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Abstract  

This report examines User experiences and how the users can be a part of the design process. 

We have used the problem which was finding a makeup artist as a case, and thought of 

creating a platform, where we include the users in the design. We used different methods, 

such as workshops, analyzing the workshop and analyzing Just-Eat, a successful website, that 

also showcases different services. Our analysis will help us understand how to design our 

website. Theories about design theory such as Steve Krug's 5 points about web design, gestalt 

law where used in our design. The data received from our different analysis and research, will 

help us improve our design. Finally with the data accumulated throughout the design process 

in mind, we designed our final product. This was followed by a usability test, where we 

tested our final product. The test led to the conclusion that we made a user friendly website, 

that fulfilled most of the users needs. 
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Ideate & Empathize 

Da vi starter med projektet, er vi i “Ideate” fasen, hvor vi til gruppedannelsen havde en 

hypotese om at problemet, som var at det var svært at finde makeupartister, kunne løses med 

en platform der viser forskellige makeupartister. Derefter kommer vi ind i “Empathize” fasen, 

hvor vi undersøger størrelsen på problemet. Her kigger vi på facebookgruppen “Queens 

Lounge”, som består af over 30.000 medlemmer som udelukkende er kvinder, hvor flere 

medlemmer jævnligt søger hjælp til at finde makeupartister. Når vi finder metoder og vil gøre 

brug af dem, skyldes det at vi vil have viden om hvordan man bedst muligt skaber et 

brugerinddraget design. Her finder vi også metoder som skal hjælpe os med, at samle viden 

om målgruppen for vores design.  

Indledning 

Når kvinder skal søge makeupartister, kan det være svært at finde ud af hvor 

makeupartisterne kan findes. Dette problem rummer en større målgruppe, hvor flere kvinder 

på “Queens Lounge” (en facebookgruppe) tit eftersøger makeupartister. I en periode mellem 

d. 27 April til d. 20 maj søgte hele 8 kvinder efter makeupartister i gruppen (bilag 2+3). 

Makeupartister bruger som regel Instagram som primær side for at promovere sig selv, hvor 

man både kan se billeder af makeupartisternes værker (makeup looks) og samtidig skrive til 

dem. Vores forståelse af problemet til gruppedannelsen var at makeupartister bruger 

Instagram, der kun viser den enkelte makeupartist og ikke en samlet oversigt, hvor der er 

flere makeupartister, som man kan kigge igennem og sammenligne. Dette var ifølge os, en af 

grundene til de mange opslag i Queens Lounge, der søger efter makeupartister. 

Denne udfordring har motiveret os til at skabe en hjemmeside, hvor man kan se en række 

makeupartister et samlet sted. Vi har taget inspiration fra siden ”Just-eat” som har en oversigt 

over en række forskellige spisesteder i samme kategori, som man kan vælge mellem.  

Da vi havde valgt at skabe en hjemmeside for makeupartister og kunder af makeupartister, 

med kundernes behov som 1.prioritet, havde vi overvejelser om hvordan hjemmesiden skulle 

skabes. Vi valgte at hjemmesiden skulle være brugerinddraget da andre designs, som 

sundhedsplatformen, viste vigtigheden i at inddrage brugere og konsekvenserne ved at lave 

en platform, som ikke er brugervenlig. Implementeringen af systemet medførte at man 
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gennemførte 10% færre behandlinger (10%), hvilket kostede flere hundrede millioner kroner. 

Disse udfordringer skyldes en manglende evne til at opfylde brugeres behov, da man ikke 

havde inddraget brugerne, som havde store konsekvenser for implementeringen af dette 

it-system.  

 

Vi har i vores indledning redegjort for vores ideer og den motivation der lå bag vores projekt. 

Nu vil vi redegøre for projektets problemfelt:  

Problemfelt  

Som det ses ovenstående, er det vigtigt at inddrage brugere, når man designer et produkt. 

Brugerinddragelse handler om at inddrage brugeren i innovationen og udviklingen af 

produktet. Derved bliver der skabt et design som bliver styrket af brugerens behov og ønsker. 

Derudover handler brugerinddragelse om, at skabe nye produkter eller koncepter, på grundlag 

af relevant viden om brugernes behov. For at inddrage brugerne i vores design, undersøger vi 

forskellige metoder, for hvordan vi kan opfylde kundernes behov på, på den bedst mulige 

måde.  

Vores ide for dette projekt er, at arbejde med en case hvor designet af hjemmesiden inddrager 

brugere. Her vil vi skabe en hjemmeside for kunder og makeup artister, som kan løse nogle af 

de udfordringer kunderne har. Hjemmesiden skal indeholde elementer som kunderne og 

makeupartisterne ønsker og har behov for.  For at kunne skabe en hjemmeside for kunder og 

makeupartister, er det vigtigt at inddrage begge parter for at opnå et succesfuldt resultat. 

Derfor laver vi en workshop. Da vi laver workshoppen finder vi frem til, at det kan være en 

udfordring for kunden, når makeupartister skal søges efter. Samtidig er det sommetider svært 

at finde den rette makeup artist, der passer til kundens behov.  

Et andet problem der viser sig at være er, at man som kunde skal tage højde for forskellige 

faktorer, før man kan booke en tid hos den valgte makeupartist. Ved at lave en workshop, 

lærer vi om hvordan det er at skabe en hjemmeside med brugerinddragelse, og finder ud af 

hvor kompleks det egentlig er. Vi finder ud af, at det ikke er særligt simpelt, da der nemlig er 

mange ting at tage hensyn til. Der er både ønsker og behov fra makeupartisterne og fra 

kunderne. Spørgsmålet om måden man kan opfylde brugernes (makeupartisternes kunder) og 
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makeupartisternes behov i udviklingen af en “platform” der forbinder dem, bliver derfor det 

konkrete problem for vores opgave.  

 

Med henblik til vores redegørelse af vores problemfelt, hvor vi har forklaret det konkrete 

problem, vil vi nu fremvise vores problemformulering og dets tilhørende arbejdsspørgsmål: 

Problemformuleringen  

På hvilken måde kan man opfylde brugernes og makeupartisternes behov i udviklingen af 

en platform, der forbinder dem? 

 

Arbejdsspørgsmål 1 

- Hvorfor er der behov for at inddrage brugere i design?  

Arbejdsspørgsmål 2 

- Hvor, hvornår og for hvem, er behovet for makeupartister størst? 

Arbejdsspørgsmål 3 

- Hvordan kan man undersøge brugernes og makeupartisternes behov til en platform 

der forbinder makeup-artister og brugerne af dem? 

 

Arbejdsspørgsmål 4  

- Hvordan kan man designe en platform der opfylder brugernes og makeupartisternes 

behov? 

Arbejdsspørgsmål 5 

- Hvordan kan vi teste vores løsning, på målgruppen? 

Afgrænsning  

Dette projekts fokus, er brugerinddragelse i forhold til produktudvikling. I dette tilfælde har 

vi taget udgangspunkt i en case, som er brugerinddragelse til en fælles platform, hvor man 
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kan finde makeup artister. Før man kan afgrænse projektet helt ned, skal vi afgrænse 

målgruppen som er vores slutbrugere.  

 

Vi har afgrænset vores målgruppe til at være kvinder mellem 18-30 år, da det var den 

målgruppe makeupartisternes kunder var i, ifølge makeupartisterne selv. Ved at afgrænse 

vores målgruppe, ved vi hvem vi designer til og hvilkes behov vi prøver at imødekomme. Vi 

som gruppe har også valgt at afgrænse de teorier og metoder vi har brugt i vores projekt, da 

det ikke er alle elementerne i metoderne og teorierne, som vi finder nødvendige at inddrage i 

vores projekt. For MUST metoden som vi har benyttet i vores projekt, har vi fravalgt at bruge 

hele metoden, da metoden er mere virksomhedsorienteret. Trin modellen har vi også 

inddraget i vores projekt, dog har vi kun valgt at bruge trin 3, som er utilsigtede effekter. 

Dette trin kan hjælpe med at beskrive de verbale storme af kritik, som makeupartisterne 

beskrev i den første workshop. Fra LFA (Logical Framework Approach ), som er et 

analyseværktøj for objektorienteret projektplanlægning og ledelse, bruger vi kun aktør 

analysen (participation analysis), hvor fokusset er på aktørerne. I vores workshop fik vi en del 

respons og ønsker fra vores informanter. Vi har ikke løst alle informanternes problemer, på 

vores platform, da der var flere bevaringsværdige traditioner. Nogle af vores egne, tidlige 

design ideer, måtte også tilsidesættes af samme årsag. F. eks var der den sociale kontakt over 

instagram og planlægningen af aftalen, via deres egne bookingsystemer, der begge fungerede 

godt. Vi vurderede også at nogle af vores egne design ideer ville virke bedre, til at opfylde 

behovene og har derfor ikke alle informanternes ideer med i vores endelige produkt. 

 

For at forklare redegørelsen for vores ovenstående afgrænsning, har vi herunder udarbejdet en 

forklaring på de dimensioner vi har anvendt til vores designproces: 

Dimensioner 

Teknologiske systemer og artefakter 

Vi inddrager TSA kurset i vores projekt, til vores produktdesign. Vi vil designe en portal eller 

hjemmeside til vores målgruppe, og skaber dermed en teknologisk artefakt. Ideen er, at den 

teknologiske artefakt skal have visse delelementer, som fx HTML, hvis primære formål er, at 
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få tekst og billeder på en hjemmeside, til at fungere som links til andre sider. Et andet 

teknologisk delelement kan fx være at bruge CSS, som er et kodesprog der bruges til at 

beskrive hvordan man ønsker, at indholdet skal se ud på, en hjemmeside. Desuden bruges 

SVG til vektorgrafik, som kan bruges på hjemmesider. Javascript bruger vi til at 

programmere hjemmesidens funktion. Vi bruger analyseværktøjet Trin modellens 3 trin, 

utilsigtede effekter, til at analysere Just-Eat. 

  

Design og Konstruktion 

Vi bruger design og konstruktion i projektet, da vi vil skabe en hjemmeside for 

makeupartister og brugere af makeupartister, der skal hjælpe os med designet. Vi starter 

processen med at udforme en idé til hvordan produktet skal være og starter derefter med den 

første prototype af produktet. Prototypen bruges til at teste vores produkt og få feedback til 

hvad der kan gøres bedre. Når vi har testet prototypen på målgruppen, får vi et bedre indblik i 

den retning der fungerer bedst, og kan derefter tage målgruppens feedback med i 

overvejelserne til det egentlige produkt. Vi vil også bruge  D’school design thinking model, 

for at samle hele opgaveprocessen ind de de fem faser, som D’school forklarer. Vi vil starte 

med at specificere problemstillingen gennem analysen af vores indsamlede empiri og dermed 

finde kravene til vores løsning. Altså hvilke arbejdsproblemer produktet svarer på. Vi bruger 

også aktøranalysen fra Logical Framework Approach, for at analysere de forskellige aktører 

der er indblandet i problemstillingen. 

 

Ud fra følgende redegørelse af de forskellige dimensioner vi har anvendt, har vi brugt 

metoder, som har hjulpet os med at undersøge vores problemstilling, samt løse dem.  

Metoder 

De metoder vi har valgt at anvende til vores projekt er: D’school Design Thinking Model, 

workshop og tilhørende værktøjer, Logical Framework Approach (LFA), dele af 

Must-metoden og Usability Test. Dem har vi valgt, fordi de hjælper os med at komme bedst 

igennem vores projekt. De er vores værktøjer, der skaber en retning for hvordan vi skal tage 

vores projekt an.  
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D’school design thinking model 

 

 

D’school Design Thinking Model er en model der er skabt, for at hjælpe designere med at 

designe deres produkter. Vi bruger modellen som en guideline for udviklingen af vores 

produkt, samt for at specificere de forskellige faser vi oplever i vores process, i udviklingen 

af vores design. Rapporten bliver derfor også opdelt i de forskellige faser, som også er et 

forsøg på at skabe overblik. På den måde viser vi også , hvordan vi har gået igennem faser, 

der har skabt potentielle løsninger til vores problem. Redegørelsen af modellen vil tage 

udgangspunkt i artiklen “An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE” 

 I D’school Design Thinking Model er der fem faser; Empathize, Define, Ideate, Prototype og 

Test. 

Empathize 

Den første fase kaldes ”Empathize”. Empathize handler om at forstå den målgruppe du vil 

designe et produkt til. Når man skal designe et produkt for en målgruppe, fortæller fasen 

Empathize at man skal have empati for hvem de er, og hvad de står for. Det vil altså sige at, 

et godt design er bygget på en solid forståelse af målgruppens overbevisninger og værdier.  

Fasen har tre hovedpointer; Observe, Engage og Watch and listen. 
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Observe 

Observe handler om at observere hvad målgruppen gør og hvordan de interagerer i deres 

omgivelser. Dette giver en forståelse af deres tanker og følelser og man vil lære deres behov 

at kende. Når man skal observere en målgruppe, får man lyttet til dem, samt kigget på de 

fysiske bevægelser de udøver når de fortæller om det de oplever. Udover dette, får man også 

en indre indsigt i deres adfærd, som giver designeren en retning for de innovative løsninger. 

Engage 

Når man engagerer sig direkte med en målgruppe, får man et overblik over deres tanker og 

værdier de holder. Nogle gange er de tanker og værdier et menneske har, ikke indlysende for 

selve mennesket. Derfor er det godt at have en samtale, da man kan opnå indsigt. 

Watch and Listen 

Watch and listen er en kombination af observation og engagement. Watch and listen handler 

om at have et fysisk møde, hvor man observerer målgruppen. Ved at få målgruppen til at 

sætte ord på deres udfordringer når de f.eks. skriver dem ned, interagerer med objekter eller 

har en samtale omkring dem, vil man få en dybere forståelse af deres behov. 

Define 

”Define” fasen er det andet punkt i D’schools Design Thinking Model. Define handler om at 

definere målgruppens udfordringer og ønsker, ud fra den fysiske samtale man har i 

Empathize fasen. Her bruger man alle de ting man ser og hører under samtalen, for at forstå 

den større sammenhæng. Vi forstår både målgruppen og området problemet er i. 

Når man definerer målgruppens udfordringer og ønsker, kan man starte processen med at 

finde de vigtige visualiserings dele. Dette betyder altså, at man får samlet alle de 

informationer man har og får dem visualiseret. Disse informationer kan samles med post-it 

notes med citater fra målgruppen.  
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Ideate 

I Ideate fasen skaber man de materielle kilder for at bygge en prototype samt de innovative 

løsninger. I fasen går man fra at identificere problemerne, til at skabe løsninger for brugerne. 

Her skaber man løsningskoncepter. 

Ideen bag fasen er altså ikke at finde den bedste løsning, men at finde diverse 

løsninger som man senere hen kan teste og få feedback på. 

Prototype 

Prototype er fasen hvor ideer bliver udviklet til prototyper. Her skabes flere forskellige 

prototyper for visualiseringen af ideerne til designet. Prototyper skabes for at skabe 

interaktion med brugerne. Der er fire faser for at skabe prototyper;  

1.    Start building 

2.    Don’t spend too long on one protype 

3.    ID a variable 

4.   Build with the user in mind 

  

Start building 

Ideen bag at begynde opbygning er, at man skal starte med at bygge en prototype ud fra det 

materiale man har, også selvom konceptet ikke er helt på plads. 

Don’t spend too long on one prototype 

Når man har bygget en prototype, skal man ikke blive følelsesmæssigt knyttet til den ene 

prototype. 

ID a variable 

Man skal kunne identificere hvad der bliver testet i enhver prototype. En prototype skal 

kunne svare på et bestemt spørgsmål når det bliver testet. Dog skal man ikke være blind for 

andre tangentielle forståelser som kan modtages når prototyper testes. 

15 



 

Build with the user in mind 

For at få den bedst mulige og meningsfulde feedback på prototyperne, er der to spørgsmål 

man skal tage stilling til før man tester sine produkter; Hvad ønsker man at teste med 

brugerne? Hvilken reaktion forventer man fra brugerne når prototyperne testes?  

Test 

I test fasen testes prototyperne. Her skal man ikke fokusere på hvorvidt brugerne kan lide 

prototyperne eller ej, men hvorfor de har disse meninger omkring elementerne. Når der bliver 

testet, skaber man interaktion mellem brugerne. Her skal man kigge på de ting, som man kan 

lære om brugerne og deres problemer eller udfordringer, som kan skabe en potentiel 

designløsning. Man skaber test for at raffinere prototyper og løsninger og lærer mere om sine 

brugere og raffinerer sin synsvinkel.  

 

Der er tre faser for test; 

1.    Show don’t tell 

2.    Create Experiences 

3.    Ask users to compare 

Show don’t tell 

Prototyperne skal sættes i hænderne på brugeren. Det vil altså sige at brugeren selv skal starte 

ud med at kigge på prototyperne, uden nogen forklaringer. Ideen er, at brugerne skal fortolke 

protypen. Her skal der holdes øje med hvordan brugeren bruger det man har givet dem, og 

hvordan de håndterer og fortolker dem. Derefter skal der lyttes til deres feedback og hvilke 

spørgsmål de har.  

Create Experiences 

Prototyperne skal skabes og testes på en måde, hvor det skal føles som en oplevelse som 

brugeren reagerer på, frem for en forklaring de evaluerer.  
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Ask users to compare 

Sørg for at der er flere prototyper brugerne kan afprøve, her ville de kunne afprøve de 

forskellige designløsninger og sammenligne dem. Tit vil en sammenligning af prototyper 

afslører latente behov, behov som endnu ikke var kommet til udfoldelse (Hasso Plattner 

Institute of Design at Stanford, “An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE, s. 

1-6).  

Vores designproces 

D’school Design Thinking Model er bygget op sådan, at man kan springe rundt i de 5 faser 

der er under modellen. Vi starter i ”Ideate” fasen hvor vi har nogle løsningsforslag til vores 

problem, altså hvad hjemmesiden skulle kunne eller indeholde. Derefter prøver vi at forstå 

problemets omfang ved at kigge på Queen Lounge (en Facebookgruppe) opslag, som leder os 

ind i “Empathize” fasen, hvor vi observerer deres normale adfærd for at søge makeupartister. 

Herefter skaber vi prototyper og kommer ind i fasen ”Prototype”. Eftersom vi skaber 

prototyper, skal vi teste prototyperne og er nu i ”test” fasen. Vi tester dem i den første 

workshop vi laver, her ender vi så også i ”Empathize” fasen, hvor vi analyserer den 

indsamlede viden fra vores workshop. Når vi har samlet viden, kan vi definere de 

problemer/udfordringer og ønsker deltagerne har, hvilket sker i ”Define” fasen. Når vi har 

defineret udfordringerne og de ønsker og behov de har, skaber vi nogle løsningsforslag, som 

betyder at vi igen kommer ind i ”Ideate” fasen. Nye løsningsforslag får os til at skabe en 

endelig prototyper, som vi tester med brug af Usability Test.  

17 



 

 

Efter vores redegørelse af D’school Design Thinking Modellen, vil vi nu gøre rede for vores 

workshop, idet den har givet os empiri fra brugerne og makeupartisterne.  

Workshop 

Før vi udførte vores workshop skrev vi en tidsplan, samt en plan over hvem der skulle 

facilitere de forskellige aktiviteter i workshoppen. Ideen var, at workshoppen skulle starte 

med, at kunderne og makeupartisterne sammen skulle hjælpe os med at undersøge problemet 

nærmere og udvikle nogle prototyper, for at klargøre nogle brugbare koncepter. Vi viste 4 

horisontale prototyper, for at inspirere til informanternes egne løsningsforslag. Første 

workshop var både analyse og design orienteret, hvor den sidste var udelukkende 

designorienteret. 

Til dette gjorde vi brug af tre aktiviteter; Udfyldelse af affinitetsdiagrammer, billedteknik og 

nogle eksperimenter med prototyper.  

 

Workshoppen er en metode hvor designere og brugere, i fællesskab, kan udforme et fælles 

produkt ud fra et valgt tema. 

Simple diagrammer eller tegninger kan bruges til at indsamle og analysere deltagernes viden 

om temaet. En workshop kan være primært design- eller analyse orienteret. En primært 

design orienteret workshop kan have fokus på fremtidige it-anvendelser. En analyse 
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orienteret workshop kan have fokus på at forstå brugerens nuværende arbejdspraksis 

(Bødker et al., 2008, s. 236). I en workshop samler og analyserer projektgruppen 

informationer inden for et valgt tema. Her kan yderligere deltagere inddrages, hvis der er 

brug for deres viden eller synspunkter. Et medlem af projektgruppen vil fungere som sekretær 

og tage noter, hvor et andet gruppemedlem vil være facilitator og have ansvaret for at 

workshoppen kører. 

Flere beskrivelsesværktøjer kan bruges i en workshop, for at understøtte aktiviteterne og 

fastholde resultaterne (Bødker et al., 2008, s. 279). 

Affinitetsdiagram 

Affinitetsdiagrammet er en metode der bruges til at skabe overblik over en større mængde 

observationer og interviews. Post-its med stikord, observationer eller udsagn fra interviews 

skrevet på, kan eksempelvis organiseres i grupper. En gruppe post-its man føler passer 

sammen, får dermed en overskrift. Overskrifterne præsenterer temaerne og generaliserer flere 

observationer til at være del af en bestemt gruppe (Bødker et al., 2008, s. 289-291).  

Workshop med prototyper  

Når man bruger prototyper i en workshop kan man holde visionen om ens designkoncept op 

mod arbejdsopgaverne for brugerne. Hvis der er uoverensstemmelser, i en grad der gør at 

designet skal ændres, kan man efter workshoppen lave om i ens design (Bødker et al., 2008, 

s. 282). 

Kommunikationsmodel 

Man bruger denne kommunikationsmodel til at give et overblik over de samtaler, som 

fungerer mellem personerne i omgivelserne - i vores tilfælde makeupartisterne arbejdsproces. 

Den beskriver de tre punkter: 

● Hvem kommunikerer med hvem? 

● Via hvilket medium? 

● Om hvad? 

Man kan ved hjælp af kommunikationsmodellen, finde frem til den eller de problemer der 

opstår, ved at nedbryde eller identificere disse problemer, ud fra de tre punkter. Derfra kan 
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man analysere hver type samtale for at se, om disse identificerede nedbrud og problemer kan 

blive løst (Bødker et al., 2008, s. 292).  

 

Vi vælger at bruge metoden, for netop at finde frem til hvilke problemer vores kunder og 

makeupartister står over for, for at forstå deres problemer, og derefter finde frem til løsninger 

på de problemer.  

Designskitse 

Metode der bruges til at dokumentere overordnede ideer om funktionalitet og elementer der 

kunne indgå i designet. Idéerne som informanterne giver udtryk for til workshoppen, vil 

fungere som grundlag for designskitsen. Designskitsens elementer kan bruges i specifikke 

arbejdssituationer som kan beskrives i en kommunikationsmodel. Der beskrives i 

designskitsen de forskellige funktionaliteter, hvordan de hænger sammen og hvordan de 

bidrager til arbejdsopgaverne. Designskitsen er en illustration der giver et overblik over 

visionen, der kan lede ind til en mere detaljeret gennemgang af de enkelte elementer (Bødker 

et al., 2008, s. 294-297). 

 

Ud fra vores redegørelser af vores workshop og de tildelte metoder/punkter der hjælper os 

med at skabe en fornuftig proces for vores workshop, redegør vi nu for billedteknik, som er et 

værktøj vi bruger i vores workshop.  

Billedteknik 

Metoden billedteknik, handler om at skabe nye ideer i grupper, ved hjælp af et udvalg af 

billeder. Vi bruger billedteknikken i vores workshop. Man præsenterer billederne for 

gruppen, som giver associationer til nye ideer i opgaven der arbejdes med. Billederne skal 

ikke have en relation til opgaven og skal have forskelligartede motiver. Naturalistiske og 

abstrakte billeder blandes sammen. Ifølge Striim (1992) er der i billedteknik-metoden 4 faser. 

Den første fase starter med, at mødelederen viser billederne til deltagerne. Dernæst begynder 

fase to, hvor deltagerne skal beskrive, for resten af gruppen, hvad det er de ser på billederne. 

Den kreative og tredje fase er, hvor deltagerne genererer idéer ud fra billedet og 

beskrivelserne af billedet. Idéerne kan opstå som associationer, der udspringer fra at kigge på 
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billedet. Billederne kan også stimulere deltagerne kreativt og få dem til at komme på idéer, 

der ikke kan forbindes direkte med billedet. Den sidste fase er præsentationen, og her 

præsenterer deltagerne hvilke idéer de har fået, for resten af gruppen (Striim, 1992, s. 54-57). 

 

Nu da vi har fået et større indblik i, hvad vores kunder og makeupartister foretrækker i vores 

designproces, vil vi teste vores prototype. Altså ud fra de redegørelser vi har fra vores 

workshop, hvori vi til slut har redegjort for billedteknik, vil vi nu gå videre til vores 

redegørelse af Logical Framework Approach (LFA), Participation analysis (aktør analyse), 

for at skabe et bedre overblik over aktørerne, hvad de står for og hvem vi skal skal prioritere 

højest i vores opgave.  

Logical Framework Approach (LFA), Participation analysis 

LFA er et analyseværktøj for objektorienteret projektplanlægning og ledelse. (Norad, 1999, 

S.7) Ved at bruge “participation analysis” i vores projekt, skaber vi visuelle aktøranalyser. Vi 

bruger LFA da den fokuserer på aktørerne i opgaven. LFA består af flere trin, men i vores 

projekt bruger vi det første trin “participation analysis”. 

 I selve “participation analysis” trinnet er der 5 yderligere trin, der skal kigges på (Norad, 

1999, S.29& 31).  

Her bruger vi dog kun de 4 punkter vi finder relevante. 

1. Først skrives alle personer, grupper og institutioner der er påvirket af problemet. 

2.  Derefter sættes de i kategorier.  

3. Der skal nu diskuteres om hvis interesser og synspunkter der skal prioriteres når 

problemet bliver analyseret (køn skal specificeres her).  

4. Herefter skal de vigtigste grupper udvælges. 

5. Til sidst skal deres udføres en mere detaljeret analyse af grupperne(aktørerne), her 

skal der tages udgangspunkt i; 

a. Problem 

Hovedproblemerne som grupperne står over for. Altså hvilke problemer kunder, 

makeupartister og andre har. 

b. Interesse 
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Behov og interesser grupperne har. Altså hvilke behov og interesser kunder, makeupartister 

og andre har. 

c. Bindinger 

Hovedkonflikter af interesser, mønstre for samarbejde eller afhængighed med andre grupper. 

Altså hvilke hovedkonflikter af interesser, mønstre for samarbejde eller afhængighed kunder, 

makeupartister og andre har indbyrdes. 

 

Som følge af redegørelsen af LFA, vil vi nu gå videre til redegørelsen for hvorfor vi bruger 

dele af MUST-metoden. Vi bruger dog ikke alt i Must-metoden, da det giver bedst mening 

kun at tage fat i de fokuspunkter vi finder nyttige for vores opgave  

 

MUST- metoden (indsamling af informationer) 

MUST-metoden er en metode til brugerdreven innovation, der er udviklet og afprøvet i 

forskellige virksomheders forundersøgelsesprojekter. Must står for; Metode til 

forUndersøgelse i Systemudvikling og Teori herom. Metoden har nogle operationelle 

retningslinjer, for hvordan et projekt med udvikling af et it-system til brug i en virksomhed 

kan foregå. Metoden har 4 faser som kan gås igennem i til organiseringen af en 

forundersøgelse til et projekt, indenfor systemudvikling. Forberedelsesfasen, 

fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og fornyelsesfasen. Desuden er en række 

teknikker/værktøjer der kan bruges i de forskellige faser (Bødker et al., 2008, s. 19-22). 

 

Vi har gjort brug af ni fokuspunkter fra MUST metoden, i forbindelse med vores 

kommunikationsmodel, som vi brugte i form af vores workshop. Modellen skulle give os en 

oversigt over, hvem der kommunikere med hvem, over hvilket medie og hvad der bliver 

kommunikeret. Vi brugte de ni fokuspunkter til at indsamle viden og derefter analysere de 

resultater vi fik fra workshoppen. Ved analysen forsøgte vi at forstå problemet, både fra 

makeupartisternes og kundernes synspunkt. Derefter designede vi en løsning, hvor der der 

blev taget højde for deltagernes ønsker.  

Vi fravælger at bruge MUST-metoden som helhed, da den virker ret virksomhedsorienteret 

og vi hellere vil have en mere generel og letforståelig designorienteret metode. Desuden 
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handler den om at lave it-systemer, hvor vi laver en hjemmeside. Dog har den nogle 

fokuspunkter, man kan bruge til at analysere en arbejdsproces med, hvilket vi fandt passende. 

Ydermere beskrives der flere metoder, som vi fandt brugbare i vores forsøg på at forstå 

problemet, i teksten. Derfor lader vi os inspirere af dens fokuspunkter i indsamlingen af 

viden. Den har 9 fokuspunkter der fokuserer på indsamling af viden, som vi bruger til at 

analysere resultaterne af vores workshop med. Blandt andet koordinering, kommunikation, 

arbejdsopgaver, nedbrud og bevaringsværdige traditioner beskrives, hvilket vi syntes var ret 

omfattende og passende til at beskrive en arbejdsproces. 

Denne analyse udmundede sig i vores kommunikationsmodel og designskitse. 

Vi bruger en workshop, da man kan have flere informanter og kan bruge forskellige 

værktøjer, der kan bidrage til indsamlingen af viden og til nye design ideer.  

Analyse og design 

Ved analyse forsøger man at forstå noget eksisterende, hvor man i design prøver at skabe 

noget nyt, og dermed forandring. Disse to aktiviteter er tæt sammenknyttede, da forståelse er 

et fundament for at ændre noget, på en tilfredsstillende måde (Bødker et al., 2008, s. 225). 

Bearbejdelse af information, ifølge MUST-metoden 

Hvad bearbejdelsen af den indsamlede information indebærer, afhænger af emnet og 

indholdet i undersøgelsen. Ni fokuspunkter beskrives, som kan være til hjælp i forbindelse 

med planlægning af indsamlingen af information. Disse fokuspunkter bruges først som støtte 

til analytiske aktiviteter, hvor de senere kan være fokuspunkter for udviklingen af løsningerne 

til ens problemer. 

Arbejdsfunktioner 

Dette fokuspunkt fokuserer på arbejdsfunktionerne, som informanterne udfører. Man søger at 

finde ud af hvorfor de udfører de bestemte forretningsprocesser og arbejdsopgaver, som 

arbejdsfunktionerne består af. 

Arbejdsopgaver 

I fokuspunktet arbejdsopgaver fokuserer man på arbejdsopgaverne informanterne udfører og 

hvad de består af. 

23 



 

Arbejdsproces 

Her fokuseres på hvordan arbejdsprocessen udføres. 

Informationsgang 

Ved fokuspunktet informationsgang, fokuserer man på hvilke informationer, som 

informanterne skaber, bruger og videresender. Desuden er der fokus på hvilke midler de 

bruger for skabe, bruge og videresende informationerne. 

Tidsforløb 

Her er der fokus på hvem der udfører hvilke opgaver, hvornår de gør det og hvilke del- og 

slutresultater dette medfører. 

Kommunikationsstruktur 

Ved dette fokuspunkt fokuseres der på kommunikationsstrukturen, i informanternes 

arbejdspraksis. Man ser på hvem der kommunikerer med hinanden, hvad de kommunikerer 

om, og hvilke midler de bruger. 

Koordinering 

Ved fokuspunktet, koordinering, er der fokus på koordineringen af bestemte arbejdsopgaver. 

Hvilke aktører der foretager koordineringen og hvilke midler de bruger. 

Nedbrud i arbejdsprocessen 

Her fokuseres der på, hvilke nedbrud i arbejdsprocessen der kan forekomme. 

Bevaringsværdige traditioner 

Her beskrives de processer der fungerer godt i den nuværende arbejdspraksis, ved brug af den 

nuværende teknologi. 

(Bødker et al., 2008, s. 227-228) 

 

Som følge af vores redegørende forklaring af de ni punkter fra Must-metoden, vil vi nu gå 

mod redegørelsen af Usability testing, som vi bruger til at teste vores endelige produkt.  
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Usability Testing 

Grunden til, at vi gerne vil anvende usability testing, er fordi den giver en mulighed for 

brugeren, at tænke højt om elementerne på en hjemmeside (Krug, 2000, s. 155). Vi kan ikke 

læse brugernes tanker, så derfor bruger vi “Usability Testing” for at komme så tæt ind på 

deres tanker som muligt.  

 

Når man designer en teknologi og vil finde ud af om produktet er brugervenligt, kan man 

teste det via en Usability Test.  Usability Test kommer fra HCI (Human Computer 

Interaction), som er studiet for interaktionen mellem mennesket og computeren. Usability 

Test er ofte kendt som ”user research”. Vi undersøger ikke brugeren, men hvordan 

grænsefladen bruges. Der findes flere forskellige typer af Usability Testing, fokuset er dog 

for dem alle, at skabe bedre grænseflader. Et fælles begreb for de forskellige Usability 

Testing metoder er ”usability Engineering”, som forklarer de forskellige processer og 

aktiviteter der ligger bag at lave en brugervenlig grænseflade (interface). Usability Test kan 

foregå på tre måder, ifølge Jinjuan et al., expert- based testing, automated- usability testing og 

user - based testing. I vores opgave har vi valgt at bruge User- based testing (Jinjuan F., L. 

Jonathan, Dr. Harry H. 2017, side 263 - 272). Derudover kan man teste ens produkt på nogle 

uden for målgruppen, for at se om produktet er brugervenligt (Krug, 2000, s. 11 ). 

 

Når vi skal undersøge hvordan brugerne bruger vores hjemmeside, skal vi være klar på at 

spørge ind til dem, når de eksempelvis kigger på noget i mere end ti sekunder. Dog skal man 

være opmærksom på forskellen mellem at være distraherende og have indflydelse (Krug, 

2000, s. 156).  

Derudover er det vigtigt at forstå de ting, brugerne ikke forstår for at rette dem. Det vil gøre 

hjemmesiden lettere at bruge for slutbrugeren. Desuden er det vigtigt at notere alt det der 

bliver sagt, kort efter afprøvelsen (Krug, 2000, s.157).  

Kort sagt, så skal man lytte, holde godt øje, være åbensindet og tage noter, når man tager en 

Usability test (Krug, 2000, s.170). Til sidst, er det godt at lave en kort rapport, eller liste over 

hvordan man har observeret det hele, på 1-2 sider (Krug, 2000, s.171).  
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User - based testing 

User - based testing referrer oftest til Usability Testing. Her har vi repræsentative brugere, 

som skal benytte sig af platformen hvorefter de får nogle opgaver, som skal løses. User based 

testing forbindes oftest med brugerevaluering, hvorimod expert - og automated sætter fokus 

på selve interfacen (Jinjuan F., L. Jonathan, Dr. Harry H. 2017, side 263 - 272).  

Delkonklusion for metoder 

I metodedelen redegøre vi for en række forskellige metoder, der er relevante for vores 

projektopgave. Som start, redegøre vi for D’school design thinking model, som vi bruger som 

en guideline for udviklingen af vores produkt, samt for at specificere de forskellige faser vi 

oplever i vores proces hvori vi udvikler vores endelig design. D’school Design Thinking 

Model består af fem faser, Empathize, Define, Ideate, Prototype og Test.  

For at samle viden omkring vores målgruppe, vælger vi at bruge metoden workshop. 

Workshop metoden består af fire beskrivelsesværktøjer; affinitetsdiagram, workshop med 

prototyper, kommunikationsmodel og designskitse. I workshoppen anvender vi desuden 

billedteknik metoden. Billedteknik bruges, for at få deltagere i en workshop, til at sætte ord 

på hvad de har af ønsker, behov og interesser gennem billeder. For at skabe et bedre overblik 

over aktørerne for vores opgave, redegøre vi derefter for LFA, Participation Analysis. 

Participation analysis er en metode for at analysere alle aktører der indgår i et problem, her 

består analyseværktøjet af fem trin, hvori aktørerne først deles op i kategorier og derefter 

problemer, interesser, potentiale og bindinger, hvor vi kun bruger 4. For at indsamle viden, 

gør vi også brug af MUST metodens ni fokuspunkter, som derefter hjælper os med at 

analysere resultaterne fra vores workshop. Modellen skal give os en oversigt over, hvem der 

kommunikerer med hvem, over hvilket medie og hvad der bliver kommunikeret. Sidst i 

metodeafsnittet redegør vi for Usability Test som en metode, der bruges til at teste vores 

endelig protype. Usability Testen vil give os svar på hvorvidt vores design er brugervenligt.  

 

Når der er redegjort for de metoder vi anvender i opgaven, går vi videre til redegørelsen af 

teorier.  
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Teori 

Vi vil nu komme ind på de teorier vi finder nyttige og relevante i vores projekt, så vi kan få 

en klar forståelse af hvad problemet er. Heri vil vi forklare Participatory Design, hvad en 

prototype er, makeupartister, social mediet Instagram, de fem pointer i Steve Krugs bog 

“Don’t make me think”og gestaltloven. Vi vil starte med at forklare hvad participatory 

designer er: 

Participatory Design 

Participatory Design handler om at inddrage de deltagende aktører, for at designe en 

teknologi sammen. Den vigtigste pointe er, at deltagerne får noget ud af det teknologiske 

design, så man kommer tættere på at ramme brugerens behov (Simonsen et. al. 2012, s. 1). 

For at forklare Participatory Design helt enkelt, så vil man forstå ”participatory” som 

processen hvori brugere og udviklere samarbejder om et produkt der kan opfylde brugerens 

behov. Here er der altså taler og de som deltager i planlægning, udvikling og skabelsen af 

teknologien, og de der justerer teknologien, så brugerne kan anvende dem nemmest og bedst 

((Simonsen et. al. 2012, s. 40). ”Design” er ikke let at definere i Participatory Design, hvilket 

skyldes, at det kan handle om design indenfor forskellige områder, såsom produktdesign eller 

modedesign (Simonsen et. al. 2012, s. 40). I design handler det om kan forstå hvordan man 

respekterer forskellige synspunkter. Man skal spørge sig selv, hvordan man kan designe ud 

fra de forskellige synspunkter. Derfor adskiller den sig fra mange andre designmetoder, fordi 

den fokuserer mere på hvordan i stedet for hvad man designer. Altså processen frem for 

produktet, hvor vi i processen inddrager brugeren. 

  

Ideen med Participatory Design var at forstå problemerne i sig selv, frem for at finde 

designløsninger for problemerne, men det har ændret sig til at være mere designorienteret nu 

(Simonsen et. al. 2012, s. 38).  

Desuden indgår der forskellige metoder inden for Participatory Design, heriblandt 

MUST-metoden (Simonsen et. al. 2012, s. 123), som vi også har valgt at inddrage.  
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Makeup artist 

En makeup artist er en kunstner, der lever af at lægge makeup på andre. Det kan fx være i 

forbindelse med film, modeshows, musikvideoer eller andre begivenheder. Man kan uddanne 

sig inden for området, ved fx at tage kosmetolog uddannelsen eller tage enkelte kurser og 

dermed være en faglært makeupartist. Man kan også være selvlært og leve af det som en 

ufaglært makeup artist.  

 

Makeupartister har tendens til at promovere sig på det sociale medie Instagram, derfor vil vi 

nu redegøre for Instagram.  

Instagram 

Instagram er et socialt medie, som bliver brugt til at dele billeder, samt kommunikere med sit 

sociale netværk. Man kan også dele videoer på appen i dag. Brugerne kan finde andre 

brugeres billeder, ved at søge efter de forskellige hashtags, som man kan vælge at skrive ved 

sine billeder, før man uploader dem. Brugere kan følge hinanden, for at se hinandens opslag 

på deres feed. Udover det kan man ”like” billederne og kommentere. Efter adskillige 

opdateringer, er det blevet muligt at poste et minuts video. Før opdateringen kunne man kun 

uploade 15 sekunders videoer. (Frommer Dan, 2010) 

(https://www.businessinsider.com/instagram-2010-11?r=US&IR=T#heres-what-it-looks-like-

when-you-fire-up-the-instagram-app-lets-create-a-new-account-first-1)  

Man kan have en privat-, virksomheds- eller offentlig profil, hvilket afgør om det kun er dine 

følgere eller alle der skal kunne se ens opslag. Folk kan like, anmelde, gemme og 

kommentere de forskellige opslag. Mange makeupartister gør også brug af Instagram, for at 

vise deres arbejde, samt kommunikere med deres kunder. Makeupartisterne benytter sig af 

profiltypen ”virksomhedsprofil”, da Instagram kan hjælpe dem med promovering af deres 

profiler, mod betaling. Samtidig giver virksomhedsprofilen adgang til statistikker, hvor de 

kan se data om deres følgere, såsom køn, alder og geografiske placering. 

(Business.instagram.com) 

 (https://business.instagram.com/getting-started?locale=da_DK) 
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Nu har vi givet en redegørelse for et vigtigt social medie, som betyder meget for både 

makeupartister og deres kunder. Da alt viden vi indsamler i dette projekt bruges for at designe 

vores hjemmeside, som er en prototype, redegøre vi nu for prototyper. 

Prototype 

En prototype er en simplere version af det produkt, eller en del af det produkt man vil 

udvikle. En af fordelene ved at anvende prototyper frem for beskrivelser på papir er, at man 

kan teste et mere konkret produkt, i dets tænkte brugssituation. Disse tests kan give indsigt i 

produktets funktionalitet, grænseflade og interaktivitet. Tre aktiviteter forbindes med tests af 

prototyper; 1. fase består af udviklingen af prototyper, 2. fase består af afprøvningen af 

prototyper og til slut den tredje fase, hvor nye erfaringer vurderes.  

Tidlig i udviklingen af ens koncept/produkt, kan man benytte sig af horisontale prototyper, 

som er simple prototyper uden funktionalitet. Dette gør dem hurtige og billige at udvikle. Da 

der ikke er nogen funktionalitet, må prototyperne testes i simulerede omgivelser. Dette 

betyder også, at de erfaringer man kan drage sig fra forsøg med horisontale prototyper er 

begrænsede, men kan være vigtige, da man har et konkret design, man kan få feedback på. 

Vertikale prototyper kan bruges senere i produktudviklingen, når man har et koncept på 

plads og vil eksperimentere med mere færdige, konkrete udgaver af ens design, eller dele af 

ens design. Et eksempel kunne være et simpelt, men kørende it-system, som kan testes i 

virkelige brugssituationer (Bødker et al., 2008, s. 221-226). Ud fra dette, vil vi redegøre for 

Steve Krugs fem punkter, som vi har taget højde for i vores vertikale prototype. 

 

“Don’t make me think”, de fem pointer om webside design 

Som følge af en hjemmeside der skal bestå af brugernes behov og ønsker, har vi valgt at 

analysere Just-Eat, for at forstå hvordan vi kan skabe den bedst mulige hjemmeside til vores 

slutbrugere. Desuden har vi brugt begreberne til vores egen hjemmeside. Derfor har vi 

anvendt Steve Krugs “Don’t make me think”, som bl.a. indeholder fem pointer der fortæller 

hvilke redskaber og pointer, der er gode at tage fat i. På den måde, skaber vi både en 

forståelse for design af hjemmesider, og opnår mindst mulig komplikationer over for vores 

slutbrugere, når de skal teste vores design.  
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Når man laver en hjemmeside, er det vigtigt at fjerne brugerens tvivl, om hvordan 

hjemmesiden skal tages i brug, ifølge Steve Krug. (Krug, 2000, s.13). Redegørelsen for de 

fem pointer, der hjælper med at kreere en klar hjemmeside tager udgangspunkt i teksten 

“Don’t make me think” (2000). 

 

Det er ikke et krav at lave en hjemmeside indlysende, men det er et plus. Hvis man har svært 

ved at få sin hjemmeside til at være indlysende, kan man forklare hvordan den skal bruges for 

at gøre den håndgribelig. Det er desuden vigtigt at få de forskellige elementer og layoutet til 

at hænge sammen, for at kunne genkende hvad hjemmesiden skal vise. Krug sammenligner 

det med “godt lys i en butik”. Grunden til at det er vigtigt at have det indlysende element eller 

forklarende, er for at fokusere på brugerens korte øjeblik på hjemmesiden. Dette giver den 

bedste mulighed for at hjemmesiden kan være effektiv og hurtig at forstå (Krug, 2000, s. 

18-19).  

Krug siger også, at vi som surfere på hjemmesider skimmer siderne, frem for at læse dem, og 

grunden til dette er, at vi ofte har travlt. Vi ved, at vi ikke behøver at læse alt, og vi er gode til 

at  skimme igennem. Derfor skal man som skabere af hjemmesider ikke tro, at alt det man 

laver, bliver set af brugerne (Krug, 2000, s. 22-23). Desuden bruger brugerne ofte 

hjemmesider på en hel anden måde end designeren eller skaberen har tænkt, men det fungerer 

alligevel, fordi brugerne roder igennem tingene (Krug, 2000, s. 26).  

 

Krug demonstrerer og forklarer fem punkter, der hjælper med at kreere en klar hjemmeside: 

● Et klart hierarki for hver side 

● At udnytte konventioner  

● At dele siderne op i mere klare definerede kasser 

● Gøre det utvivlsomt hvad der skal være klikbart 

● Minimer lyd/støj 

Det første punkt handler om, at gøre det vigtigste tydeligst. Det kan være en tekst med stor, 

fed skrift der står oppe, centralt. Noget mindre vigtigt kunne være en mindre tekst, og stå 

længere nede, og til sidst det mindst vigtige med småt helt nede i bunden. Det handler om at 

sammensætte de forskellige ting i de rigtige relationer (Krug, 2000, s. 31-32).  
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Det fører os til det andet punkt, der ifølge Krug (2000) omhandler de konventioner vi alle 

kender og forstår. Det kan f. eks være et ikon som vi ved hvad betyder og dermed kan forstå 

dens funktion (Krug, 2000, s. 34).  

Krug mener endvidere, at det er vigtigt at dele siderne op, så brugeren let kan definere hvad 

der er vigtigt at kigge efter (Krug, 2000, s. 36).  

Fjerde pointe går ud på hvor vigtigt det er at tydeliggøre hvad der er klikbart på 

hjemmesiden. Det kan bl.a. være, hvis der tydeligt står “klik her”, eller hvis skriften på noget 

klikbar tekst har en anden farve end resten af teksten, så man ikke er i tvivl. Alligevel kan 

brugeren godt finde frem til, hvad der er klikbart uden nødvendigvis at støde på de 

eksempler, men man kan risikere at brugerens tålmodighed på hjemmesiden slipper op (Krug, 

2000, s. 37). Desuden pointerer Krug, at hans egen tvivl vil forsvinde, hvis man fjerner nogle 

af de mange konventioner, som kan ligne noget der er klikbart, men ikke er det (Krug, 2000, 

s.38).  

Den sidste pointe har to typer af “støj”, som Krug kalder det; travlhed/larm og baggrundsstøj. 

Med travlhed mener Krug, at hvis der er for mange farver eller elementer, som tiltrækker ens 

blik, kan det være overvældende at vælge det rigtige - der er for meget “larm”. Den anden 

type, baggrundsstøj, er de små detaljer der gør det overvældende for brugeren. Nogle ting kan 

undlades, fordi der ellers kan opstå forvirring med for mange unødige detaljer (Krug, 2000, s. 

38-39).  

 

Efter en redegørende forklaring af Steve Krugs fem pointer, vil vi gå videre til redegørelsen 

af TRIN-modellen. Dette er for at analysere en anden hjemmeside med et lignende koncept.  

TRIN-modellen 

TRIN-modellen er en oversigt over seks aspekter af teknologier, man lægger vægt på, når 

man analyserer eller beskriver forskellige teknologier (Jørgensen, 2017).  

De seks trin er; de centrale mekanismer og processer i en teknologi (trin et), teknologiske 

artefakter (trin to), teknologiers utilsigtede effekter (trin 3), teknologiske systemer (trin 4), 

teknologiske modeller (trin 5) og teknologier som innovation (trin 6). 
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Vi brugte TRIN-modellen, da vi arbejdede med en teknologi, her kan modellen bruges til at 

beskrive dens indre mekanismer. Vi har brugt trin modellens tredje trin, utilsigtede effekter, 

til at analysere Just-Eats hjemmeside, som minder meget om vores koncept. 

Efter en redegørende forklaring af TRIN-modellen, vil vi gå videre til redegørelsen af 

gestaltloven. Dette er for at forstå, hvorfor og hvordan vi har sammensat de delelementer vi 

har taget med i vores hjemmeside.  

Gestaltloven 

Gestaltloven beskriver hvordan vi som mennesker sanser og kommer med bud på hvordan vi 

opfatter vores omverdenen. Gestaltlove i ens webdesign kan hjælpe med at organisere de 

forskellige informationer og skabe et overskueligt design. Det gør at vores læsere har det 

nemmere ved, at overskue indholdet på vores hjemmeside. Dette er grunden til at vi blandt 

andet bruger gestaltlovene i vores projekt, med fokus på webdesign. Gestaltloven har i alt 

fem love;  

1. Loven om nærhed  

Objekter eller symboler som er bragt tæt på hinanden, anses som hørende sammen. 

 

Her har vi et eksempel, hvor vi kan se to cirkler som hører sammen, nemlig fordi de er 

placeret tæt på hinanden.  

 

 

2. Loven om lighed 

Objekter eller symboler, der minder om hinanden, anses som hørende sammen. 
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Her kan vi se to cirkler, to firkanter og to trekanter. Firkanterne hører sammen og det samme 

gælder for cirklerne og trekanterne, fordi de minder om hinanden.  

3. Loven om lukkethed 

Objekter eller symboler, som står i den samme boks/ramme, anses som hørende sammen. 

 

 

Her kan vi se to forskellige bokse, som indeholder forskellige symboler, selvom formerne er 

anderledes, vil de stadig anses som hørende sammen, da de er placeret i den samme 

boks/ramme.  

4. Loven om forbundethed 

Objekter eller symboler, som er forbundet anses som værende sammen.  
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Som der kan ses ovenfor, har vores objekter forskellige former, dog er de forbundet og 

dermed, anses de som forbundne.  

  

 5. Loven om figur og baggrund 

Det mindste, afgrænsede areal vil først blive opfattet som en figur og ikke en baggrund. 

 

Eksemplet her med rubins vase, viser hvilket dilemma der kommer på spil når figur og 

baggrund har samme størrelse og man ikke har defineret klart, hvad der er baggrund og figur. 

Billedet kan både opfattes som to ansigter eller en vase (Gamborg, 2009). 

 

Sidst i vores projekt vil vi bruge Usability Test, der kommer fra feltet HCI, for at teste vores 

endelig design. Derfor redegøres der nu for Human Computer Interaction (HCI). 

Human Computer Interaction (HCI) 

Human Computer Interaction, også forkortet som HCI, er et tværfagligt felt hvor der bliver 

fokuseret på menneskes interaktion med teknologi. Det vigtige i dette fag er at få feedback fra 

brugerne der benytter sig af teknologien. Her kan feedback være design forslag til produktet, 

altså hvordan teknologien kan se ud, og hvad der kunne gøres bedre. Brugervenlighed og 

brugeroplevelse er nogle begreber som oftest anvendes i HCI. Brugervenlighed handler om 

hvorvidt en teknologi kan anvendes let af brugerne og brugeroplevelse handler om hvilke 

oplevelser brugerne får når de benytter sig af teknologien. 

En grænseflade er en del af et it-system eller program, som brugerne kan benytte sig af. I 

følge HCI skaber man en god platform ved at lave en grænseflade (interface), hvor der skal 

tages højde for brugervenlighed og brugeroplevelse. 
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HTML 

HTML står for Hyper Text Markup Language. Det er byggeblokkene for hjemmesider. Man 

bygger altså strukturen, og hvilke elementer der skal med på siden (W3schools, HTML 

Introduction). 

Øverst i dokumentet definerer man hvilken slags dokument man skriver i (<!DOCTYPE 

html> og <html>). Desuden gemmer man filen som filnavnet efterfulgt af .html, så det er en 

html fil (W3schools, HTML Basics). 

Head og Style 

I head skriver vi de ting som brugeren ikke kan se, også kendt som metadata. Det er data om 

html dokumentet. Under head kan man også skrive css, under en <style> kategori 

(W3schools, HTML Headings). 

Body 

Den synlige del af HTML dokumentet ligger i <body> kategorien (W3schools, HTML 

Basics). 

 

CSS 

CSS står for cascading style sheets og er et sprog der bruges til at style HTML elementer. 

CSS afgør hvordan HTML elementerne ser ud. CSS kan skrives i et HTML dokument, under 

et <style> tag eller i et separat dokument, hvor man i HTML dokumentet linker til det 

(W3schools, CSS).  

SVG 

SVG står for Scalable Vector Graphics. Fordelen ved vektor grafik, er at kvaliteten er god 

uanset størrelsen den skaleres til. Bitmap grafik bliver f.eks sløret, når det bliver forstørret. 

Grafikken er skrevet i XML, hvilket betyder at man kan åbne SVG-filerne i 

tekst-redigeringsprogrammer. <svg> tagget indrammer al SVG koden. <g> tagget kan 
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gruppere elementerne i en SVG fil (Croak, 2019). <path> ligger inden for de 2 førnævnte tags 

og bruges til at definere en form. Alle former kan laves med paths (Mozilla, SVG path).  

Javascript 

Javascript er et programmeringssprog der kan bruges til hjemmesider. Det bruges til at 

programmere hjemmesidens opførsel og bruges sammen med HTML og eventuelt CSS 

(W3schools, Javascript).  

Delkonklusion til teori 

Da vores projekt omhandler brugerinddragelse, startede vi med at redegøre for Participatory 

Design, der handler om at inddrage aktører for at designe teknologien sammen med 

designerne. Vores case omhandler makeupartister, og derfor redegøres der for makeupartister 

samt Instagram som er det primære brugte medie som makeupartister bruger, for at 

promovere sig selv. Vi har derefter redegjort for prototyper, som er et vigtigt begreb for vores 

opgave, da hele vores opgave handler om processen der leder op til den endelig prototype. Vi 

redegjorde også for de fem begreber fra ”Dont make me think”, der er teori for hvordan den 

bedst mulige hjemmeside kan bygges op for vores slutbrugere. “Don’t make me think” består 

af fem pointer der fortæller hvilke redskaber og pointer, der er gode at tage fat i. 

Vi bruger også gestaltlovene og trin 3 i TRIN-modellen, som vi derfor har redegjort for. 

Da vi bruger Usability Test fra HCI, redegjorde vi for HCI, som er studiet af interaktionen 

mellem mennesker og teknologi. Til sidst redegøre vi for programmeringssprogene, HTML, 

CSS, SVG og Javascript, som vi bruger for at skabe vores platform.  

Analyse del 1  

Da vi nu har redegjort for vigtige metoder og teorier, samt indsamlet viden, kan vi nu bruge 

metoderne og teorierne til at undersøge vores problemstilling. På den måde kan vi forklare 

eller gå i dybden med vores problemløsning. Til at starte med, vil vi gennemgå vores analyse 

af den workshop vi lavede med vores informanter. Dernæst vil vi gå i dybden med vores 

kommunikationsmodel, som er en del af vores workshopanalyse. Herefter analyserer vi 

hvordan vi anvendte metoden billedteknik, som vi også gjorde brug af i vores workshop. 
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Efterfølgende analyserer vi vores designskitse, som er et resultat af den indsamlede data vi 

fik fra vores workshop.  

 

 

Prototype, Test, Empathize & Define 
Nu er vi ved faserne ”Prototype”, ”Test”, ”Empathize” og ”Define”. Til at starte med, er vi i 

Prototype fasen, idet vi skaber vores første horisontale prototyper, inden vores workshop. Det 

er for at forberede noget, som informanterne kan få inspiration fra og give os feedback på. 

Det fører os videre til Test-fasen i D’school Design Thinking Model, idet vi netop tester disse 

prototyper i workshoppen. Vi undersøger hvad de tænker om delelementerne i vores 

prototyper. I workshoppen lærer vi af brugernes problemer, udfordringer og løsningsforslag. 

Derfor er vi nu tilbage i Empathize-fasen, fordi vi nu prøver at forstå de indblandede aktører. 

Idet vores informanter er makeupartister og kunder af makeupartister, får vi en forståelse af 

problemet, frem for hvis vi valgte tilfældige informanter, som ikke nødvendigvis har 

holdning til vores case. Dette giver os en solid forståelse af informanternes værdier og 

overbevisninger. Derfor er vi nu i Define-fasen, hvor vi kan konkretisere problemet. Dette 

gør vi ud fra den empiri vi har indsamlet fra vores workshop. 

 

Vi vil starte med at lave en udredning for vores fremgangsmåde til workshoppen, da den er 

en af vores analysepunkter. 

 

Workshop analysen 

For at inddrage vores brugere til udformningen af vores hjemmeside, er vi nødt til at komme i 

kontakt med dem. Vi lytter til hvilke problemer de oplever som makeupartister og kunder af 

makeupartister, for at forstå begges oplevelser. Derfor har vi sat en workshop op, som skal 

hjælpe os med at forstå disse problemer og behov. Desuden tænkte vi at en interaktion 

mellem dem, kunne afspejle den virkelige kommunikation, mellem kunde og makeupartist. 

Til workshoppen bruger vi beskrivelsesværktøjer, som skal hjælpe os med at komme på rette 

spor, når vi interviewer informanterne. Derfra har vi forsøgt at bruge workshoppen, som et 

udgangspunkt for det brugerne vil have vi inddrager i vores hjemmeside. 

Hertil vil vi forklare fremgangsmåden af workshoppen: 
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Workshop fremgangsmåde  

Vi startede med en kortlægning af problemet, ved hjælp af affinitetsdiagrammering. Både 

kunder og makeupartister, fik fem minutter til at skrive nogle problemer de oplevede i deres 

arbejdsproces ned. Arbejdsprocessen i vores sag valgte vi at definere som alt fra at finde 

artisten til efter aftalen, når servicen er udført. De skrev pointerne ned på post-its, som de 

derefter skulle gruppere, med overskrifter for hver gruppering. Dette gjorde kunderne og 

makeupartisterne separat, så vi efter workshoppen ville kunne se hvor de forskellige 

observationer kom fra. Derefter brugte vi et kvarter på at diskutere resultaterne af 

affinitetsdiagrammet, med makeupartisterne og kunderne. Dette blev efterfulgt af at alle 

informanterne skulle sætte 3 prikker, på de post-its de synes havde de vigtigste problemer 

skrevet på, hvilket konkluderede arbejdet med affinitetsdiagrammet.  

 

Vi laver en både analyse- og design orienteret workshop, da vi både vil forstå problemet og få 

løsningsforslag: 

 

Forslag til koncept 

For at gå fra at tænke i problemer til at tænke i løsninger, startede vi efter 

affinitetsdiagrammet med metoden, billedteknik. Her lagde vi en masse billeder ud på gulvet, 

hvor informanterne fik fem minutter til at vælge to billeder hver. Disse billeder skulle de 

derefter præsentere for os og fortælle hvad der var på billedet. Derefter skulle de beskrive 

hvad de godt kunne lide ved billedet og hvordan det eventuelt kunne være en del af et 

løsningskoncept, altså vores platform. Dette kunne være alt fra stemning, farver eller motiver 

på billedet.  

Herefter var planen at fremlægge nogle horisontale prototyper, vi selv havde lavet og at 

kunderne og makeupartisterne i fællesskab skulle udvikle nogle af deres egne prototyper på 

papir. Prototyperne skulle være elementer eller koncepter som de synes platformen skulle 

indeholde. Dog var informanterne meget imod at tegne og syntes at de ville få mere ud af at 

diskutere vores prototyper mundtligt, og deri komme med nye forslag og feedback. Derfor 

viste vi vores egne prototyper frem og gav dem derefter tid til at diskutere.  
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For at bearbejde resultaterne af vores workshop har vi brugt en kommunikationsmodel, som 

vi nu vil udrede for: 

Kommunikationsmodel 

Vi har valgt at arbejde med kommunikationsmodellen, fordi den forklarer hvordan 

kommunikation mellem aktører står til. Vi har udarbejdet vores kommunikationsmodel ud fra 

den workshop vi lavede med makeupartisterne og deres kunder, for at samle resultater op. Til 

vores workshop, har vi anvendt ni fokuspunkter fra MUST-metoden. De syv vi har valgt til at 

skabe vores kommunikationsmodel er ”arbejdsfunktioner”, ”arbejdsopgaver”, 

”arbejdsproces”, ”informationsgang”, ”tidsforløb”, ”kommunikationsstruktur” og 

”koordinering”. De har vi valgt, da de kan være med til at forklare vores 

kommunikationsmodel bedst.  

Vi fik makeupartisterne og kunderne til at tale frit om de ting de havde på hjerte omkring 

processen for deres aftaler, og der har vi bl.a. brugt kommunikationsmetoder såsom billeder 

og følelser, for at få det frem.  

For at kunne arbejde med en kommunikationsmodel, er det ifølge Bødker et al. (2008) vigtigt 

at bide mærke i de arbejdsfunktioner der udføres. Vi arbejder med en kommunikationsmodel 

for at forstå arbejdet i de bestemte forretningsprocesser. Vi bruger modellen til at skabe en 

dybere forståelse af makeupartisterne og deres kunder.  

Arbejdsfunktioner: Koordineringen af aftalen udføres, for at deres service kan udføres.  

Vi fokuserer på de koordineringsmæssige opgaver, fra makeupartistens side, da det er en af 

de væsentligste dele af problemet. Alle informationerne de får fra kunderne, bruger de til at 

udføre opgaven, som de hyres til.  

Arbejdsopgaver: Bestemte arbejdsmetoder for makeupartisterne for at opnå bedst succes.  

Vores makeupartister står overfor forskellige arbejdsopgaver, for at koordinere deres møde 

med kunden, og dermed udføre servicen. Dog kan måden de kører deres bookingsystem på, 

have en stor indflydelse på deres arbejdsopgaver. I vores tilfælde havde vi to makeupartister, 

en med et online bookingsystem og en med et bookingsystem der foregik gennem Instagram 
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beskeder. Nellystouch1 har et online bookingsystem, hvor man kan bestemme hvilken service 

man vil have, og hvilket tidspunkt der passer bedst. Det sparer noget tid for hende, men 

udelukker ikke helt at skulle skrive med kunden (bilag 1, 45:10 og 47:50). Det gør hun 

nemlig stadig over Instagram, for at få alle detaljer på plads. Makeupbyasigi har ikke et 

online bookingsystem og kører hele bookingen over Instagram beskeder (bilag 1, 45:12). 

Derfor er hendes arbejdsbyrde, ift. koordineringen af det fysiske møde med kunden en del 

større og kræver længere tid (bilag 1, 42:55 og 47:30).  

Man skal aftale tid, sted, stil og få eventuelle andre vigtige informationer der kan have 

indvirkning på aftalen (bilag 1, 43:17). Desuden bliver ens personlighed vist gennem 

beskederne, hvilket ifølge makeupartisterne er vigtigt (bilag 1, 46:14). Nelluystouch1 kræver 

depositum, hvorefter aftalen er bekræftet, hvor Makeupbyasigi ikke tager depositum (bilag 1, 

14:10). Dét var arbejdsopgaverne i forhold til koordinering af aftalen. Så skal makeupartisten 

møde op og udføre servicen. 

Arbejdsproces: Hvordan makeupartisterne udfører deres arbejde med kunderne, og hvilke 

processer går de igennem.  

Herunder følger makeupartisterne en arbejdsproces, som starter fra det øjeblik, en kunde 

bestiller tid hos makeupartisten. Hos de makeupartister vi har interviewet, kan det foregå på 

to måder.  

Som sagt, så bruger Nellystouch1 et online bookingsystem, hvor kunden kan booke tid inden 

for artistens åbningstider, hvorefter kunden får en bekræftelse på sms (bilag 1, 46:40).  

Via Nellytouch1’s online system, kan kunden vælge hvilken slags makeup hun skal have 

lavet, fx brude, aftens- eller gallamakeup. Kunden kan vælge pakkeløsninger, hvis det er en 

gruppe på flere mennesker (bilag 1, 45:36).  

Vores anden makeup artist Güzin (Makeupbyasigy) har som sagt en anden arbejdsproces, 

hvor hun kun tager imod bestillinger via Instagram, da hun selv føler hun har det bedre med 

at kommunikere med kunden direkte. Denne arbejdsproces fører hun, for at undgå 

fejlkommunikation (bilag 1, 44:35). Hos Güzin kan kunden have ønsker om, hvad de vil have 

lavet, og på hvilke datoer. De får en tid, alt efter om det passer med artisten. Her har kunden 

ikke fået en tid, før de har fået en bekræftelse via sms (bilag 1, 52:26).  
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Tidsplanlægning 

Artisten sætter en tid af, til hvor lang tid det tager, at lave kundens makeup. Tiden afhænger 

af hvad kunden skal have lavet. Det er også en af årsagerne til, at artisten skal have 

informationer omkring den ønsket makeup kunden vil have lavet på sig, før kunden bestiller 

tid. Der er nemlig forskel på de forskellige makeuplooks. Det tager fx længere tid om at lave 

makeup på en brud, end hvis man skal have lavet aftenmakeup, som er simplere og kræver 

mindre tid for vores makeupartister. Typisk sætter makeupartisterne en time af, for hver 

kunde (bilag 1, 17:30 og 18:00).  

Da artisterne kan have flere kunder om dagen, er det ifølge dem, vigtigt at kunderne 

overholder tiderne. Ellers går det udover tiden for de resterende kunder på dagen (bilag 1, 

13:47).  

Idet Nellystouch1 laver depositumsaftaler, reducerer hun muligheden for forsinkelser, da 

kunden ikke vil miste sin depositum. Hvis kunden er over 20 minutter forsinket mister 

individet depositummet. Derudover afsætter hun 15 minutter ekstra til kundens tid, for at 

være sikker på at det ikke går ud over den næste kundes tid, selv når forsinkelser opstår (bilag 

1, 17:30). Makeupbyasigy gør sine kunder opmærksomme på, at hvis de er meget forsinket, 

kan hun kun bruge deres resterende tid, før hun fortsætter med den næste kunde (bilag 1, 

17:12).  

Resultater og henvendelser 

Når arbejdet er færdigt, vil artisten tage et billede af kunden for at lægge op på sin side. 

Nellystouch1 er både på Instagram, Facebook og hendes hjemmeside med bookingsystem, 

mens Makeupbyasigy udelukkende bruger Instagram. Her sætter de så slutresultatet op, så 

andre potentielle kunder kan se og beslutte sig for, om de vil booke artisten (bilag 1, 10:35 og 

44:35).  

Informationsgang: hvilke informationer bruges, skabes og videresendes, og ved hjælp af 

hvilke midler? 

For at makeupartisterne kan henvende sig til deres kunder og omvendt, bruger de forskellige 

midler, som gør det muligt at videresende til deres kunder. På den måde opstår der en 

kommunikation med de nødvendige informationer – altså en informationsgang. I vores 
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interview er vi kommet frem til, at makeupartisterne laver makeup på deres kunder i 

henholdsvis egne saloner. De informerer deres kunder ved brug af deres sociale medier, hvori 

de blandt andet aftaler priser, tider, hvilken etnicitet kunden kommer fra, inden de mødes 

(bilag 1, 43:17). Makeupartisterne har faste priser, men det er forskelligt fra artist til artist, 

om de står på deres platforme eller ej. Nogle vælger at slå prisen op på deres side (Instagram 

eller egen hjemmeside), mens andre fortæller prisen, når eller hvis kunden spørger (bilag 1, 

68:42).  

Tryghed 

Aftalen af tidspunkter for booking foregår ved at de sammen aftaler hvornår og hvad tid der 

passer begge parter, at bestille en tid. Det kan eksempelvis foregå på private beskeder, 

telefonen eller Instagram og gennem mails. De bruger ofte bekræftelsesmails, endnu en gang 

for at undgå misforståelser. På den måde opstår der ikke misforståelser, og makeupartisterne 

føler, at kunderne bliver mere trygge (bilag 1, 52:26).  

Information fra kunderne 

Makeupartisterne vil gerne have bekræftet hvor mange der dukker op ved hver bestilling, for 

at tilrettelægge en tidsplan. Desuden er det også for at få et overblik over hvor meget tid og 

hvor mange penge de spilder på folk, der eventuelt ikke dukker op (bilag 1, 13:47). 

Makeupbyasigy har mere specifikke informationer, som hun gerne vil have oplyst, som 

Nellystouch1 ikke nødvendigvis har. Etnicitet er en vigtig information for Makeupbyasigy, 

da hun tager hun stilling til, om kunden skal til nogle kulturelle begivenheder inden. Dette vil 

kræve ekstra vedligeholdelse af makeuppen på kunden. Det er desuden også med til at afgøre 

tiden for kunden (bilag 1, 43:17).  

Igen, informerer makeupartisterne kunderne om hvor meget tid de sætter af til kunden, så de 

ved hvor meget tid der er afsat til bookingen (bilag 1, 17:30).  

Regler 

Med hensyn til kundens forsinkelser, så har Nellystouch1 en regel om, at man mister sit 

depositum, hvis man kommer 20 minutter for sent med mindre man har ringet på forhånd og 

sagt det (bilag 1, 15:58 og 17:30). Dette er noget hun informerer kunderne om, inden de 

bestiller tid. 
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Tidsforløb: gennemgang af kommunikationsprocessen for at forstå arbejdsfordeling og 

resultater.  

Det er vigtigt at forstå det tidsforløb, der opstår i forbindelse med kunden og makeupartistens 

kommunikation gennem hele processen. Dette giver et overblik over, hvem der gør hvad, 

hvornår og med hvilke del- og slutresultater. Processen starter fra det øjeblik, en kunde 

bestiller tid hos makeupartisten. Det kan foregå på forskellige måder, da det jo er forskelligt 

for hver artist:  

Kundens forløb 

Det første man som kunde gør, er at finde en makeup artist som passer ift. tid. Dernæst 

hvorvidt man kan lide deres tidligere arbejde, og sidst men ikke mindst, prisen. De fleste 

finder dem gennem bekendte eller søger på det sociale medie Instagram. Når man har fundet 

artisten, kontakter man dem enten gennem sociale medier, eller på makeupartistens 

telefonnummer. Her oplyser kunden eventuelt sin alder, type makeup som hun ønsker, samt 

kulturelle baggrund (bilag 1, 1:21, 3:30 og 6:25).  

Fælles forløb  

Da makeupartisterne tit har travlt, går de meget op i at kunderne er der til tiden, for ellers går 

det udover deres andre kunder. Hvis kunden også ønsker at få lavet hår, kan nogle af 

makeupartisterne også sørge for det. Nogle kunder kommer med specifikke oplysninger, for 

at passe med resten af deres tema for dagen/aften. På den måde, kan de sammen sammensætte 

et endeligt look, ud fra de oplysninger de får. Det kan eksempelvis være farven på kjolen 

(bilag 1, 43:17).  

 

Kommunikationsstruktur: Overblik og midler gennem hele processen 

Noget af det vigtigste er naturligvis kommunikationsstrukturen igennem hele processen. Her 

gælder det om at finde ud af, hvem der kommunikerer med hvem, om hvad, og ved brug af 

hvilke midler. 

Vi har forsøgt at skabe vores kommunikationsmodel ud fra disse pointer, for at få et større 

overblik. Vi er kommet frem til, at makeupartisterne er selvstændige og ikke har andre 
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medarbejdere i deres forretning hvad angår makeuppen. Nogle af dem arbejder sammen med 

hår-stylister i fælles saloner, men al administrativt arbejde står de selv for (bilag 1, 45:36). De 

sørger altså selv for booking mellem dem og kunderne. De bruger som sagt mails, 

privatbeskeder og sociale medier for at aftale og kommunikere med kunderne. Det gælder 

både booking og spørgsmål, som kunderne kan have. Makeupbyasigy sender forberedte 

informationer til kunden, som svar på eventuelle spørgsmål fra kunderne så hun sparer den 

tid (bilag 1, 45:12). Nellystouch1 gør både brug af hendes egen booking hjemmeside, samt 

samtaler mellem hende og kunden, på sociale medier (bilag 1, 48:36).  

Koordinering: Erfaringer og selvstændighed for bedre planlægning og færre nedbrud i 

arbejdsprocessen 

Makeupartisterne har gennem erfaringer, koordineret deres arbejde, på en måde der giver 

mening for dem. Begge artister fortalte, at de tidligere havde en del bøvl med misforståelser 

under en booking. Derfor har de valgt at bruge de ovennævnte midler 

(kommunikationsstruktur), for at undgå disse nedbrud i arbejdsprocessen der tidligere har 

opstået. Makeupbyasigy føler bl.a. at hun bedre kan kommunikere direkte med hendes kunder 

på den måde, som hun vælger at gøre det på. Det viser igen, at makeupartisterne er 

selvstændige, idet de selv vil stå for koordineringen. De koordinerer også deres arbejde ud fra 

deres typiske kunder, som viser sig hovedsageligt at være kvinder med anden etnisk baggrund 

end dansk. Dette medfører, at de administrativt arbejder ud fra kundernes behov og ønsker 

(bilag 1, 45:12).  

Den endelige visuelle kommunikationsmodel 

På billedet nedenfor ses vores endelige kommunikationsmodel, som er lavet ud fra de 

forskellige aktører og de medier, de bruger til at kommunikere med hinanden. 
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Vi har makeupartisten i midten, der kommunikerer med 3 andre aktører; Kunden, den 

eksterne betaler og den eksterne organisator. Her er den eksterne betaler en der betaler for 

aftalen, uden at være den der får servicen udført. Her bliver der kommunikeret mundtligt 

mellem makeupartisten og den eksterne betaler, da det sker på selve dagen. Den eksterne 

organisator er en der organiserer aftalen med makeupartisten og kunden, uden selv at få 

servicen udført. Den eksterne organisator kan dog også være kunde, hvis personen også 

booker til sig selv, hvis de skal til en begivenhed sammen med personen som de booker for. 

Den eksterne organisator kommunikere med makeupartisten og kunden gennem billeder, 

sociale medier, telefonopkald og sms. Den eksterne organisator og makeupartisten kan 

desuden også kommunikere gennem eventuelle egne hjemmesider. Kunden og 

makeupartisten kommunikerer gennem de samme medier. Kunden kan også kommunikere 

med tidligere kunder gennem sociale medier, telefonopkald og sms’er. 

 

Efter forklaringen af udarbejdelsen af vores kommunikationsmodel, vil vi nu analysere 

billedteknikken, som vi benyttede os af i vores workshop. Vi brugte billedteknikken da vi gik 

fra at snakke om problemet til at snakke om løsninger. Vi går altså nu fra den analyse 

orienterede del af workshoppen til den designorienterede del: 
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Billedteknik i workshop 

Vi brugte billedteknik i vores workshop, for at workshop deltagerne kunne få inspiration og 

hjælpe med at designe en hjemmeside. Der var ikke noget bestemt tema på de billeder vi viste 

gruppen, men der var f.eks. billeder af både natur og farver m.m. Billederne havde ikke 

nogen relation til vores emne, hvilket gjorde workshop deltagerne forvirrede og de havde 

derfor lidt svært ved at komme igang.  

Første fase 

Den første fase gik ud på at vise gruppen billederne. Vi startede med at lægge alle billeder ud 

på gulvet, gav gruppen et par minutter til at se hvilke billeder der var og dermed danne sig et 

overblik. Gruppen skulle vælge 2-3 billeder hver, som de skulle vise til gruppen.  

Anden fase 

I denne fase valgte gruppen 2-3 billeder hver, som de skulle fortælle om til resten af gruppen. 

De skulle altså her fortælle hvorfor de havde valgt netop de billeder, hvad billederne viste og 

fortælle hvad de godt kunne lide ved dem.  

Tredje fase 

I den tredje fase skulle gruppen snakke om hvilke elementer de så på billederne.  

Fjerde fase 

Den sidste fase går ud på at gruppen skal præsenterer ideer for hinanden. De diskuterede her 

elementer de gerne ville have på en hjemmeside. De kom med hver deres ideer og 

diskuterede om hvordan en hjemmeside ville se ud, der passede til alles behov. Her blev der 

snakket om farvevalg som et af elementerne. Der var også enighed i gruppen om at en 

hjemmeside skulle være “ren”, altså skulle der ikke være for mange elementer på 

hjemmesiden, men den skulle være enkel og nem at navigere rundt i. De ville desuden gern 

have “nude” farver. Her viste vi nogle farver (bisque og navajowhite) til dem, som de syntes 

passede til hjemmesiden (Bilag 1, 32:11-38:24). 
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Nu hvor vi har analyseret workshoppens billedteknik, kan vi redegøre for udarbejdelsen af 

vores designskitse, der tager udgangspunkt i indsamlede resultater fra vores workshop. Men 

først vil vi redegøre for den næste fase, Ideate:  

 

Ideate 
Som følge af informanternes problemer der opstår ved vores case, har vi givet dem plads til 

løsningsforslag og feedback på egne prototyper, som en del af vores brugerinddragelse. Det 

gælder både for løsningsforslag til problemet, og selve designet af vores hjemmeside. Dette 

hjælper os med at skabe vores endelig prototype, som vi fremviser til nye informanter (se 

Usability Test).  

Designskitse 

Vi brugte resultaterne fra vores workshop til at lave vores designskitse. Specielt 

fokuspunkterne “nedbrud i arbejdsprocessen” og “bevaringsværdige traditioner” syntes at 

være relevante når man skulle snakke om et nyt design. Her var spørgsmålene “Hvilke 

problemer opstod der i arbejdet og hvilke ting skulle man beholde?” på spil. Vi havde startet 

workshoppen med nogle affinitetsdiagrammer, som henholdsvis kunderne og 

makeupartisterne skulle udfylde med de problemer (nedbrud) de oplevede når aftalerne skulle 

laves og gennemføres. Begge parter fik derefter lov til at kategorisere de udfordringer de 

havde. 

Kundernes affinitetsdiagram 

Kunderne delte deres udfordringer op i 3 kategorier; før, under og efter booking:  

1.    Før booking 

Da kunderne skulle vælge makeupartister, havde de først og fremmest problemer med at 

finde makeupartister, samt at finde en makeupartist som passede deres makeup stil (bilag 1, 

1:21 og 3:20). 

Kunderne havde desuden besvær med at finde ledige tider hos makeupartisterne.  

Her vidste de heller ikke hvor lang tid før, at de skulle bestille tid (bilag 1, 3:30).  
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Et andet problem lå i vurderingerne af makeupartisterne. Hvorvidt man har lyst til at booke 

en makeupartist, afhænger nemlig af andres vurderinger af makeupartisterne. Det sker nu på 

sociale medier, i facebook grupper eller i private beskeder. Men der er ikke ét samlet sted, 

hvor alle er anmeldt (bilag 1, 3:50 og 11:09). 

2.    Under booking 

Ikke alle makeupartister har deres priser stående offentligt og de kan først findes, når man går 

i gang med at skrive med dem i private beskeder. En anden ting der kan være årsag til kvaler, 

er at vurdere kvaliteten af makeupartisten baseret på deres billeder. Billederne kan nemlig 

være redigerede og man kan få et andet resultat, når man møder op til aftalen (bilag 1, 2:09 

og 6:55). 

3.     Efter Booking 

Kunderne ved ikke hvornår de senest kan aflyse deres aftaler, og hvilke regler den enkelte 

makeupartist har omkring det. Desuden har de oplevet at en makeupartist har kunne aflyse 

helt op til dagen før (bilag 1, 4:38, 15:08 og 15:30). 

Misforståelser kan forekomme når der er sket en kommunikationsfejl mellem makeupartisten 

og kunden, her kan en aftalt booking være aftalt forkert (bilag 1, 2:30).  

Hvis kunden ikke er tilfreds med resultatet, ved de ikke om der er tid til at få ændret 

resultatet. Ud over om der er tid til at ændre resultatet, kan makeupartister blive frustrerede 

og fornærmede over at kunden ikke er tilfreds. Kunderne kan derfor have svært ved at bede 

om ændringer (bilag 1, 53:49).  

  

Vi fik også skabt et affinitetsdiagram for makeupartisterne, hvor de også fik delt deres 

udfordringer op i tre kategorier. 

Makeupartisternes affinitetsdiagram 

1.    Booking 

Dobbeltbooking  

Dobbeltbooking betyder at to kunder bestiller to tider for samme person(er).  
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Overbooking 

Overbooking betyder at kunder kan have bestilt tid for fem personer, men at der kun dukker 

tre personer op. Omvendt kan kunder booke tid for fem personer, hvor eksempelvis otte 

personer kan komme til den aftalte tid.  

Misforståelse 

Misforståelser kan forekomme når der er sket en kommunikationsfejl mellem makeupartisten 

og kunden, her kan en aftalt booking være aftalt forkert (bilag 1, 45:36).  

Aflysning 

Aflysning kan forekomme fra begge parter. Når kunderne bestiller makeupartister, er der en 

tendens til at kunderne booker flere makeupartister for at være sikre på, at de har en tid hos en 

makeupartist. Dette betyder at de ikke dukker op til alle deres aftalte tider. 

Kunder kan aflyse tid 2 uger før den aftalte tid, men nogle kan også finde på at aflyse tid 

dagen før eller på selve dagen (bilag 1, 13:47 og 14:03).  

2.    Tid & Forsinkelser 

Forsinkelser  

Kunder er forsinket og forventer stadig at blive betjent. Dette betyder altså at de ikke 

overholder deres tid, som ses i næste punkt (bilag 1, 17:12 og 18:00). 

Overholdelse af tid 

Som sagt overholder nogle kunder ikke tiden. Dette betyder at makeupartisten ikke kan nå at 

få sat makeup på kunden.  

I visse tilfælde lægger makeupartisten makeup på den forsinkede kunde. Dog har dette 

konsekvenser på makeupartistens videre arbejdsplan (bilag 1, 18:00).  

Mangel på respekt 

Makeupartisterne mener at kunderne som ikke overholder deres tid har mangel på respekt, da 

de stadig vil blive betjent, selv når de er kommet to timer for sent. Disse kunder har altså 

ingen situationsfornemmelse ifølge makeupartisterne (bilag 1, 20:17).  
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3.    Pris Konflikter  

Pris konflikter 

I nogle tilfælde vil kunderne have rabat, selvom der er en klar og fast aftale om prisen (bilag 

1, 0.54).  

I andre tilfælde sender de deres mænd ind for at betale, hvor mændene prøver at forhandle 

prisen ned, selvom makeupartisterne har faste priser (bilag 1, 69:25). 

 

Ud fra diskussionen med makeupartisterne har vi også fundet nogle bevaringsværdige 

traditioner, som kan indgå i designet: 

Bevaringsværdige traditioner 

Sociale medier som kommunikationsmedium 

Det som blandt andet har fungeret godt udefra vores observationer i vores workshop, er at de 

fleste makeupartister bruger sociale medier, som en kommunikationskanal mellem dem og 

kunderne. De fortæller blandt andet vigtigheden i at have social kontakt til deres kunder 

(bilag 1, 10:35).  

Mangel på feedback 

Desuden var makeupartisterne glade for input eller konstruktiv feedback, som hjælper dem 

og deres forretning. Dog var kunderne nogle gange lidt bange for at sige det direkte til 

makeupartisten, hvilket gjorde at det foregik i facebook grupper. Her kunne det blive til en 

voldsom “storm af kritik”, som makeupartisterne ikke kunne forsvare sig mod (bilag 1, 

19:29).  

 

Booking og depositum 

Vores makeupartister har hvert sit syn på booking systemer. Nellystouch har et online 

booking system hvilket, ifølge hende, sparede hende meget tid. Den anden makeup artist, 

Makeupbyasigy, mente at det at aftale det med kunden gennem private beskeder er krævende, 

men noget hun er villig til at gøre, da der opstår færre misforståelser (bilag 1, 42:25 og 
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45:10). Depositum er noget nogle makeupartister kræver, som en forsikring, på kundens 

fremmøde. Der var også delte meninger om hvorvidt, der skulle være depositum etableret i 

deres forretning. Nellystouch har depositum etableret i sin forretning og synes at det fungerer 

godt, hvis kunden ikke dukker op. Makeupbyasigy kan derimod ikke lide depositum, da hun 

har erfaret, at der sker en del problemer i forbindelse med depositum (bilag 1, 14:10).  

 

Ovenstående har været overvejelser, som vi har taget med i vores designskitse som vi 

udformede i projektgruppen, efter workshoppen. I workshoppen viste vi vores egne 

horisontale prototyper, hvilket startede en diskussion om hvilke elementer siden skulle 

indeholde. Vi lavede altså designskitsen på baggrund af workshoppen. 

 

Den visuelle designskitse 

Da vi havde valgt at vise vores prototyper fra vores forskellige sider (på hjemmesiden), lavet 

i henholdsvis powerpoint og med HTML, CSS og noget SVG-grafik, fik vi som resultat af 

workshoppens feedback, dannet os et billede af de elementer vi skulle bruges i vores design. 

Billedet nedenfor er designskitsen vi lavede efter workshoppen, med informanternes ønsker i 

mente. 
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Side 1 (øverst): Forside 

Farver 

Makeupartisterne ville gerne have en simpel side, med “nude” farver, så det kunne være 

makeupartisternes egne profiler der gjorde indtryk og ikke hjemmesiden (bilag 1, 59:17 og 

61:36). 

Elementer for begge prototyper 

● Navigeringsmenu, øverst. 

● Udpegning af område, hvor man vil have sin makeupartist. 

● Vi havde så 2 forskellige forslag til en forside. En med et kort, hvor man vælger 

område. Et andet hvor man vælger ud fra nogle bokse, med tekst på, for de forskellige 

regioner. 

Side 2: Profilliste 

Farver 

De samme elementer gjaldt for det visuelle, hvor man ville have en side der var neutral, så 

profilerne kunne gøre indtrykket. Desuden nævnte den ene makeupartist, Güzin 

(Makeupbyasigy), at brugerne måske ikke ville identificere sig med websidens stil, hvis 

farverne ikke var neutrale, hvilket kunne påvirke deres oplevelse negativt (bilag 1, 61:36). 

Elementer for begge prototyper 

● En side med forskellige profiler for hvert område 

● Profilkort, med profilbilleder og nogle informationer om makeupartisten 

- Profilkortene kunne så være et billede, med en knap, hvor man klikker sig ind 

på en profil og får yderligere information. 

- Det kunne også være et slideshow, hvor man kan scrolle igennem flere 

billeder, hvor der står alle informationer og links til sociale medier. 
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Side 3: Profil 

Farver 

Her vil profilernes egne billeder, fra deres Instagram, gøre indtryk og vise artistens stil. 

Elementer 

● Adresse 

● Telefon Nr. 

● Instagram, facebook og hjemmeside links, for at kunne booke tider. 

- Begge makeupartister mente at deres nuværende bookingsystemer fungerede 

som de skulle og synes at flere booking sider, ville være uoverskueligt (bilag 

1, 64:22 og 65:49). Derfor linker vi til makeupartisternes egne sider. Vores 

side vil så fungere som en oversigt over de forskellige makeupartister, 

eventuelt med et op og ned vurderingssystem, for at kunne vurdere 

makeupartisterne. Dette ville også forhindre verbale “storme af kritik”, men 

stadig give plads til vurderinger. 

● Kalender, for at kunne se tider. 

Delkonklusion af analyse del 1 

Da vi laver en workshop, bruger vi beskrivelsesværktøjer til workshop for at forstå de 

udfordringer, behov og ønsker, vores målgruppe har. Vi starter med en 

kommunikationsmodel for at forstå hvem der kommunikerer med hvem, hvordan og 

hvorledes det foregår. Herunder analyserer vi arbejdsfunktioner, arbejdsopgaver og 

arbejdsprocesser (tidsplanlægning, resultater og henvendelser). Derefter informationsgang, 

(tryghed, information fra kunderne og regler), tidsforløb (kundens forløb, fælles forløbet), 

kommunikationsstrukturen, koordineringer og den endelige visuelle kommunikationsmodel.  

I den endelig visuelle kommunikationsmodel har vi fem aktører “makeupartister”, “kunder”, 

“tidligere kunder”, “ekstern betaler” og sidst “ekstern organisator”. Kommunikationen kan 

foregå via billeder, profiler samt hjemmesider, sociale medier (Instagram og Facebook) og til 

sidst over telefon, sms og mundtligt.  
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I workshoppen brugte vi beskrivelsesværktøjet billedteknik. Billedteknikken var med til at 

hjælpe vores deltagere med at sætte ord på deres ønsker, til vores hjemmeside gennem 

billeder. Her fortalte deltagerne at de ønskede en side der skulle være ren og simpel, med få 

farver, så der ikke blev for rodet. Da vi startede på designskitsen lavede vi et 

affintetsdiagram.  

Her skrev vi og delte alle deltagernes udfordringer op i kategorier. Dette gjorde vi ud fra 

workshoppen, hvor vi lavede en øvelse hvor makeupartister og kunder skulle skrive alle deres 

udfordringer på post-its. Her fandt vi frem til at kunderne havde udfordringer, når de skulle 

søge makeupartister der passede dem. Informationer var ikke let tilgængelig og redigerede 

billeder skabte yderligere kvaler. Makeupartister havde udfordringer når kunder var forsinket, 

når der var sket misforståelser eller aflysninger. Når kunder booker for et vis antal personer, 

men der dukker færre eller flere op til aftalen. Desuden når kunder booker dobbelt tider, skal 

det forstås sådan, at når der er to personer der skal få lagt makeup sammen, begge booker tid.  

Bevaringsværdige traditioner bliver også analyseret. Her finder vi frem til at makeupartister 

stadig ønsker at beholde deres sociale medier for at kommunikere med deres kunder, dette 

gav kunderne en form for tryghed, da kommunikationen var på en personlig plan. 

Til sidst i analysen skitser vi en designskitse af de behov og ønsker makeupartisterne og 

kunderne har. Analysen af workshop har bidraget til vores forståelse af problemfeltet, her var 

der nogle væsentlige problemer som vi tog udgangspunkt i. For at skabe vores hjemmeside 

fandt vi ud af at målgruppen havde behov for en side hvor der var en samlet række af 

makeupartister. Her skal informationer om artisterne være let tilgængelige samt skal der være 

links til makeupartisternes sociale medier. Farverne skal være simple, gerne nude farver, og 

en form for feedback skal finde sted. Feedback i offentlige kommentarer kan ende med 

verbale storme af kritik. 

 

Ud over vores udredning af vores egne indsamlinger af data til henholdsvis vores workshop 

og tilhørende analysepunkter, har vi valgt lave en aktøranalyse for at udarbejde en 

prioriteringsliste over aktører og analysere deres hovedproblemer, interesser og vigtigste 

bindinger der mellem dem.  

Vil vi først komme ind på fasen Define, da LFA Participation analysis og Just-eat analysen er 

i den fase: 
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Analyse del 2 

Define 

Vi er nu tilbage til Define-fasen, fordi vi undersøger det område hvor vi skaber vores design. 

Først vil vi starte med at bruge LFA for at analysere aktørerne og derefter analyserer vi 

hjemmesiden Just-eat (Krug’s 5 pointer og trinmodel (trin 3)), da den vil hjælpe os med at 

definere hvad målgruppen, går efter ved en hjemmeside. 

Logical Framework Approach (LFA), Participation analysis 

For at analysere vores aktører bruger vi Logical Framework Approach (LFA), Participation 

analysis. I aktør analysen starter vi med at skrive alle aktører ned og sætter dem derefter i 

kategorier.  

Vi har tre aktører; makeupartister, kunder og betalings/organiserings folk (der ikke er 

kunder). Vi har tre kategorier de sættes i. Makeupartisterne sættes i “Forretning”, kunder 

sættes i “Individ” og til sidst sættes kunder og betalings /organiserings folk i “Andre”. Når 

aktørerne er kategoriseret skriver vi også deres køn. Derefter sætter vi tal (fra 1-3) på, for at 

skabe en prioriteringsliste. Her diskuterede vi og konkluderede at “Individ” er første prioritet, 

“forretning” er anden prioritet og til sidst “andre” som tredje prioritet. 

Alle tre aktører har hovedproblemer, her besluttede vi om de var organisatoriske eller 

økonomiske. “Individ” har problemer der er organisatoriske, “forretning” har problemer der 

er økonomiske (dog kan de også være organisatoriske) og til sidst “andre” der både har 

økonomiske og organisatoriske problemer. Dernæst har alle tre aktører en interesse. Her har 

“Individ” en interesse i nemt at kunne finde makeupartister. “Forretning” har en interesse i 

både at tjene penge og også at deres informationer er let tilgængelige. “Andre” har en 

interesse i at informationer er let tilgængelige og plus at kunne sparer penge.  

Til sidst har vi valgt at skrive aktørernes bindinger, her vil man skulle tage hovedkonflikter i 

interesser, mønstre for samarbejde eller afhængighed med andre grupper. En af de bindinger 

vi har taget med som er relevant for vores opgave, er  bindingen mellem “Individ”, der har 

svært ved at finde artister, “forretning” der vil have at kunder finder dem og “andre” der  vil 

finde passende artister til de kunder de planlægger en tid for.  

55 



 

 

Idet vi fik inspiration fra Just-eats hjemmeside, har vi valgt at analysere hjemmesiden, som 

vores samlede empiri ikke vil kunne gives os, da Just-eat er et eksempel på en velfungerende 

hjemmeside der har succesfulde funktioner. Vi tror at analysen vil give os den rette viden vi 

har brug for. Her kigger vi på hvad der fungerer godt hos dem og hvorfor, dette vil give os 

elementer der kan bruges i vores hjemmeside. 

Analyse af Just-eat ud fra Krugs 5 pointer 

 
Bilag, “Just-eat.dk” 
 
Når man kigger på Just-eats hjemmeside er noget af det første man lægger mærke til, 

hierarkiet. Sloganet, “din smag, dit valg”, står i midten, med tykke bogstaver. Derefter lægger 

man mærke til søgefeltet. Helt nederst på siden står der med småt, informationer, som man 

højst sandsynligt ikke gider at læse. Man skal endda rulle ned for at se dem.  

Deres logo står for sig selv, øverst i venstre hjørne, mens menu-mulighederne står sammen 

øverst i højre hjørne. Desuden står de med to separate farver, for at adskille de to relationer.  

Når man fører musen over på eksempelvis “Log ind”, så vil der komme en streg under ordene 

“log ind”, så man kan se at den er klikbar. Hvis man klikker på søgefeltet, som i forvejen har 

en tydelig farve, så vil boksen angive en anden tone i farven, for at markere, at der bliver 

klikket på den. Man bliver derfor ikke i tvivl om, at den er klikbar.  
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Vi er kommet frem til forskellige konventioner. Et er et søgefelt, som de fleste ved hvordan 

man bruger, da det ligner et typisk søgefelt. Derudover har de logoer af App Store og Google 

Play, der henviser til App store og Google Play, hvor man kan downloade deres app.  

Når man taster sit postnummer ind, kommer man til siden af de forskellige restauranter der 

befinder sig inden for den by. Det adskiller individet fra andre slutbrugere, idet du finder det 

du skal bruge, ud fra dine behov. Derfor er det godt, at der ikke bare står alle restauranter på 

en gang, på forsiden. Desuden kan man derfra filtrere den slags mad man vil have.  

 

Til sidst kan man se, at Just-eat hjemmesiden ikke har mange elementer eller detaljer, som 

skaber larm eller støj for brugerens øjne. De har brugt en svag falme hen over teksten under 

deres slogan, hvor der står: “Bestil din take away online”. Det hjælper, fordi der er et 

baggrundsbillede der kan forstyrre øjet for at se, hvad der egentlig står. Derimod sagt, så er 

baggrundsbilledet et billede af retter, hvilket signalerer, at det er en hjemmeside for 

restauranter. Der er kun brugt tre farver, nemlig hvid, rød og blå, hvilket gør udseendet 

simpelt.  

 Analyse af Just-eat ud fra TRIN-modellens tredje trin 

Her bruger vi modellen til at identificere hvilke utilsigtede effekter der kan opstå når man 

laver en hjemmeside, hvis formål er at sælge service til forbrugerne.  

 

Vi er under analysen kommet frem til at der er en række utilsigtede artefakter der kan opstå. 

Når forbruger har adgang til at lave anmeldelser af restauranterne med ord, kan det føre til en 

større storm, hvor de forskellige restauranter kan risikere at blive stormet med dårlige 

andmeldelser, hvilke i værste tilfælde kan påvirke deres omdømme og økonomi. Man har 

tidligere set restauranter lukke pga. dårlige anmeldelser på internettet (Nate, 2017). Vi har af 

den grund ikke valgt at gøre brug af denne form for anmeldelse, som vil være offentlig 

tilgængelig for alle forbrugere. Vi er kommet frem til at thumbs up vil være en bedre løsning, 

da makeupartisterne nævnte verbale storme af kritik på sociale medier. Dette er vores forsøg 

på at undgå utilsigtede effekter. 
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Prototype 

Ud fra vores indsamling af empiri fra workshoppen, og analysen af Just-eat, kan vi nu skabe 

vores endelige prototype. Dog har vi valgt at danne en sidste workshop, for at skabe denne 

endelige prototype. Vi får skabt en vertikal prototype, som er udarbejdet meget mere end 

vores tidligere horisontale prototyper, som vi viste i den første workshop. Det har vi bl.a. 

gjort ved at tegne og skitsere designet og derefter kodet os frem til den endelige prototype. 

Her er vi derfor i Prototype-fasen. 

Workshop med prototyper i projektgruppen 

For at designe vores endelige prototype, laver vi en workshop med prototyper i gruppen. Her 

sidder fem gruppemedlemmer og designer prototyper. I stedet for at alle seks medlemmer 

bliver en del af at designe prototyper, er der kun fem om det, da det sjette medlem er 

programmøren. Programmøren udelukkes fra denne workshop, da han tænker begrænset i 

forhold til hvordan hjemmesiden kan se ud, ud fra hvad han har af tekniske 

kvalifikationer/evner. Når de fem gruppemedlemmer designer prototyper, får de derefter lavet 

én prototype som bliver vist til programmøren. Herefter bliver den endelige prototype skabt 

ud fra tanker og ideer fra de fem øvrige medlemmer og ikke kun ud fra programmørens 

tekniske evner.  

 

 

Efter vores workshop, har vi skabt et fælles design for hjemmesiden. Derfra har vores 

programmør formået at tilkoble nogle af de delelementer som resten af gruppen fandt 
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effektive i forhold til vores design. Noget gruppen var enige i, og som er blevet en del af den 

endelige prototype er vores “login” og “tilmeld” funktioner. “Login” og “tilmeld” 

funktionerne giver kunden mulighed for at vurdere med et thumbs up eller thumbs down. Her 

kan hver profil kun give én vurdering. Informanter fra den første workshop var enige i at, 

private anonyme anmeldelser ville være en god ide til vores hjemmeside (bilag 1, 19:29 og 

21:43). Derfor skal makeupartisterne også kunne logge ind, for at se de anonyme anmeldelser 

kunderne giver dem. Derudover har vi skitseret nogle lister for alle artister i et selvvalgt 

område, hvilket vi også har taget med i vores prototype. Det er ikke blevet identisk med det 

vi tegnede i workshoppen, men delelementerne har samme funktioner, dog med et andet 

design. Desuden har vi valgt nogle farver, som vi synes passer med det informanterne fra den 

første workshop har ønsket (bilag 1, 33:20, 59:17 og 60:02), som vi også har taget med i 

vores endelig prototype.  

Delkonklusion for analysedel 2 

I analysedel to startede vi med at redegøre for Logical Framework Approach, Participation 

analysis som giver os en visuel aktøranalyse. Dette gøre vi for at udarbejde en 

prioriteringsliste over aktører og analysere deres hovedproblemer, interesser og vigtigste 

bindinger, der er mellem dem. En af de bindinger vi har taget med så er relevant for vores 

opgave, er bindingen mellem “individ” der har svært ved at finde artister, “forretning” der vil 

have at kunder finder dem og “andre” der vil finde passende artister til de kunder de 

planlægger tid for. Derefter analysere vi Just-eat ud fra Krugs fem pointer og Trin-modellen. 

Analysen af Just-eat har et søgefelt hvor man indtaster et postnummer ind, hvor man så 

kommer ind en side af forskellige restauranter der befinder sig inden for den by, her finder 

man det man skal bruge, ud fra egne behov. Dette har givet os inspiration til vores prototype, 

hvor vi har sørget for at brugerne kan vælge et område på et kort, og først der vil der komme 

makeupartister, præcis som konceptet hos Just-eat, hvor man har undladt at have alle 

restauranter lagt på forsiden. Fra TRIN-modellen bruger vi det tredje trin for at analysere de 

utilsigtede effekter der kan opstå på Just-eats hjemmeside.  

Som det sidste i analysedel 2 har vi analyseret en workshop med prototyper vi har lavet i 

vores projektgruppe. Fra vores workshop har vi skabt et fælles design for hjemmesiden, her 
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har “login” og “tilmed” funktionerne, anonyme anmeldelser og en skitse af en liste med alle 

artister i et selvvalgt område, blevet brugt i vores hjemmeside.  

Designrationale 

Nogle af gruppemedlemmerne har oplevet hvor svært det har været, at finde makeup artister 

og kom på den idé at designe en platform, hvor man kunne finde makeup artister og finde 

information omkring dem. Vi gjorde brug af workshop metoden, for at få mere empiri 

omkring emnet, både fra makeup artisterne og kundernes synspunkt. Vi lavede en workshop 

med både makeup artister og kunder, som gav os en forståelse af, hvad problemet var og 

designede derefter et løsningsforslag dertil. Under workshoppen gjorde vi brug af 

billedteknik, for at deltagerne skulle få idéer til hvilke elementer de ville have på en 

hjemmeside. Vi gjorde brug af prototype, for at vise kunderne et eksempel prototyper af 

nogle løsningsforslag, hvor de derefter kom med feedback til prototyperne. Til vores 

slutprodukt har vi gjort brug af resultaterne fra vores workshop, hvor både kunder og makeup 

artister kommer med deres idéer til produktdesignet. Derudover har vi benyttet os af 

Participatory Design der handler om brugerinddragelse. Vi har taget inspiration fra vores 

analyse af Just-Eat hjemmesiden, der følger Krugs fem pointer og TRIN-modellen. Til sidst 

har vi gjort brug af gestaltloven. Gestaltlovene hjælper med at organisere elementerne vi 

bruger på hjemmesiden og skaber dermed et overskueligt design. Vi har lavet en hjemmeside 

for kunder og makeupartister, hvor kunderne har mulighed for at se en oversigt over makeup 

artister, deres værker, beliggenhed og andet information. Derudover giver det kunden 

mulighed for at se makeup artistens kalender, for at se ledige dage og tidspunkter, kunden har 

brug for under bookingen. Vores hjemmeside består af 3 sider; forside, profilside og 

feedbacksiden.  

 

Tilmeld og Login 

På forsiden er der to konventioner i højre hjørne. Det er to felter hvor der står “login” og 

“tilmeld” og begge felter har en lyserød farve. Til dette element har vi gjort brug af 

gestaltlovens “lov om nærhed”, der går ud på, at symboler som er tæt på hinanden, anses som 

at høre sammen. Vi har også gjort brug af Participatory Design på forsiden, da deltagerne i 
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den første workshop nævnte, at de godt kunne lide ideen med anonyme anmeldelser, som 

makeupartisterne skal logge ind, for at kunne se (bilag 1, 19:29). Det nævnte de i 

workshoppen, efter vi havde vist dem prototyper af produktet. Vi har taget inspiration fra 

Just- Eat hjemmesiden i forhold til disse to elementer, da man på Just-Eat skal login eller 

oprette bruger, for at kunne vurdere restauranter og bestille mad.  

 

Her er de to bokse, som vi har tilføjet på vores hjemmeside, de kan ses i menulinjen i øverste 

højre hjørne på vores side.  Her kan man altså se, at de to bokse hører under sammen 

kategori, da de er nære (loven om nærhed) og ligner hinanden (loven om lighed).  

 

Menulinje 

Vores menulinje på forsiden har en “nude” farve. På højre side er de to felter, hvor man kan 

tilmelde og login, mens der yderst til venstre er en hvid tekst hvor der står “Forside”.  

 

Vi har brugt participatory design i forhold til farvevalget, da workshop deltagerne var enige i 

at “nude” ville være en passende farve, i forhold til en makeup hjemmeside. Dette 

diskuterede de blandt andet, da de lavede opgaven om billedteknik, hvor de skulle komme 

med idéer til design af vores hjemmeside.  

Derudover har vi fulgt Krugs pointe, ved at tydeliggøre noget klikbart, hvor brugeren ikke 

bliver i tvivl om hvad man kan klikke på, på menulinjen. Her gælder det altså ”forside” 

knappen og ”tilmeld/login” knapperne. Det gør vi ved at “forside” skifter baggrundsfarve og 

login og tilmeld ændrer musens ikon til en finger der peger. 

 

HTML bag Navigationsmenu, Tilmeld og Login knap 

Vi har i <head> defineret charsettet som utf-8. Dette handler om hvordan browseren læser 

koden. Title er det der kommer til at stå oppe i browser-fanen. Efter det har vi linket til vores 

stylesheet, der indeholder vores CSS kode. 
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Vi bruger <ul> og <li> tagsne til at lave en liste, hvor <a href=""> indeholder et link. Vi har 

altså en liste med et link, der udgør vores navigationsmenu i toppen af alle vores sider. De 

resterende er to knapper (<button>), uden funktionalitet, men med Login og Tilmeld skrevet 

på (W3schools, Top navigation bar).  

 

 

 

Desuden har vi en headline, der er centreret, så den står på midten af siden der forklarer 

sidens funktion. 

 

CSS bag Menulinje, Tilmeld og Login knap 

Vi har brugt “menu” classen til at style vores menulinje. Listen har ingen margin og padding, 

så den er helt oppe i hjørnet, når vi sætter dens position til at være sat fast i toppen. Vidden 

står til 100% så den fylder hele toppen. Overflowet er skjult (hidden), så det skjules hvis der 

er flere listeelementer end der er plads til. Top: 0, sætter menuen op i toppen af siden.  

Til at style vores listeelementer og linksne i listeelementerne, styler vi det bare generelt for 

listeelementer. 

Vi får liste elementerne til at float: left, så de starter fra venstre side af.  

Vi opstiller linksne som blokke, med hvid tekstfarve. Vi centrerer teksten midt i blokkene. Vi 

tilføjer noget padding, så der er mere plads rundt om teksten. Vi har ingen text-decoration, så 

teksten i linksne ikke står i punktform. Derefter bruger vi hover funktionen til at få vores 

links baggrundsfarve til at være #d3d3, også kendt som pink. Den holder så tekstfarven til at 

være hvid, som den var før. Vi sætter body's margin til 0, så menuen kan være helt oppe i 

toppen. Vi sætter også h1, altså overskrifterne til at have en sort farve (W3schools, Top 

navigation bar). 

For knapperne har vi sat paddingen til 13 pixels, så der er noget plads i knappen. Vi sætter 

tekstfarven til at være hvid. Baggrundsfarven er pink. Vi sætter cursor til pointer, så musens 

ikon på siden går fra at være en pil, til en finger der peger. Vi alligner teksten i midten af 

knappen, med center og sætter skriftstørrelsen til at være 18 pixels. Vi får dem til at floate til 
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højre, så de starter fra højre side, på hjemmesiden. Desuden sætter vi knappen til at have en 

sort border/grænse, på 1 pixel (W3schools, CSS buttons).  

 

Side 1: Forside 

Vælge område med kort 

Forsiden består af et kort over Danmark i svag, lyserød farve, og skiftes til rød farve, når 

musen føres hen over kortet. Det er for at tydeliggøre, at det er klikbart. Desuden betyder 

kortet over Danmark, at vi har gjort brug af gestaltlovens “lov om lighed” der handler om 

lignende symboler, der anses for at høre sammen. Vi har brugt den, da symbolerne minder 

om hinanden og har samme farve. Det er altså de forskellige landsdele, der tilsammen skaber 

kortet over Danmark. Derudover har vi gjort brug af “loven om figur og baggrund” som 

handler om at det mindste afgrænsede areal, anses som figur og ikke baggrund. Det kan ses 

på kortet, da kortet er et farvet afgrænset areal som skiller sig ud fra baggrunden. Derfor 

anses det som en figur og ikke en del af baggrunden.  

 

 

Derudover har vi ud fra Krugs sidste pointe, sørget for at minimere støjen på vores forside. Vi 

har holdt os til kun at have menulinjen med to farver og få knapper. Dertil holdte vi os til få 

farver for resten af hjemmesiden, så man undgår støj.  
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Kode bag kort på forside 

Vi prøvede oprindeligt med image-map funktionen i html, men ville have noget der kunne 

lave klare, definerede områder, der kunne skifte farve, når man holdt musen over. Altså noget 

hvor billedet var delt op i flere elementer. Her passer svg's paths godt. Hvert område på kortet 

kan deles op i paths. Vi downloadede et svg billede af danmarks kortet fra wikipedia. Dette 

billede tog vi ind i inkscape, et program der kan bruges til at redigere svg filer. Her fjernede 

vi alle de områder, som vi ikke fandt relevante, som små øer. Dermed havde vi 3 paths. En 

for Fyn, en for Jylland og en for Sjælland. Vi gemte det nye billede som en svg fil og åbnede 

det i et tekstredigeringsprogram. Her fjernede vi overflødige dele af dokumentet, så vi var 

efterladt med det mest nødvendige. Dette kan man sætte ind i en HTML fil så det bliver en 

del af hjemmesiden (Creative Bloq, 2014).  

SVG for kortet 

Vi har <svg> tagsne der indrammer svg koden. Desuden har vi <g> tagsne der indrammer 

gruppen af paths, som vi har. <Path> tagsne der indrammer de forskellige paths. 

Hver path er en af de indrammede områder, fra Danmarks kortet. Vi har så brugt <a> 

funktionen , med xlink:href, da det er xml, men det fungerer som html's link funktion. Det gør 

at den tredje path, som er Sjælland, på kortet er et link, der linker til siden 

"ProfilForsøg.html" som er siden med profilerne (index.html, linje 48-58). 

 

CSS til SVG for kortet 

Vi gør højden til 50vw og vidden til 125 vw. Vi fylder pathen med #d3d3 (pink). Vi giver den 

en transition på 3s, så man kan se at den ændrer farve når man holder musen over. For at få 

den til at skifte farve, når vi holder musen over, skriver vi path:hover, altså når man holder 

musen over en path, så skal den fylde med rød (UNImakeup.css, linje 27-30). 

 

Side 2: Profilliste  

Når man kommer til profillisten, kan man se en oversigt over makeup artister på Sjælland. På 

denne side vises menulinjen også. Her har “forside” teksten en funktion, der fører brugeren 

tilbage til forsiden, hvis man klikker på den. Igen minimerer vi støj, da vi har relativt få 
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elementer på siden. Men på profilsiden, er det dog nødvendigt, at informationer står på siden. 

Men vi har undgået ligegyldig støj, ift. hvilke informationer vi har valgt på siden. 

 

Vi har her gjort brug af Participatory Design, da deltagerne gerne ville have en oversigt over 

hvor makeupartisterne er fra i landet. Vi har derudover skrevet på hver en profil, hvilken by 

makeupartisterne har deres klinik i. Efter at have set prototyper af produktet mente de, at det 

var et godt delelement at have alle artister fra et område, på en side, for at få en oversigt over 

dem. Vi gør desuden brug af gestaltlovens “lov om lukkethed”, som går ud på at symboler 

der står i samme boks eller ramme, anses som hørende sammen. Dette har vi gjort, hvilket 

kan ses nedenfor. 

 

Profilside 

Profilsiden er en oversigt over den enkelte makeupartist. Man kan på midten af siden se et 

profilbillede, samt Instagram-brugernavn og en tilhørende konvention, som er et Instagram 

logo, der linker videre til Instagram-profilen. Vi har gjort brug af Participatory Design, da 

makeupartisterne gerne ville have et direkte link til deres Instagram, hvor man kan se deres 

værker (bilag 1, 63:15). På profilsiden kan man også se makeup artistens kalender og Google 

Maps, der viser adressen på artistens salon. Der er altså tydeligt definerede områder, som er 

en af de pointer Krug forklarer. Dette ses også med at billederne på profilsiden er indrammet. 

Man kan derudover give vurderinger til makeup artisten og anonym feedback, så kun makeup 

artisten kan se det. Derudover syntes makeupartisterne og kunderne at det var et godt 

element, at kunderne havde mulighed for at give anonym feedback, istedet for at skrive det 

online hvor alle kan læse det. 
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Kode bag Profilliste og Profilside 

HTML bag Profilliste og Profilside 

Øverst på siden har vi en headline og paragraph, der er forskellige former for tekst. Headline 

bruges til overskriften, hvor paragraph bruges til teksten under overskriften.  

Profilliste 

Herefter bruger vi div, til at have en bestemt klasse indenfor et bestemt stykke af koden på 

hjemmesiden (W3schools, HTML classes).  

Her bruger vi tab klassen. Vi laver 2 knapper med <button> tagget. De har 

class="profillinks". Onclick, bruges til at initialisere openProfil funktionen, som vi har 

defineret i Javascript koden. Når der klikkes på knappen, sætter vi altså gang i funktionen 

openProfil. Det gør vi med parametrene event og navnet på makeupartisten. Navnet på 

makeupartisten bruges til at kende forskel på hvilken profil den skal vise. Hver knap har 

desuden class="profillinks". Vi har også sat et billede på, på begge knapper, med bredden og 

vidden til 100 pixels og en grænse (border) på 2 pixels. På knappen har vi skrevet 

makeupartistens navn og område.  

Profilsiden 

Herefter starter vi med en div, hvor vi definerer en id og tildeler en klasse (artist) til den del 

af koden, der indrammer profilerne. Vi centrerer det øverste af profilen. Her har vi et billede 

(profilbilledet). Derefter har vi en headline, med makeupartistens brugernavn. Derefter har vi 

et link, der sender brugeren hen til makeupartistens instagram-profil, der vises med et 

instagram symbol. Vi bruger <hr> tagget til at adskille de forskellige dele af siden. Et <p> tag 

bruges til at vise hvor vurderingen er. Her har vi fem thumbs-up symboler, hvoraf nogle af 

dem har class="checked". Endnu et <hr> tag bruges, efterfulgt af telefonnummer og 
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eventuelle yderligere informationer. Herefter har vi en knap, der bruges som et link, til siden 

"Feedback.html". 

Herefter bruges et <hr> tag, hvorefter der er et <p> tag der bruges til at fortælle om de 

nedenstående elementer. Vi har sat de resterende elementer (Google Maps, Google Calendar, 

Instagram) i en liste, med klassen profil. Elementerne (Google Maps, Google Calendar, 

Instagram) indlejres. 

 

CSS bag Profilliste og Profilside 

Box-sizing: border-box bruges til at padding, border og content inkluderes, når vidden og 

højden udregnes 

.Tab 

Vi laver en tab der er til venstre side. Den har en border på en pixel, med en grå farve. 

Baggrundsfarven er bisque, med en vidde på 30% af siden og højde på 100%, altså hele 

siden. Dette betyder også at hvis der kommer flere knapper, vil de fortsætte ned af hele siden. 

  

.Tab button 

Inde i vores tab laver vi nogle knapper. Dem displayer vi i blokke ved at skrive display: 

block. Den arver baggrundsfarven fra tabben ovenover, ved at sætte baggrundsfarven til 

inherit. Tekstfarven er sort. Vi har padding, så der er plads til kanterne i knappen. Vidden er 

100%, da det er en knap, der er inde i vores tab der er 30% af hele sidens vidde. Derfor er 

knappen kun 30% af hele sidens vidde. Der er ingen border, så profilen ikke er indrammet. Vi 

bruger box-shadow funktionen, til at have skygge rundt om knappen. Vi har ingen outline og 

sætter teksten til venstre. Vi har sat cursor: pointer, for at musens ikon bliver til en finger der 

peger, når den holdes over knappen. Endelig har vi sat skriftstørrelsen til 17 pixels.  

  

.tab button:hover 

Her bruger vi hover funktionen, for at få tab knappen til at skifte baggrundsfarven til #d3d3 

(pink) når musen holdes over. 

  

.tab button.active 

Her bruger .active, for at baggrundsfarven er bisque når tab knappen er aktiv. 
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.artist 

Vi styler her den del af siden hvor profilen er i. Det skal flyde til venstre. Vi tilføjer padding 

for at have lidt afstand til de andre elementer, heriblandt linksne til profilerne. Vi sætter 

vidden til 70%, så det fylder resten af siden, som knapperne med profillinks ikke fylder. Vi 

har ikke nogen border, på denne del af siden. Højden er på 400 pixels, uden noget display. 

JavaScript bag Profilliste og Profilside 

Først har vi script tagsne der indrammer al javascript koden. 

I toppen af scriptet har vi navngivet funktionen og angivet de parametre den kræver. 

Parametrene er evt og makeupartist. 

Derefter har vi defineret de variable, der vil blive brugt i javascript koden. I, artist og 

profillinks. 

Profil 

Her bruger vi document.getElementsByClassName() funktionen til at hente alle de HTML 

elementer med class="artist". Samlingen af de elementer kalder vi artist. Til den samling der 

bliver lavet, med elementerne med class="artist" bruger vi en for-funktion. Vi sætter i=0 og 

så længe i er under længden på listen (artist.length), så lægger vi til den. Det nummer den 

lander på, skjuler vi. 

Den skjuler derfor begge profilerne ved at erstatte class, fra “active” til “”, for begge 

elementer på listen. 

Profillinks 

For elementerne med class=”profillinks”, gør vi dem ikke active. Altså med bisque baggrund.  

 

Herefter bruges funktionen document.getelementsbyid(makeupartist).style.display = “block”, 

til at vise den profil/artist man klikkede på. Vi har nemlig oppe ved knapperne defineret 

hvilken makeupartist hver knap gælder for, og givet hver profilside et id. Til sidst bruger den 

evt.currentTarget.className += " active" til at ændre class’en til active (ProfilForsøg.html, 

linje 9-171). currentTarget er knappen der satte gang i eventet/blev klikket på (W3schools, 

How to change tabs on hover). 
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Side 3: Feedback 

I vores tredje side, kan man som kunde, give makeupartisterne anonym feedback. Det gør 

man, ved at klikke på ”giv anonym feedback” i anden side, så man kommer ind til tredje side 

(feedbacksiden). Feedback funktionen er lavet, så kun makeupartisten kan se det. 

 

Tekstboks konventionen er brugt, så man kan bruge boksen til at skrive sin anmeldelse, og 

den anden konvention, ”send”, viser at anmeldelsen fra boksen bliver sendt, hvis man klikker 

på den. Makeupartisterne syntes at det var et godt element, at kunderne have mulighed for at 

give anonym feedback, i stedet for at skrive det online hvor alle kan læse det. 

HTML bag Feedback side 

Vi har centreret en headline, med tekst der forklarer sidens funktion. Derudover har vi skrevet 

feedback, ved siden af tekstfeltet. Tekst feltet er en input type, hvilket betyder at brugeren 

kan bruge feltet til at give input. Vi kalder feltet for name. Ved siden af den knap er en 

submit knap, der bruges til at give kommentaren (Feedback.html, linje 40-49). Dog er 

knappen ikke funktionel, men bare en visuel præsentation af vores koncept (W3schools, 

HTML Input Types).  

Delkonklusion til designrationale 

Vi kom frem til, at resultaterne fra workshoppen, fyldte en stor del af vores undersøgelse af 

problemet. Vi gjorde både brug af prototype og billedteknik, som har været nyttigt i forhold 

til design af vores endelige produkt, da deltagerne kom med deres egne idéer til hvilke 

elementer der kunne være nyttige i en hjemmeside. Til produkt designet har vi også gjort 

brug af teorier og analyse af Just-Eat hjemmesiden. Vi har brugt Participatory Design, da vi 

har inddraget brugerne i designet, netop for at gøre det mere brugervenligt og til at opfylde 

deres ønsker og behov. Desuden kom vi frem til, at vores analyse af hjemmesiden Just-Eat 

har været brugbar, ift. at få en fornemmelse af hvordan og hvorfor en hjemmeside fungerer. 

Vores analyse er lavet ud fra Krugs fem pointer, som vi fandt nyttige, da Just-Eat er en 

succesfuld hjemmeside, som vi ville lade os inspirere og lære af. Vi gjorde desuden brug af 

gestaltlovene, som hjalp os med at forstå de forskellige delelementer i forhold til design. 
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Gestaltlovene er nogle love der forklarer hvorfor delelementer bliver placeret som de gør, og 

det har vi gjort brug af, for at skabe overblik over vores hjemmeside. Vi er kommet frem til, 

at vores produkt skulle være ren, simpel og have ”nude” toner, da brugerne mente at det var 

passende til en makeup hjemmeside. Vi har forsøgt at designe vores hjemmeside inden for de 

tre landsdele (Jylland, Fyn og Sjælland), da det var vigtigt for brugerne at kunne vælge 

områder for hvor makeupartisterne var. Til slut, er vi kommet frem til, at det er godt at have 

en side med informationer, ledige tider og vurderinger, da det er noget som vores informanter 

fandt relevant. Dette var den første fase i arbejdet med prototyper, udviklingen. Nu går vi 

videre til den anden fase, afprøvningen. 

 

Test 
Vi er kommet til fremvisningen af vores anden iteration, nemlig vores endelig prototype. Den 

viser vi for vores informanter i det vi kalder Usability Test. Her i Test-fasen afprøver vi vores 

prototype af på informanterne, for at finde ud af hvorvidt de kan lide prototypen eller ej og 

om den er brugervenlig. Vi tester den af, ved at følge deres tanker bag vores hjemmeside. Er 

den god nok? Hvad er godt og hvad mangler? Det er nogle af de spørgsmålstegn vi får testet i 

vores Usability Test.  

Analyse af Usability Test 

For at vi kunne komme i gang med vores usability-test, var vi nødt til at have vores prototype 

klar. Så informanterne kunne teste hjemmesiden. Derfor havde vi færdiggjort en prototype af 

vores hjemmeside. Vores hjemmeside blev lavet ud fra workshop deltagernes ønske samt 

vores egne design ideer. Vi mente at resultatet af hjemmesiden var god fordi den var 

overskuelig og brugervenlig.  

For at gennemføre Usability Testen havde vi kontaktet 6 personer, hvor 2 af dem var uden for 

målgruppen. Vi lavede testen med hver person enkeltvis for at få den enkeltes individuelles, 

egne holdninger. Usability Testen foregik ved at vi gav disse informanter nogle opgaver 

f.eks. ”kan du se hvor man skal klikke for tilmelde sig?”. Vi bad dem om at løse opgaverne 

enkeltvis. Der var 11 forskellige opgaver på hjemmesiden, og til sidst skulle de komme med 

konstruktiv kritik samt besvare nogle spørgsmål.  
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Vi udførte testen i hjemlige forhold, så vi kunne skabe en god og virkelig stemning for 

informanterne, der skulle teste vores hjemmeside. For at informanterne ikke skulle føle sig 

presset, havde vi kun valgt at maks to af gruppens medlemmer skulle være til stede under 

testen. Den ene som var tilstede fra vores gruppe havde programmeret hjemmesiden, så vi var 

sikre på at den blev testet som den skulle. Mens det andet gruppemedlem var med for at 

forklare opgaverne pædagogisk samt optage forløbet. Efter den 2. fase i arbejdet med 

prototyper (afprøvning), vurderes nye erfaringer, som er den 3. fase. 

 

 Statistik 1: Statistikken illustrerer hvorvidt informanterne kunne løse opgaverne individuelt. 

Den blå farve viser “ja”, og den grønne farve viser “nej”.  

 

Opgave 1 

Vi startede med at vise informanterne vores forside. Her gik opgaven ud på at informanterne 

skulle vælge deres nærmeste område, ved at klikke på danmarkskortet. Som man kan se på 

diagrammet var denne opgave ikke et problem for størstedelen af informanterne, da alle på 

nær en enkelt informant løste opgaven uden problemer. Denne informant gjorde opmærksom 
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på, at det skulle være mere tydeligt, at man skulle trykke på kortet. Informanten sagde at hun 

ikke havde vidst hvad hun skulle gøre, hvis hun gik ind på hjemmesiden uden vejledning. 

”Altså vidste ikke hvad man skulle. Men så trykkede jeg bare random på kortet fordi man ikke 

kunne andet” (se bilag 9. informant 4). Informanten endte med at løse opgaven, men hun 

havde dog lidt svært ved det.  

 

 

Opgave 2 

Anden opgave gik ud på at finde knappen, hvor man kunne logge ind eller tilmelde sig. Som 

man kan se på statistikken kunne 5 ud af de 6 informanter finde knappen. De fleste mente at 

det var meget enkelt og nemt at få øje på, da det stod øverst oppe i hjørnet. Den informant der 

havde svært ved det, sagde at det skyldtes at farven i baggrunden var den samme som 

knappen, hvor man kunne tilmelde sig, samt logge ind. Det var den ikke, men farverne kunne 

måske minde om hinanden. 

 

Opgave 3 

Tredje opgave gik ud på at finde og klikke sig ind på Nellystouch1’s profil. Som man kan se 

på statistikken, klarede alle informanterne sig ganske vist fremragende og gennemførte 

opgaven snildt. Alle informanter kom ind på Nellystouch1’s profil. Herefter skulle 

informanterne finde nogle forskellige funktioner inde på makeupartistens profil.  

  

Opgave 4 

Som statistikken viser , kunne alle finde Nellystouch1’s vurdering. Udover det gav informant 

5 også udtryk for, at det var smart med thumbs up og thumbs down funktionerne (bilag 9, 

informant 5). 

 

72 



 

Opgave 5 

Opgave 5 gik ud på at komme ind på instagram via  Nellystouch1’s  profil, som man kan se 

på statistikken under opgave 5, fik 5 ud af de 6 informanter løst opgaven. En af informanterne 

sagde, at det var meget nemt, da de fleste hjemmesider bruger instagram logoet til at linke til 

deres hjemmeside. Den ene informant som ikke kunne løse opgaven, fortalte at hun følte at 

logoet var for småt, så hun fik ikke øje på logoet. Udover det gav hun udtryk for at der måske 

var for mange ting inde på profilen, hvilke også gjorde det svært at få øje på logoet (bilag 9, 

informant 5). 

 

Opgave 6 

Efter det fik de til opgave at finde Nelystouch1’s kalender, man skulle først og fremmest 

finde kalenderen derefter skulle man se, hvornår hun havde tider til rådighed. som 

statistikken viser ved opgave 6, havde 5 ud de 6 informanter fuldført opgaven. Informanten 

som havde haft svært ved at løse opgaven kunne ikke se forskel på, hvornår Nellystouch1 var 

booket eller ledig, men hun var meget positiv omkring at vi havde gjort brug af en kalender 

på vores hjemmeside. 

Opgave 7 

Denne opgave gik ud på at finde kortet på profilen, og komme med en kommentar til det de 

mente omkring det, at vi havde gjort brug af google maps. Som statistikken viser, havde 

informanterne overhovedet ingen besvær ved at finde kortet. Men nogle af dem mente, at de 

havde foretrukket siden uden et kort. De mente at kortet gjorde siden lidt rodet, da kortet 

fyldte for meget.  

Opgave 8 

Næste opgave gik ud på at finde den præcise adresse for makeupartisterne. Som man kan 

aflæse på diagrammet,  gennemførte alle informanter opgaven uden besvær. To informanter 

(bilag 5 + 6, informant 1 og 2) gav her udtryk for, at de hellere ville have en adresse så man 

selv kunne søge efter placeringen, i stedet for et kort på hjemmesiden.  
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Opgave 9 

Næste opgave var meget simpel, den gik nemlig ud på at man skulle gå tilbage på forsiden, 

ved at trykke på knappen “forside”. Her testede vi om informanterne brugte vores knap eller 

trykkede på “gå tilbage knappen” som alle webbrowsere har. Alle informanter brugte dog 

vores funktion, og alle endte med at fuldføre opgaven.  

 

Opgave 10 

Herefter gik opgaven ud på at finde ud af, hvor man kan give anonyme anmeldelser til 

makeupartisterne. Alle informanter gik ind på makeupartistens side, hvor de straks fandt 

funktionen, hvor man gav anonyme anmeldelser, hvilket også kan aflæses på diagrammet.  

Opgave 11 

Derefter bad vi informanterne om at skrive en anonym anmeldelse, hvilket alle gennemførte 

uden besvær.  

Informanternes holdninger til designet 

Efter at informanterne havde udført opgaverne, stillede vi dem nogle spørgsmål. 

Spørgsmålene handlede om, hvorvidt de kunne forstå hjemmesiden og hvad de synes om 

vores design som f.eks. valg af farver. Til sidst spurgte vi dem om, der evt. var noget de ville 

have tilføjet eller fjernet fra hjemmesiden.  

Alle informanter synes, at hjemmesiden var let forståelig. Det hele var meget enkelt. 

Informanterne beskrev hjemmesiden som meget praktisk. En af informanterne mente at 

hjemmesiden var overskuelig og nem at finde rundt i. Det samme viser statistikkerne, som 

beviser at informanterne havde nemt ved at udføre vores givne opgaver. Men alle informanter 

forstod hjemmesiden, de fortalte at de forstod årsagerne til hvorfor vi havde vores forskellige 

delelementer med, såsom link til Instagram og kalender.  

I forhold til farverne var alle ret enige i at farverne passede. Nogle mente at farverne var 

feminine, men alle informanter var i sidste ende enige om, at det var de rigtige farver til en 

makeup hjemmeside.  
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Til sidst ønskede vi at vide om der var noget, som de savnede på hjemmesiden eller noget de 

så overflødigt. En af informanterne mente at det var lidt rodet med så mange ting på samme 

side. Informanten mente, at vi hellere burde have haft en menu knap i stedet for at det hele 

var samlet et sted. Informanterne var ret enige om at makeupartisternes profiler virkede lidt 

rodet. En af informanterne sagde også at hun ville ønske der var flere billeder af 

makeupartisternes værker på vores hjemmeside, før man kom ind på makeupartisternes 

Instagram. De gav også udtryk for et ønske om mere tekst på forsiden. En af informanterne 

mente også, at vi burde have haft en prisliste med for de forskellige makeup artister. 

Vi fik en masse ud af vores Usability Test. Som statistikken viser havde informanterne ikke 

de store vanskeligheder ved at løse opgaverne. Dette betyder at det var nemt for 

informanterne, at finde frem til den information som de ønskede. Så på dette punkt er 

hjemmesiden brugervenlig. Vi fik også kritik, hvilket vil hjælpe os med at gøre vores 

hjemmeside mere brugervenlig og i det hele taget bedre fremadrettet.  

Diskussion  

Ved at anvende metoder, teorier og forskellige typer af interviews, skaber vi et 

brugerinddraget produkt, hvor både udfordringer fra makeupartister og kunder bliver taget 

højde for. Men hvordan afdækker vi behov og ønsker fra makeupartisterne og kunderne? Og 

hvad vil der ske, hvis vi kun afdækker nogle af behovene og ønskerne? 

Det er svært at løse alle de udfordringer vores målgruppe har. Da vi skaber en samlet 

platform, løser vi den udfordring der opstår, når kunden ikke ved hvor der skal søges 

makeupartister henne. Kunderne fortalte også, at der findes flere forskellige artister med hver 

deres makeup-stil, hvilket gjorde det svært at finde en artist der passede dem. Nu vil 

kunderne have mulighed for at kigge flere artister igennnem, sammenligne og derefter finde 

den passende artist. Udover dette vil kunden med vores design, også spare tid fordi de nu kan 

søge makeupartister et samlet sted. Da vi skulle skabe en ny platform, med et nyt system der 

forbinder begge parter, skulle vi gøre det på en måde der ikke skabte problemer for nogen af 

parterne. 
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Makeupartisterne fortæller at deres nuværende system fungerer godt for dem på sociale 

medier, såsom Instagram, hvor meget af kommunikationen foregår. Der var en del hensyn 

makeupartisterne skulle tage, når der skulle aftales tid med kunder, herunder; deadlines, 

kultur, aftenmakeup eller bryllupsmakeup med mere. I workshoppen blev vi derfor alle enige 

om, at vores hjemmeside ikke skulle være en erstatning for makeupartisternes sociale medier, 

men et supplerende værktøj for at finde makeupartister. 

Kunderne havde et ønske om at se vurderinger af makeupartister, på vores platform. Her 

havde makeupartisterne nogle problemer i den forbindelse, idet vurderinger og anmeldelser 

kan ende i “storme af kritik”. Dog ønskede makeupartisterne stadig feedback. Vi afdækker 

ønskerne for begge parter, ved at skabe et vurderingssystem med thumbs up og thumbs down 

funktioner. Desuden vil makeupartister også kunne modtage privat feedback, hvor artisterne 

selv kun har adgang til at se dem. Det kan også gavne de kunder, som gerne vil give 

feedback, men vil forbeholde sig anonyme. Når vi afdækker kundernes og makeupartisternes 

behov og ønsker, er spørgsmålet så, om hvorvidt vi vil få det bedste slutresultat af designet, 

hvis vi lytter til alle ønsker fra målgruppen?  Og vil det påvirke brugervenligheden, hvis vi 

ikke løser alle udfordringer og opfylder alle behov? 

 

Når vi skaber vores design, afdækker vi ikke alle informanternes behov og ønsker. Dette har 

vi ikke gjort, da vi vurderede at nogle af vores egne ideer fungerede bedre for vores design. 

Vi vurderede at vores egne ideer også ville løse nogle af problemerne vi fandt i første 

workshop bedre. I designprocessen er det svært at afgrænse hvor stor en del af vores egne 

design ideer, samt deltagernes ønsker, der skal fylde i vores endelige produkt design. Her 

fortalte deltagerne f.eks. at de kun ville have “nude” farver på hjemmesiden. Vi bruger dog 

også farven lyserød, som deltagerne ikke har efterspurgt.  

 

En diskussion omkring hvorvidt priserne skulle stå på hjemmesiden fandt sted. Her mente 

kunderne at priserne skulle stå på siden, til at starte med. Da makeupartisterne så fortalte at de 

ikke syntes om ideen, fordi kunder derfra kun ville vælge de billigste makeupartister, fortalte 

kunderne at det ikke var vigtigt at have priser stående. Når målgruppen har en fælles 

diskussion, er det muligt at de påvirker hinanden. Når vi skal diskutere hvilken måde vi kan 

opfylde makeupartisternes og kundernes behov, er der så spørgsmål om hvorvidt vi opnår 

vores mål om at opfylde kundernes behov, hvis de er blevet påvirket af den fælles diskussion 
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i workshoppen. Da deltagerne ikke mente, at prisen var altafgørende for valg af makeupartist, 

valgte vi ikke at tage det med i vores endelig design. Til vores Usability Test fandt vi ud af at 

prisen godt kan være afgørende, for valget af en makeupartist. For nogle kunder er kvaliteten 

vigtigst, i medens nogle ser prisen som en vigtig faktor. En af deltagerne fra Usability Testen 

fortalte, at der manglede at stå pris på vores side (bilag 9, informant 5).  

 

Da vi havde valgt at inddrage brugere, fandt vi frem til at workshop deltagernes ønsker ikke 

nødvendigvis er de bedste, for slutproduktet. Som sagt havde vi brugt nogle lyserøde farver 

på hjemmesiden, selvom at deltagerne i workshoppen ikke havde et ønske om det. Da vi så 

havde lavet Usability Test, fortalte vores deltager dog at de ikke havde noget imod de farver, 

da det passede til makeup genren. Derfor argumenteres der for, at workshoppens deltageres 

ønsker og vurderinger ikke er altafgørende for hvad der fungerer bedst for slutbrugerne. Her 

ville deltagerne fra workshoppen have en ren og simpel hjemmeside, hvorimod nogle 

informanter fra Usability Testen, mente at hjemmesiden var for simpel (bilag 5, informant 1 

og bilag 6, informant 2).  

 

Selvom at vi har valgt ikke at løst alle udfordringer og opfyldt alle behov for 

makeupartisterne og kunderne, har vi stadig skabt en brugervenlig hjemmeside. Da 

deltagerne i vores Usability Test fik testet vores produkt, kunne de godt finde ud af at bruge 

hjemmesiden. Vi gav informanterne 11 opgaver der skulle løses, som flertallet kunne løse. 

Dette kan ses på statistik 1. Informanterne fortalte at alle nødvendige informationer var 

tilgængelige på siden, som resulterede i at siden blev praktisk. Èn informant havde få 

problemer med at bruge siden, men fandt stadig ud af hvordan man brugte siden.  
 

Konklusion 
Projektets problemformulering konkluderes i dette afsnit, på baggrund af vores undersøgelser 

af casen om en platform der forbinder makeupartister og deres kunder. Projektets 

problemformulering lyder: 

På hvilken måde kan vi opfylde brugernes og makeupartisternes behov i udviklingen af en 

platform, der forbinder dem?  
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Vi brugte workshoppen og dens tilhørende beskrivelsesværktøjer til at undersøge brugernes 

behov og ønsker. Vi er kommet frem til, at vores produkt er overskuelig og brugervenlig. Det 

skyldes vores Usability Test, som bekræftede det for os. Dog er vi opmærksomme på, at 

vores egne ideer til vores design ikke er det eneste der har hjulpet os med at komme frem til 

den påstand. Vores workshop har haft stor indflydelse på vores design, og derfor er vi 

kommet frem til, at brugerinddragelse kan være en god ting at inddrage i ens design. Nogle 

ting som vi havde udtænkt i starten af designfasen var ikke nødvendigvis de rigtige 

beslutninger, så derfor er vi tilfredse med vores beslutning om at inddrage makeupartisterne 

og kunderne i vores designproces. Dog er det ikke alt fra vores workshop, som vi har taget 

med i vores endelig prototype. 

Vores workshop deltagere mente, at elementer som fx priser ikke skulle indgå i hjemmesiden, 

hvilket vi havde taget i betragtning i vores produkt design. Men I vores Usability Test, var 

der en af informanterne der savnede en prisliste, da det ville gøre det hurtigere at booke 

makeupartist, hvis de var bevidste om priserne. Vores workshop deltagere blev også enige 

om, at bruge “nude” farver i hjemmesiden, da de mente at det associeres med makeup, men 

også er neutral. Det brugte vi på menulinjen. Udover det brugte vi lyserøde toner på 

landskortet og “tilmeld” og “login” felterne. Nogle af informanterne fra Usability Testen 

syntes at det var lidt pigede farver, men de var alle enige i at det var et godt farvevalg til en 

makeup hjemmeside.  Ifølge vores workshop deltagere, skulle vores hjemmeside være meget 

enkel og simpel, altså ikke for mange farver og for mange elementer. På vores Usability Test, 

kunne vi se at nogle af deltagerne syntes at makeupartisternes profiler virkede for rodet. Dette 

skyldtes at der nogle steder var for mange informationer i ét sted. Her kan vi altså konkludere 

at vi ikke fik opfyldt ønsket om at holde hjemmesiden simpel, for alle.  

De fleste deltagere løste alle opgaverne og forstod hvad elementernes funktion var. Nogle af 

deltagerne mente desuden, at Google Maps på profilsiderne var unødvendige at have med. 

Her ville de hellere have haft adressen, så de selv kunne søge efter den.  

 

Vi har også anvendt andre metoder, for at besvare vores problemformulering. Her har vores 

analyse af en anden hjemmeside ved hjælp af Krugs 5 pointer og TRIN-modellens tredje trin, 

været afgørende for designløsning. Hvis vi vender tilbage til vores resultat med 

brugerinddragelse, kan vi afgjort sige at vores teorier for aktøranalyse (LFA) og 

brugerdeltagelse (Participatory Design) har hjulpet os med forståelsen af problemet.  
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Da vi har undersøgt hvordan vi kan inddrage brugere i vores design, er vi kommet frem til, at 

deltagerne i vores workshop har hjulpet os med løsningsforslag til de problemer de oplever i 

forbindelse med casen. Her har vi afgjort, at vi ikke kan få hverken alle problemerne løst, og 

informanternes løsningsforslag til de problemer med, i vores design. Da vi skabte vores 

platform, forsøgte vi ikke at interfere for meget med i arbejdsopgaver, som makeupartisterne 

allerede løste gennem eksisterende platforme. Desuden har vi heller ikke taget forbehold for 

alle af informanternes løsningsforslag, da vi har vurderet, at nogle af vores egne ønsker og 

løsninger passer bedre.  

Vi har igennem hele projektet forsøgt at indsætte D’school Design Thinking Model modellen, 

der har hjulpet med at strukturere designprocessen. Afslutningsvis har vi forsøgt at skabe et 

design, som vi har påvist i vores designrationale. Inden under vores designrationale kan vi se, 

at gestaltloven har givet os mulighed for at designe vores design ud fra bestemte mål for 

vores delelementer.  
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