring hur vårt insamlade          
material med största sannolikhet skulle bli. Däremot motsvarade inte delar av           
resultatet våra förväntningar. Aspekter som vi fann självklara i fråga om design            
och användarupplevelser, hade inte alla deltagare och respondenter samma         
uppfattning om. Empirin visade däremot att igenkänningsfaktorn var något som          
var viktigt för användarna då det bygger ett förtroende och förståelse för            
verksamheten.  

Resultatet av det empiriska materialet besvarar de frågeställningar som vi          
formulerade i kapitel 1.3 Syfte och frågeställningar. Vår problembeskrivning         
identifierade huvudsakligen tre problem; webbplatsen har inte uppdaterats i         
enlighet med den fysiska salongen , webbplatsen uppdateras inte med avseende          
på innehåll och trender , webbplatsen används inte i sin fulla potential som            
plattform för marknadsföring . Med hjälp av tidigare forskning och våra          
datainsamlingsundersökningar har vi tagit fram konkreta exempel och förslag         
på hur dessa problem kan lösas. Frågeställningen Vilket innehåll och vilka           
funktioner vill användare se på en frisersalongs webbplats? ledde oss till att            
undersöka vilken typ av information och funktionalitet respondenterna ansåg         
behövdes på denna typ av webbplats. Resultatet visade att aspekter i form av             
visuellt material är uppskattat, vilket är i likhet med tidigare studier i området             
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som menar att igenkänningsfaktorn ökar användbarheten på webbplatsen        
(Casaló, et al., 2008, s. 338-339). Tidigare i arbetet redovisades det centrala            
problemet i att effektivt marknadsföra en immateriell tjänst enligt Mittal (2002,           
s. 424). Mittal menar att misslyckandet i att marknadsföra en immateriell tjänst            
beror på att det är svårt att förmedla tjänstens kärna just på grund av att det inte                 
finns någon fysisk produkt att hänvisa till. Med denna forskning i åtanke och             
baserat på vår insamlade empiri ser vi vikten av att ta hänsyn till användarnas              
förväntningar och behov på denna typ av webbplats för att tillgodose           
användarna med den information och funktionalitet de önskar.  

För att besvara frågeställningen Vad spelar en speglande atmosfär och miljö           
från den fysiska salongen för roll för användarupplevelsen på en frisersalongs           
webbplats? användes en kvalitativ metod för att hjälpa oss identifiera          
upplevelsen av atmosfären och känslan i den fysiska salongen. Resultatet här           
bekräftade också svaren på den första frågan i avseende av funktionalitet och            
visuellt material. Vår kvalitativa empiri gav oss också insikt i hur kunderna            
anser att den fysiska salongen och webbplatsen inte upplevs som samma           
verksamhet, vilket grundade sig i avsaknaden av visuellt material och att den            
fysiska salongen kändes mer modern. Studier av Price och Arnould (1999) och            
Shamadasani och Balakrishnan (2000) har båda visat att upplevelsen och          
förhållandet mellan frisör och kund är viktigt för en positiv word-of-mouth .           
Atmosfär och miljö i kombination med relationen till salong och frisör är alltså             
av betydande roll i fysiska salonger enligt deras studier framförallt i avseendet            
att behålla kunder och för att utöka sin kundbas. Efter analys av vår empiri kan               
vi göra tolkningen att kunderna också anser att det är av vikt med             
igenkänningsfaktor och relationer på denna typ av webbplats, vilket innebär att           
en speglande atmosfär och miljö av den fysiska salongen spelar en betydande            
roll även på denna typ av webbplats. Med denna studie skapades           
utvecklingsförslag för att spegla ett utseende, baserat på salongens nya design.           
Detta för att stärka företagets varumärke genom enhetlig framtoning samt          
erbjuda en användarupplevelse som lockar nya och behåller gamla kunder.          
Utvecklingsförslaget är en konkretisering av den data som samlats in och är en             
lösning på de identifierade problemen. Hur uppdragsgivaren sedan väljer att          
förvalta en sådan lösning kan vi inte påverka.  

 

6.1. Begränsningar 
De delar i undersökningen vars resultat har varit delvis bristande är de båda             
datainsamlingsmetoderna. Think Aloud-undersökningen som hölls i      
Hår&Sånts lokaler gav oss visserligen viktig och användbar information. Vi          
märkte dock att vissa deltagare var tvetydiga då svaret på en fråga kunde             
förolämpa salongen. Svaren gällande atmosfär och miljö fungerade som tänkt          
men frågor kring webbplatsens utformning fick bitvis oklara och osäkra svar.           
Detta kan delvis bero på att deltagarna återigen inte ville förolämpa salongen,            
men det kan också tänkas bero på okunskap inom webbdesign. 

I den insamlade datan i enkätundersökningen som vi kunde läsa av i            
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kalkylbladet såg vi att enstaka respondenter inte hade gett trovärdiga svar och            
inte svarat seriöst. Vi fann i kalkylbladet att i de fria textfälten hade nonsens              
fyllts i som inte gav någon som helst värdefull information. Dessa respondenter            
hade heller inte tagit ställning någon av frågorna, utan valt samma grad på alla              
skalor. Tyvärr är svar som dessa ofta oundvikliga och påverkar det slutgiltiga            
resultatet. Med hjälp av vårt stora urval samt två kompletterande          
datainsamlingsmetoder har vi minskat möjligheten för snedvridningar i        
resultatet. Vi har bortsett från dessa uppenbara felaktiga svar och anser att            
resultatet och utvecklingsförslaget är baserade på data med hög trovärdighet.          
Viktigt för oss som bearbetat och samlat in datan är därför att reflektera över              
att respondenter kan svara på ett sätt som det tror kan få dem att framstå i god                 
dager.  

6.2. Förslag till vidare forskning 
En intressant aspekt vi fann i datainsamlingsundersökningarna var huruvida         
ålder och åsikter om design har något samband. Under Think          
Aloud-undersökningen fann vi att de deltagare som var i åldersspannet 21-30 år            
tenderade att anmärka speciellt mycket på design, medan deltagare som var i            
åldersspannet 31-61+ år tenderade att anmärka mer på webbplatsens         
funktionalitet. Det var därför viktigt för oss i Think Aloud-undersökningen att           
vi fick spridning i åldersgrupper då vi ville ha så stor spridning som möjligt i               
den insamlade datan. Deltagarna i åldersspannet 21-30 år hade mer konkreta           
åsikter om känslan och utseendet på webbplatsen, de tenderade att beskriva           
specifika element och vad de tyckte om dem. Deltagarna i resterande           
åldersgrupper kommenterade mest om den information som fanns på         
webbplatsen, att innehållet mötte de kriterier de hade och att webbplatsen inte            
behövde några stora förändringar. Ett förslag till vidare forskning kan därmed           
vara att närmare undersöka huruvida sambandet mellan ålder, design och          
funktionalitet ser ut och kan påverka webbplatsutveckling och        
användarupplevelser. 

Ytterligare ett förslag för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka           
varför och om denna typ av webbplatsgenre tenderar att bli åsidosatta och vad             
kan i sådana fall vara anledningen till det. 
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Bilaga B: Information till deltagare 

Information till deltagare för enkätundersökning: 

Del I: 

“I denna enkät vill vi undersöka vilka behov och förväntningar du har på             
frisersalonger, samt vid besök av en tillhörande webbplats. Undersökningen         
kommer sedan att ligga till grund för ett utvecklingsprojekt av studenter vid            
Högskolan i Borås. 

Som deltagare är du anonym och dina svar kommer endast nyttjas för analys i              
projektet. Längst ner ges däremot möjligheten att deltaga i ytterligare          
undersökningar i detta projekt. Mer information finns i anslutning till          
formuläret.” 

Del II: 

“Om du bor i Tranås med omnejd och är intresserad av att deltaga i en fortsatt                
undersökning där vi utvärderar och du får testköra en befintlig hemsida.           
Undersökningen tar max 15 minuter. 

Utvärderingen är planerad att genomföras den 19e april. 

Om du önskar deltaga är du mer än välkommen att kontakta oss så snart som               
möjligt, s142438@student.hb.se 

Märk mailet med: Testdeltagare 

Om du vill veta mer eller vill att vi kontaktar dig på telefon skicka med ditt                
telefonnummer i mailet. Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen        
och kommer endast användas i detta syfte.” 

 

Information till deltagare för Think Aloud:  

“Vi utför ett examensarbete vid Högskolan i Borås, studien gör vi i samarbete             
med Hår&Sånt. Denna undersökning har inte syftet att testa dig, utan att            
undersöka upplevelsen av webbplatsen jämfört med upplevelsen av salongen.         
Syftet med studien är att ta fram ett utvecklingsförslag för en webbplats till             
Hår&Sånt. Detta kräver utvärdering av den redan befintliga webbplatsen och          
användningen av den.” 
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Bilaga C: Enkät 

Nedan följer bilder av den enkät som delades via uppdragsgivarens          
facebooksida.  
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Bilaga D: Think Aloud-protokoll 

Frågor till deltagaren:  

● Brukar du gå till Hår&Sånt? 
○ Om nej, följdfråga: Vad fick dig att gå hit? 
○ Om ja, följdfråga: Har du varit här innan renoveringen? 

■ Om ja, följdfråga: Är det en annan känsla/atmosfär på         
salongen nu än innan renoveringen? 

■ Om nej, följdfråga: Vad tycker du att salongen uttrycker         
för känsla/atmosfär? 

● Vad tycker du om den sociala stämningen på salongen(relationen med          
frisören)? (ex. professionellt, vänskapligt, välkomnande) 

 

● Brukar du använda Hår&Sånts webbplats? 
○ Om ja, följdfråga: Vad använder du den till? 
○ Om nej, följdfråga: Varför inte? 

 

● Vad utstrålar webbplatsen för dig? 
● Överensstämmer känslan med den du får i salongen? Vad skiljer åt? 
● Tycker du att sidan innehåller den information som du vill ha?  
● Vilken information anser du vara viktig på en sådan här sida? 
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Bilaga E: Webbplats vid studiens utförande 

Vid studiens publicering är det möjligt att webbplatsen kommit att uppdaterats.           
Vi har därför valt att bifoga denna bilaga med den webbplats som studien             
utförts på.  

Av upphovsrättsliga skäl har alla bilder pixelerats. 
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