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Sammanfattning 
På uppdrag av Berga Herrfrisör har det i det här examensarbetet skapats en webbplats där salongens 

kunder ska kunna gå in och boka tid. Kravet från salongen var att sidan ska vara användarvänlig och 

att det inte ska krävas speciellt mycket datorvana för att kunna genomföra en bokning. För att ta fram 

detta skapades en prototyp av bokningssystemet som testats på salongens kunder. Efter feedback från 

kunderna och ändringar skapades sedan bokningssystemet som sedan fick genomgå ett användartest. 

Den slutsats som sedan drogs av användartestet var att bokningssystemet håller en bra 

användarvänlighet för salongen. Alla testpersoner lyckades genomföra testet även om en av kunderna 

gjorde några mindre misstag. Anledningen till misstagen beror troligtvis på att testpersonen inte läst 

instruktionerna och därför valt fel alternativ. Med hjälp av felmeddelanden lyckades testpersonen ändå 

genomföra bokningen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Berga herrfrisör är en frisörsalong som startades och drivs av Pär Andersson. I dagsläget är 

det han och frisören Elin Karlsson som jobbar heltid på salongen. Salongen har idag ingen 

hemsida över huvud taget utan det enda man kan hitta om salongen på internet är i stort sätt 

telefonnummer och adress. Salongens kunder är till stor del äldre män och det är ett problem 

man hoppas kunna ändra på med en hemsida och ett bokningssystem online. Tanken är då att 

man ska synas mer utåt och även att folk ska kunna kolla priser och öppettider utan att behöva 

komma in på salongen. De tror också att det finns människor som föredrar att sitta hemma i 

lugn och ro och kolla lediga tider och göra sin egen bokning istället för att behöva ringa och 

fråga. Något salongen dock påpekat är att de vill ha ett så lättanvänt bokningssystem som 

möjligt. Med tanke på att många kunder är äldre och oftast besitter mindre datorvana är det 

viktigt att även de ska klara av att genomföra bokningsprocessen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med detta arbete är att få fram en bra hemsida som uppfyller Berga Herrfrisörs 

önskemål. Hur utformar man då ett bokningssystem som är så lätt att använda att nästan vem 

som helst kan boka tid hos en frisör? Med detta menar jag att alla de som kan surfa och kolla 

runt på nätet ska klara av att gå in på hemsidan och utföra en tidsbokning hos en frisör.  

1.3 Metod 

Eftersom salongen vill lägga fokus på användarvänligheten är det viktigt med en enkel och 

tydlig struktur på hemsidan. Därför har jag valt att göra en pappersprototyp. Anledningen till 

att göra en prototyp innan är för att försöka undvika problem i ett senare stadie då det kommer 

kräva mer arbete och ta längre tid att handskas med. När man tar fram en prototyp kommer 

det först utföras en tänkbar lösning, sedan kommer den testas på ett antal tänkbara användare 

och bearbetas utefter den feedback man får av testerna. Detta upprepas sedan ett par gånger 

till tills man kommit fram till en lösning som uppfyller de mål man hade med prototypen. 

Detta arbete kommer jag gå igenom senare i rapporten. När webbplatsen är klar kommer jag 

genomföra ett test även på den för att se om jag lyckats uppnå den önskade 

användarvänligheten på sidan.  

Som litteratur valde jag att använda mig av "Sams Teach Yourself PHP" för att sätta mig in i 

språket PHP. Den går också igenom bra hur man skapar loginsidor, sessions och hur man 

använder PHP tillsammans med MySQL. Det är funktioner jag planerade att använda mig av 

vilket gjorde detta till en bra guide att börja med. Anledningen till att jag använder PHP var 

att jag tidigare testat på JSP (JavaServer Pages) och ville testa något nytt. PHP är mycket 

populärt och har ett stort community. Sen har jag hört att det också ska vara lättlärt så därför 

valde jag att använda mig av det. Att jag seden kör med MySQL är dels då att jag jobbat lite 

med det innan men också för att det är populärt att använda tillsammans med PHP vilket 
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borde betyda att det finns mer information om det på nätet. Under implementeringen av koden 

uppkom det självklart problem. Det löste jag oftast genom att söka runt på nätet men en sida 

som jag använt som baskälla för PHP- koden är "www.php.net". Där finns förklaringar och 

exempel på hur koden och funktioner i PHP fungerar.  

 Eftersom jag inte jobbat med PHP tidigare började jag arbetet med att sätta mig in i hur 

koden fungerade för att se hur avancerad det är. Detta för att kunna bedöma vad jag skulle 

klara av och hinna med. Sedan hade Elin och jag ett möte där vi satte ihop kundkraven. Vad 

som skulle vara skall-krav och vad som skulle göras om det fanns tid över. Det är viktigt att 

sätta upp ett mål så man redan från börja vet vad som skall och inte skall finnas med i arbetet. 

Efter prototypsarbetet sedan byggde jag upp databasen för användare och bokningar för att 

kunna lagra den information som behövs för användarkonton och bokningar. När det sedan 

var klart kunde jag börja bygga upp webbplatsens struktur och innehåll. Jag jobbade först med 

att få till innehållet och funktionerna så att sidan fungerade som den skulle eftersom det är det 

jag ska lägga fokus på. Sedan jobbade jag fram en design på sidan för att få till ett bra 

utseende på webbplatsen. Det var när jag började jobba med det som jag märkte hur svårt och 

jobbigt det var att sitta och försöka få alla element på sin plats. När man till slut lyckats få allt 

på plats byter man webbläsare eller upplösning för att märka att det inte alls ser likadant ut 

där. Detta var väldigt tidskrävande och tog mycket energi att sitta med. För att lösa problemet 

använde jag 960 Grid System som är ett ramverk för CSS. Sist gjorde jag 

administratörssidorna eftersom antalet funktioner där berodde på hur mycket tid jag hade 

över. Hur Detta har utförts står det om i kapitlet Genomförande. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom examensarbetet är under en begränsad tid måste man också begränsa arbetet man 

ska utföra. Det är omöjligt att hinna med allt under dessa veckor så jag har därför tillsammans 

med min examinator valt att göra dessa avgränsningar. När examensarbetet redovisas behöver 

inte sidan vara publicerad utan det räcker med att den är i stort sett  klar för att publiceras. 

Säkerheten är en annan del som jag inte kommer lägga tid på. Med tanke på att sidan enbart  

innehåller bokningar och att inga betalningar genomförs, valde jag att prioritera bort det. Med 

den tid jag har på mig känner jag att jag inte kommer hinna med det. Det får i så fall bli något 

man kan jobba vidare på efter examensarbetet om frisörsalongen vill vidarutveckla hemsidan.  

På sidan kommer det finnas ett administrativt login för frisörerna och antalet funktioner där 

har vi satt lite öppet beroende på hur mycket tid som kommer gå åt till de andra momenten i 

arbetet. 
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1.5 Rapportens struktur/disposition 

Rapporten är uppdelad kapitelvis och tar upp följande: 

Teoretisk Bakgrund - Teknik - Information om de tekniker och programmeringsspråk som 

använts under arbetet. 

Teoretisk Bakgrund - Utvecklingsmetodik - Information om de hjälpmedel som använts 

under arbetet. 

Genomförande - Hur arbetet har utförts och hur jag har gått till väga när jag utfört de olika 

momenten i arbetet. 

Diskussion slutsats - utvärdering av arbetet och svar på rapportens frågeställning. 

2  Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer jag förklara vissa grundläggande begrepp som läsaren kommer ha användning av senare 

i rapporten. Kapitlet är indelat i två delar, teknik och utvecklingsmetodik.  

2.1 Teknik 

I det här första delkapitlet finns information om alla olika tekniker och programmeringsspråk jag använt mig av 

i arbetet. 

2.1.1Internet 

Internet är uppbyggt omkring en server-klient arkitektur. Din dator använder program som i 

det här fallet kallas för klient. Programmen som oftast är en webbläsare kommunicerar med 

ett annat program på en fjärrdator. Denna sida som webbläsare kommunicerar med kallas för 

server. Hur den här kommunikationen fungerar kan variera lite beroende på vilka 

programmeringsspråk som används. Här i figur 1 visas ett exempel på hur det går till när en 

användare vill gå in på en sida som använder sig av HTML-kod. 

 

Figur 1 källa: http://www.webdevelopersnotes.com/basics/model1.gif 
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1. Du som användare vill gå in på en sida på internet skickas en förfrågan till servern.  

2.  Servern i sin tur tar emot förfrågan och letar upp filen klienten har frågat om och 

skickar tillbaka den till klienten.  

3. Klienten som i det här fallet är webbläsaren får tillbaka informationen och visar upp 

den i form av en webbsida på skärmen. 

Dessa hemsidor klienten får tillbaka är statiska där innehållet alltid är detsamma. För att få 

en dynamisk webbsida finns det programmeringsspråk som exempelvis PHP, ASP och 

JSP som man kan använda sig av. Då går det till som i figur 2 när klient och server 

kommunicerar. 

  

Figur 2 källa: http://www.webdevelopersnotes.com/basics/model3.gif 

1. Du som användare vill gå in på en sida på internet innehållande PHP-kod. 

Webbläsaren skickar iväg en förfrågan efter php-filen och skickar med olika 

programvariabler.  

2. PHP-filen letas upp av servern och den översätter PHP-sidan tillsammans med 

variablerna och genererar en HTML-sida utav det. 

3. Den genererade sidan skickas sedan ut som en vanligt HTML-sida till klienten. 

4. Webbläsaren i sin tur tar emot sidan precis som vanligt och visar den för användaren 

utan att veta om hur den har bearbetats innan. 

På det här sättet skickas alltså data mellan klient och server och det kallas för ”Server side 

scripting”. Som i det här exemplet så behandlas all PHP-kod på serversidan och det är 

alltså bara vanlig HTML-kod som skickas ut till webbläsare. Med denna metod hålls då 

PHP-koden skyddad och det går inte för användare att komma åt och se hur den är 

uppbyggd. 

 

 

 

http://www.webdevelopersnotes.com/basics/model3.gif
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2.1.2 Html 

HTML (Hyper Text Markup Language) är ett dataspråk som används för att skapa hemsidor 

med. Alla hemsidor är i grunden uppbyggda av HTML språket och det är det webbläsarna 

läser in för att visa hemsidorna på det sättet skaparen byggt upp hemsidan. HTML är 

uppbyggt av element ofta kallade taggar som bygger upp sidornas innehåll. Html kompileras 

inte utan webbläsaren läser in filen och det är sedan taggarna som separerar den normala 

texten och bestämmer format och placering på text och bilder.(1. Kyrnin, 2012).HTML är 

fortfarande ett språk under utveckling och hela tiden kommer nya standarder och 

specifikationer för att utöka språkets funktionalitet. Från början när HTML 1.0 släpptes var 

det inte många som använde sig av språket som var väldigt begränsande.  Men 1994 

grundades W3C (World Wide Web Consortium) för att standardisera och utveckla språket i 

rätt riktning. Standardiseringen behövs för att sidorna ska ha samma utseende oavsett vilken 

webbläsare du använder. Idag är HTML 5.0 den nya standarden som är utvecklad och 

anpassad för internet nu och i framtiden (Shannon, 2012). 

2.1.3 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk som används för att underlätta arbetet med layouten 

på hemsidor. Istället för att i sin HTML kod specificera saker som position, färg och stil på 

text, tabeller och andra objekt så har man en extern textfil där man samlar all denna 

information. CSS koden lägger alltså inte till något extra på hemsidan utan bestämmer bara 

hur den presenteras.  På detta vis kan man då också skapa klasser med specifika attribut som 

man sedan kan återanvända på fler olika sidor vilket gör att man slipper återupprepa massa 

kod för sin layout. Detta  underlättar underhållsarbete av både innehåll och layout på sidorna 

när man istället för att gå in på varje sida och ändra kan gör en ändring i den externa CSS-

filen. (W3C, 2012). 

 

2.1.4 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) är ett skriptspråk som ofta används när man vill skapa en 

dynamisk hemsida för att lägga till funktioner som inte HTML klarar av. PHP tillåter 

hemsidan  att samla in, bearbeta och använda data för att styra hur sidan kommer se ut för 

användaren.(What are PHP and MySQL, 2012 (www)). Den största skillnaden mellan  

HTMLoch PHP är att en sida gjord i enbart HTML-kod laddas den skrivna koden ner med 

sidans innehåll och webbläsaren läser av koden för att sedan visa upp det för användaren. 

Med PHP-kod så fungerar det istället så att koden behandlas direkt på serversidan och skickar 

sedan iväg utdata till webbläsaren för att visas upp för användaren. Denna utdatakod som 

skickas iväg kommer se ut som vanlig HTML-kod och därför ser man aldrig någon PHP-kod 

när man kollar källkoden för hemsidor.(Web Development: How does PHP work? 2012 

(www)). En  av de mest användbara funktioner i PHP är stödet för ett stort antal olika 

databaser. PHP har även stöd för att kommunicera med andra tjänster som till exempel LDAP, 

IMAP, POP3, HTTP. (The PHP Group, 2012). PHP distribueras som öppen källkod vilket 

betyder att det är gratis att använda vilket är en anledning till att det blivit ett av de mest 

populära serversideskriptspråken. (Mühlen, 2012) 
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2.1.5 Databas 

En databas är en samling av information som lagras på ett organiserat sätt för att det ska vara 

lättåtkomligt  och enkelt att uppdatera. Alltså är ordet databas ett samlingsnamn för den 

lagrade informationen och den kan bestå av till exempel telefonnummer, persondata eller 

bilder. Det finns olika typer av databaser och den vanligaste i dagsläget är Relationsdatabas. 

Precis som ett exceldokument innehåller relationsdatabaser kolumner och rader. Varje 

kolumn innehåller ett specifikt attribut och varje rad representerar den inmatade data. Ett bra 

exempel på det här kan vara om man ska ha en databas över personers telefonnummer så kan 

man för enkelhetens skull bara lagra namn och telefonnummer. Då kommer i det här fallet 

namn och nummer vara kolumnerna, alltså de olika attributen. Personerna man sedan lägger 

in namn och nummer på kommer lagras rad för rad. Skillnaden mellan en databas och en 

vanlig tabell är att det sedan går att utföra en rad olika funktioner så som att bara hämta den 

data som uppfyller ett visst krav. (Chapple, 2012). En relationsdatabas är uppbyggd av flera 

olika tabeller som är sammankoppla med hjälp av främmande nycklar. Ett exempel skulle 

kunna vara en tabell över patienter och en över läkare på ett sjukhus. Då skulle patienterna ha 

ett fält med LäkareID för att förknippas med vilken läkare de har. I dessa Relationstabeller får 

inte två likadana rader förekomma. Därför används något som kallas primärnycklar. Detta 

värde måste vara unikt för varje rad och skilja det från de andra raderna.  

Patienter 

Personnummer Namn avdelning LäkareID  

880420 - 2036 Axel 21.300 2565  

640304 - 1980 Pelle 23.800 2459  

711120 - 2045 Anna 22.500 2540  

Exempel 1:I det här exemplet används personnummer som primärnyckel vilket ofta visas 

med en understrykning. Personnummer är ett bra exempel på primärnyckel eftersom det är 

unikt för varje människa. "LäkareID" är här en främmande nyckel som kopplar samman den 

här tabellen med tabellen över läkare. Där är då "LäkareID" en primärnyckel som är unik för 

varje läkare och man kan då se här vilken läkare som är kopplad till vilken patient. 

 

2.1.6 SQL 

SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat språk för att  hämta data från en 

relationsdatabas. Ett exempel på en SQL-förfrågan från databasen i exempel 1 skulle kunna se 

ut så här: 

SELECT Personnummer, Namn FROM Anställda WHERE Lön >22.000 

Denna förfrågan skulle ge följande resultat: 
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Anställda 

Personnummer Namn    

640304 - 1980 Pelle    

711120 - 2045 Anna    

 

Det är SELECT här som bestämmer vad man ska hämta från databasen vilket i det här fallet 

är personnummer och namn. FROM används för att definiera vilken databas man ska hämta 

ifrån och sen sist kommer WHERE som är ett villkor som måste uppfyllas av de raderna som 

hämtas. I det här fallet var det två av tre rader som uppfyllde villkoret att ha högre lön än 

22.000 och hämtades från databasen. Det här är bara ett exempel på en väldig enkel SQL-

förfrågan där man hämtar data. SQL används också  för att lägga till rader (INSERT), ta bort 

poster (DELETE) eller ändra befintliga poster (UPDATE) i databasen. (Chapple, 2012). 

2.1.7 Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) är en teknik för att uppdatera hemsidor utan att 

ladda om hela sidan. Denna teknik fungera så att när användare klickar på ajax-applikation 

skickas en förfrågan om data till servern. Servern får in förfrågan, bearbetar den och skickar 

tillbaka ett svar med data till webbläsaren som uppdaterar ajax-applikationen utan att hela 

sidan behöver laddas om. Ajax är ett nytt sätt att använda sig av teknik som redan utvecklad 

och stabil. Det är idag vanligt förekommande och används på sidor som till exempel 

Facebook, Youtube och Gmail.(2. Kyrnin, 2012). 

2.2 Utvecklingsmetodik 

I det här andra delkapitlet finns information om de olika metoder och ramverk jag använt mig av i arbetet med 

webbplatsen. 

2.2.1 Prototyping 

När man ska skapa ett nytt system av något slag är det alltid svårt att från början veta precis 

hur man utformar designen och implementerar olika funktioner för att få det önskade 

resultatet. Det är därför viktigt att hitta någon metod för att i ett tidigt stadie få sig en bra bild 

av hur systemet ska se ut för att undvika problem i ett senare skede. Prototyping är en metod 

vars syfte är att undvika att dessa senare problem uppstår och man tidigt får fram en lösning 

som är anpassat för den användargrupp som kan tänkas komma att använda det. Det är ett sätt 

att testa fram en användarvänlig lösning genom feedback. En prototyp är en testmodell av det 

tänkta systemet och ser ut och fungerar som den färdiga produkten men består av något 

enklare material. Det finns olika typer av prototyper, Low-fidelity (lo-fi) och High-fidelity 

(hi-fi) prototyper. Lo-fi prototyperna är gjorda av papper eller andra enklare material och tar 

kort tid att utveckla. Hi-fi prototyper är istället datorbaserade och tar lång tid att skapa och 

göra förändringar i. (Retting, 1994) 
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Några fördelar med prototyping: Några nackdelar med prototyping: 

 Sänker utvecklingskostnader  Kan leda till bristande analys, att man 

utvecklar systemet efter prototypen isället 

för kravspecifikationen 

 

 Kräver involvering av användare 

 

 Utvecklarna får bra feedback 

 

 Utvecklarna kan bli för fästa vid sin 

prototyp och vill använda prototypen som 

slutprodukt 

 

2.2.2 Pappersprototyp 

Pappersprototyp är en Lo-fi typ av prototyping. Alltså en prototyp som är billig och görs i ett 

tidigt skede av projektet. Man behöver inte ha någon speciell kompetens för att utföra det utan 

i stort sett vem som helst har tillräckliga kunskaper för att rita upp en pappersprototyp. Det är 

viktigt att man tidigt får ner sina idéer och snabbt kunna få chansen att testa det på riktiga 

användare. När man gör en pappersprototyp är det viktigt att sätta en deadline när man ska 

börja sitt första test på personer. Detta för att inte fundera för mycket på olika småsaker i sin 

design, som till exempel hur en meny ska se ut eller vilken text man ska ha i en dialogruta, 

utan istället får ner en design som någorlunda stämmer med din idé och som du kan börja 

testa på personer. Det är först då när man testar materialet på användare och får feedback som 

man kommer få fram en bra funktionalitet och design på sin prototyp. 

2.2.3 Användartest 

 För att utföra ett test behövs det flera personer för att få ut så mycket som möjligt av testet. 

En person är testledare och är den enda person förutom användaren testet provas på, får prata 

under testet. Testledarens uppgifter under testet är att presentera och ge instruktioner för 

användaren men också att uppmuntra användaren till att berätta om synpunkter eller frågor 

om prototypen. Nästa person kommer att vara datorn, alltså styra själva prototypen utifrån vad 

användaren gör för val i testet. Det är viktigt att det är en snabb respons på vad användare 

väljer att göra för att efterlikna en riktig dator så mycket som möjligt. Den tredje personens 

uppgift är att bara observera och anteckna synpunkter användare har att komma med. Även 

användarens felklickningar eller andra observationer ska skrivas ned av observatören. När 

sedan testet är utfört på en eller några stycken så utvärderar man resultatet och kollar över 

prototypen och ser om man kommit fram till några möjliga förbättringar, gör dessa 

förändringar för att senare testa det på en nya användare. Det går då att göra testet både som 

testet såg ut från början och med de nya förändringarna och fråga de nya användarna vilken 

lösning de föredrar. Att kunna göra dessa förändringar och testa nya idéer är en av fördelarna 

med en pappersprototyp. Hade man gjort  en Hi-fi prototyp istället hade ändringarna tagit 

längre tid och man hade då inte haft samma tid att testa nya lösningar. Att använda sig av en 

pappersprototyp är ett snabbt och billigt sätt att få bra och tidig feedback på sitt 

projekt.(Retting, 1994). 
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2.2.4 Ramverk 

Framework eller ramverk som det heter på svenska  är ett sett att underlätta utvecklingsarbetet 

av en hemsida. Det består av ett utvecklat bibliotek med funktioner som uträttar olika saker 

som ofta återkommer på en hemsida. Nackdelen med att använda sig av ett ramverk är att man 

inte har riktig koll på all kod och det kan därför bli svårare att felsöka och det kan ta tid att 

sätta sig in i funktionerna. För detta finns det för de flesta ramverk bra information att hämta i 

manualer eller forum på nätet. Fördelen med ett ramverk är att det är färdiga funktioner som 

är anpassade för att återanvändas vilket underlättar arbetet för utvecklaren och behöver då inte 

skriva om koden själv utan istället sätta sig in i hur funktionerna fungerar. En sådan funktion 

skulle i ett PHP ramverk till exempel kunna vara en koppling mellan hemsidan och databasen 

(Codeigniter, 2012).Det finns olika typer av ramverk för olika programmeringsspråk. 

Codeigniter och CakePHP är exemel på PHP-ramverk medan Prototype och Dojo Toolkit är 

exempel på JavaScript-ramverk. (Vrbljanac, 2012) 

 

2.2.5 960 Grid system 

Alla användare har sin egen skärm och sina personliga inställningar. Inställningarna kan bero 

på vilket avstånd skärmen står, hur bra skärmen är eller hur användaren personligen vill att 

saker ska se ut. Om du då skapar en hemsida utifrån en lite högre upplösning på 1600*1200 

(1600 pixlar bred och 1200 pixlar hög )  så kommer sidan vara för stor för de som har en lägre 

upplösning. Det leder till att användare då istället får scrolla i sidled för att se hela sidans 

innehåll. Det är jobbigt och irriterande för användaren och kan leda till att han eller hon 

istället väljer att lämna sidan. För att detta inte ska inträffa gäller det att anpassa sin sida för 

alla tänkbara besökare. 

960 Grid System är ett CSS ramverk som hjälper utvecklaren med att utforma designen på sin 

hemsida och se till att alla element hamnar där det är tänkt att de ska vara.  960 bygger på att 

man har en hemsida med bredden 960 pixlar. Sedan delas bredden upp i antingen 12 eller 16 

kolumner beroende på hur noggrant skaparen vill dela upp sidan. Kolumnerna skapas med en 

marginal på 10 px vilket leder till att luckorna mellan kolumnerna blir 20 pixlar breda.  För att 

sedan dessa 12 eller 16 kolumner ska få plats på 960 px kommer varje kolumn ha en bredd på 

60 px respektive 40 px. När man sedan ska lägga in ett element i designen behöver du bara 

skriva hur många kolumner elementet ska ligga i för att bestämma hur stor del av sidan som ta 

upp.  
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Figur 3 

I figur 4 visas ett exempel för att förtydliga det här är om man vill ha bredden uppdelad på 3 

olika spalter med olika texter.

 

Figur 4 källa: http://www.webdesignerdepot.com/2010/03/fight-div-itis-and-class-itis-with-the-960-grid-system/ 

Det skapas först en ”container_12” som betyder att vi använder oss av 12 kolumner där varje 

kolumn är 60px bred. Sedan bestämmer ”grid_6” att den första texten ska ligga över de 6 

första kolumnerna . ”Grid_2”  bestämmer att nästa text som ligger i den div:en kommer att ha 

en kolumnbredd på 2 och den sista texten ligger i div:en  ”grid_4” som då har en 

kolumnbredd på 4. När vi räknar ihop ser vi att 6+2+4=12 vilket betyder att de här texterna 

sammanlagt kommer ta upp hela sidans bredd. Här ser ni en bild på hur texterna ser ut när vi 

lägger in dem i koden i föregående bild: 

http://www.webdesignerdepot.com/2010/03/fight-div-itis-and-class-itis-with-the-960-grid-system/
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Figur 5 

Eftersom jag på den här datorn kör med upplösningen 1280x800 så kommer inte sidan ta upp 

hela skärmens bredd utan centreras i webbläsaren. (WordPress Guru, 2012) 

3 Genomförande 
I detta kapitel kommer jag beskriva hur jag gick till väga i det inledande  arbetet och arbetet 

med prototyping.  

3.1 Informationsinsamling 

För att sätta mig in i allt det nya som det här arbetet innebar för mig så ägnade jag mycket tid 

i början åt att samla in information. Jag har tidigare aldrig jobbat något med PHP så jag kände 

där att jag behövde läsa på lite innan jag började med något annat för att få lite koll på hur 

pass svårt det är och vad jag känner att jag kommer klara av/ hinna med och inte. Jag började 

titta runt mycket på internet och lånade några böcker men sen hittade jag en videoguide som 

jag fastnade för. Det var ”Sams TeachYourself PHP and MySQL” som jag kollade igenom. 

Den innehöll både en introduktion till PHP med lättare saker som variabler och loopar men 

också lite mer avancerade saker som inloggning och hur man gör anrop till databaser. 

3.2 Kundkrav 

För att sedan få koll på vad salongen hade för krav på hemsidan bestämde jag ett möte med 

Elin som är representant för salongen. Eftersom de inte har haft någon hemsida tidigare så 

hade de ingen större erfarenhet av det. Jag hade därför förberett en del frågor om till exempel 

hur de jobbade på salongen, frågor om hur beställningarna gick till och vilken information de 

behövde av kunderna vid en beställning. Vi diskuterade sedan en del kring hemsidan och 

vilka funktioner de vill ha med och kom fram till följande: 
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Funktioner som skall finnas med på hemsidan: 

 Inloggningsfunktion så att man kan skapa ett eget konto 

 Bokningssystem så att en inloggad kund ska kunna boka en tid online 

 En administratörssida där frisörerna ska kunna logga in och lägga in telefonbokningar 

och ett schema över bokade tider. 

Utökade Funktioner som kommer skapas i mån av tid: 

 Utöka med ytterligare funktioner för frisörerna som att lägga in specialbokningar, ta 

bort användare, ändra öppettider och  

 

Skallkraven kom vi fram till var de viktigaste funktionerna för webbplatsen men sen kom vi 

också fram till några extra funktioner som kan vara bra men kanske inte nödvändiga från 

början. Elin tyckte att det är bättre med färre funktioner som är ordentligt genomarbetade och 

enkla för att få den användbarhet som de vill ha på sin webbplats. Jag började nu få en bild av 

hur jag har tänkt att bygga upp sidan så det var dags att börja med paperprototyping. 

 

3.3 Prototyping 

Det materiel som behövs för att göra en enklare prototyp är  180g A4 papper, färgpennor och 

post-it lappar. Det tjockare pappret behövs för att tillverka det som kommer utgöra skärmen. 

Det håller bättre och är lättare att jobba med under testerna. Färgpennorna är till för att man 

med hjälp av olika färger ska kunna skilja lätt på olika typer av element på hemsidan som till 

exempel att man har en specifik färg på knappar. Post-it lapparna används till olika typer av 

meddelanden eller menyer som ska finnas med i prototypen. Jag bestämde mig för att det blir 

för mycket att göra en prototyp av hela sidan och alla funktioner som ska finnas med utan 

fokuserade på den biten kunderna kommer använda och då främst bokningsfunktionen. Det är 

den delen av sidan som är den mest avancerade och det var här jag behövde jobba fram en 

logiskt och enkelt  lösning. Denna del kommer användas av många användare medans 

frisörernas del av systemet bara kommer användas av dem själva och kan då vara något mer 

avancerad.  

Jag valde en struktur med en horisontell meny med ”Berga Herrfrisör” som  huvudrubrik 

ovanför. Anledningen till att det blev horisontell istället för vertikal meny var att menyn inte 

innehåller så många rubriker. Då ger den en bättre överblick och passar in i designen på sidan. 

Menyn består av fem länkar till olika undersidor som behövs på webbplatsen. Här i figur 6-7 

är exempel på hur två av sidorna i pappersprototypen såg ut. 
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Figur6 Visar prototypens startsida. 

 
Figur 7 Visar användarformuläret för nya användare. 

 

Min första prototyp gjorde jag enkel med en sida för varje val användare är tvungen att göra. 

Till att börja med ska användaren välja vilken typ av behandling man vill boka. Det var för 

mig mest logiskt att börja med det eftersom det bestämmer hur lång tid som måste bokas in 

och det är något användaren vet redan när den besöker hemsidan. Sedan måste valet av frisör 

göras. när det är gjort kommer man vidare till ett veckoschema för den frisören och användare 

får en överblick över veckans lediga tider. Då är alla val gjorda och man får då upp en 

förfrågan om bokningsbekräftelse. Här man får reda på all information man har valt under 

tidigare sidor och om man nu vill bekräfta sin bokning. Figur 8-11 visar hela 

händelseförloppet  jag precis förklarat och var det testpersonerna fick framför sig när jag 

utgjorde det första testet av min prototyp. 

 

 
Figur 8 Val av behandling. 

 
Figur 9 Val av Frisör. 

 
Figur 10 Veckovy över lediga tider. 

 
Figur 11 Bekräftningsmeddelande för att slutföra 
bokningen. 

 



 
 

14 
 

3.4 Pilottest av prototyp 

För att få feedback på skapandet av ny användare, inloggning och bokningssystemet utfördes 

ett antal tester på fyra olika personer. För att kunna utföra användartestet på rätt typ av 

personer utfördes testen på frisörsalongen. Väntrummet användes som plats för att utföra 

användartesterna. Det var på kunder som antingen väntade på sin tid eller precis blivit klara 

som användartesterna utfördes på. För att utföra testet på ett korrekt sätt ska man enligt 

instruktioner vara tre personer förutom den personen som ska testa prototypen. En testledare, 

en för att styra prototypen och en observatör. Jag hade svårt att lösa detta att få hjälp av två 

extra personer utan valde istället att testledaren också styr prototypen och utfört testerna på 

två personer. Här följer ett exempel på ett scenario som någon av testpersonerna fick utföra: 

Hej! 
Från och med nu är ditt namn Carl Svensson. Din uppgift är att gå in på sidan Berga Herrfrisör och 
registrera Carl som en ny medlem. När du har gjort det ska du sedan logga in och utföra en 
tidsbokning. Du ska utföra behandlingen ”Slingor-folie” och du ska boka tiden den 15 december kl  
11.00. 

 

Testpersonen fick ett antal post-it lappar med personuppgifter för Carl Svensson som de i det 

här fallet ska skapa en användarprofil åt. De fyllde alltså aldrig i något med en penna utan 

lägger istället dit post-it lappar med olika texter. 

 

Den första testomgången utfördes på fyra personer i salongens väntrum. Det var på två män 

och två kvinnor mellan 30-50 år. Testet var mycket givande och jag fick bra feedback från 

personerna som testade prototypen. Många förändringar utfördes utifrån det men jag 

upptäckte också egna åtgärder när jag observerade. Här är de större förändringar jag utförde 

på prototypen efter testrunda 1som utfördes på fyra personer:  

 Observation: När testpersonerna skulle utföra sin bokning och kom till sidan med val 

av behandling tvekade alla och förstod inte riktigt hur rullisten fungerade. Det märktes 

att det var på grund av prototypen och inte otydlighet i bokningsprocessen. 

 Ändring: Ett förtest för att personerna ska förstå hur pappersprototypen fungerar 

innan de börjar använda den riktiga prototypen. 

 Observation:  Testpersonerna blev osäkra och undrandes om bokningen verkligen 

blivit genomförd eller inte. Här behövdes en tydlig sida med information om 

bokningen och bekräfta att bokningen är genomförd. 

 Ändring: En bekräftningssida som kommer upp allra sist i bokningsprocessen och 

som visar att bokningen gått igenom och all information om bokningen. 

 Observation: När det var dags för testpersonen att välja sin tid i ett veckoschema 

uppstod en del tveksamheter över att klicka på rätt tid. Det här var det moment som 

tog klart längst tid för personerna och det var några som drog med fingret för att vara 

säkra på att de klickar rätt. 
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 Ändring: Skriva ut klockslag på de lediga tiderna istället för att ha texten ”ledig” på 

de bokningsbara tiderna(se figur 10). 

 Observation: Jag själv och även några av testpersonerna uppmärksammade att det 

måste finnas med priser och tid på behandlingen så kunden vet om sådan information 

redan när val av behandling utförs. 

 Ändring: Lägga till  tydliga uppgifter om priser och längd på behandling (Figur 8). 

Testrunda 2 utfördes även den i väntrummet och den här gången på tre män och en kvinna. 

Den här gången mellan åldrarna  35 år och 45 år. Efter Testrunda två som utfördes på fyra 

personer var det mindre anmärkningar men här är idéerna som kom upp: 

Det visade sig nu att det var en bra ide att ha ett förtest innan där testpersonen fick lära sig hur 

pappersprototyper fungerar. Nu var det inte alls samma tveksamheter och felklickningar i den 

riktiga prototypen. Det blev nu lättare att förstå vilka felklickningar som berodde på en 

otydlig eller ologisk design och vad som berodde på att testpersonen inte förstod hur 

pappersprototyper fungerade.  

 Observation: Det dök här upp en idé om att göra bokningsprocessen kortare. Genom 

att lägga ihop flera val på samma sida skulle det minska på antalet olika sidor. Det 

skulle kanske uppfattas som en enklare lösning. 

 Ändring: Lägga ihop val av frisör och val av behandling på samma sida för att korta 

ner antalet sidor i bokningsprocessen. 

 

 Observation:  När testpersonerna fått sitt senario de ska genomföra var det redan 

från början lite tveksamhet om vart man skulle börja klicka. Två av tre testpersoner 

var lite tveksamma om vad man skulle klicka på när man skull skapa sin 

användarprofil. Det som de tvekade över var om de skulle klicka på ”bli medlem” 

eller på ”logga in”. 

 Ändring: Ta bort ”bli medlem”-knappen på menyn och istället ha ett val på 

inloggningssidan där man kan bli medlem. 

Till testrunda tre använde jag mig av den tidigare prototypen men nu också en med de nya 

förändringarna. Under testrunda 3 användes båda prototyperna på personerna och 

testpersonerna fick säga vilken variant de kände var mest bekant, den de skulle föredra. De tre 

personer det utfördes på hade alla samma åsikt om att behålla en knapp för att bli medlem på 

menyn för att det var lättare att hitta. Däremot var det nya sättet att ha både val av frisör och 

behandling på samma sida något som alla gillade och tyckte var ett bättre alternativ. Denna 

process med tester och åtgärder skulle självklart kunna fortsätta och man skulle säkert komma 

fram till fler nya bra idéer men efter tre testrundor kände jag att testerna flöt på så pass bra att 

det var läge att gå vidare från prototypen och börja arbeta med den riktiga webbplatsen istället 
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3.5 Databasen 

Den data som behöver sparas ner i databasen är all information om användarna och 

bokningsinformation från alla bokningar. Jag använder mig av mySQL som databas och för 

att bygga upp databasen använde jag mig av phpMyAdmin. Det är en webbaserat gränssnitt 

för att bygga upp och redigera sin databas. Att jag valde den databasen är dels för att den är 

gratis, men också för att jag jobbat med den i en tidigare kurs och hade vissa förkunskaper. 

Vilken information som kommer sparas om användarna kom jag och Elin fram till under ett 

av våra möten. Även informationen om bokningarna frågade jag Elin om hur de brukar göra 

när de tar sina bokningar men sen har jag lagt till lite information som jag märkte kommer 

behövas för att bokningssystemet ska fungera. För att få en bra överblick överblick över 

vilken data som ska lagras och vilket samband de olika tabellerna har kan det vara bra att rita 

upp ett ER-diagram. Figur 12 innehåller ett ER-diagram som visar kopplingen mellan 

tabellerna/databaserna och alla attribut varje användare eller bokning innehåller. de ovala 

figurerna innehåller den data som är tänkt ska lagras i den rektangulära tabell som ovalen är 

kopplad till. Den typ av koppling mellan tabellerna betyder att en bokning bara kan ha utförts 

av en kund men att en kund kan göra flera bokningar. 

 

 

Figur 12 

I min tabell för kunder har jag valt att sätta ett ID som primärnyckel och det är satt till ”auto 

increment” för att automatisk öka med ett för varje ny användare som läggs till i databasen. 

De resterande attributen för kunderna är vanlig persondata som email, telefonnummer och 

liknande förutom anv_level. Det används till för att bestämma om användaren ska logga in 

som kund eller frisör. Kundtabellen är kopplad till Bokningstabellen på så sätt att varje 

bokning som utförs kommer innehålla ett KundID vilket då är samma ID på den kund som 

utfört bokningen. Det gör då kundID till främmande nyckeln tabellen bokningar som framgår 

i det här databasdiagrammet. 

ID Namn Email Telefonnummer Adress Postnummer Postort Password Anv_level 

bokningsID kundID Starttid Sluttid Behandlingstyp Telefon_namn Telefon_nummer frisor 

1 N 
Har Bokat 

Frisor 

Telefon_nummer 

Telefon_namn Behandlingstyp 

Sluttid 

Starttid 

KundID 

BokningsID 

anv_level 

password 

postort postnummer 

Telefonnummer 

Adress 
Email 

Namn 

ID 

Kunder Bokningar 
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I tabellen Bokningar är det BokningsID som är primärnyckel och den är också satt till auto 

increment och kommer därför öka med ett för varje ny bokning som läggs in i databasen. 

Attributen starttid, sluttid, behandlingstyp och telefonnummer är deninformationen salongen 

brukar ta vid en tidsbokning. Frisor, telefon_nummer, telefon_namn är extra attribut vilket 

behövs för olika funktioner på webbplatsen. Frisör är ett nummervärde som bestämmer vilket 

frisör bokningen gäller. Telefon_namn och telefon_nummer är information som används när 

frisörerna lägger in telefonbokningar som jag kommer gå igenom senare i 

rapporten.Tabellerna är kontrollerade att de uppfyller kraven för att vara i normalform och 

alla textattribut har kollationering satts som tf8_swedish_ci för att få med tecken som "åäö". 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Webbplatsens innehåll 

När en ny användare kommer in på sidan finns det fem olika sidor användaren har tillgång till 

i huvudmenyn. Det är ”startsidan”, ”om oss”,” priser”, ”logga in” och ”bli medlem”. Sidorna 

”om oss” och priser innehåller allmän information om salongen som kunder kan tänkas vara 

intresserade av för att få ett första intryck av salongen och få reda på vilka typer av 

behandlingar som kan utföras och vilken prisnivå behandlingarna ligger på. ”Logga in”-sidan 

är precis som det låter bara en sidan för själva inloggningen och ”bli medlem” är en sida med 

ett formulär användaren får fylla i. Det är persondata frisörerna behöver för att kunna ta emot 

bokningar från medlemmarna. När användaren sedan är inloggad får man tillgång till 

bokningssidan. När frisörerna däremot loggar in får de tillgång till lite mer. Eftersom de 

loggar in som administratörer får de även tillgång till ”Bokningar”, ”Telefonbokningar” och 

”Medlemmar”. ”Bokningar” är en sida med ett veckoschema där frisörerna kan se veckans 

bokningar och namnet på personen som har utfört bokningen. Namnen är sedan klickbara och 

frisörerna får då upp en sidan med all information de kan tänkas behöva om bokningen.  
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Här följer en överblick över vilka delar de olika typerna av användare har tillgång till: 

 

 

 

  

3.7 Funktioner 
 

För att hela processen med bokningar ska fungera i praktiken behöves en del andra funktioner 

förutom bokningsfunktionen. Frisörerna behöver ha åtkomst till ett bokningsschema där de 

kan se alla bokningar. De behöver också ha möjlighet att lägga in telefonbokningar i samma 

system. Jag kommer nu gå igenom den slutgiltiga bokningsfunktionen och hur frisörerna 

kommer åt sitt schema och lägger in telefonbokningar i ett administratörsgränssnitt.  

 

 

 

3.8 Bokningsfunktionen 
Denna funktion är den användaren kommer använda sig av när han eller hon vill boka en tid. 

Det är här jag har implementerat och försökt efterlikna resultatet jag fått fram med hjälp av 

prototypen. 

När användaren skapat sin användarprofil måste man först logga in på sidan. Därefter går man 

vidare genom att klicka på ”boka tid” i menyn. Då får man upp förstasidan i 

bokningssystemet som ser ut såhär:  

Ny användare  

 

 Startsida 

 Om oss 

 Priser 

 Logga in 

 Bli medlem 

 

Medlem 

 

 Startsida 

 Om oss 

 Priser 

 Boka tid 

 Logga ut 

Frisör 

 

 Startsida 

 Bokningar 

 Telefonbokning 

 Medlemmar 

 Logga ut 
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Figur 13 

Här i figur 13 ställs man inför två val som man måste göra innan man går vidare. Det är först 

vilken typ av behandling man vill boka och vilken frisör man vill klippa sig hos. 

Behandlingsvalet görs i en rullgardinsmeny. När man valt en behandling i menyn kommer det 

automatiskt upp en text under rullgardinsmenys som beskriver tid och längd på den valda 

behandlingen. Detta görs med ett Ajax- script som uppdaterar den informationen utan att 

sidan laddas om. Sedan ska användaren också bestämma hos vilken av frisörerna tiden ska 

bokas. Valet av frisör kommer man senare ha möjlighet att ändra när schemat över lediga 

tider visas. Detta för att  underlätta för de användare som inte har något krav på vilken frisör 

de klipper sig hos utan istället vill hitta bästa lediga tid för dem. Efter att de två valen är klara 

klickar användare på ”gå vidare” och kommer då vidare till denna sida: 
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Figur 14 

Här i figur 14 får användaren upp ett veckoschema över veckans lediga tider och bokningar. 

Vill man sedan boka en tid längre fram klickar man sig vidare på knappen ”nästa vecka” för 

att hitta en tid som passar en. Eftersom salongen inte har öppet på helgerna går det ej boka in 

några tider där vilket framgår tydligt i schemat. På bilden ovan är  ”föregående vecka”- 

knappen ej klickbar och det finns heller inte någon möjlighet att boka in en tid på måndagen, 

tisdagen eller onsdagen. Det beror på att bilden är tagen på torsdagen den 24:e maj och det är 

då självklart inte möjligt att boka en tid på dagar bakåt i tiden. När man klickar fram till 

nästkommande vecka så är det möjligt att boka in tid måndag till fredag och det finns en 

knapp för att återgå till föregående vecka. Att valet av behandling ligger före schemat i 

bokningsprocessen finns det två anledningar till. Den första är att det är mer logiskt eftersom 

man ofta redan från början vet vad det är man vill göra. Den andra anledningen är att när 

schemat ritas upp behövs information om längden på den bokning som ska läggas in i 

schemat. Är behandlingen så pass lång att den inte kommer hinna slutföras innan nästa 

bokning börjar, kommer den tiden inte vara bokningsbar. Den rutankommer istället vara 

gråmarkerad och inte finnas någon klickbar länk i. När användaren valt en tid för sin 

behandling kommer man sedan vidare till följande sida: 
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Figur 15 

Här  I figur 15 får användaren upp all information angående bokningen. Sen har man 

möjlighet att bekräfta bokningen eller gå tillbaka för att ändra något. Detta är bara en bokning 

som läggs in i systemet och betalning kommer ske på salongen när behandlingen ska utföras. 

När man är nöjd med sin bokning och har klickat på ”Bekräfta” kommer den sista sidan i 

bokningsproceduren upp som är en bokningsbekräftelse: 

 

Figur 16 
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Det är samma information som man fick upp innan men det är nu även en bekräftelse på att 

bokningen är genomförd och inlagd i frisörsalongens system. Nu har användaren fått sin tid 

bokad  kan logga ut från sidan. 

3.9 Designförslag 
Det är viktigt med ett bra förstaintryck när kunder besöker webbplatsen för första gången. 

Salongen hade inga direkta krav på utseendet av sidan utan bara att den skulle vara enkel och 

tydlig. Jag diskuterade även med Elin om det var några speciella färger de skulle föredra på 

sidan men där gav hon mig fria händer att ta fram ett designförslag till henne.  

3.10 960 Grid System 
960 Grid System bygger på en layout med 960 pixlar i bredd.  Denna bredd klarar i stort sett 

alla datorer idag av att visa utan att användaren behöver scrolla i sidled.  Detta är något man 

givetvis vill undvika för att användaren ska få en bra överblick av sidans innehåll. När man 

sedan bygger upp hemsidan får man välja om sidan ska delas in i 12 eller 16 kolumner. Jag 

valde att dela in sidan i 12 kolumner. Eftersom jag inte har så många olika element som ska 

placeras på olika ställen så kände jag att det räckte med 12. Figur 13 visar hur de 960 pixlarna 

som utgör sidans innehåll är uppdelad i 12 kolumner. Dessa kolumner har sedan 10 pixlar 

marginal på varje sidan om sig vilket skapar ett mellanrum på 20 pixlar mellan varje kolumn. 

När jag sedan vill lägga in något som täcker hela sidans bredd lägger jag in det i en så kallad 

”Grid_12”.  Det elementet kommer då precis som det översta elementet i figur 13 få en bredd 

på 940 pixlar eftersom maxbredden är 960 och varje element måste ha  en marginal på 10 

pixlar både före och efter.  

 

Figur 17 
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Om jag istället vill dela upp bredden så en smal bild ska ligga till vänster om en text skapar 

jag en Grid_1 där jag lägger in bilden som kommer få en bredd på 60 pixlar och efter det 

lägger jag in texten i en Grid_11 som då får en bredd på 860 pixlar. Tanken är att man hela 

tiden ska lägga ihop olika ”Grids” så att de tillsammans blir en summa av 12, som i det här 

fallet med en Grid_1 och en Grid_11.  

 

Figur 18 

Här i figur 18 ser man nu tydligt att sidans innehåll ryms inom dessa 960 pixlar och är 

centrerat på sidan.  Denna bild är från en dator som kör med en låg upplösning(1280x800) 

men även om man skulle visa sidan på en dator med högre upplösning skulle sidans innehåll 

ligga kvar centrerat och med samma bredd som tidigare. Skillnaden är att det skulle vara mer 

svart utrymme på sidorna om innehållet. Här visas också hur de två översta elementen, bilden 

och menyn, ligger i varsin grid_12 eftersom de fyller ut hela bredden. Under det kan man med 

hjälp av de rosa ränderna se att bredden är uppdelat på en Grid_10 för texten och en Grid_2 

för öppettiderna till höger. Det är på det här sättet man jobbar med 960 grid system för att få 

till sin design på webbplatsen. 

 

3.11 Administratörsgränssnitt 
För Frisörerna skapades ett administratörsgränssnitt där de ska kunna gå in och se sitt 

bokningsschema och information om bokningarna. De loggar in på samma ställe som 

kunderna gör. Det som skiljer frisörprofilen åt jämfört med en vanlig kunds användarprofil är 

en variabel  "Anv_level" som ligger lagrat i databasen. Om variabeln är satt till 0 kommer 

man loggas som en vanlig kund. Är variabeln däremot satt till 1 kommer man logga in med ett 

administratörsgränssnitt. Gränssnittet ser likadant ut men menyn kommer innehålla länkar till 

andra sidor. Menyn kommer nu istället innehålla alternativen ”Visa Bokningar”, ”Ny 

Bokning” och ”Visa Användare”. Under ”Visa Användare” visas en lista över alla 

användarkonton som finns registrerade. Här kan man få en överblick över alla användare och 

man kan välja att ta bort konton. Under ”Ny Bokning” kan frisörerna lägga in nya bokningar 

från kunder som besöker salongen eller som ringer och vill boka in en tid. Den här 
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bokningsprocessen ser ut ungefär som den för kunderna. Skillnaden är att frisörerna får upp 

fält för att fylla i namn och telefonnummer på kunden som tiden ska bokas för. Denna 

information behövs för att hålla reda på vilken kund bokningen är för eftersom alla bokningar 

skapas med samma frisörskonto. Under ”Visa Bokningar” kommer frisörerna åt sina 

scheman. Hör kommer bokningarna automatiskt läggas in så fort den är slutförd. Här följer ett 

exempel på hur ett veckoschema kan se ut för en frisör: 

 

Figur 19 

Schemat ser ut ungefär som för kunderna men här kan frisörerna se  vem det är som har bokat 

de upptagna tiderna. Här går det inte klicka på de lediga tiderna utan istället är det 

bokningarna som är klickbara. Klickar man på ett namn så får man upp  en sida som här  i 

figur 20: 
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Figur 20 

Här kommer all information om bokningen upp så att frisören kan kolla vilken behandling 

som ska utföras. Är det en boknings som gjorts av en kund online så finns användarens 

uppgifter med också som exemplet visar. Är det däremot en bokning som en frisör lagt in så 

kommer bara bokningsinformationen, namn och telefonnummer upp eftersom ingen annan 

information finns sparad om kunden. För tillfället är det alla funktioner frisörerna har att 

använda sig av. Här går det självklart utöka med fler funktioner vilket jag kommer gå igenom 

senare i stycket ”Framtida arbete”. 

 

3.12 Användartester 
För att utvärdera mitt resultat så utförde jag ett användartest. Testet skulle efterlikna de tester 

jag utförde på prototypen men ändå innehålla en del små förändringar för att få det ska kännas 

så realistiskt som möjligt för personen som utför testet. Detta för att få ett så naturligt 

beteende som möjligt. Här är ett test som fyra personer fick utföra även denna gång utfördes 

testerna på salongen i väntrummet. Testpersonerna var män i åldern 20-50 år. 

Hej! 
Din uppgift är nu att på hemsidan "Berga Herrfrisör", skapa ett nytt konto och fylla i dina 
personuppgifter. Sedan är din uppgift att boka en tid hos din frisör Elin. Du känner att ditt långa hår 
börjar bli väldigt långt så du vill korta av det en bit. Du är tyvärr fullbokad resten av veckan men 
någon eftermiddag nästa vecka skulle passa bra för dig. Lycka till! 
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Istället för att som tidigare fylla i påhittade namn och personuppgifter så fick nu 

testpersonerna fylla i sina egna personuppgifter. En annan skillnad sen tidigare var att tiden 

inte var specificerad exakt utan mer flexibel för att efterlikna hur det brukar vara när man ska 

boka en tid hos en frisör. Av de fem personer testet utfördes på lyckades fyra utföra en 

bokning utan problem. Den femte personen lyckades utföra bokningen men gjorde två små 

misstag på vägen. Det första misstaget var att när testpersonen fyllde i sina personuppgifter 

skrev han dit förnamn under namn och efternamnet där mailadressen skulle fyllas i. När 

testpersonen sedan kände sig klar och klickade på "bli medlem" kom ett meddelande upp om 

att mailadressen var felaktigt ifylld. Testaren lyckades då direkt se vad felet var och problemet 

åtgärdades. Det andra misstaget var att testpersonen var lite för snabb och missade valet av 

frisör. Det kom då upp ett meddelande om att valet inte var gjort och testpersonen fyllde i det 

och lyckades slutför sin bokning. En orsak till misstagen kan vara som Erik Gejer beskriver i 

sin artikel " Hur vi läser på webben"  där  han beskriver hur vi skummar igenom texter för att 

hitta något vi tycker är intressant.  
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4 Diskussion och Slutsats  
Att ta fram en webbplats till en frisörsalong kändes från början som en enkel uppgift. Jag 

hade en ganska klar bild av hur jag skulle bygga upp sidan och kände mig tidigt redo för att 

börja implementera koden. Det var för att undvika senare problem som jag valde jag att göra 

en prototyp av bokningssystemet. Det var då när jag började testa prototypen på olika 

personer som jag förstod att det inte skulle bli så "lätt" som jag från början trodde. När jag 

utförde de första testerna märkte jag till att börja med att det var många saker som var lätta att 

missa när man planerar arbetet. Jag hade exempelvis inte med någon bekräftelse-sida som 

visades när man utfört en bokning.  Efter flera tester började mer och mer falla på plats men 

tiden för hur länge jag kunde jobba vidare med prototypen var begränsande. Det är något jag 

känt under hela arbetet att när man skapar en webbplats blir man aldrig klar. Man hittar alltid 

nya saker man vill göra och saker man vill förbättra. Därför var det viktigt att försöka hålla sig 

till sin planering och gå vidare i arbetet. En annan sak jag lärt mig är hur viktigt  det är att 

utföra tester. En sak som kan verka självklart för en annan kanske är helt främmande eller 

uppfattas på ett helt annat sätt av någon annan. Att genom några tester se hur testpersonerna 

reagerar på olika saker har hjälpt mig massor i mitt arbete. Ett exempel är att jag i början hade 

texten "ledig" som länkar i luckorna i bokningsschemat. efter att ha testat det med prototypen 

märke jag att många satt och drog fingret för att vara säkra på att klicka i rätt ruta. Åtgärden 

blev då att varje ruta istället innehöll en länk med klockslaget istället. Resultatet blev att 

testpersonerna nu var säkrare och förstod snabbare vart de skulle klicka. I Testerna märktes 

det också tydligt att testpersonerna hade en tendens att inte läsa text om den var för lång. Som 

Gejer beskriver i sin artikel "Hur vi läser på webben" så skumläser  personerna i många fall 

tills de hittar det de söker eller verkar intressant. Längre texter ska man därför försöka 

undvika om man vill fånga användarens intresse. Han menar inte att läsarna aldrig läser "på 

djupet" utan att man först skummar texten för att sedan dyka in i den om man finner den 

intressant. Detta är nog den största anledningen till misstagen i användartestet. Att personen 

har skummat över sidan och missat någon information och därmed valt fel alternativ. Sedan 

tror jag att det är en annan sak att sitta hemma själv vid sin dator utan folk omkring sig som 

iakttar vad man gör. Då känner man ingen press på sig att göra rätt eller att det måste gå 

snabbt som jag tror många av testpersonerna gjorde mer eller mindre. Även om jag tydligt 

innan har förklarat att det är min prototyp jag testar och vill förbättra, är det nog många som 

känner att de själva vill göra bra ifrån sig och klara uppgiften. Detta är något som är svårt att 

komma ifrån men jag tror inte testresultatet påverkades så mycket av det. Jag tycker det gav 

mig en bra grund att stå på inför implementeringen av webbplatsen.  

Frågeställningen var " Hur utformar man ett bokningssystem som är så lätt att använda att 

nästan vem som helst kan boka tid hos en frisör?". För att se om jag lyckats uppnå den 

användarvänligheten på webbplatsen så utförde jag "sluttestet". Resultatet där blev att fyra av 

fem utförde testet utan problem. Den sista personen hade två mindre misstag men lyckades 

ändå slutföra sin bokning. Det var garanterat inte sista gången någon gör fel i sin bokning 

men det viktiga är att testpersonen meddelas om vad som är fel och kan rätta till det. 

Resultatet är jag nöjd med och tycker jag har uppnått kravet som var satt innan arbetet. Det är 

klart att det alltid går att förbättra saker men resultatet är ett lättanvänd bokningssystem och 

en webbplats som är en bra grund för salongen att bygga vidare på. 
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 De skall-krav på sidan jag och Elin satte upp är utförda. Det finne en inloggningsfunktion, 

bokningssystemet fungerar som det ska och ett administratörsgränssnitt är framtaget. Innan 

man lägger upp webbplatsen finns det dock ett par funktioner man skulle behöva 

implementera. Om en användare skulle glömma bort sitt lösenord finns det nu inget smidigt 

sätt att få tillbaka det på. Då får frisören ta bort kontot och användaren får skapa ett nytt. Det 

skulle därför behövas implementeras en mailfunktion på inloggningssidan som kan skicka 

iväg lösenordet till den e-mail man har registrerat på sitt konto. Även bokningsbekräftelsen 

skulle vara bra om kunden fick skickat till sin e-mail när en bokning är genomförd. För att 

också underlätta arbetet för frisörerna skulle det behövas en tidsbokningsfunktion där de kan 

boka upp tider som inte ska vara tillgängliga på grund av ledighet eller lunch. Om dessa 

funktioner lades till skulle webbplatsen vara klar för att publiceras och testköras med riktiga 

kunder. 
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