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Abstract: This paper focuses on how a hairdresser salon's website, kalufsen.com, should
be designed to meet customers' expectations. A survey with quantitative and qualitative 
questions was created in order to find what customers thought of the current website as 
well as what they expect from a hairdresser salon's website. The survey was created in 
Google Forms and distributed via the social media site Facebook. The survey showed 
that customers expect information about prices and opening hours. A hairdresser salon's 
website should also have some form of functionality, preferably online-booking. The 
participants thought kalufsen.com lacked expected functionality, information and 
design. The answers that came in were the basis for the redesign of kalufsen.com. 
Functionality that was added were among other things a price and treatment list and a 
navigation bar. This made the website both more functional as well as interactive. After 
the redesign was finished, a survey with questions about the redesign was created and 
distributed. The survey showed that the redesign was well received, the participants 
liked the newly added information and functionality as well as the design update. After 
the two surveys a third method was used to get more data, a questionnaire in 
conjunction with interviews. The method once again showed that customers respond 
positively to a website with more thought-out functionality, information and design.
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1. Introduktion
Världen har blivit digital och människor utför allt fler uppgifter online, vilket innebär att
även små lokala företag bör fundera på en egen webbplats. En egen webbplats innebär 
att företag kan kommunicera med kunder och bistå med kundvänliga lösningar, så att 
kunderna kan utföra sina uppgifter. Ovanstående gäller även en mindre frisörsalong, 
men vad förväntar sig kunder av en frisörsalongs webbplats? Fokus i detta arbete är hur 
en frisörsalongs webbplats bör bli designad för att möta kundernas förväntningar. Vad 
som behandlas i detta arbete är teorier och centrala begrepp inom människa-
datorinteraktion, däribland användbarhet och användarupplevelse. Vad som också 
behandlas är kunders attityder mot en frisörsalongs webbplats, både före och efter 
vidareutveckling av webbplatsen. Detta innefattar attityder om information, 
funktionalitet och design.

1.1 Bakgrund
Den frisörsalong som detta arbete handlar om är Kalufsen. Kalufsen är en frisörsalong i 
centrala Borås, Kalufsen öppnade sina dörrar första gången 1964 och har sedan 2009 
haft en webbplats, kalufsen.com. Webbplatsen är skapad av en webbyrå, och har i några 
år fungerat som ett skyltfönster för salongen. På webbplatsen fanns information om 
telefonnummer för beställning av klipptid, vilken adress salongen ligger på och bilder 
på frisörer som jobbar på salongen. Ägarnas önskan var att uppdatera kalufsen.com för 
att göra den modernare och mer informationsrik, så att webbplatsen blev mer användbar
för kunder. Webbplatsen blev senast uppdaterad 2011, uppdateringen var för att berätta 
för kunder att Kalufsen hade flyttat tillbaka till sin gamla adress (se figur 1.1). 
Kalufsens kundmålgrupp är generell, i stort sett alla med hår, allt från unga barn till 
äldre klipper sig på Kalufsen. Ägarnas egna kommentarer om kundmålgruppen lyder 
”Alla klipper sig hos oss, allt från ett år till 100 år”.

Med ”modernare” menas här att innehållet på webbplatsen är dynamiskt och har 
funktioner som assisterar användare med att utföra de uppgifter som användare kom till 
kalufsen.com för att utföra (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015; Budd, 2007, 17 
januari). 

För att få underlag för vilken metod som kunde vara den mest lämpade för arbetet, och 
som en inledning på vidareutvecklingen av kalufsen.com utfördes en förstudie i tre 
delar. Det utfördes en kvantitativ enkätundersökning, kvalitativa intervjuer och 
heuristisk evaluering, under en månads tid.

1



Figur 1.1. Kalufsen.coms startsida.

1.2 Förstudie
Metoderna i förstudien valdes för att få en variation av olika data att analysera. 
Då förstudiens syfte var att påbörja en undersökning av kalufsen.com baserat på 
användbarhet och design ansågs det klokt att få mer än en sorts data.

1.2.1 Kvantitativ enkätundersökning
Deltagarna fick i den kvantitativa enkätundersökningen besvara påståenden om vad de 
ansåg om kalufsen.com. Enkätundersökningen innehöll likertskalor med slutna frågor, 
deltagarna fick kryssa i rutor närmast det påstående som stämde bäst överens med vad 
de ansåg om kalufsen.com. Totalt var det tio deltagare i olika åldrar med i 
undersökningen. Denna undersökning fortsatte i detta arbete. Då det endast kom in totalt
tio svar från enkätundersökningen, var fler deltagare nödvändiga för att samla in 
tillräcklig mängd data.

Utöver frågor om vad deltagarna ansåg om kalufsen.com fick deltagarna svara på 
frågan om de föredrog kalufsen.com eller en konkurrerande frisörsalongs webbplats. 
Den konkurrerande webbplatsen som jämfördes med kalufsen.com var saxee.se, en 
frisörsalong som vid användning av en sökmotor hamnade högt upp på sökningar efter 
frisörer. Saxee.se skiljde sig från kalufsen.com med avseende på hur livfull och 
interaktiv den var. Livfullheten och interaktiviteten utgjorde en kontrast mot 
kalufsen.com. Deltagarna kunde därmed jämföra två frisörsalonger var webbplatser 
var designmässigt och funktionellt annorlunda.

Distributionen av den kvantitativa enkätundersökningen skedde via Facebook och 
ansikte mot ansikte. Båda deltagarurvalen var bekvämlighetsurval. Könsfördelningen 
var 50/50 (5 kvinnor och 5 män). Deltagarna som söktes upp ansikte mot ansikte var 
även med i den kvalitativa intervjun. Enkätundersökningen distribuerades via Facebook 
eftersom det var möjligt att nå ett stort deltagarantal.  
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Utformningen av den kvantitativa enkätundersökningen konstruerades efter en studie av
Laugwitz, Held och Schrepp (2008). Enligt Laugwitz et al. är det positivt om deltagare 
får berätta om vilka problem deltagarna främst upplever, detta resulterar i 
användarfeedback som både är effektiv och hjälpsam. Deltagarna i den kvantitativa 
enkätundersökningen fick därför börja med att ge åsikter om designen. Webbplatsens 
designen var det som deltagarna lade märke till först när de besökte kalufsen.com.

Efter att deltagarna hade svarat på frågorna blev svaren analyserade, för att få en 
överblick hur deltagarna hade svarat på alla frågor. Eftersom frågorna bestod av 
likertskalor med slutna frågor var det enkelt att se vilka svarsalternativ som flest 
deltagare hade svarat.

Den kvantitativa enkätundersökningen visade att deltagarna inte ansåg att kalufsen.com 
var informativ, webbplatsen ansågs opraktisk, oinspirerande och irriterande. Designen 
ansågs oattraktiv och omodern. Majoriteten av deltagarna var inte nöjda efter att ha 
använt webbplatsen. Många ansåg trots detta att webbplatsen var användbar. Att 
deltagarna ansåg att webbplatsen var användbar var förvånande, detta då användarna 
bedömde andra aspekter negativt.

I jämförelsen föredrog (80%) den konkurrerande webbplatsen (se figur 1.2).

Figur 1.2. Cirkeldiagram av utfallet av jämförelsen mellan kalufsen.com och saxee.se.

Kortfattat ansåg deltagarna att kalufsen.com var omodern, inte bara designmässigt utan 
också funktionellt och informationsmässigt. Webbplatsen hade inga funktioner att 
interagera med och den kunde endast hjälpa användare att utföra minimala uppgifter 
(ringa och se adress). 

1.2.2 Kvalitativa intervjuer
Den kvalitativa delen av förstudien bestod av en semi-strukturerad intervju med frågor 
som skulle hjälpa att förtydliga deltagarnas svar från den kvantitativa 
enkätundersökningen. 

I den kvalitativa delen blev hälften av deltagarna från den kvantitativa 
enkätundersökningen uppsökta för intervjuer ansikte mot ansikte. Könsfördelningen var
60/40 (3 män och 2 kvinnor). Den kvalitativa undersökningen slutade efter fem 
deltagare eftersom mättnad hade uppnåtts. Efter att alla intervjuer hade utförts blev 
svaren analyserade för att hitta återkommande åsikter. 

De kvalitativa intervjuerna visade att deltagarna var missnöjda med kalufsen.com, det 
deltagarna svarade var bara negativt. Deltagarna ansåg att webbplatsen varken var 
informativ, användbar,  praktisk eller såg attraktiv ut. 
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Webbplatsen var enligt deltagarna opraktisk, oinspirerande, irriterande och icke 
informativ. Alla fem deltagare ansåg att webbplatsen var omodern. Deltagarna ansåg att 
webbplatsen var omodern eftersom den saknade onlinebokningssystem och andra 
funktioner att interagera med. Detta innebar att deltagarna i den kvalitativa 
undersökningen inte kände sig nöjda efter att ha använt kalufsen.com. 

1.2.3 Heuristisk Evaluering
Heuristisk evaluering är ett sätt att granska en webbplats (Rogers, Sharp & Preece, 
2011). Insatta inom ämnet utgår ifrån en specifik lista med förslag när de utvärderar en 
webbplats. Förslagen består av riktlinjer för vad som bör och inte bör finnas på en 
webbplats för att göra den användarcentrerad. Riktlinjerna innefattar både design och 
funktionalitet.

Den heuristisk evalueringen utfördes av kurskamrater som frivilligt undersökte 
kalufsen.com i mer detalj. Förfrågningar skickades ut i en för allmänheten stängd 
Facebookgrupp. Då deltagarna fanns i en stängd grupp var urvalet ett 
bekvämlighetsurval. Eftersom den heuristiska evalueringen krävde att deltagarna hade 
kunskaper om webben och användarcentrerad design (Budd, 2007, 17 januari), passade 
urvalsmetoden för syftet. Totalt var det sex deltagare som utförde den heuristiska 
evalueringen.

Evalueringen bestod av frågor som berörde kalufsen.coms användbarhet, 
användarupplevelse och design, deltagarna fick kommentera hur de upplevde hur dessa 
var på kalufsen.com. De förslag som deltagarna följde var Budds förslag (Rogers et al,. 
2011; Budd, 2007, 17). Efter att alla deltagare hade svarat på frågorna i evalueringen 
blev svaren analyserade.

Den heuristiska evalueringen visade att webbplatsen saknade fundamentala funktioner 
som en webbplats bör ha. Ur funktionssynpunkt kunde kalufsen.com beskrivas som 
irriterande och tråkig. Kalufsen.com ansågs inte följa konventioner för webbdesign 
(Rogers et al,. 2011), ett exempel som gavs var att loggan var placerad i högra hörnet 
istället för vänstra. Det deltagarna fann mest oestetiskt bland designelementen på 
webbplatsen var en solikon med grön-gul gradient, i solen stod salongens 
telefonnummer. Telefonnumret i solikonen var svårläsligt, vilket ur ett 
användarupplevelseperspektiv inte är positivt då användare får en dålig upplevelse. 
Bortsett från den gul-gröna solen ansåg en del av deltagarna i den heuristiska 
evalueringen att designen var modern och attraktiv. Deltagare som ansåg att 
kalufsen.com var modern och attraktiv ansåg detta eftersom de tyckte färgerna användes
bra (bortsett från den gul-gröna solen). De punkter från Budds förslag som användes i 
den heuristiska evalueringen finns i bilaga A.

Förstudien visade att kalufsen.com hade flertalet problem, i följande delkapitel beskrivs 
och sammanställs dessa.

1.3 Problembeskrivning
Frisörsalongen Kalufsen  har under många år haft en webbplats som har varit 
oförändrad. Webbplatsen har fram till detta arbete bara fungerat som ett skyltfönster för 
salongen.
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”Syns man inte så finns man inte” är ett känt talesätt som stämmer bra utanför internet, 
men ännu bättre på internet. 

I en internetålder där de senaste trenderna byts ut ofta krävs det att en webbplats är både
tilltalande utseendemässigt och upplevelsemässigt. Förstudien visade att deltagarna var 
för det mesta eniga om att kalufsen.com inte var informativ, den var opraktisk, 
oinspirerande och irriterande. Designen ansågs oattraktiv och omodern, och deltagarna 
var inte nöjda efter att ha använt webbplatsen. Deltagarna i den heuristiska evalueringen
ansåg att webbplatsen saknade viktiga funktioner och kunde beskrivas som irriterande 
och tråkig på grund av detta. Förstudien visade tydligt att kalufsen.com saknade det 
många användare söker efter på en frisörsalongs webbplats. Exakt hur en frisörsalongs 
webbplats bör bli designad för att möta kundernas förväntningar. är vad detta arbete var 
tänkt att svara på.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete, mot bakgrund av problemet med Kalufsen.coms avsaknad av 
det många användare söker efter på en frisörsalongs webbplats var att ta reda på vad 
användare förväntar sig av en frisörsalongs webbplats och hur detta kan appliceras på 
vidareutvecklingen av kalufsen.com. Fokus låg på användbarhet, användarupplevelse 
och design.

De frågor som ställs i detta arbete är 

1) Vad förväntar sig användare av en frisörsalongs webbplats?

2) Vad anser användare om kalufsen.com och hur kan 
webbplatsen utvecklas så att den når användares förväntningar?

1.5 Avgränsningar
Avgränsningarna var i detta arbete hur bred definitionen för god användbarhet och 
användarupplevelse är. 

Då fokus låg på frisörsalonger och specifikt kalufsen.com går det inte med detta arbete 
att beskriva vad och hur en elektronikwebbshop kan bli mer användbar. Ytterligare 
avgränsningar i detta arbete berörde vilka som deltog i undersökningarna. Eftersom 
majoriteten av deltagarna kom ifrån Facebook innebar det att deltagarna begränsades till
de vänner och de vänners vänner som Facebookkontot som webbenkätundersökningarna
lades ut på hade.  

Pappersenkätundersökning och intervjuer som utfördes en tid efter 
webbenkätundersökningarna hade inte denna begränsningen. Istället begränsades 
deltagarna till de besökarna som salong Kalufsen hade några vardagar i juni 2016.

1.6 Centrala begrepp och tidigare forskning
I detta kapitel behandlas de begrepp och tidigare forskning som var betydelsefulla för 
detta arbete. Alla begrepp berör användare och datorinteraktion.
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1.6.1 HCI
Då det i förstudien förekom kommentarer om att det inte fanns funktioner att interagera 
med på kalufsen.com, ansågs det viktigt att undersöka interaktionen på kalufsen.com i 
mer detalj. 

Human-computer interaction, förkortat HCI, på svenska människa-datorinteraktion 
(kommer hädanefter använda den engelska förkortningen HCI) är ett forskningsområde 
och innefattar all modern teknik som tillåter en användare att kontrollera en maskin i 
nutid, genom att manipulera informationen på en skärm (Manovich, 2001). HCI som 
designdisciplin handlar om att designa system (datorer, mobiltelefoner, GPS, osv) så att 
interaktionen med dessa blir så enkel som möjligt. HCI som forskningsområde 
innefattar teorier, ramverk och tillvägagångssätt som berör människans interaktion med 
olika system (Rogers, 2012). Från början var fokus främst på användbarhet, men 
forskningsområdet har under årtionden utvecklats och innefattar idag flera olika 
områden inom användarcentrerad design, däribland förståelse och design för 
användarupplevelse. Det var när HCI blev mer användarcentrerad som allt fler började 
använda HCI-system (Rogers et al., 2011; Carroll, 2014; Gallula & Frank, 2014).

1.6.2 Användarcentrerad design
Användarcentrerad design är metoder för att designa HCI-system för användare.

Att vara användarcentrerad innebär att: 

• Användare involveras i designprocessen
• Att det som designas blir designat för mångfald och för att föra samman 

människor.
• Tänka ut nya lösningar baserat på vad användarna vill ha, och inte baserad på 

vad tekniken kan åstadkomma.

I användarcentrerad design är fokus på användbarhet och användarupplevelse (Benyon, 
2014; Gallula & Frank, 2014).

Rogers et al. (2011) tar i boken ”Interaction Design: Beyond Human-Computer 
Interaction” upp olika koncept inom användarcentrerad design, enligt Rogers et al., så 
väl som Carroll (2014) innebär användbarhet från utvecklares perspektiv att 
webbplatsens funktioner och design är skapade för att hjälpa användare av webbplatsen 
när dessa använder den. Från användares perspektiv innebär det att webbplatsen är 
effektiv att använda, lätt att lära sig, är funktionell, förbättrar kreativitet, stödjer 
mänskligt utvecklande och är behaglig och rolig att använda (Rogers et al., 2011; 
Carroll, 2014). Användbarhet ur användares perspektiv har mycket med 
användarupplevelsen (UX) att göra. Gallula och Frank anser dock att endast 
användbarhet och användarupplevelse inte räcker i designen av HCI-system.

Gallula och Frank (2014) skriver i sin artikel om att användarcentrerad design behöver 
innebära mer än användbarhet och användarupplevelse. De menar att den nuvarande 
synen på användarcentrerad design inte är tillräcklig och föreslår istället ett nytt sätt att 
se på det. Istället för att användbarhet och användarupplevelse är separerade från 
varandra föreslår Gallula och Frank ett hierarkisk synsätt, där kravet för ett skikt 
(aspekt) måste uppfyllas innan de högre hierarkiska skikten kan bli uppfyllda. 
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Deras modell innehåller tre skikt: funktionalitet, upplevelse och auktoritet. I deras 
modell byter de ut användbarhet mot funktionalitet, då ett HCI-system måste ha 
funktionalitet för att vara användbar är detta bottenskiktet. 

Funktionalitet innebär att systemet gör det möjligt för användare att utföra de uppgifter 
som användarna vill utföra. Efter funktionalitet kommer mellanskiktet upplevelse. 
Upplevelse innefattar att användare förses med en upplevelse av god kvalitet, när 
användare arbetar med HCI-systemet. Toppskiktet som är det sista skiktet är auktoritet 
och  innebär att webbplatsen bör få användare att känna att de har kontrollen och själva 
styr hur de vill använda HCI-systemet (Gallula & Frank, 2014). Auktoritet menar 
Gallula och Frank är något som stannar kvar hos användare längre än funktionalitet och 
upplevelse, auktoritet är i toppskiktet för att det är det sista som bör implementeras.

Figur 1.3. Modell av Gallula och Franks hierarkiska synsätt.

Synen som Gallula och Frank har på användarcentrerad design är intressant. Deras 
förespråkande av ett tredelat hierarkisk synsätt kring användarcentrerad design istället 
för användbarhet och användarupplevelse som två separata delar, gör att en del blir 
implementerad korrekt innan nästa del börjar implementeras. Även det Rogers et al. och
Carroll skriver om användbarhet och användarupplevelse var relevant för detta arbete, 
då deras beskrivningar är applicerbara på kalufsen.com. Då förstudien visade att 
kalufsen.com saknade förväntad funktionalitet är punkten funktionell applicerbar på 
kalufsen.com. Funktionell berör hur väl webbplatsen hjälper användare att utföra sina 
uppgifter, ju lättare det är för användare att utföra sina uppgifter på webbplatsen, desto 
mer funktionell anses webbplatsen vara.
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1.6.3 Användares uppfattningar
Aspekter på webben påverkar hur användare upplever webbplatsen, det kan vara hur 
webbplatsen ser ut, hur interaktiv webbplatsen är, eller vad för funktionalitet som finns 
på webbplatsen. En del aspekter har större påverkan än andra, både på hur nöjd eller 
missnöjd användare är och på hur stort förtroende eller misstro användare har på 
webbplatsen (Zhang & Dran, 2000; Wu, Wang, Wei & Yeh, 2013; Seckler, Heinz, 
Forde, Tuch och Opwis, 2015).

I deras studie beskrev och undersökte Zhang & Dran (2000) koncepten hygien och 
motivation i ett webbplatssammanhang. I studien fann de att aspekter som var tvungna 
att vara implementerade väl för att inte användare skulle känna sig missnöjda (aspekter 
som var hygien) bland annat berörde relevant och korrekt information, navigation och 
opartiskhet. Aspekter som fick användare att känna sig nöjda om de var implementerade
väl (aspekter som var motivation) berörde bland annat underhållning och inlärning. 
Aspekter som användare ansåg var både hygien och motivation berörde bland annat 
säkerhet/integritet. I studien beskrevs nöjd och missnöjd som två separata faktorer. 
Detta innebar att om en webbplats saknade en eller flera hygienaspekter eller om någon 
hygienaspekt inte var implementerad väl resulterade det i att användare förblev 
missnöjda, även fast motivationsaspekterna var implementerade väl. 

Wu et al. (2013) undersökte i deras studie hur användares nöjdhet, vilja att återvända 
och vilja att rekommendera en webbplats påverkas av det som Wu et al benämner som 
interaktivitetens tre dimensioner (kontroll, kommunikationsriktning och synkronicitet). 
De bedömde också  hur hedonistiska mål (användande av internet för nöjes skull) och 
utilitaristiska mål (användande av internet för ett specifikt syfte) reglerar 
dimensionernas effekt. Resultatet visade att om användandet av en dimension var hög 
på en webbplats (två istället för en för kommunikationsriktning), uppfattades den 
dimensionen i högre grad av både användare med hedonistiska och utilitaristiska mål. 
Användare med hedonistiska mål kände sig mer involverade när de uppfattade 
kommunikationsriktning som två. Användare med utilitaristiska mål kände sig mer 
involverade när de uppfattade kontroll och synkronicitet som hög. Känslan av 
involvering genom hög kontroll och hög synkronicitet gjorde användare nöjda och 
delvis villiga att återvända och rekommendera webbplatsen. Känslan av involvering 
genom två kommunikationsriktning hade ingen inverkan på om användare var nöjda 
eller var villiga att återvända och rekommendera webbplatsen.

Seckler et al. (2015) undersökte i deras studie användares misstroende och 
förtroendeingivande erfarenheter på webben. De erfarenheter som deltagarna beskrev 
blev sorterade i fem kategorier, dessa kategorier var grafisk design (hur webbplatsen såg
ut), strukturdesign (hur användbar webbplatsen var), innehållsdesign (hur innehållet på 
webbplatsen var), sociala signaler design (hur de sociala signalerna, till exempel 
kundservice var integrerat) och personliga och sociala bevis (vad vänner och andra 
användare säger om webbplatsen). Resultatet visade att erfarenheter som hade varit 
mest misstroendebringande var på grund av dålig visuell design (i kategorin grafisk 
design), pop-ups/reklam (i kategorin strukturdesign), hur personlig data hanteras och 
omöjliga löften (i kategorin innehållsdesign). De mest förtroendeingivande 
erfarenheterna var tack vare tydliga säkerhetstecken (i kategorin innehållsdesign), 
användares rekommendationer (i kategorin personliga och sociala bevis) och 
image/varumärke (i kategorin innehållsdesign).
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Då det i förstudien framkom att många av deltagarna inte var nöjda efter att ha använt 
kalufsen.com, kunde dessa studier tillbringa en förståelse för hur användare reagerar 
känslomässigt på bra/dålig webbdesign. Studierna informerade också om vilka aspekter 
som påverkar användare mest. 

1.6.4 Designprinciper
Ett område inom design av HCI-system som är viktigt att behandla är designprinciper. 
Designerprinciperna uppkom ur teoribaserad kunskap och erfarenhet. Designprinciperna
bör användas som hjälp och checklista. Detta för att säkerställa att de viktigaste 
funktionerna blir implementerade på webbplatsen 
(Rogers et al., 2011).

Rogers et al. (2011) listar sex stycken designprinciper, dessa är 

1. synlig
2. navigerbar
3. återkopplande
4. begränsad
5. konsekvent
6. rådgivande

Benyon (2014) utökar denna lista med ytterligare sex principer

7. kontrollerbar
8. återställningsbar
9. igenkännbar
10. flexibel
11. stilfull
12. trivsam

1. En synlig funktion innebär att det finns en större chans för att användare ser vad 
de ska göra för att ta sig vidare på webbplatsen.

2. För att göra det lättare för användare att klicka runt på webbplatsen bör 
webbplatsen vara navigerbar. Det kan vara en sidokarta där alla kategorier och 
underkategorier finns samlade, eller ett vägledande tecken. 

3. Genom att webbplatsen är återkopplande får användare information om vad som
har hänt och vad som ska utföras härnäst. 

4. För att förhindra att användare väljer valmöjligheter som för tillfället är 
olämpliga kan interaktionen på webbplatsen bli begränsad. Begränsningarna kan
vara att interaktionen stängs av helt eller endast delvis.

5. Konsekvent i en webbplatssammanhang innebär att liknande funktioner och 
liknande designelement används för snarlika uppgifter genom hela webbplatsen.
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6. Rådgivande berör hur en webbplats är designad, användare bör veta hur 
webbplatsen ska användas bara genom att titta på den. Med andra ord innebär 
rådgivande till vilken grad en webbplats ”talar om” hur den ska användas. 

7. Det är viktigt att användare vet på vilket sätt interaktionen på webbplatsen är 
kontrollerbar. Om det är användarna själva eller något annat som har kontrollen. 
Kontrollen bör ges till användarna, om det inte finns några begränsningar 
(se punkt 4). 

8. Om användare klickar fel eller fel uppstår är det viktigt att webbplatsen är 
återställningsbar, så att användare snabbt och enkelt kan få tillbaka det som har 
gått förlorat. 

9. Igenkännbar är viktigt för att användare ska förstå vad de ska göra på 
webbplatsen. Både språket och tecken som finns på webbplatsen bör passa 
målgruppen som använder webbplatsen.

10. Flexibel innebär på en webbplats att det är möjligt för användare med olika 
erfarenheter att utföra samma uppgifter. Till exempel kan en sökruta utöver de 
kategorier som finns på webbplatsen hjälpa fler att hitta rätt. 

11. Designen bör vara stilfull och attraktiv

12. Det är viktigt att webbplatsen är trivsam och har en vänlig ton.

I detta arbete har designprinciper använts som hjälpmedel. Valet att använda 
designprinciper till hjälp i vidareutvecklandet av kalufsen.com gjorde att det blev 
enklare att översätta det deltagarna kommenterade och hade åsikter om till faktiskt 
vidareutveckling. Då vissa designprinciper krockar med varandra blev fokuset på de 
designprinciper som relaterar till kalufsen.com och de åsiktsfrågor som deltagarna fick 
besvara. Synlighet, navigerbar, återkopplande, rådgivande och stilfull var de 
designprinciper som fokus låg på.

1.6.5 Strukturering av enkätundersökning 
Utöver begrepp och forskning som berör uppbyggnad av HCI-system och användares 
interaktion med HCI-system var även forskning om metod viktigt.

Laugwitz et al. (2008) har i deras papper undersökt ifall en enkätundersökning med 
likertskalor är pålitlig för att snabbt och enkelt kunna mäta användarupplevelser, 
samtidigt som ett heltäckande intryck av användarupplevelsen finns med. I deras papper
kom de fram till att en enkätundersökning med likertskalor kan användas för att få 
pålitlig data på användarupplevelsen. De upptäckte också att i enkätundersökningar med
likertskalor är användarupplevelsekriterier och användbarhetskriterier av liknande 
relevans för användaren (Laugwitz et al., 2008). 

Laugwitz et als papper om hur en enkätundersökning med användarupplevelsefrågor 
kan bli designad för att få pålitlig data var användbar vid skapandet av 
enkätundersökningarna i förstudien och i detta arbete. 
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1.6.6 Sammanfattning av centrala begrepp och tidigare forskning
Alla centrala begrepp i detta kapitel har alla fokus på användaren. Webbplatser bör bli 
designade med användaren i åtanke, för att både vara användbar och upplevelserik. 

Då det i detta arbete samlades in information till en vidareutveckling av kalufsen.com 
var fokuset på de centrala begrepp som innefattade hur användare uppfattar en 
webbplats. För detta arbetet innebar det hur deltagarna uppfattar hur användbarheten, 
användarupplevelsen och designen var på kalufsen.com. 

Auktoritet är inte med eftersom det inte fanns någon funktionalitet som användare hade 
auktoritet över på kalufsen.com. Då användarcentrerad design utgår ifrån användares 
perspektiv relaterade fokuset till arbetets syfte, att ta reda på vad användare förväntar 
sig av en frisörsalongs webbplats och hur detta kunde appliceras på vidareutvecklingen 
av kalufsen.com.

De tidigare forskningsstudierna berörde både användares upplevelser och uppfattningar 
av webbplatser som de använder/använt en webbplats. Specifikt är det användares 
uppfattningar om vilken interaktion och andra aspekter som är nödvändiga för att 
användare ska vara nöjda, samt vilka upplevelser som anses vara förtroendeingivande. 
Precis som med centrala begrepp relaterade studierna till arbetets syfte, då de berör vad 
användare anser är viktigt för att deras uppfattningar till en webbplats ska vara positiva.

Det papper som beskrivs i delkapitel 1.6.5 handlande om ifall enkätundersökningar med
likertskalor var pålitliga nog för att enkelt och snabbt kunna mäta användarupplevelser.  
Pappret relaterade till arbetet genom att det innehöll idéer om hur en enkätundersökning
med användarupplevelsefrågor kan konstrueras. 

1.7 Disposition
I denna del är arbetets upplägg sammanställt, i vilken ordning kapitlen förekommer, 
såväl som en kort beskrivning av dessa.

Kapitel 2: Metod och material – gamla kalufsen.com
I detta kapitel presenteras den forskningsmetod och tillvägagångssätt för metoden som 
användes för att undersöka gamla kalufsen.com. I detta kapitel förekommer också ett 
förtydligande av de etiska övervägandena som togs under undersökningens gång.

Kapitel 3: Undersökning och analys – gamla kalufsen.com
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommer ur den data som bearbetades i 
delkapitel 2.1. Kapitlet avslutas med reflektioner och analys av resultat.

Kapitel 4: Utvecklingsåtgärder
I detta kapitel presenteras de åtgärder som togs fram efter att resultaten av 
undersökningen av gamla kalufsen.com hade analyserats.

Kapitel 5: Metod och material – nya kalufsen.com
I detta kapitel presenteras den forskningsmetod och tillvägagångssätt för metoden som 
användes för att undersöka nya kalufsen.com. I detta kapitel förekommer också ett 
förtydligande av de etiska övervägandena som togs under undersökningens gång. 
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Kapitel 6: Undersökning och analys – nya kalufsen.com
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommer ur den data som bearbetades i 
delkapitel 5.1. Kapitlet avslutas med reflektioner och analys av resultat.

Kapitel 7: Metoder och material – fortsättning nya kalufsen.com
I detta kapitel presenteras den forskningsmetod och tillvägagångssätt för metoden som 
användes för att fortsätta undersöka nya kalufsen.com. I detta kapitel förekommer också
en förtydligande av de etiska övervägandena som togs under undersökningens gång.

Kapitel 8: Undersökning och analys – fortsättning nya kalufsen.com
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommer ur den data som bearbetades i 
kapitel 7.1. Kapitlet avslutas med reflektioner och analys av resultat.

Kapitel 9: Slutsatser och diskussion
Detta kapitel inleder med en summering av resultaten, för att sedan gå in på slutsatser 
som kan dras från resultaten. Diskussion över utvecklingsåtgärder och förslag på fortsatt
arbete avslutar kapitlet.

12



2. Metod och material – gamla kalufsen.com
I detta kapitel presenteras de metoder och material som användes för att införskaffa data
för undersökningen av gamla kalufsen.com. Denna undersökningen bestod av en 
webbenkätundersökning. Metoden valdes för att den ansågs vara passande för de frågor 
detta arbete skulle besvara. Då syftet med detta arbete var att ta reda på vad användare 
förväntar sig av en frisörsalongs webbplats och hur detta kan appliceras på 
vidareutvecklingen av kalufsen.com behövde det komma in data om vad som kunde 
förbättras på kalufsen.com. Webbenkätundersökningen hjälper till att svara på frågorna

”Vad förväntar sig användare av en frisörsalongs webbplats?”

 ”Vad anser användare om kalufsen.com och hur kan 
webbplatsen utvecklas så att den når användares förväntningar?

2.1 Metod: Webbenkätundersökning
Enkätundersökning är en metod som används för att samla in information och data om 
attityder och demografi. Det kan till exempel vara data om politiska preferenser eller 
TV-tittares attityder till ett specifikt ämne som diskuteras i TV. Frågorna i en 
enkätundersökning kan antingen vara öppna eller slutna, om undersökningen är 
kvantitativ är frågorna slutna (Patel & Davidson, 2011).  En enkätundersökning är att 
föredra ifall deltagarna är spridda runt ett stort geografiskt område, som gör det omöjligt
att besöka alla deltagare. Enkätundersökningar som skickas iväg kan konstrueras på två 
olika sätt, som ett frågeformulär i ett e-postmeddelande eller som 
webbenkätundersökning. Nackdelarna med dessa enkätundersökningar är att kontroll av
svar är dålig, svarsfrekvensen är ofta låg och svarsbias är ofta hög. Andra nackdelar med
enkätundersökningar som skickas iväg är att urvalet blir ett bekvämlighetsurval och att 
frågorna inte kan vara för komplicerade, då det kan uppstå missförstånd. Med en 
Webbenkätundersökning är det dock möjligt att använda visuella hjälpmedel (video, 
pop-up), för att assistera deltagarna. Andra fördelar med webbenkätundersökningar är 
att kostnaderna är låga, det sparar på miljön då inga papper behöver användas, samt att 
alla svar finns tillgängligt digitalt, och går att komma åt överallt (Rogers et al., 2011; 
Robson & McCartan, 2016). Det har också framkommit att webbenkätundersökningar 
har snabbare svarsfrekvens (Sue & Ritter, 2007). 

Webbenkätundersökningen i detta arbete var en fortsättning på den kvantitativa 
enkätundersökning som inledde i förstudien som utfördes innan detta arbete (se bilaga 
B). I webbenkätundersökningen fick deltagare testa kalufsen.com, efter att deltagarna 
hade testat webbplatsen fick de bedöma vad de tyckte om kalufsen.com, genom att  
betygsätta ett antal påståenden. I enkätundersökningen användes likertskalor med fem 
möjliga alternativ och två påståenden i vardera ände av skalan (se figur 2.1). 
Påståendena gick från en positiv åsikt till den positiva åsiktens motsats. För att svara på 
ett påstående klickade deltagarna i ett av fem möjliga alternativ. Ett alternativ nära ett 
påstående innebar att deltagarna höll med om detta påståendet. Vid val av 
mittenalternativet blev svaret registrerat som att deltagarna inte höll med något av de två
påståendena. Alla påståenden var adjektiv (hur något är), detta eftersom adjektiv enligt 
en studie gjord av Laugwitz et al. lämpar sig väl i en undersökning med likertskalor 
(Laugwitz et al., 2008).
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Deltagare svarade också på frågorna om vad de hade för förväntningar på frisörsalonger
på internet och vad de anser kan förbättras på kalufsen.com, dessa frågor fick deltagarna
svara på skriftligt.

Figur 2.1. Likertskala.

Skalorna bestod av fem alternativ eftersom den mängd alternativ passar när 
hålla med/håller inte med påståenden undersöks (Rogers et al., 2011). Detta eftersom 
det då finns en klar mittpunkt utan att det är för många eller för få svarsalternativ.

2.1.1 Urval: Webbenkätundersökning
Urvalet för denna enkätundersökning var ett bekvämlighetsurval. Då 
webbenkätundersökningen fortsätter den kvantitativa delen av förstudien är några av 
deltagarna i denna undersökning deltagare som svarade på frågorna i förstudien. Totalt 
var det sjutton deltagare som svarade på webbenkätundersökningen, av de sjutton 
deltagarna var tio deltagare från förstudien. Könsfördelningen var 65%/35% (11 män 
och 6 kvinnor). Medelåldern för deltagarna var 38,4 år, åldern var relativt hög. Då 
människor 45 år och yngre är de som använder internet mest (Findahl & Davidsson, 
2015) var medelåldern fortfarande under den nedåtgående kurvan för 
internetanvändande i Sverige. Den yngsta deltagaren var runt 20 år och den äldsta runt 
60 år. De flesta var i åldrarna 20-29 år. 

2.1.2 Tillvägagångssätt: Webbenkätundersökning
En Webbenkätundersökning (se bilaga B) användes som metod eftersom med en 
webbenkätundersökning kunde deltagarna svara när de själva hade tid, och eftersom 
enkätundersökningen kunde besvaras elektroniskt behövde inte svaren samlas in 
manuellt (Patel & Davidson, 2011). Webbenkätundersökningen blev distribuerad via 
sociala nätverkstjänsten Facebook, med Facebook kunde webbenkätundersökningen 
distribueras till flertalet potentiella deltagare. En annan positiv aspekt med Facebook 
som distributionskanal var delarfunktionen, som gör det möjligt för användare att dela 
det deras vänner skriver på Facebook (Facebook, 2016). Då över hälften av Sveriges 
befolkning använder Facebook innebar detta att det teoretiskt var möjligt att 
webbenkätundersökningen sågs och utfördes av flera användare, än de vänner som 
Facebookkontot hade när enkäten lades ut.
 
För att skapa webbenkätundersökningen användes Google Forms. Med Google Forms 
var det möjligt att samla in alla svar elektroniskt. Det var också enkelt att dela länken 
till webbenkätundersökningen direkt på Facebook. Enkätundersökningen hade en hög 
grad av standardisering, vilket innebar att frågorna ställdes i en förutbestämd följd 
(Patel & Davidson, 2011). Standardiseringen innebar att deltagarna fick berätta om vilka
problem de främst upplevde (Laugwitz et al., 2008). 
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Då en enkätundersökning kan bli tröttsam att svara på om den innehåller för många 
frågor bestod denna webbenkätundersökning av elva frågor (Bryman, 2008/2011). 
Webbenkätundersökningen publicerades på Facebook totalt tre gånger mellan den 23e 
mars och 29e april (den dag webbenkätundersökningen stängdes för nya deltagare). 
Webbenkätundersökningen var live i 37 dagar, och blev publicerad ungefär var 10e dag.
Påminnelser om deltagande skickades ut var tredje dag, enkätundersökningen blev delad
av 2-3 personer varje gång.

2.1.3 Bearbetning av data: Webbenkätundersökning
Efter att webbenkätundersökningen hade stängts för nya deltagare skrevs data från 
enkätundersökningen in i ett textdokument. Varje påstående i varje svar fick en 
procentsats, detta för att tydligt visa hur antalet svar skiljer sig mellan olika påståenden. 
Resultatet från de kvalitativa frågorna skrevs in efter den kvantitativa delen. 
Webbenkätundersökningen i sin helhet finns i bilaga B. 

2.2 Begränsningar med tillvägagångssätt: undersökning av gamla 
kalufsen.com
Begränsningarna för undersökningen av gamla kalufsen.com berörde deltagarnas ålder. 
Då undersökningen utfördes asynkront och via Facebook var det inte möjligt att 
säkerställa att deltagarna tillhörde olika åldersgrupper. Om svar endast hade kommit in 
från en åldersgrupp hade vidareutvecklingen blivit riktad till just den åldersgruppen. 
Åldrarna var också betydelsefulla eftersom användandet av internet minskar med 
åldern. Då människor 45 år och yngre är de som enligt Findahl och Davidsson (2015) 
använder internet i större utsträckning var det viktigt att ha detta i åtanke när data blev 
översatt till vidareutveckling. Om fler äldre än yngre hade svarat hade 
vidareutvecklingen av webbplatsen blivit riktad åt en grupp som inte hade använt den.   
Ytterligare begränsningar kom vid distribution av webbenkätundersökningen. 

Då webbenkätundersökningen blev distribuerad via Facebook fanns det risk att studien 
blev begränsad till den vänskapskrets som fanns där. Valet av distributionskanal blev 
Facebook eftersom med Facebook kunde enkätundersökningen enkelt nå ut till ett stort 
antal deltagare. 

Med Facebook fanns det också möjlighet för undersökningen att nå ut till fler än endast 
vännerna på Facebook. Då Facebook uppdaterar nyhetsflödet hela tiden kan potentiella 
deltagare ha missat inläggen och påminnelserna om undersökningarna. En potentiell 
deltagare kan missa ett inlägg om personen inte var aktiv på Facebook just då, eller inte 
har för vana att skrolla igenom senaste händelser för att se vad denne har missat under 
tiden hen var offline. Om Facebookanvändare hade nyhetsflödet inställt på toppnyheter 
var det ännu mindre chans att de såg undersökningarna. Utöver vänner som inte var 
online vid rätt tillfälle och vänner som endast ser toppnyheter så fanns det ett till hinder 
för att nå ut till Facebookvänner. Facebooks algoritmer räknar ut vilka användarinlägg 
som blir synliga för användarens vänner. Om en vän varken har kommenterat eller gillat
ett inlägg på länge, kan inläggen om undersökningarna ha filtreras bort av Facebook 
(Madrigal, 2015, March 27).
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2.3 Etiska överväganden: undersökning av gamla kalufsen.com
Den data som blev insamlad i förstudien och i undersökningen av gamla kalufsen som 
utfördes i detta arbete var deltagarnas ålder, kön och deras svar på frågorna. Information
om deltagarnas ålder och kön hanterades varsamt, ingen utomstående fick tillgång till 
information som kan länka ålder och kön till en viss deltagare. I arbetet förekommer det 
heller ingen länkning av ålder och kön. När deltagares kön skrivs ut anges en ungefärlig 
ålder istället för den exakta åldern. Detta för att förhindra att någon deltagare blir 
identifierad genom ålder och kön.

Deltagare som utförde den kvantitativa undersökningen för hand i förstudien är kända 
av rapportinnehavaren. Det var viktigt att visa och utöva god forskningsetik 
(Rogers et al., 2011), därför blev varje ny deltagare informerad om undersökningen, 
samt vilken data som skulle samlas in. På så sätt kunde deltagarna bli försäkrade om att 
undersökningen utfördes etiskt korrekt. I webbenkätundersökningen kunde deltagare 
läsa om hur och vad för data som behandlades. Webbenkätundersökningen var inte lika 
utförliga i etikbeskrivningen eftersom deltagarna då inte satt ansikte mot ansikte med 
rapportinnehavaren, och behövde då inte oroa sig över att rapportinnehavaren skulle 
kunna identifiera dem.

Detta kapitel berörde metoden, tillvägagångssättet och de etiska övervägandena för 
undersökning av gamla kalufsen.com, i nästa kapitel presenteras resultaten från denna 
undersökning.
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3. Undersökning och analys – gamla kalufsen.com
I detta kapitel behandlas det resultat som framkom ur webbenkätundersökningen som 
utfördes i undersökningen av gamla kalufsen.com. Resultat blir i detta kapitel 
analyserat.

Förutom de båda sidorna av håller starkt med och håller med (tråkig/kreativ, 
oanvändbar/användbar osv.) kunde deltagarna välja alternativet ”Håller inte med någon 
av dem”, vilket innebar att de varken ansåg att det negativa eller positiva aspekterna 
stämde in på kalufsen.com. Dessa svar är svåra att ställa sig till då de inte gav någon 
konkret information om vad deltagarna ansåg om kalufsen.com. Istället kommer det i 
analysen läggas mer fokus på de båda sidorna av håller starkt med och håller med. 

3.1 Svar på påståenden om design
På påståendet om kalufsen.coms design var oattraktiv eller attraktiv svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.1):

• 0 deltagare höll starkt med om att kalufsen.coms design var oattraktiv

• 8 deltagare (47%) höll med om att kalufsen.coms design var oattraktiv

• 6 deltagare (≈ 35%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 18%) höll med om att kalufsen.coms design var attraktiv

• 0 deltagare höll starkt med om att kalufsen.coms design var attraktiv

På påståendet om kalufsen.coms design var tråkig eller kreativ svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.1):

• 6 deltagare (≈ 35%) höll starkt med om att kalufsen.coms design var tråkig

• 1 deltagare (≈ 6%)  höll med om att designen var tråkig

• 7  deltagare (≈ 41%) höll inte med något av påståendena

• 2 deltagare (≈ 12%) höll med om att kalufsen.coms designen var kreativ

• 1 deltagare (≈ 6%) höll starkt med om att designen var kreativ

På påståendet om kalufsen.coms design var omodern eller modern svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.1):

• 5 deltagare (≈ 29%) höll starkt med  om att kalufsen.coms design var omodern

• 2 deltagare (≈ 12%) höll med om att kalufsen.coms design var omodern
17



• 5 deltagare (≈ 29%) höll inte med något av påståendena

• 3  deltagare (≈ 18%) höll med om att designen var modern

• 2 deltagare (≈ 12%) höll starkt med om att designen var modern

Figur 3.1. Svaren på påståenden om design visualiserade i stapeldiagram.

3.2 Svar på påståenden om funktionalitet
På påståendet om kalufsen.com var oanvändbar eller användbar svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.2):

• 0 deltagare höll starkt med om att kalufsen.com var oanvändbar

• 4 deltagare (≈ 24%) höll med om att kalufsen.com var oanvändbar

• 7 deltagare (≈ 41%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 18%) höll med om att kalufsen.com var användbar

• 3 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att kalufsen.com var användbar

På påståendet om kalufsen.com var opraktisk eller praktisk svarade deltagarna följande 
(för stapeldiagram, se figur 3.2):

• 2 deltagare (≈ 12%) höll starkt med om att kalufsen.com var opraktisk

• 3 deltagare (≈ 18%) höll med om att kalufsen.com var opraktisk
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• 5 deltagare (≈ 29%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 24%) höll med om kalufsen.com var praktisk

• 3 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att kalufsen.com var praktisk

På påståendet om kalufsen.com var informativ eller inte informativ svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.2):

• 3 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att kalufsen.com inte var informativ

• 8 deltagare (≈ 47%) höll med om att kalufsen.com inte var informativ

• 1 deltagare (≈ 6%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 18%) höll med om att kalufsen.com var informativ

• 2 deltagare (≈ 12%) höll starkt med om att kalufsen.com var informativ

Figur 3.2. Svaren på påståenden om funktionalitet visualiserade i stapeldiagram.

På påståendet om kalufsen.com var oinspirerande eller inspirerande svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.3):

• 6 deltagare (≈ 35%) höll starkt med om att kalufsen.com var oinspirerande

• 6 deltagare (≈ 35%) höll med om kalufsen.com var oinspirerande
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• 2 deltagare (≈ 12%) höll inte med något av påståendena

• 2 deltagare (≈ 12%) höll med om att kalufsen.com var inspirerande

• 1 deltagare (≈ 6%) höll starkt med om att kalufsen.com var inspirerande

På påståendet om kalufsen.com var irriterande eller hjälpsam svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 3.3):

• 0 deltagare höll starkt med om att kalufsen.com var irriterande

• 8 deltagare (≈ 47%) höll med om att kalufsen.com var irriterande

• 3 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 24%) höll med om att kalufsen.com var hjälpsam

• 2 deltagare (≈ 12%) höll starkt med om att kalufsen.com var hjälpsam

På påståendet om informationen på kalufsen.com var otillräcklig eller tillräcklig svarade
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 3.3):

• 10 deltagare (≈ 59%) höll starkt med om att informationen på kalufsen.com var 
otillräcklig

• 0 deltagare höll med om att informationen på kalufsen.com var otillräcklig

• 3 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 1 deltagare (≈ 6%) höll med om att informationen på kalufsen.com var tillräcklig

• 3 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att informationen på kalufsen.com var 
tillräcklig
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Figur 3.3. Ytterligare svar på påståenden om funktionalitet visualiserade i
stapeldiagram.

På påståendet om deltagarna inte var nöjda eller nöjda efter att ha använt kalufsen.com 
svarade deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 3.4):

• 5 deltagare (≈ 29%) höll starkt med om att de inte var nöjda efter att ha använt 
kalufsen.com

• 5 deltagare (≈ 29%) höll med om att de inte var nöjda efter att ha använt 
kalufsen.com

• 3 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 2 deltagare (≈ 12%) höll med om att de var nöjda efter att ha använt 
kalufsen.com

• 2 deltagare (≈ 12%) höll starkt med om att de var nöjda efter att ha använt 
kalufsen.com
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Figur 3.4.  Svar på påståendet om användare var inte nöjda eller nöjda efter att ha
använt kalufsen.com, visualiserade i stapeldiagram.

3.3 Analys av resultat – gamla kalufsen.com
Det som gick att läsa ut från de designrelaterade svaren är att kalufsen.coms design 
saknade det deltagarna förväntar sig av en frisörsalongs webbplats. Av de båda sidorna 
av håller starkt med och håller med ansåg en stor del av deltagarna att webbplatsen både
är oattraktiv, tråkig och omodern. Alla tre negativa svarsalternativen fick över 40% av 
svaren. Det var också en del deltagare (runt 29-41%) som inte höll med något av de 
negativa eller positiva påståendena. Anledningen till att det var så många deltagare som 
inte höll med något av påståendena är svårt att fastställa.

Av de fyra som var nöjda efter att ha använt kalufsen.com höll två deltagare 
starkt med om att de var nöjda efter att ha använt kalufsen.com. Det är svårt att veta hur 
deltagarna resonerade när de svarade, men då deltagarna även fick skriva in sin ålder 
går det efter en granskning av dessa två deltagare se likheter mellan dem. Båda är män 
över 30 år, de var också de enda deltagarna som föredrog kalufsen.com när 
kalufsen.com och en konkurrent jämfördes i förstudien. Dessa två, tillsammans med en 
annan deltagare (också man över 30 år) är de deltagare som var mest positiva till 
kalufsen.com överlag. 

Vad detta berodde på var svårt att fastställa, att dessa deltagares svar  relaterar till deras 
kön och/eller ålder är inte självklart, detta då andra män och kvinnor i samma eller 
högre åldrar som svarade på webbenkätundersökningen inte var lika  positiva till 
kalufsen.com.

Deltagarna höll för det mesta med de negativa påståendena. På en del av påståendena 
var skillnaden i antalet svar mellan de positiva och negativa svaren stor. Skillnaden var 
som störst på påståendena som berörde information, inspiration och nöjdhet. 
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Av alla frågor var påståendena om huruvida kalufsen.com var oanvändbar eller 
användbar och opraktisk eller praktisk de enda påståendena där de positiva 
svarsalternativen blev ikryssade av fler deltagare än de negativa svarsalternativen. Att 
webbplatsen var användbar och praktisk hade ingen positivt inverkan på hur deltagarna 
svarade på påståendet om de var nöjda eller ej efter att ha använt kalufsen.com.

3.4 Kvalitativ undersökning – gamla kalufsen.com
I det här underkapitlet behandlas det resultat som framkom ur de kvalitativa frågorna 
som ställdes i detta arbete. Resultat blir i detta kapitel analyserat.

Utöver de kvantitativa frågorna fick deltagarna också svara på två kvalitativa frågor. 
Frågorna var öppna vilket innebar att det inte fanns några förutbestämda svarsalternativ.
Frågorna berörde vad deltagarna förväntar sig av en frisörsalongs webbplats. Frågorna 
som ställdes finns i bilaga B.

På frågan ”Vad förväntar du dig från en frisörsalongs webbplats? ” fanns det tre svar 
som återkom i majoriteten av svar. Dessa var bokning online, öppettider och priser.

”Bokning online, utbud av tjänster, allmän information om kontakt och    
  öppettider etc.” 

”Var finns det prisbilder, vad erbjuder de, har de olika utbildningar, tider,  
  produkter.”

”Bokningssystem, informativ.”
På frågan ”Finns det något som kan förbättras på kalufsen.com och i så fall vad skulle 
du vilja se förbättras på kalufsen.com?” frågades det återigen efter mer information om 
öppettider och priser, samt onlinebokningsfunktion.

”Undermenyer, med klippförslag, beskrivning av salongen undermeny för   
  personal, designen på hela sidan, bokningssystem online för klippning.” 

”Fler sidor, vad erbjuder dem? hur ser det ut i salongen, information om  
 frisörerna, råd om produkter, om de har gjort bruduppsättningar kan det 
 vara bra att visa upp vad de gjort.”

Det som gick att läsa ut från de kvalitativa svaren var att deltagarna ville ha både allmän
information i form av öppettider och behandlingar, samt funktionalitet som gör det 
möjligt att kontrollera hur de tar kontakt med salongen (onlinebokningssystem). 

Information om öppettider och behandlingar var något som många deltagare eftersökte. 
Att detta eftersöktes var inte konstigt, kalufsen.com är en webbplats till en frisörsalong 
och för att ta del av salongens tjänster måste öppettider och behandlingar vara känt. En 
användare som gick in på kalufsen.com med syfte att få information om vad salongen 
erbjuder för behandlingar eller under vilka timmar salongen är öppen fick inte veta 
någonting. Detta leder till att informationen på kalufsen.com ansågs vara otillräcklig 
och webbplatsen ansågs vara irriterande och inte informativ.

Då allmän information var återkommande i svaren om vad deltagarna förväntade sig 
och ville se på kalufsen.com reflekterade svaren de svar deltagare gav på påståendena. 
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Deltagare som inte var nöjda efter att ha använt kalufsen.com ansåg också att 
webbplatsen inte var informativ. Detta stärker det som skrevs i analysen av 
påståendesvaren. Allmän information kan vara en central del för att användare 
är nöjda efter att ha använt en frisörsalongs webbplats.

Auktoritet eller kontroll kan vara något som användare söker i all HCI. Som Gallula och
Frank (2014) skriver i sin artikel så gör auktoritet att  upplevelsen lever kvar längre i 
användares minne, det kunde varit anledningen till att många deltagare ville se att ett 
onlinebokningssystem implementerades på kalufsen.com.

Svaren från webbenkätundersökningen kom till användning när 
vidareutvecklingsåtgärder för kalufsen.com skulle arbetas fram. En klar bild över vilka 
områden som kalufsen.com brast i uppdagades.
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4. Utvecklingsåtgärder
Detta kapitel innehåller de utvecklingsåtgärder som utfördes på kalufsen.com. 
Resonemang över utvecklingsåtgärderna förekommer också.

4.1 Funktionalitet, interaktivitet och information
Det var viktigt att strukturen på webbplatsen sågs över, så att informationen på 
kalufsen.com blev synlig, förståelig och överskådlig (Ding & Lin, 2010; Rosenfeld et 
al., 2015). Ett problem som uppdagades både i förstudien och i detta arbete var att 
kalufsen.com saknade funktionalitet och innehåll som användare kan interagera med. 
Då HCI är viktigt för att skapa användbarhet och användarupplevelse (Carroll, 2014), är
avsaknaden av sådan funktionalitet och innehåll inte att önska.

4.1.1 Navigationssystem
Åtgärd för HCI såväl som funktionalitet var att inkludera en enkel och lättförståelig 
navigation (se figur 4.1). Navigationens jobb är att ta användare till olika delar av 
webbplatsen, och att vara en central åtkomstpunkt (Ding & Lin, 2010). En av 
navigationsknapparna leder användare till en nyskapad webbsida med en för 
kalufsen.com ny behandlingslista. Behandlingslistan innehåller information om vad 
salongen erbjuder för behandlingar och vad dessa kostar (se figur 4.2). Då deltagare i 
förstudien och i detta arbete kände att kalufsen.com inte var informativ så berörde 
navigationsknapp till en pris och behandlingslista två problem. Webbplatsen fick 
interaktion som gör den funktionell, och information som hjälper användare och gör 
webbplatsen mer informativ. Interaktionen kan bidra till att användare upplever att de är
involverade och således mer villiga att komma tillbaka till kalufsen.com (Wu et al., 
2013). Den nya informationen och navigationen kan också förhindra att användare 
känner sig missnöjda efter att ha använt kalufsen.com (Zhang & Dran, 2000).

Figur 4.1. Nya kalufsen.coms navigation.

Figur 4.2. Nya kalufsen.coms pris och behandlingslista.
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För att göra navigationen så enkel och lättförståelig som möjlig blev varje 
navigationsknapp markerad med en färg. Markeringen blir synlig när användare är på 
den sida som motsvarar knappens namn. Att markera navigationen på detta sättet är 
något som Budd (2007, 17 januari) anser är nödvändigt för att ge användare kontextuell 
hjälp. Navigationsknapparna byter också färg när användare för muspekaren över 
knapparna, detta innebär att information om vad användare kan göra härnäst återkopplas
till användare. Därmed används designprincipern återkopplande och navigerbar. Då 
navigationen bör vara lättillgänglig (Halvorson & Rach, 2012) så placerades den i övre 
vänstra hörnet. Placeringen innebar att webbplatsen följer konventioner för webben. Att 
följa konventioner för webben gör att användare direkt förstår hur navigationen 
fungerar. Detta innebär att designprinciperna rådgivande och igenkännbar används 
(Budd, 2007, 17 januari; Rogers et al., 2011; Benyon, 2014). Dessa åtgärder gör det 
lättare för användare att navigera på webbplatsen, vilket leder till att användare 
uppfattar kalufsen.com som hjälpsam istället för irriterande. Navigationssystemet ger 
användare mer kontroll över vilken information de vill se. Känslan av kontroll får 
användare med bestämda mål (till exempel boka klipptid) att 
känna sig nöjda efter att ha använt en webbplats (Wu et al., 2013).

4.1.2 Öppettider och informationsstruktur
Utöver information om behandlingar och priser fanns det ingen information om 
öppettider på kalufsen.com. 

Information om öppettider var det många deltagare som förväntade sig och ville se 
förbättras (finnas med) på kalufsen.com. Eftersom öppettider ansågs vara något av den 
viktigaste informationen för en frisörsalongs webbplats placerades öppettider 
tillsammans med telefonnummer till salongen på startsidan (se figur 4.3). 

Figur 4.3. Nya kalufsen.coms startsida.

Med öppettider, adress och telefonnummer får användare den viktigaste informationen 
direkt när de går in på kalufsen.com. Kalufsen.com blir således mer effektiv och 
funktionell, då viktig information som hjälper användare att utföra sina uppgifter finns 
tillgängligt direkt. Att ge tydlig, relevant och korrekt information till användare är något
som Redish (2012) menar är det viktigaste i användarcentrerad design. 
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Relevant och korrekt information är viktigt för att användare inte ska vara missnöjda 
efter de har använt en webbplats (Zhang & Dran, 2000). Att Kalufsen berättar vad för 
företag det är på sin webbplats är därför viktigt. Då det var viktigt att Kalufsen berättade
vad för företag det är på sin webbplats placerades det en kort slogan i sidofoten 

”Kalufsen – din frisör i Borås”.

Informationen på kalufsen.com skrevs avsiktligen kortfattat, detta då det i tester 
har framkommit att användare endast läser en del av texten i en lång paragraf 
(Redish, 2012). Informationen på webbplatsen blev vänlig i tonen, fokus låg på 
användarnas uppgifter och vokabulär. Att använda samma ordförråd som användare 
bidrar till att innehållet blir mer förståeligt och relevant för användare.
(Budd, 2007, 17 januari; Halvorson & Rach, 2012; Redish, 2012; Benyon, 2014). 

4.1.3 Länk till karta och sociala medier
För att användare ska kunna veta var någonstans i Borås Kalufsen har sin salong 
placerades en karta på startsidan (se figur 4.4). Kartan är en länk till karttjänsten 
Hitta.se. 

Figur 4.4. Nya kalufsen.coms länk till karta.

Scenariot för hur kartan fungerar lyder följande: När en användare klickar på kartan på 
kalufsen.coms startsida öppnas en ny flik upp i webbläsaren och en karta med redan satt
markör på Kalufsens adress visas. Användaren kan då om denne vill skriva in sin adress
i ett vägbeskrivningsfält och således få relevant information. Kartan placerades på 
startsidan eftersom det är viktig att denna informationen är synlig. Detta då att hitta till 
salongen bör ses som en av de viktigaste aspekterna när man bokar tid för klippning.

En annan interaktion som lades in för att skapa funktionalitet på kalufsen.com var en 
knapp med länk till Kalufsens Facebooksida (se figur 4.5). Länken till Facebook är 
tänkt att engagera användare och få dem att gilla Kalufsen på Facebook. Om Kalufsen 
hanterar sina sociala medier rätt kan länken på webbplatsen fungera som ett sätt att 
inleda nya kundrelationer (Stakston, 2011; Halvorson & Rach, 2012; Rheingold, 2012). 
Nya kundrelationer kan också innebära att fler rekommenderar Kalufsen och 
kalufsen.com. 
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Som Seckler et al. (2015) upptäckte var rekommendationer från andra användare en av 
de vanligaste anledningarna till att användare har haft förtroendeingivande upplevelser 
online. Knappen till Facebook placerades i sidfoten. Detta innebär att knappen är synlig 
på varje sida av webbplatsen, men inte i vägen för det faktiska innehållet.

Figur 4.5. Nya kalufsen.coms sidfot.

4.1.4 Produkter och personal
Utöver information om öppettider och behandlingar var det några deltagare som även 
eftersökte information om produkter. Detta var även information som ägarna ansåg 
skulle finnas med på webbplatsen. Kalufsen jobbar med olika partners i branschen och 
säljer deras produkter på salongen, det var därför passande att skapa en produktsida med
produkter från olika partners. På sidan kan användare klicka på produktnamnen, som 
fungerar som länkar till de olika partnerna (se figur 4.6). Att lyfta fram partners och 
produkter på det här sättet innebär att Kalufsen inte bara marknadsför sig själva, utan 
också sina partners. En dedikerad sida till produkter ger både tydlig information och 
förhindrar att användare behöver leta sig igenom informationen för att komma till 
produkterna (Redish, 2012).

Figur 4.6. Nya kalufsen.coms produktsida.

I diskussion med ägarna framkom det att de ville ha en text som berättar om Kalufsen 
och deras arbete. Eftersom startsidan redan var full med relevant information för 
användare beslutades det att skapa en egen sida till denna text. Denna text fick 
sedan sällskap av bilder på ägarna och anställda (se figur 4.7), bilderna och texten 
uppfyller två syften.
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• Texten informerar om hur Kalufsen jobbar 

• Bilderna tillsammans med texten fungerar som presentation av alla som arbetar 
på Kalufsen.

Figur 4.7. Nya kalufsen.coms ”om oss” sida.

Information om ägare var information som ansågs vara en hygienaspekt (Zhang & Dran,
2000).

4.2 Dynamisk webbplats
I vissa sammanhang innebär dynamisk webbplats att innehållet är strukturerad på ett sätt
som visar innehållet annorlunda för olika användare. I det här arbetets kontext betyder 
ordet dynamisk rörlig. 

Då webbplatser inte är statiska konstruktioner (Rosenfeld et al., 2015) bör det bli 
reflekterat i innehållet. Deltagare i undersökningen av gamla kalufsen.com 
kommenterade att webbplatsen var omodern, detta då ”Ingenting händer” på den. Detta 
tillsammans med vad Rosenfeld et al skriver om webbplatser, var det som fastslog att 
rörlighet borde bli implementerat på kalufsen.com. Rörligheten består av en bildserie 
som konstant rullar på startsidan (se figur 4.8). Bilderna föreställer interiör och exteriör 
av Kalufsen. Förutom att kalufsen.com får dynamiskt innehåll, kan bildserien fungera 
som marknadsföring av salongen. Marknadsföringen kan stärka Kalufsens varumärke, 
vilket är en bidragande faktor till att användare har förtroendeingivande upplevelser 
online (Seckler et al., 2015). Bildserien fungerar utöver som marknadsföring även som 
en presentation av salongen, en ”Välkommen till oss”. Detta då bildserien är på 
startsidan, vilket innebär att bildserien är något av det första användare ser när de 
kommer till kalufsen.com. 
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Figur 4.8. Nya kalufsen.coms dynamiska bildserie.

Efter att allt hade implementerats började undersökningen av nya kalufsen.com.
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5. Metod och material – nya kalufsen.com
I detta kapitel presenteras de metoder och material som användes för att införskaffa data
för undersökning av nya kalufsen.com. I dessa undersökningar användes en 
webbenkätundersökning med en before-and-after benchmarking fråga.

5.1 Metod: Webbenkätundersökning
För att undersöka att vidareutvecklingen av kalufsen.com hade det användare förväntar 
sig av en frisörsalongs webbplats utfördes en webbenkätundersökning med en 
before-and-after benchmarking fråga (se bilaga C). En before-and-after benchmark är en
jämförelse mellan olika versioner av samma webbplats. En before-and-after benchmark 
kan användas för att få nyttig input från deltagare, då det framkommer vilken version 
flest deltagare föredrar.  En benchmarking kan också ge information om vilka 
funktioner som bör utvecklas vidare (Rosenfeld et al., 2015). De frågor deltagare fick 
svara på handlade om användbarhet, användarupplevelse och design.

I webbenkätundersökningen för nya kalufsen.com fick deltagare först testa den nya 
versionen av kalufsen.com och sedan bedöma den på samma kriterier som gamla 
kalufsen.com bedömdes på. I denna undersökning var det viktigt att majoriteten av 
deltagarna var deltagare som redan hade gjort webbenkätundersökningen som 
presenterades i delkapitel 2.1 (se sidan 13). Detta eftersom nya deltagare inte hade 
möjlighet att testa den gamla versionen av kalufsen.com, och kunde därmed inte 
jämföra den gamla och nya webbplatsen.

En webbenkätundersökningen valdes som metod eftersom det med resultatet från 
undersökningen var möjligt att bekräfta att vidareutvecklingen av kalufsen.com ansågs 
positiv (Rosenfeld el al., 2015). Detta samtidigt som metoden inte var för annorlunda 
från metoden som presenterades i delkapitel 2.1. Då de båda metoderna var 
webbenkätundersökningar var det enkelt att jämföra resultaten från dem. 

5.1.1 Urval: Webbenkätundersökning
Webbenkätundersökningen distribuerades via Facebook. Deltagarna i undersökningen 
av nya kalufsen.com blev inte personligt tillfrågade om att vara med, men då 
förfrågningar om deltagande gjordes på ett Facebookkonto med ett visst antal vänner, 
var urvalet ett bekvämlighetsurval. Totalt var det tolv deltagare som svarade. Elva av 
dessa tolv deltog även i undersökningen av gamla kalufsen.com. Könsfördelningen var 
7 män och 5 kvinnor. Medelåldern var 36,8, vilket är aningen lägre än medelåldern i 
undersökningen av gamla kalufsen.com. Detta kan bero på att flertalet yngre (23-27 år) 
deltagare deltog igen, medan de äldre inte deltog igen. Samma Facebookkonto som i 
undersökningen av gamla kalufsen.com användes. 

5.1.2 Tillvägagångssätt: Webbenkätundersökning
Webbenkätundersökningen för nya kalufsen.com innehöll samma antal frågor som den 
webbenkätundersökning som utfördes i undersökningen av gamla kalufsen.com. Det 
som var annorlunda var att första och sista frågan var unik för webbundersökningen för 
nya kalufsen.com (se bilaga C). 

I den första frågan fick deltagarna besvara ifall de hade utfört 
webbenkätundersökningen som presenterades i delkapitel 2.1.
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I den sista frågan fick deltagarna välja vilken av de båda versionerna de föredrog. 
Frågan vilken version deltagarna föredrog hade endast två alternativ, detta då en kortare 
skala passar bättre när ja/nej liknande frågor ska besvaras (Rogers et al., 2011). 
Enkätundersökningen innehöll tolv frågor, det antalet var tillräckligt för att förhindra att 
enkätundersökningen var tröttsam (Bryman, 2008/2011). Webbenkätundersökningen 
publicerades tre gånger mellan den 29e april och 13e maj, påminnelser skickades ut var 
tredje dag. Undersökningen låg ute i endast 14 dagar, detta eftersom deadlinen för 
arbetet började närma sig, vilket innebar att det inte fanns mycket tid att samla in data.

5.1.3 Bearbetning av data: Webbenkätundersökning
Efter att webbenkätundersökningen hade stängts för nya deltagare fördes data in 
skriftligt i ett textdokument, varje påstående i varje svar fick en procentsats. All data 
ordnades i en förutbestämd ordning, håller starkt med (negativt) skrevs in först, höll 
starkt med (positivt) skrevs in sist. Webbenkätundersökningen återfinns i bilaga C.

5.2 Begränsningar med tillvägagångssätt: undersökning av nya 
kalufsen.com
Utöver de problem med tillvägagångssättet som uppenbarades i undersökningen av 
gamla kalufsen.com (se delkapitel 2.2, sidan 15)  hade tillvägagångssättet för 
webbundersökning för nya kalufsen.com ytterligare problem. Då det var tänkt att 
deltagare som svarade på frågor om gamla kalufsen.com skulle svara igen, var det svårt 
att få samma deltagarengagemang från tidigare deltagare. Detta då de inte fick någon 
kompensation (Patel & Davidson, 2011) och därmed inte hade någon incitament för att 
lägga ytterligare tid på att svara på fler frågor. 

Då deltagarna svarade på webbundersökningen online och när de själva hade tid var det 
inte möjligt att kontrollera att ett visst antal deltagare såg den gamla versionen och ett 
visst antal såg den nya versionen. Nya deltagare hade därmed inte en webbplats att 
jämföra med och heller ingen vetskap eller erfarenhet om vad som var förbättrat från 
gamla kalufsen.com. Det var därför viktigt i undersökningen av nya kalufsen.com att 
deltagare som också svarat på frågorna i webbenkätundersökningen som presenterades i
2.1 var fler till antalet än nya deltagare. För att motverka att nya deltagare inte hade 
någon referensram till gamla kalufsen.com fanns det med en bild på hur gamla 
kalufsen.com såg ut. Detta innebar att nya deltagare fick se hur gamla kalufsen.com såg 
ut, men inte inte uppleva hur användarupplevelsen var. 

5.3 Etiska överväganden: undersökning av nya kalufsen.com
Då webbenkätundersökningen utfördes online kunde deltagare läsa om hur och vad för 
data som behandlades. Webbenkätundersökningen var inte lika utförlig i 
etikbeskrivningen eftersom deltagarna inte satt ansikte mot ansikte med 
rapportinnehavaren, och behövde inte oroa sig över att bli identifierade.
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6. Undersökning och analys – nya kalufsen.com 
I detta kapitel behandlas det resultat som framkom ur webbenkätundersökningen som 
utfördes i undersökningen av nya kalufsen.com. Resultat blir i detta kapitel analyserat. 

6.1 Svar på påståenden om design
På påståendet om nya kalufsen.coms design var oattraktiv eller attraktiv svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 6.1):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var oattraktiv

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.coms design var oattraktiv

• 4 deltagare (≈ 33%) höll inte med något av påståendena

• 5 deltagare (≈ 42%) höll med om att nya kalufsen.coms design var attraktiv

• 3 deltagare (25%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms designen var 
attraktiv

På påståendet om nya kalufsen.coms design var tråkig eller kreativ svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 6.1):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var tråkig

• 1 deltagare (≈ 8%) höll med om att nya kalufsen.coms design var tråkig

• 3 deltagare (25%) höll inte med något av påståendena

• 5 deltagare (≈ 42%) höll med om att nya kalufsen.coms design var kreativ

• 3 deltagare (25%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var kreativ

På påståendet om nya kalufsen.coms design var omodern eller modern svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 6.1):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var omodern

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.coms design var omodern

• 2 deltagare (≈ 17%) höll inte med något av påståendena

• 6 deltagare (50%) höll med om att nya kalufsen.coms design var modern

• 4 deltagare (≈ 33%)  höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var 
modern
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Figur 6.1. Svaren på påståenden om design visualiserade i stapeldiagram.

6.2 Svar på påståenden om funktionalitet
På påståendet om nya kalufsen.com var oanvändbar eller användbar svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 6.2):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var oanvändbar

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.com var oanvändbar

• 2 deltagare (≈ 17%) höll inte med något av påståendena

• 5 deltagare (≈ 42%) höll med om att nya kalufsen.com var användbar

• 5 deltagare (≈ 42%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var användbar

På påståendet om nya kalufsen.com var opraktisk eller praktisk svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 6.2):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var opraktisk

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.com var opraktisk

• 0 deltagare höll inte med något av påståendena

• 7 deltagare (≈ 58%) höll med om att nya kalufsen.com var praktisk

• 5 deltagare (≈ 42%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var praktisk
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På påståendet om nya kalufsen.com var inte informativ eller informativ svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 6.2):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var inte informativ

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.com var inte informativ

• 0 deltagare höll inte med något av påståendena

• 6 deltagare (50%) höll med om att nya kalufsen.com var informativ

• 6 deltagare (50%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var informativ

Figur 6.2. Svaren på påståenden om funktionalitet visualiserade i stapeldiagram.

På påståendet om nya kalufsen.com var oinspirerande eller inspirerande svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 6.3):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var oinspirerande

• 4 deltagare (≈ 33%) höll med om att nya kalufsen.com var oinspirerande

• 2 deltagare (≈ 17%) höll inte med något av påståendena

• 2 deltagare (≈ 17%) höll med om att nya kalufsen.com var inspirerande

• 4 deltagare (≈ 33%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var inspirerande
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På påståendet om nya kalufsen.com var irriterande eller hjälpsam svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 6.3):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var irriterande

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.com var irriterande

• 1 deltagare (≈ 8%) höll inte med något av påståendena

• 7 deltagare (≈ 58%) höll med om att nya kalufsen.com var hjälpsam

• 4 deltagare (≈ 33%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var hjälpsam

På påståendet om informationen på nya kalufsen.com var otillräcklig eller tillräcklig 
svarade deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 6.3):

• 0 deltagare höll starkt med om att informationen på nya kalufsen.com var 
otillräcklig

• 0 deltagare höll med om att informationen på nya kalufsen.com var otillräcklig

• 0 deltagare höll inte med något av påståendena

• 5 deltagare (≈ 42%) höll med om att informationen på nya kalufsen.com var 
tillräcklig

• 7 deltagare (≈ 58%) höll starkt med om att informationen på nya kalufsen.com 
var tillräcklig

Figur 6.3. Ytterligare svar på påståenden om funktionalitet visualiserade i
stapeldiagram.
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På påståendet om deltagarna inte var nöjda eller nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com svarade deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 6.4):

• 0 deltagare höll starkt med om att de inte var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

• 0 deltagare höll med om att de inte var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

• 3 deltagare (25%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 33%) höll med om att de var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

• 5 deltagare (≈ 42%) höll starkt med om att de var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

Figur 6.4.  Svar på påståendet om användare var inte nöjda eller nöjda visualiserade i
stapeldiagram.

 
Utöver de påståenden som deltagarna fick svara på i både undersökningen av gamla och
nya kalufsen.com, fick deltagarna i undersökningen av nya kalufsen.com svara på en 
before-and-after benchmarking fråga. Frågan var ifall deltagarna föredrog den gamla 
versionen eller den nya versionen av kalufsen.com. Alla tolv föredrog den nya 
versionen.

6.3 Analys av resultat – nya kalufsen.com
Det som går att läsa ut från dessa svar är att webbplatsen upplevdes som bättre efter att 
den nya informationen och funktionaliteten hade lagts in. 
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Deltagare ansåg att den nya kalufsen.com var mer informativ, mer hjälpsam och mer 
användbar, även designen ansågs förbättrad. De enda negativa svar som kom in var på 
påståendena om nya kalufsen.coms design var tråkig eller kreativ samt om nya 
kalufsen.com var oinspirerande eller inspirerande. Eftersom deltagarna fick skriva in sin
ålder, var möjligt att se åldern på de som höll med de negativa påståendena. På 
designpåståendet kom det negativa svaret från en av de yngsta deltagarna, en man på 
runt 20 år. Deltagaren var också en av de fyra deltagarna som höll med om att nya 
kalufsen.com var oinspirerande, de andra tre var deltagare i 20-29års åldern.

En tid efter webbenkätundersökningen för nya kalufsen.com utfördes en undersökning 
med pappersenkätundersökning och intervjuer på salong Kalufsen. Metoder, urval och 
tillvägagångssätt för denna undersökning är vad nästa kapitel handlar om. 
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7. Metoder och material – fortsättning nya 
kalufsen.com
För att få ett annat perspektiv utfördes en pappersenkätundersökning i kombination med
intervjuer med nya deltagare på salong Kalufsen. Deltagarna var kunder som satt och 
väntade på sin klipptid. 

7.1 Metoder: Pappersenkätundersökning och intervjuer
Intervjuer kan utföras på olika sätt, antingen med öppna eller slutna frågor, frågor i en 
specifik följd eller ingen följd alls och som en blandning av utförandena. Intervjuer kan 
utföras både ansikte mot ansikte och via telefonsamtal. Intervju är en metod som 
bäst lämpar sig för kvalitativa undersökningar och när antalet frågor som ställs är många
och komplexa, till exempel när politiker utfrågas eller när en läkare tar en patients 
sjukdomshistoria. Intervjuer kan också användas för att få ett första intryck av en ny 
design, i sådana intervjuer bör frågorna vara öppna (Patel & Davidson, 2011; Rogers et 
al., 2011). Fördelarna med intervjuer är att intervjuaren kan ändra frågorna beroende på 
tidigare svar, med intervjuer är det också möjligt att ställa följdfrågor. Nackdelarna med 
intervjuer är att kostnaden för undersökningen blir hög och tar lång tid (Robson & 
McCartan, 2016). För för och nackdelar med enkätundersökningar se delkapitel 2.1 
(sidan 13).

Pappersenkätundersökning och intervjuer utfördes på salong Kalufsen. Kunder som 
väntade på klipptid fick förfrågan om de ville svara på några frågor. Deltagarna som 
tackade ja fick då med en bärbar dator gå in på nya kalufsen.com och leta upp pris och 
kontaktinformation. Efter att deltagarna hade hittat pris och kontaktinformation fick de 
besvara de frågor som enkätundersökningen innehöll (se bilaga D). Deltagarna fick 
också besvara mer djupgående frågor (se bilaga E).

Metoden intervjuer ansikte mot ansikte användes för att få ett så utförligt svar som 
möjligt, då det i de tidigare undersökningarna saknades det sådana svar. Metodvalet 
passade arbetets syfte då intervjuerna kunde ge mer konkret svar på vad deltagarna 
förväntar sig av en frisörsalongs webbplats och hur detta kan appliceras på 
vidareutvecklingen av kalufsen.com. 

7.1.1 Urval och material: Pappersenkätundersökning och intervjuer
Pappersenkätundersökningen och intervjuerna utfördes under några vardagar i juni 
2016. Urvalet för enkätundersökningen och intervjuerna var ett bekvämlighetsurval, alla
som satt och väntade på klipptid blev frågade. En del tackade ja och och en del gjorde 
det inte. 

Deltagarantalet för enkätundersökning och intervjuer var elva deltagare, 6 kvinnor och 5
män deltog. Den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta var 57, medelåldern var 34,3
år. Medelåldern var något lägre än medelåldern för webbenkätundersökningarna. För att
locka deltagare kunde deltagarna vinna ett presentkort på 100 kronor. 

7.1.2 Tillvägagångssätt: Pappersenkätundersökning och intervjuer
Frågorna som ställdes var samma påståendefrågor som i webbenkätundersökningarna. 
Frågan som berörde vilken webbplats deltagarna föredrog (gamla eller nya kalufsen) var
borttagen. 
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Detta då ingen av deltagarna hade deltagit i webbenkätundersökningen som 
presenterades i delkapitel 2.1. Valet att använda en pappersenkätundersökning med 
samma frågor som tidigare webbenkätundersökningar även i denna undersökning var 
för att komplettera de resultat som kom från undersökningen av nya kalufsen.com. Då 
pappersenkätundersökningen innehöll alla påståendefrågor kunde svaren enkelt 
jämföras. Utöver enkätundersökningsfrågorna fick deltagarna svara på intervjufrågor 
som berörde hur de hade svarat i enkätundersökningen. På så sätt kunde en djupare 
förståelse för deltagarnas svar uppenbaras (Patel & Davidson, 2011). 

7.1.3 Bearbetning av data: Pappersenkätundersökning och intervjuer
All data fanns nedskrivet på papper, resultatdata från enkätundersökningen och 
intervjuerna fördes in skriftligt i ett textdokument. Varje påstående i varje svar fick en 
procentsats. All data ordnades i en förutbestämd ordning, håller starkt med (negativt) 
skrevs in först, höll starkt med (positivt) skrevs in sist. Efter att varje procentenhet hade 
skrivits in, följdes det upp med svar från intervjuerna. Svaren från intervjuerna 
förtydligade deltagarnas svar. Enkätundersökningen finns i bilaga D, frågorna från 
intervjuerna finns i bilaga E.

7.2 Begränsningar med tillvägagångssätt: fortsättning 
undersökning av nya kalufsen.com
Begränsning för undersökningen som bestod av pappersenkätundersökning och 
intervjuer var att kunderna på Kalufsen inte hade tid eller vilja att deltaga. En annan 
begränsning var att deltagarna i undersökningen var tvungna att använda en bärbar dator
med en pekplatta istället för en stationär dator med mus. Detta då en bärbar dator var det
enda som var möjligt att använda när deltagarna testade nya kalufsen.com.

7.3 Etiska överväganden: fortsättning undersökning av nya 
kalufsen.com
Kunderna som deltog i undersökningen på salong Kalufsen blev informerad om 
undersökningen, samt vilken data som skulle samlas in. Deltagarna fick också ange sitt 
mobilnummer, så att den som vann tävlingen kunde kontaktas. Det var viktigt att 
förtydliga att deltagarnas mobilnummer inte skulle lämnas ut eller användas som data i 
själva arbetet (Patel & Davidson, 2011). Efter att en vinnare hade utsätts användes en 
sax för att klippa bort telefonnumren från resten av svaren. Pappersbitarna med 
telefonnumren revs sedan ytterligare i bitar och slängdes i papperskomposten. Det 
telefonnummer som blev uppringt raderades från mobiltelefonen som användes för att 
ringa vinnaren. 
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8. Undersökningar och analys – fortsättning nya 
kalufsen.com 
Undersökningar bestående av pappersenkätundersökning och intervjuer ansikte mot 
ansikte utfördes inne på frisörsalongen Kalufsen. Intervjuerna var en del av 
undersökningen av nya kalufsen.com. Totalt var det elva deltagare som deltog.

8.1 Svar på påståenden om design
På påståendet om nya kalufsen.coms design var oattraktiv eller attraktiv svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 8.1):

• 1 deltagare (≈ 9%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var 
oattraktiv

• 2 deltagare (≈ 18%) höll med om att nya kalufsen.coms design var oattraktiv

• 2 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 27%) höll med om att nya kalufsen.coms design var attraktiv

• 3 deltagare (≈ 27%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var 
attraktiv

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.coms design var oattraktiv eller attraktiv 
visade att deltagarna var för det mesta eniga om att webbplatsen var attraktiv, designen ansågs 
snygg och personlig. Deltagarnas förklaringar på hur de hade svarat löd 

”Snygg design.”

”Den känns lite mörk och tråkig och gammaldags.”

”Enkelt och informativt, skapar en personlig känsla för salongen.”

”Väl genomarbetad och lätt att förstå och navigera.”

På påståendet om nya kalufsen.coms design var tråkig eller kreativ svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 8.1):

• 2 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var tråkig

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.coms design var tråkig

• 3 deltagare (≈ 27%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 36%) höll med om att nya kalufsen.coms design var kreativ

• 2 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var kreativ
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Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.coms design var tråkig eller kreativ visade 
att de flesta deltagarna var positivt inställda till designen. Webbplatsen ansågs bland 
annat stilren och snyggt uppbyggd. Några av deltagarnas förklaringar på hur de hade 
svarat löd 

”Tycker att den behöver lite modernare fräschare ljus design.” 

”Bra.”

”Stilrent, personligt.”

”Snyggt uppbyggd.”

På påståendet om nya kalufsen.coms design var omodern eller modern svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 8.1):

• 2 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var 
omodern

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.coms design var omodern

• 1 deltagare (≈ 9%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 36%) höll med om att nya kalufsen.coms design var modern

• 4 deltagare (≈ 36%) höll starkt med om att nya kalufsen.coms design var modern

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.coms design var omodern eller modern 
visade att flera deltagare ansåg att webbplatsen var modern. Det var några deltagare som
ansåg att webbplatsen var omodern. Positiva ord som ”nytänkande” och ”stilren” 
användes för att förklara hur deltagarna kände. Några av deltagarnas förklaringar på hur 
de hade svarat löd 

”Tillgodoser inte kundens behov.”

”Bra, stilren.”

”Enkelt att hitta.”

”Nytänkande och bra att olika produkter är länkade till respektive sida.”
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Figur 8.1. Svaren på påståenden om design visualiserade i stapeldiagram.

8.2 Svar på påståenden om funktionalitet
På påståendet om nya kalufsen.com var oanvändbar eller användbar svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 8.2):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var oanvändbar

• 1 deltagare (≈ 9%) höll med om att nya kalufsen.com var oanvändbar

• 1 deltagare (≈ 9%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 27%) höll med om att nya kalufsen.com var användbar

• 6 deltagare (≈ 55%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var användbar

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.com var oanvändbar eller användbar visade
att majoriteten av deltagarna ansåg att nya kalufsen.com var användbar. Några av 
deltagarnas förklaringar på hur de hade svarat löd 

”Lätt att förstå och navigera samt bra info om tjänster och produkter.”

”Funkar rent funktionellt, är mer designen som bör vara snyggare.”

”Enkelt att hitta.”

”Informativ.”
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På påståendet om nya kalufsen.com var opraktisk eller praktisk svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 8.2):

• 1 deltagare (≈ 9%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var opraktisk

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.com var opraktisk

• 1 deltagare (≈ 9%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 36%) höll med om att nya kalufsen.com var praktisk

• 5 deltagare (≈ 46%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var praktisk

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.com var opraktisk eller praktisk visade att 
en majoritet av deltagare ansåg att webbplatsen var praktisk. Deltagarna ansåg att 
webbplatsen var informativ och användarvänlig. Några av deltagarnas förklaringar på 
hur de hade svarat löd 

”Bra information.”

”Enkelt att hitta.”

”Informativ.”

”Användarvänlig.”

På påståendet om nya kalufsen.com var inte informativ eller informativ svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 8.2):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var inte informativ

• 1 deltagare (≈ 9%) höll med om att nya kalufsen.com var inte informativ

• 2 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 27%) höll med om att nya kalufsen.com var informativ

• 5 deltagare (≈ 46%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var informativ

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.com var inte informativ eller informativ 
visade att många deltagare ansåg att webbplatsen var informativ. Deltagare var positivt 
inställda till att de kunde hitta informationen de sökte efter. Några av deltagarnas 
förklaringar på hur de hade svarat löd 

”Informationen var tillräcklig.”

”Hittar allt jag är ute efter.”
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”Allt finns.”

”Ingen onödig reklam, bara bra info om tjänster och produkter.”

Figur 8.2. Svaren på påståenden om funktionalitet visualiserade i stapeldiagram.

På påståendet om nya kalufsen.com var oinspirerande eller inspirerande svarade 
deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 8.3):

• 2 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var oinspirerande

• 1 deltagare (≈ 9%) höll med om att nya kalufsen.com var oinspirerande

• 2 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 4 deltagare (≈ 36%) höll med om att nya kalufsen.com var inspirerande

• 2 deltagare (≈ 18%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var inspirerande

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.com var oinspirerande eller inspirerande 
visade att flertalet deltagare ansåg att webbplatsen var inspirerande. De som ansåg att 
nya kalufsen.com inte var inspirerande ansåg det eftersom webbplatsen saknade bilder. 
Några av deltagarnas förklaringar på hur de hade svarat löd 

”Hade velat ha bilder på behandlingar.”

”Skulle behövas bilder på olika hårfärgningar.”
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”Känns personlig.”

”Kul att gå till en frisör och veta vad man kan förvänta sig.”

På påståendet om nya kalufsen.com var irriterande eller hjälpsam svarade deltagarna 
följande (för stapeldiagram, se figur 8.3):

• 0 deltagare höll starkt med om att nya kalufsen.com var irriterande

• 0 deltagare höll med om att nya kalufsen.com var irriterande

• 2 deltagare (≈ 18%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 27%) höll med om att nya kalufsen.com var hjälpsam

• 6 deltagare (≈ 55%) höll starkt med om att nya kalufsen.com var hjälpsam

Deltagarnas svar på frågan om nya kalufsen.com var irriterande eller hjälpsam visade att
en majoritet av deltagarna ansåg att webbplatsen var hjälpsam. Deltagarna ansåg att 
webbplatsen hade nödvändig information. Några av deltagarnas förklaringar på hur de 
hade svarat löd

”Bra navigering, lätt överskådlig.”

”Finns nödvändig information.”

”Man får reda på vem/vilka som jobbar där samt vilka produkter/tjänster man kan 
  köpa.”

”Väsentlig information finns tillgänglig”

På påståendet om informationen på nya kalufsen.com var otillräcklig eller tillräcklig 
svarade deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 8.3):

• 0 deltagare höll starkt med om att informationen på nya kalufsen.com var 
otillräcklig

• 2 deltagare (≈ 18%) höll med om att informationen på nya kalufsen.com var 
otillräcklig

• 0 deltagare höll inte med något av påståendena

• 1 deltagare (≈ 9%) höll med om att informationen på nya kalufsen.com var 
tillräcklig
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• 8 deltagare (≈ 73%) höll starkt med om att informationen på nya kalufsen.com 
var tillräcklig

Deltagarnas svar på frågan om informationen på nya kalufsen.com var otillräcklig eller 
tillräcklig visade att en majoritet av deltagarna ansåg att informationen var tillräcklig. 
Återigen var deltagarna positivt inställda till att webbplatsen hade nödvändig 
information. Några av deltagarnas förklaringar på hur de hade svarat löd  

”Nödvändig information finns tillgänglig”

”Man får veta allt.”

”Finns allt som behövs.”

”Som sagt, enkel, snygg och bra information.”

Figur 8.3. Ytterligare svar på påståenden om funktionalitet visualiserade i
stapeldiagram.

På påståendet om deltagarna inte var nöjda eller nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com svarade deltagarna följande (för stapeldiagram, se figur 8.4):

• 0 deltagare höll starkt med om att de inte var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

• 2 deltagare (≈ 18%) höll med om att de inte var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com
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• 1 deltagare (≈ 9%) höll inte med något av påståendena

• 3 deltagare (≈ 27%) höll med om att de var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

• 5 deltagare (≈ 46%) höll starkt med om att de var nöjda efter att ha använt nya 
kalufsen.com

Figur 8.4.  Svar på påståendet om användare var inte nöjda eller nöjda visualiserade i
stapeldiagram.

Deltagarnas svar på frågan om deltagarna inte var nöjda eller nöjda efter att ha använt 
nya kalufsen.com visade att en majoritet var nöjda efter att ha använt webbplatsen. 
Några av deltagarnas förklaringar på hur de hade svarat löd

”Informativ.”

”Hade information jag var ute efter.”

”Får all info som behövs.”

”Bra helhet.”

8.3 Kunders förväntningar
Utöver åsiktsfrågorna fick intervjudeltagarna också besvara vad de förväntar sig av en 
frisörsalongs webbplats, Några av deltagarnas svar löd

”Information om behandlingar”

”Att det är intressant, modernt, inspirerande.”
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”Öppettider, kontaktuppgifter, bild och namn på frisörerna.”

”Att hitta information jag söker och få en bra känsla för deras tjänster/kvalitet.”

Intervjudeltagarna fick också svara på frågan ifall de ansåg att kalufsen.com har det de 
förväntar sig, de flesta svarade med ett enkelt ja, men några svar stack ut, dessa var

”Nej, kunde vara snyggare, med en snyggare startsida.”

”Nja.”

”Det finns det viktigaste.”

8.4 Analys av resultat – fortsättning nya kalufsen.com
Vad som blir uppenbart efter pappersenkätundersökningen och intervjuerna på salong 
Kalufsen är att nya kalufsen.com anses ha det kunder förväntar sig av en frisörsalongs 
webbplats. Då deltagare fick skriva ner sina åldrar, var det möjligt att se hur deltagare i 
olika åldrar hade svarat. De intervjudeltagare som var minst positiva till nya 
kalufsen.com var en kvinna och en man på runt 40 respektive 30 år. Precis som mannen 
i webbenkätundersökningen för nya kalufsen.com var intervjudeltagarna kritiska till nya
kalufsen.coms design. De två deltagarna var de enda av deltagarna i undersökningen 
som höll med om att de inte var nöjda efter att ha använt nya kalufsen.com. De båda 
deltagarna ansåg att designen var omodern och tråkig, att webbplatsen inte tillförde 
något, ointressant information samt att webbplatsen i helhet var otillräcklig. Det fanns 
även en kvinna på runt 25 år som höll med om att designen på nya kalufsen.com var 
oattraktiv och att webbplatsen var oinspirerande. Denna deltagare var dock positiv till 
resten av nya kalufsen.com.

På nästa sida visualiseras fördelningen av svar från påståendena i de olika 
undersökningarna (se figur 8.1). Förvisso varierade deltagarantalet i de olika 
undersökningarna men trots detta går det tydligt att se att nya kalufsen.com anses vara 
en förbättring från gamla kalufsen.com.
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Figur 8.5. Fördelningen av svar i de olika enkätundersökningarna.
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9. Slutsatser och diskussion
I detta kapitel med titeln Slutsatser och diskussion förs först en sammanfattning av de 
viktigaste slutsatserna från alla undersökningar fram. En kritisk reflektion av varje 
metodval presenteras. Den sista delen av kapitlet är en diskussion om vad som i arbetet 
kunde ha gjorts annorlunda, och vad som kan undersökas vidare.

Syftet med detta arbete var att ta reda på vad användare förväntar sig av en frisörsalongs
webbplats och hur detta kan appliceras på vidareutvecklingen av kalufsen.com.

En av frågorna som detta arbete skulle besvara löd

1) Vad förväntar sig användare av en frisörsalongs webbplats?

Vad som har framkommit genom enkätundersökningar och intervjuer i detta arbete är att
användare förväntar sig allmän information om kontakt, priser, behandlingar och 
öppettider. Användare förväntar sig också att det finns möjlighet till onlinebokning, 
samt bilder på behandlingar för att få inspiration.

Den andra frågan som detta arbete skulle besvara löd

2) Vad anser användare om kalufsen.com och hur kan 
webbplatsen utvecklas så att den når användares förväntningar?

Gamla kalufsen.com fungerade mer som ett skyltfönster än en webbplats. Resultat från 
en förstudie (se delkapitel 1.2, sidan 2) och ytterligare webbenkätundersökning 
(se kapitel 3, sidan 17) visade att deltagare ansåg att gamla kalufsen.com var en tråkig, 
oattraktiv och en icke informativ webbplats. Den ansågs vara någorlunda användbar och
praktisk, men inte med mycket, i undersökningen av gamla kalufsen.com var det två 
deltagare fler som ansåg att webbplatsen var användbar än oanvändbar, respektive 
praktisk och än opraktisk. Webbplatsen ansågs inte ha det deltagarna förväntar sig, 
deltagarna var ute efter mer funktionalitet och information. Detta blev tydligt i de svar 
som gavs på de kvalitativa frågorna i webbenkätundersökningen. Resultatet från 
undersökningen av gamla kalufsen.com formade vidareutvecklingen av kalufsen.com 
(se kapitel 4, sidan 25). Webbplatsen blev mer användarcentrerad med information om 
öppettider, karta och behandlingspriser, som saknades på gamla kalufsen.com. 
Kalufsen.com blev mer interaktiv och livfull med ett navigationssystem och rörliga 
bilder som visar salongen redan innan användare har besökt salongen.

Efter vidareutvecklingen utfördes en webbenkätundersökning för nya kalufsen.com. 
(se kapitel 5, sidan 31) I Denna webbenkätundersökning var majoriteten av svar 
positiva, deltagarna ansåg att nya kalufsen.com var mer informativ, praktisk, hjälpsam 
och inspirerande än gamla kalufsen.com (se kapitel 6, sidan 33). Deltagarna ansåg också
att nya kalufsen.coms design var mer attraktiv och kreativ än gamla kalufsen.coms 
design. Flertalet av deltagarna var nöjda efter att ha använt nya kalufsen.com, alla 
deltagare föredrog nya kalufsen.com framför gamla kalufsen.com. 

En tid efter webbenkätundersökningen för nya kalufsen.com utfördes en 
pappersenkätundersökning och intervjuer på salong Kalufsen (se kapitel 7, sidan 39). 
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Resultatet från denna undersökningen visade att deltagarna (se kapitel 8, sidan 41)  för 
det mesta var positiva, även de ansåg att nya kalufsen.com var praktisk, hjälpsam och 
inspirerande. Det var också många deltagare som kände att nya kalufsen.com har det 
som de förväntar sig en frisörsalongs webbplats ska ha. Det fanns två, tre deltagare som 
inte alls gillade nya kalufsen.com och ansåg att webbplatsen inte tillförde något, samt 
att designen var tråkig.

I kapitel 4 Utvecklingsåtgärder (se sidan 25) lades förslag fram på hur kalufsen.com 
kunde vidareutvecklas. Resultaten från webbenkätundersökningen för nya 
kalufsen.com, samt pappersenkätundersökning och intervjuer visade att det var ett 
korrekt val att fokusera på att göra webbplatsen mer användarcentrerad genom 
information och funktionalitet. Den viktigaste informationen som lades in var 
information om öppettider och priser, kalufsen.com blev med informationen mer 
användbar och informativ. Att webbplatsens funktioner (till exempel navigation) och 
design hjälper användare när dessa är inne på den är enligt Rogers et al. (2011), så väl 
som Carroll (2014) viktigt för göra webbplatsen användbar. Priser och öppettider var 
information som deltagarna i den kvalitativa delen av webbenkätundersökningen i 
undersökningen av gamla kalufsen.com eftersökte. Den viktigaste funktionaliteten som 
lades in var navigationssystemet som gav användare mer kontroll över vilken 
information de vill se på webbplatsen. En positiv effekt som kontroll eller känslan av 
kontroll har är att den kan göra användare mer villiga att komma tillbaka till 
webbplatsen (Wu et al., 2013). Med Navigationssystemet kunde mer information läggas
in, utan att kräva att användare måste skrolla för att få all information. Utöver att 
navigationssystemet gjorde webbplatsen navigerbar, var navigationen och relevant 
information viktig för hur användare upplevde nya kalufsen.com. Navigation och 
relevant information var två aspekter som Zhang & Dran (2000) upptäckte var aspekter 
som ansågs nödvändiga för att användare inte skulle vara missnöjda efter att ha använt 
en webbplats.

9.1 Kritisk reflektion
Utgångspunkten för detta arbete var att gamla kalufsen.com saknade viktiga aspekter 
och behövde bli förbättrad, för att den skulle vara mer användarcentrerad, och därmed 
mer tilltalande. Användarcentrerad berörde användbarhet och användarupplevelse 
(se underkapitel 1.6.2, sidan 6). Det som stod ut mest var hur icke informativ 
webbplatsen var, mycket av informationen som borde ha funnits på webbplatsen fanns 
istället på söktjänster. De frågor som utformades reflekterade denna avsaknad av 
användarcentrerad design.

9.1.1 Kritisk reflektion – Webbenkätundersökning av gamla kalufsen.com
En stor del av deltagarna ansåg att webbplatsen inte hade tilltalande design eller var 
tillräckligt hjälpsam, den ansågs sakna viktig information och funktionalitet. (se kapitel 
3, sidan 17) Vad som var förvånande i svaren som kom in var att många av deltagarna 
ansåg att gamla kalufsen.com var användbar och praktisk, något som förbryllade då 
webbplatsen varken hade några funktioner att interagera med eller viktig information.

Enligt Rogers et al. (2011) och Carroll (2014) innebär användbarhet från utvecklares 
perspektiv att webbplatsens funktioner och design skapas för att hjälpa användare av 
webbplatsen när användare är inne på den. Från användares perspektiv innebär det 
bland annat att webbplatsen är effektiv att använda och lätt att lära sig.
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Detta behöver inte innebära att webbplatsen hade de funktioner deltagarna var ute efter, 
eftersom många deltagare ansåg att kalufsen.com var mer irriterande än hjälpsam. Att 
designen hade en positiv inverkan på användbarheten är osannolikt, då majoriteten av 
deltagarna valde de negativa påståendena på designfrågorna. Vad som kan ha varit 
anledningen till att flera deltagare ansåg att kalufsen.com var användbar och praktisk 
kan ha varit för att de ansåg att webbplatsen var effektiv att använda och lätt att lära sig. 
Att deltagare ansåg att kalufsen.com var användbar och praktisk baserat på 
användarupplevelser kan ha varit för att användarupplevelsekriterier och 
användbarhetskriterier är av liknande relevans för användare  i enkätundersökningar 
med likertskalor (Laugwitz et al., 2008). En annan anledning till att gamla kalufsen 
ansågs användbar och praktiskt kan ha varit att webbenkätundersökningen hade 
konstruktionsmässiga problem, och därmed var svår att svara på. 

Totalt hade undersökningen sjutton deltagare, var live i 53 dagar och lades ut tre gånger.
Sjutton deltagare av de över hundra vänner på det Facebookkontot som undersökningen 
lades ut på är inte mycket, i efterhand hade det varit lämpligt att även mer aktivt sökt 
deltagare utanför Facebook. Detta för att få ett större deltagarantal.

9.1.2 Kritisk reflektion – Webbenkätundersökning av nya kalufsen.com
För webbenkätundersökningen i undersökningen av nya kalufsen.com var tiden 
undersökningen var live och antalet deltagare mindre. Undersökningen hade tolv 
deltagare och lades ut tre gånger. 

Att undersökningen av nya kalufsen.com inte nådde upp till samma deltagarantal som 
undersökningen av gamla kalufsen.com var ett problem som var förväntat. Detta då det 
inte fanns lika mycket tid för undersökningen, och då undersökningarna inte erbjöd 
någon kompensation var deltagarviljan inte lika hög som den hade varit ifall till 
exempel biobiljetter hade lottats ut. Resultatet visade att deltagarna var mer positiva till 
alla påståenden (se kapitel 6, sidan 33). Även designen ansågs vara mer attraktiv och 
kreativ än på gamla kalufsen.com, detta trots att designen knappt var ändrad. Vad som 
skulle kunna vara förklaringen till varför designen ansågs mer attraktiv och kreativ kan 
vara den nya funktionaliteten och informationen. Som Zhang & Dran (2000) upptäckte 
var relevant och korrekt information och navigation aspekter som ansågs vara 
hygienaspekter. Då hygienaspekter var viktiga för att användare inte skulle vara 
missnöjda, kan den nya funktionaliteten och informationen vara anledningen till varför 
deltagare inte var lika missnöjda med nya kalufsen.coms design. 

Trots den positiva responsen fanns det fortfarande några deltagare som ansåg att nya 
kalufsen.com var mer oinspirerande än inspirerande. Att dessa deltagare ansåg att den 
nya versionen var oinspirerande kan vara för att nya kalufsen.com saknade information 
och bilder som kan inspirera, som exempelvis bilder på bruduppsättningar. Information 
och bilder på bland annat bruduppsättningar var något som deltagarna eftersökte i 
undersökningen av gamla kalufsen.com.

9.1.3 Kritisk reflektion – Distribution och metodval
Begränsningar med att distribuera webbenkätundersökningarna via Facebook är också 
viktigt att reflektera över. Då webbenkätundersökningarna blev distribuerade på ett 
Facebookkonto fanns det risk att studien blev begränsad till den vänskapskrets som 
fanns där. 
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Det fanns också risk för att undersökningarna helt missades av potentiella deltagare. 
Inläggen och påminnelserna om undersökningarna kan ha missats på grund av hur 
Facebooks algoritmer fungerar, samt hur vänner valde att se sina Facebookflöden 
(Madrigal, 2015, March 27). Utöver distributionskanalen var även metodvalet 
kvantitativa webbenkätundersökningar inte helt felfritt. Då det var kvantitativa 
enkätundersökningar med flertalet åsiktsfrågor i form av likertskalor hade deltagarna 
inte möjlighet att förtydliga eller förklara sina svar. På så sätt var det svårt att veta vad 
deltagarna specifikt menade när de klickade i ”håller med”/”håller starkt med” på ett 
påstående. 

Svaren var användbara i utvecklingsarbetet, men de kunde inte användas för att förklara 
vad som låg bakom deltagarnas svar. Webbenkätundersökningarna innehöll också 
konstruktionsmässiga fel som både försvårade deltagarnas besvarande och tolkningen 
av dessa svar. Exempel på detta är från undersökningen av gamla kalufsen.com. 
Webbplatsen ansågs sakna viktig information och funktionalitet, trots det var det många 
som svarade positivt på påståendefrågorna som berörde användbar och praktisk. Detta 
kan tyda på att enkätundersökningarna inte ger en korrekt bild av vad användarna 
egentligen tycker om kalufsen.com. I efterhand hade det varit passande att haft 
följdfrågor efter varje påstående, där deltagarna fått förtydliga sina svar. Då hade 
deltagarna fått ge sina egna resonemang på varför och hur de svarade. Följdfrågor är 
dock problematiska, eftersom följdfrågor hade fördubblat antalet frågor, vilket skulle 
kunna ha lett till att fler deltagare inte utfört undersökningen (Bryman, 2008/2011). 

I förstudiens kvalitativa del (se underkapitel 1.2.2, sidan 3) kunde deltagare förtydliga 
sina svar, dessa följdfrågor hade dock inte fungerat för det metodval som användes i 
detta arbete. Då deltagare som svarade på webbenkätundersökningarna var anonyma. 
Det var därför inte möjligt att följa upp deltagares svar. Ett alternativ som hade 
underlättat tolkningen av deltagarnas svar i både undersökningen av gamla och nya 
kalufsen.com är ett ”ingen åsikt” alternativ. Ett sådant alternativ hade inneburit att 
deltagare som inte visste hur de skulle ställa sig till en fråga och därför svarade ”håller 
inte med någon av dem” hade istället kunnat svara ”ingen åsikt”.

9.1.4 Kritisk reflektion – Pappersenkätundersökning och intervjuer
Då svaren från webbenkätundersökningarna av gamla kalufsen.com och nya 
kalufsen.com inte gav tillfredsställande svar utfördes ytterligare undersökningar. 
Pappersenkätundersökning och intervjuer utfördes på salong Kalufsen, deltagarna var 
kunder på salongen istället för vänner på Facebook. Skillnaden mellan deltagarna på 
salongen och deltagarna på Facebook var att deltagarna på salongen var faktiska kunder.
Då deltagarna var kunder innebar det att svaren som kom in var från användare som 
med största sannolikhet kommer beställa ny klipptid på salongen i framtiden, och 
därmed hade stor användning av att kalufsen.com vidareutvecklades efter deras 
förväntningar. Enkätundersökningen och intervjuerna utfördes under några vardagar i 
juni 2016, totalt var det elva deltagare. Trots det mindre antalet deltagare kom det in 
värdefull information. Detta då deltagarna kunde förklara mer i detalj hur de tänkte när 
de svarade (se kapitel 8, sidan 41). Svaren från enkätundersökningen och intervjuerna 
hjälpte till att fastställa att kalufsen.com hade utvecklats så att webbplatsen hade det 
användare förväntade sig av en frisörsalongs webbplats. Det fanns fortfarande några 
som kryssade i de negativa svaren, men majoriteten var positiva till webbplatsen. 
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Intervjufrågorna löste problemet med förtydligande av svar som uppstod i de andra 
metodvalen. Deltagarna kunde förklara vad de menade med ett svar.

9.1.5 Andra metodval
Ett annat metodval som hade löst de flesta problemen som berörde förtydligande av svar
hade varit en contexual inquiry (CI). Med en CI hade det varit möjligt att möta upp 
deltagarna, deltagarna hade då kunnat observeras under tiden de använde kalufsen.com. 
I diskussioner som sker i CI hade det varit möjligt för deltagarna att förtydliga sina 
synpunkter som de hade på kalufsen.com (Rogers et al., 2011; Blandford, 2013). 

En CI hade också inneburit att det hade varit lätt att skifta mellan gamla och nya 
kalufsen under tiden undersökningen höll på. Detta då undersökningstillfället hade varit 
kontrollerat, på specifika tider, och en deltagare i taget. Deltagare hade inte kunnat 
utföra undersökningen när de själva hade tid, vilket innebär att risken för att en 
deltagare ser en version av kalufsen.com som denne inte ska utvärdera hade varit 
nästintill noll.

9.2 Reflektion av utvecklingsåtgärder
En åtgärd som ansågs viktig var öppettider på salongen, något som inte fanns 
tillgängligt på gamla kalufsen.com. Avsaknaden av öppettider var sådan stor miss att det
var det första som lades in i den nya versionen. Även deltagare ansåg att avsaknaden av 
öppettider var konstig och flertalet deltagare frågade efter öppettider, då de ansåg att 
detta var information som de ville ha tillgång till på webbplatsen. Då användare själva 
kan ta reda på vilka öppettider salongen har, är nya kalufsen.com mer hjälpsam, 
informativ, praktisk och användbar (Rogers et al., 2011; och Carroll, 2014)

Efter att öppettider hade lagts in fokuserades det på en fungerande navigation. 
Navigationen som skapades var enkel i design, detta eftersom att fokuset på en lokal 
frisörsalongs webbplats inte bör ligga på en uppseendeväckande navigation, utan på 
själva innehållet. Navigationen fick några få färgskiftningar, detta för att ”tala om” för 
användare var denne befinner sig på webbplatsen. Navigationen hjälper användare att 
hitta det de letar efter, vilket innebär att nya kalufsen.com är mer hjälpsam och praktisk.
Navigation är också en viktig aspekt för att förhindra att användare blir missnöjda 
(Zhang & Dran, 2000).

Pris och behandlingslistan fick en egen sida dedikerad till just den listan. Med pris och 
behandlingslistan blir nya kalufsen.com mer användbar, informativ och praktisk, då 
användare kan få informationen själva utan att kontakta salongen. Information om pris 
och behandlingar på nya kalufsen.com blir lättillgänglig med en dedikerad sida, detta då
kunder inte behöver leta igenom orelaterad information för att hitta pris och 
behandlingar.  

Då Kalufsen har partners i hårvårdsbranschen var det lämpligt att lyfta fram dessa på en 
dedikerad sida. Detta gör både ägarna och deltagarna nöjda. Ägarna får visa upp vilka 
partners de samarbetar med och deltagarna får information om vilka produkter som 
salongen säljer. Nya kalufsen.com är därmed mer informativ och hjälpsam, då 
användare kan få förslag och information om produkter. Produktsidan kan i framtiden 
utökas till att visa ännu fler produkter som Kalufsen säljer.

55



Då ägarna inte var insatta i webben och dess potential hade de inte några förslag på vad 
de ansåg borde förbättras på webbplatsen. Det som kom upp under möten var någon 
form av rörlighet, de hade efter att ha sett andra frisörsalongers webbplatser förstått att 
en webbplats med bara statiskt innehåll inte ser lika attraktiv ut som en som har 
dynamiska. Eftersom deltagare i den kvalitativa förstudien samt i 
webbenkätundersökningen i undersökningen av gamla kalufsen.com ansåg att 
webbplatsen såg oattraktiv och tråkig ut var dynamiskt innehåll något som efter 
information och navigation blev prioriterat. Dynamiskt innehåll som implementerades 
på webbplatsen var ett bildspel med bilder på salongens interiör och exteriör. 

Bildspelet är placerad på startsidan, denna placering gör att bilderna är något av de 
första som välkomnar användare. Placeringen var planerad från ett tidigt stadium, 
placeringen innebär att startsidan blir mer innehållsrik samtidigt som en lättare 
marknadsföring av salongen påbörjar när användare kommer in på kalufsen.com. 
Totalt är det sex bilder, tre på interiören och tre på exteriören. Antalet bilder går att 
diskutera, hur många bilder är tillräckligt? Antalet bilder slutade på sex stycken då en 
användare hinner se alla bilderna inom några sekunder, därmed behöver inte användare 
spendera mycket tid för att se alla bilderna. 

Bilder och mer information om utvecklingsåtgärder finns i kapitel 4 (se sidan 25).

9.3 Orealiserade utvecklingsåtgärder
Det var många utvecklingsåtgärder för kalufsen.com, dessvärre realiserades inte alla. 
Följande är åtgärder som på grund av en eller flera anledningar inte implementerades 
i detta arbete.

9.3.1 Onlinebokningar
Som Gallula och Frank (2014) skriver så bör innehållet på kalufsen.com, utöver att göra
det enkelt för användare att utföra sina uppgifter även säkerställa att användare känner 
auktoritet. För att få användare att känna auktoritet hade en onlinebokningsfunktion 
kunnat bli implementerad. På så sätt skulle användarna få boka klipptid själva och då 
också känna att de har kontroll över bokningsprocessen (Johansson, 2012; Benyon, 
2014). Interaktion i form av kontroll, som användare hade känt av om de kunde boka 
klipptider själva hade ökat känslan av användares involvering. Detta i sig hade lett till 
att användare känner sig nöjda och mer benägna att rekommendera webbplatsen till 
vänner (Downes & Mcmillan, 2000; Wu et al., 2013). Rekommendationer var enligt 
Seckler et al. (2015) det som många ansåg var anledningen till att de hade haft en 
förtroendeingivande erfarenhet online. Då deltagare i förstudiens kvalitativa del 
(se underkapitel 1.2.2, sidan 3) berättade att de inte kunde rekommendera kalufsen.com,
skulle känslan av interaktivitet kunna ändra de tankarna. 

Orsaken till att det inte implementerades något onlinebokningssystem var till största del 
på grund av hur undersökningen och vidareutvecklingen av kalufsen.com utfördes.
För att kunna se förändringar på webbplatsen var filer tvungna att bytas ut på 
kalufsen.coms server, vilket innebar att allt som förändrades i koden kunde ses av alla 
som var inne på kalufsen.com vid det tillfället. Eftersom undersökningen utfördes 
asynkront när deltagarna själva hade tid så innebar det att webbplatsen inte kunde vara 
förändrad under större delen av dygnet. 
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Vidareutvecklingen skedde därför på natten (efter 00:00), då det vid denna tiden ansågs 
finnas liten chans att deltagare skulle svara på webbenkätundersökningen. I och med att 
vidareutvecklingen endast utfördes på natten fanns det inte mycket tid att arbeta fram ett
fungerande bokningssystem.

9.3.2 Bilder på behandlingar
En deltagare besvarade den kvalitativa frågan i undersökningen av gamla kalufsen.com 
(se delkapitel 3.2, sidan 23) ”Finns det något som kan förbättras på kalufsen.com och i 
så fall vad skulle du vilja se förbättras på kalufsen.com?” med
”...om de har gjort bruduppsättningar kan det vara bra att visa upp vad de gjort.”. 
Bilder på olika håruppsättningar är något som hade varit positivt att se på kalufsen.com. 
Bilderna hade kunnat användas för att berätta för potentiella kunder vad de har att vänta 
sig om de klipper sig på Kalufsen. Bilder på behandlingar hade också kunnat inspirera 
kunder. Då det vid tidpunkten för vidareutvecklingen ansågs viktigare att prioritera 
informationsinnehållet (öppettider, priser och behandlingar), beslutades det att avvakta 
med sådana bilder.

9.4 Förslag till fortsatt arbete
I detta underkapitel förs det fram förslag till fortsatt arbete, detta innebär både 
vidareutvecklande av kalufsen.com och ytterligare undersökningar som kan utföras.

9.4.1 Förslag till fortsatt vidareutveckling 
Förslag på vidareutveckling av kalufsen.com är ett onlinebokningssystem. Med ett 
onlinebokningssystem kan kunder själv boka tid utan att behöva ringa till salongen. 
Onlinebokningssystemet skulle förstärka kundernas känsla av kontroll och auktoritet, 
något som skulle kunna göra kundernas användande av kalufsen.com mer njutbar och 
minnesvärd (Wu et al., 2013; Gallula & Frank, 2014). 

Ett annat förslag på vidareutveckling av kalufsen.com är bilder på behandlingar. Med 
bilder på behandlingar kan kunder få inspiration och även se frisörernas arbete och 
färdigheter. Utöver att många deltagare i detta arbete eftersökte bilder på behandlingar 
var det också en del som ansåg att både gamla och nya kalufsen.com var oinspirerande, 
två problem kan således lösas med bilder på behandlingar. Bilder på behandlingar kan 
förstärka Kalufsens varumärke, image/varumärke upptäckte Seckler et al. (2015) var en 
bidragande faktor till att användare känner förtroende för en webbplats. Ett förstärkt 
varumärke är därmed något att eftersträva.

9.4.2 Förslag till fortsatt undersökning
Ett förslag till fortsatt undersökning är användares upplevelser när de använder 
kalufsen.com. Information om vad användare anser är negativt och positivt med 
webbplatsen, alternativt vilka aspekter som användare anser är hygien och motivation 
kan vara centrala delar i en fortsatt undersökning.
En annan undersökning som hade gett mer insyn i hur kalufsen.com kan vidareutvecklas
till en webbplats som tilltalar många är en storskalig undersökning av frisörsalongers 
webbplatser. En storskalig undersökning hade innehållit fler frisörsalongers webbplatser
och ett större deltagarantal. I undersökningen skulle information om vilka funktioner, 
vilket innehåll, samt vad för slags designelement användare vill se på frisörsalongers 
webbplatser kunna undersökas.
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Bilaga A: Heuristisk evaluering – Punkter från Budds 
förslag

Design for user expectations 
• Choose features that will help users achieve their goals
• Use common web conventions

Clarity
• Use meaningful icons

Minimize unnecassary complexity and cognitive load
• Remove unncessary functionality, process and visual clutter
• Prioritise using size, shape, colour, alignment and proximity

Consistency and standards
• Place items in standard locations 
• Use the right interface element or form widget for the job

Prevent errors 
• Provide examples and contextual help

Help users notice, understand and recover from errors
• Use clear messages and avoid technical jargon

Promote pleasurable and positive user experience
• Create a pleasurable and and attractive design
• Provide easily attainable goals
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Bilaga B: Webbenkätundersökning – gamla 
kalufsen.com

kalufsen.com enkät
Detta är ett formulär för en enkät med åsiktsfrågor om webbplatsen 
kalufsen.com.

Ingen information utöver det du skriver in kommer att registreras.

Vänligen gå in på kalufsen.com, försök hitta telefonnummer för klipptid 
och pris för en vanlig klippning.

Nedan följer några frågor och påståenden, vänligen sätt en prick i den 
cirkel närmast det påståendet som bäst stämmer överens med hur du 
upplever kalufsen.com.

En prick i mitten innebär att du inte håller med något av påståendena. 

*Obligatorisk

Vänligen fyll i Kön och Ålder*

Vad förväntar du dig från en frisörsalongs webbplats?*

Kalufsen.coms design är:*
                       1    2    3   4   5

Oattraktiv Attraktiv

Kalufsen.coms design är:*
                 1   2    3   4   5

Tråkig Kreativ

Kalufsen.coms design är:*
                      1   2    3    4   5

Omodern Modern
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Ord som beskriver kalufsen.com*
1   2    3    4   5

Oanvändbar Användbar

Ord som beskriver kalufsen.com*
                       1   2    3    4   5

Opraktisk Praktisk

Ord som beskriver kalufsen.com   *
                                 1   2    3    4   5

Inte 
informativ

Informativ

Ord som beskriver nya kalufsen.com*
                                1   2    3    4   5

Oinspirerande Inspirerande

Ord som beskriver kalufsen.com*
                         1   2    3    4   5

Irriterande Hjälpsam

    
Informationen på kalufsen.com var:*

1   2    3    4   5

Otillräcklig Tillräcklig

Efter att jag har använt kalufsen.com är jag:*
                     1   2    3    4   5

Inte nöjd Nöjd

Finns det något som kan förbättras på kalufsen.com och i så fall vad skulle du vilja 
se förbättra på kalufsen.com?*
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Bilaga C: Webbenkätundersökning – nya kalufsen.com

kalufsen.com enkät (Ny version)
Detta är ett formulär för en enkät med åsiktsfrågor om den nya versionen 
av kalufsen.com.

Ingen information utöver det du skriver in kommer att registreras.

Vänligen gå in på kalufsen.com, försök hitta telefonnummer för klipptid 
och pris för en vanlig klippning.

Nedan följer några frågor och påståenden, vänligen sätt en prick i den 
cirkel närmast det påståendet som bäst stämmer överens med hur du 
upplever uppdaterade kalufsen.com.

En prick i mitten innebär att du inte håller med något av påståendena. 

*Obligatorisk

Har du svarat på enkätfrågor om den gamla versionen av Kalufsen.com?*
 JA

 NEJ

Vänligen fyll i Kön och Ålder*

Nya Kalufsen.coms design är:*
                       1    2    3   4   5

Oattraktiv Attraktiv

Nya Kalufsen.coms design är:*
                 1   2    3   4   5

Tråkig Kreativ
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Nya Kalufsen.coms design är:*
                      1   2    3    4   5

Omodern Modern

Ord som beskriver nya kalufsen.com*
1   2    3    4   5

Oanvändbar Användbar

Ord som beskriver nya kalufsen.com*
                       1   2    3    4   5

Opraktisk Praktisk

Ord som beskriver nya kalufsen.com   *
                                 1   2    3    4   5

Inte 
informativ

Informativ

Ord som beskriver nya kalufsen.com*
                                1   2    3    4   5

Oinspirerande Inspirerande

Ord som beskriver nya kalufsen.com*
                         1   2    3    4   5

Irriterande Hjälpsam

    
Informationen på nya kalufsen.com var:*

1   2    3    4   5

Otillräcklig Tillräcklig
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Efter att jag har använt nya kalufsen.com är jag:*
                     1   2    3    4   5

Inte nöjd Nöjd

Vilken webbplats föredrar du?*
 NYA kalufsen.com

 GAMLA kalufsen.com

Så här såg den GAMLA kalufsen.com ut
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Bilaga D: Pappersenkätundersökning – nya 
kalufsen.com

Detta är ett frågeformulär för en enkät med åsiktsfrågor om den nya versionen av 
kalufsen.com.

Ingen information utöver det du skriver in kommer att registreras.

Nedan följer några frågor och påståenden, vänligen sätt ett kryss i den ruta närmast det 
påståendet som bäst stämmer överens med hur du upplever kalufsen.com.

En prick i mitten innebär att du inte håller med något av påståendena. 

Kön:___ Ålder:___

Kalufsen.coms design är

     Oattraktiv             Attraktiv

Kalufsen.coms design är

           Tråkig             Kreativ

Kalufsen.coms design är

      Omodern             Modern

Ord som beskriver kalufsen.com

  Oanvändbar             Användbar
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Ord som beskriver kalufsen.com

  Opraktisk             Praktisk

Ord som beskriver kalufsen.com

         Inte informativ             Informativ

Ord som beskriver kalufsen.com

          Oinspirerande             Inspirerande

Ord som beskriver kalufsen.com

    Irriterande             Hjälpsam

Informationen på kalufsen.com var

  Otillräcklig             Tillräcklig

Efter att jag har använt kalufsen.com är jag

      Inte nöjd             Nöjd
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Bilaga E: Intervju

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 1?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 2?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 3?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 4?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 5?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 6?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 7?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 8?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 9?

Vad var anledningen till att du svarade som du gjorde på påstående 10?

Vad förväntar du dig från en frisörsalongs webbplats?

Tycker du att kalufsen.com har det du förväntar dig av en frisörsalongs webbplats?
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