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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att analysera samt aktivera Bubblebox.se som varumärke genom att 

utveckla och designa om de fyra medieplattformar som tillhör hemsidan. Det vill säga att den grafiska 

profil som används på hemsidan kommer att tillämpas på vardera plattform. Dessa plattformar består 

utav Bubblebox footer, nyhetsbrev, blogg samt facebooksida. Bubblebox.se har sin grund efter det 

fysiska företaget Anybody och etablerades på webben för cirka två år sedan. Bubblebox.se är 

kategoriserad inom skönhet och hälsabranschen, vilket innebär att de säljer allt från makeup, 

hälsokost, parfymer till hårdvård.  Hemsidan drivs utav entreprenörerna Annica Sundström och 

Niklas Johansson – som har varit verksamma inom branschen i 14 år. Det som även behandlas i denna 

studie är de teorier som ligger till grund för detta ämne samt den metod som använts under arbetets 

gång. Metoden består utav användartester som utförts av fem stycken testpersoner, där var och en fått 

frågor samt uppdrag att besvara utifrån medieplattformarna. Slutligen presenteras det resultat som 

framkommit ur analysen av användartesterna i form av före- och efterbilder.  
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Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze and activate Bubblebox.se’s as a trademark by redesigning and 

develop the four mediaplatforms that belongs to the site. This means that the graphic profile that is 

used on the site is going to be applied on each platform. The platforms consists of Bubblebox footer, 

newsletter, blog and facebookpage. Bubblebox.se is based after the physical enterprise Anybody and 

established online about two years ago. Bubblebox.se is categorized within the beauty and health 

industry, which means that they sell everything between makeup, health-products, parfumes and hair 

care-products. The site is owned by the entrepreneurs Annica Sundström and Niklas Johansson – 

who’s been active in this industry for 14 years. This study also describes the theory’s within this subject 

plus the method that’s been used during the work process. The method consists of usertests that’s been 

performed by five testpersons, where each one of them have received questions and assignments that 

they can reply to about the mediaplatforms. Lastly the result of the usertests is presented in terms of 

before and afterpictures.  
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1. Inledning & 
problemformulering 

 

 

Idag förekommer ett stort mångfald av företag/verksamheter i olika medier runt om i världen. Vissa av 

dem är större uppmärksammade aktörer medans andra kan vara nyetablerade  och fortfarande söker 

efter sin nisch. Enligt studien Aktivera ditt varumärke hävdar Dahlbom och Allergren (2010:69) att 

utifrån detta större mångfald av företag i medier så har även marknadsföringen av varumärket blivit 

stort, då konsumenter idag blivit mer intresserade av att knyta starka band till de företag de 

konsumerar ifrån. Företagens roll blir att skapa en egen nisch eller personlighet till varumärket för att 

kunna skapa ett större intresse hos konsumenter (Dahlbom & Allergren, 2010:96). Det vill säga att 

företagen sätter en egen prägel på varumärket för att kunna bli igenkända oavsett medium. 

 

Detta är några av de underliggande faktorer som denna rapport utgått ifrån rörande analysen samt 

bygget av hemsidan Bubblebox.se och de medieplattformar som hör till. Hemsidan Bubblebox.se har 

sin grund efter den fysiska butiken Anybody och etablerades på internet för cirka två år sedan. Dessa 

två butiker är kategoriserade inom skönhet och hälsabranschen, vilket betyder att de säljer allt från 

makeup, parfymer, hårdvård och hälsokost. Dessa butiker startades och ägs utav entreprenörerna 

Annica Sundström och Niklas Johansson. Utöver detta så marknadsför även Annica och Niklas 

hemsidan via andra plattformar – blogg, facebook samt genom nyhetsbrev som kontinuerligt skickas 

ut till kunder. Ägarnas mål är i grund och botten att kunna få hela Skandinavien som kundunderlag då 

dem enbart riktar sig emot Sverige för tillfället. För att kunna förverkliga detta mål så anser dem att 

deras marknadsföring måste förbättras först och främst gentemot Sverige. Utifrån allt detta kan det 

vara av intresse att analysera de plattformar som tillhör Bubblebox.se samt att bygga om dessa så att 

en tydlig grafisk profil erhålls – och att en aktivering av Bubblebox.se som varumärke utförs.  

 

 
1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att aktivera Bubblebox.se som varumärke. Detta genom att utveckla samt 

anpassa den grafiska profilen för de fyra plattformar som används i samband med den officiella 

hemsidan. Dessa fyra plattformar består utav Bubblebox.se och deras footer på hemsidan, bloggen, 

nyhetsbrevet samt facebooksidan. Valet av denna studie grundar sig i intresset för varumärkens 

utveckling på marknaden samt hur dagens teknik kan påverka detta. Dessa fyra plattformar är en 

rimlig mängd att analysera samt bygga tidsmässigt eftersom en större analys av den marknadsföring 

som Bubblebox.se har hade varit alldeles för omfattande. 
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2. Metod 
 
 

I nedanstående kapitel introduceras samt motiveras den metod som kommer att användas under 

studiens gång.  
 

Denna studie baseras på det material samt krav som tilldelats av beställare Annica Sundström från 

Bubblebox.se, vilket är gällande ombyggnation av de fyra medieplattformar som tillhör den officiella 

hemsidan. Detta arbete har tilldelats i form av en kravspecifikation (se bilaga 2) där det praktiska 

arbetet består utav att bygga om Bubblebox footer  (www.Bubblebox.se) på den officiella hemsidan, 

nyhetsbrevet, bloggen (www.Bubblebloggen.se) samt Facebooksidan i syfte att ge plattformarna 

liknande utseende/grafisk profil. Det teoretiska arbetet runt om detta är i form av denna studie där det 

empiriska materialet kommer att analyseras och diskuteras – vilket avslutas med ett resultat. Utifrån 

det material samt krav som tilldelats från Bubblebox.se så anses en kvalitativ analys av fem stycken 

användartester som en lämplig metod. En kvalitativ analys innebär att det framtagna materialet från 

analysen studeras mer djupgående samt att mer komplicerade tolkningar utförs (Bergström & Boréus, 

2005:44), vilket betyder att materialet som tas fram utifrån de användartester som utförs i denna 

studie på de olika medieplattformarna studeras noggrannare. Detta innebär att en större mängd data 

analyseras tills att datamängden påvisar mönster av något slag (CSC, 2011). Ett simpelt exempel 

angående ett mönster kan vara att samtliga fem testpersoner anser att bloggen inte ser ut att tillhöra 

den officiella hemsidan -  vilket skapar ett mönster då alla testpersoner tycker likadant. Ett 

användartest handlar i grund och botten om ”tänka högt metoden”, vilket betyder att testpersonen 

berättar alla de tankar de har högt, så att detta kan antecknas. Testpersonen kan exempelvis få i 

uppgift att hitta en särskild produkt som skall läggas i kundkorgen och följaktligen gå vidare till 

kassan. Alla de steg som testpersonen tar på hemsidan skall dokumenteras – vilket även gäller de 

tankar som personen har (Medieteknik, 2012). Innan användartesterna utförs kan det vara bra att 

hitta testpersoner som är anpassade som målgrupp för hemsidan då det i slutändan kan vara dessa 

personer som är konsumenter av hemsidans produkter. Testpersonen kan bland annat se över 

hemsidans utseende, användarbarhet, vokabulär och länkar – det vill säga att de kan ange sin 

upplevelse av besöket på hemsidan (Medieteknik, 2012). Utifrån de resultat som tas fram utifrån 

analysen av användartesterna så kan förbättringar göras på hemsidan i fråga – och i detta fall, på 

medieplattformarna i samband med de krav som angivits av beställare. De program samt utrustning 

som kommer att användas vid arbetet av medieplattformarna är Photoshop, systemkamera, Askås 

plattform/system samt Wordpress. 
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3. Tidigare forskning & 
teoretisk referensram 

 
 

3.1 Tidigare forskning 
 

Denna studie om Bubblebox grafiska profil samt varumärke tog del av boken ”Aktivera ditt 

varumärke” där Bo Dahlbom och Karin Allergren (2010) beskriver en metod angående hur företag 

samt organisationer i allmänhet kan gå tillväga för att kunna utveckla sitt arbete med varumärket – 

det vill säga genom att ”aktivera” varumärket. Följaktligen behandlar Dahlbom och Allergren hur 

viktigt det kan vara för företag att har en tydlig identitet för att kunna behålla samt stärka intresset hos 

konsumenter då marknaden utvecklas hastigt med hjälp av dagens teknik. Därav tog denna studie 

även del av boken ”Varumärket – vår viktigaste tillgång” där Jan Treffner (2011) förklarar att 

varumärket är ett företags viktigaste tillgång och att det är just själva varumärket som är en bärare av 

ett budskap till mottagaren. Treffner beskriver att det är kundens tolkning av budskapet som avgör 

vilket varumärke de vill konsumera ifrån. Dessa böcker härrör till denna studie till större del då syftet 

är att analysera Bubblebox.se grafiska profil på de olika medieplattformar de använder sig av. Detta 

innebär att en större analys angående Bubblebox.se som varumärke kommer att göras för att kunna se 

hur de kan gå tillväga för att kunna skapa en egen igenkänningsbar identitet. 

 

 
3.2 Teoretisk referensram 

 

 

Nedan presenteras det teoretiska utgångspunkterna som kommer att användas vid analysen av 

användartesterna och tillhörande material. Följaktligen beskrivs även de teorier som kommer att 

återknytas till det slutgiltiga resultatet. 

 

3.2.1 Historia 

Ett företags identitet har speglats på olika sätt under en lång period. Under marknadsföringens 

utveckling på 1900-talet så rörde det sig om reklam för diverse produkter och tjänster, vilket innebär 

att företagen i fråga ofta förknippades med de produkter de sålde – och inte som ett företag i helhet 

(Dahlbom & Allergren, 2010:68-69). Detta betyder att företag hade tillgång till att ”gömma” sig bakom 

sina produkter och sälja dessa utan att behöva oroa sig angående kunders funderingar samt kritiska 

granskningar (Dahlbom & Allergren, 2010:68-69). Dessa kritiska granskningar kan bland annat vara 

brister i miljöarbetet eller omoraliska arbetsförhållanden. Under slutet av 1900-talet utvidgades 

marknaden och de diskussioner som framkommit angående frågan om vad varumärket egentligen står 

för. Detta innebär att även marknadsföringen utvecklades – från att bestå av enbart produkters 

identitet till varumärkesbyggande av företag (Dahlbom & Allergren, 2010:68). Dessa förändringar 
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innebar att företagen trädde in i en ny era, där människor blivit mer intresserade av att knyta starka 

relationer till de företag de konsumerar ifrån. Konsumenterna vill veta vad de köper och vilka de köper 

utav, vad de står för och vilket ansvar de tar för sina produkter. Företag har alltså förvandlats från 

”gömda” storheter till uppmärksammade aktörer i medier som tar ansvar för varumärket (Dahlbom & 

Allergren, 2010:69). 

 

3.2.2 Igenkännande av varumärket 

 I dagens samhälle finns ett flertal olika varumärken som konkurrerar på marknaden – vissa starkare 

och vissa svagare. Ett varumärke kan betraktas som något som förmedlar ett budskap till en 

mottagare, det vill säga den potentiella kunden. Detta betyder att det är den potentiella kundens 

tolkning som avgör vilket varumärke som konsumeras (Treffner, 2011:10). Väljer kunden att 

konsumera exempelvis McDonalds istället för Max, eller Volvo istället för Saab? Det är vad varumärket 

symboliserar och kundens tolkning av budskapet som avgör köpet (Treffner, 2011:10). Vissa 

varumärken är som tidigare sagt starkare än andra, vilket kan bero på olika faktorer. Dahlbom och 

Allergren (2010) antyder bland annat att: ”James Bond är ett exempel på ett varumärke som är så 

starkt att det lever ett eget liv vid sidan av det företag som för tillfället producerar, marknadsför 

eller säljer produkten i fråga. Somliga blev visserligen besvikna när Sean Connery eller Roger Moore 

byttes ut, men James Bond kan trots allt leva vidare oberoende av vem som för tillfället innehar 

rollen.” Detta betyder att varumärket ”James Bond” kan ha ett starkt igenkännande hos konsumenter. 

Det finns många andra stora företag som exempelvis IKEA, Apple och Coca Cola vars varumärken har 

blivit en del av människors vardag. Ett exempel angående igenkänning kan vara en Coca Cola reklam. 

En Coca Cola reklam där företagets logotyp inte framträder, utan att enbart reklaminnehållet spelas 

upp – så hade konsumenter ändå kunnat förstå att detta var Coca Colas reklamfilm.  

 

3.2.3 Varumärkesplattform, visuell identitet & kommunikationskoncept 

Varför människor har en stark koppling till Coca Cola och direkt känner igen dem kan bero på att 

varumärket Coca Cola bland annat innehar en stark strategi gällande varumärkesplattform, visuell 

identitet och kommunikationskoncept. Varumärkesplattformens syfte är att fungera som ett ramverk 

som skall sammanfatta varumärket och de enheter/medieplattformar som hör till – produkter, 

företaget i sig eller organisationen i alla sammanhang (Dahlbom & Allergren, 2010:93). Det vill säga 

att plattformen utgör en beskrivning av varumärket och företagets strategiska arbete internt och 

externt. Ett företags visuella identitet handlar i överlag om företagets yttre, det vill säga dess utseende 

på marknaden – exempelvis kundservice, design på förpackningar och webb (Dahlbom & Allergren, 

2010:104). Utifrån företagets visuella identitet gäller det att skapa ett starkt kommunikationskoncept, 

vilket handlar om hur ett företag skall positionera sig utåt gällande kommunikationen mellan dem och 

mottagare. Ett starkt kommunikationskoncept innebär att ett företag har en kreativ och tydlig idé som 

gestaltar varumärket, vilket kan vara genom olika kännetecken – så som dofter, melodier, figurer, 

logotyper, mönster eller en grafisk design (Treffner, 2011:10). Detta betyder att företaget i fråga har 

angivit en egen prägel på varumärket som används för att kunna bli igenkända - oavsett vilket medium 

de framträder i (Dahlblom & Allergren, 2010:107). Det är alltså kännetecknet som kan få konsumenten 

att associera till varumärket/företaget i fråga (Treffner, 2011:10). För Coca Cola kan exempelvis dess 

kännetecken vara den röda och vita färgen eller en slogan. Ett annat exempel på ett 

kommunikationskoncept kan vara Gevalias slogan ”När du får oväntat besök” – som även den har ett 

starkt igenkännande. Syftet är alltså i grund och botten att skapa en igenkänning hos mottagaren i 
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fråga samtidigt som företaget får förmedla eller uttrycka något väsentligt för just dem (Dahlbom & 

Allergren, 2010:107). Företagets roll blir då att skapa en egen ”personlighet” till varumärket – vilket i 

slutändan kan göra varumärket mycket mer intressant för konsumenter (Dahlbom & Allergren, 

2010:96). Dahlbom och Allergren hävdar att: ”Man väljer varumärken som man väljer vänner – vem 

vill man umgås med och synas med”. 

 

3.2.4 Kommunikation genom bild & design 

Kommunikation är något som kan betecknas som relationsskapande – mellan exempelvis två 

människor, ett företag och en kund eller dylikt. Genom den digitala revolutionen kan exempelvis 

företag kommunicera utåt med sina kunder via hemsidor eller sociala medier, så som Facebook, 

bloggar eller Instagram. Dessa medier kan bland annat vara bra verktyg för att kunna beröra 

människor/kunder eller att få dem att reagera på ett visst sätt genom en bild, design eller text 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008:6). De sociala medierna har dessutom blivit större och bredare, vilket 

betyder att de idag når ut till en stor folkgrupp. En bra utformad hemsida ska bland annat innehålla 

välplacerade bilder, vilket betyder att bildplaceringen är väl genomtänkt och placerad vid ett 

ögonfångande ställe i designen. Bilderna skall vara bra storleksmässigt för att passa in med resterande 

layout (Grafixstudio, 2013). En bild vars syfte är att skapa reklam om exempelvis en produkt har bland 

annat fyra stycken uppgifter enligt AIDA-modellen: väcka uppmärksamhet, skapa intresse, skapa ett 

behov och slutligen leda till ett köp (AIDA – attention – interest – desire – action). Detta är en bra 

förklaring angående hur en reklambild eller en dylikt kan leda en konsument till ett eventuellt köp hos 

företaget i fråga (Carlsson & Koppfeldt, 2008:53). Följaktligen kan det även vara bra att lägga fokus på 

grafiken, det vill säga att se över hemsidans syfte och vilket budskap de vill sända. Vill exempelvis 

företaget/verksamheten bakom hemsidan framstå som livlig och rolig, stel men ändå proffessionell 

eller kanske både och? Det kan även vara till fördel att framhäva den viktigaste informationen och ett 

bra ställe på hemsidan att presentera detta kan vara i det högra eller vänstra hörnet i 

sidhuvudet/header – då detta oftast kan vara det ställe där kunden/besökaren lägger sitt öga på först 

(Grafixstudio, 2013). Därav kan även utformning av länkar och dess design vara en viktig del av 

hemsidan. Detta eftersom företaget bakom skall kunna uppmuntra kunden till att klicka vidare på 

hemsidan. En bra utformning av länk, i detta fall en meny kan exempelvis vara att länken är ”belyst” 

med små ramar eller ha en mjuk och rolig form - utan att vara irriterande för ögat (Grafixstudio, 

2013).   

 

3.2.5 Grafisk profil & plattformar 

Om ett företag med en hemsida valt att lägga till andra medieplattformar så som exempelvis blogg, 

Facebook eller epost-utskick/nyhetsbrev, så kan en huvudpunkt vara att följa den grafiska profil som 

utformats vid bygget av hemsidan. Att ha en grafisk profil innebär hur ett företag valt att presentera sig 

visuellt, det vill säga hur de vill att betraktaren skall tolka dem som. Inom den grafiska profilen ingår 

logotyp, typsnitt, färger, grafiska objekt, foton etcetera (LU, 2012). För att kunna tillämpa den grafiska 

profilen på plattformarna så handlar det om att hitta de gemensamma nämnarna, vilket betyder att 

plattformarna kan innehålla exempelvis likartade färger, logotyper och typsnitt som hemsidan har 

(Apsis, 2011).  Detta kan slutligen ge företaget en igenkänningsbar identiet på vardera plattform, det 

vill säga att betraktaren direkt kan associera plattformarna till den officiella hemsidan. 
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4. Användartest 
 

Samtliga testpersoner fick analysera Bubblebox.se och medieplattformarna en åt gången där både 

observatör samt vittne deltog under processen. Testpersonerna fick ett dokument med olika uppdrag 

och frågor som de skulle utföra samt svara på (tänka-högt-metoden). Testpersonerna fick inte veta att 

medieplattformarna tillhör www.Bubblebox.se, eftersom syftet med dessa användartest är att ta reda 

på om Bubblebox.se har en tydlig identiet/grafisk profil oavsett vilket medie de framträder i. De 

uppgifter testpersonerna angav dokumenterades för hand och renskrivdes därav på dator. Nedan 

introduceras det uppdrag som testpersonerna fick. Användartesterna finns under kapitlet bilagor (se 

bilaga 1). 
 

 

 

 

4.1 Uppdrag & frågor 
 

Wordpressbloggen  

 

- Vad är ditt första intryck av bloggen? 

- Vad anser du om bloggens design? 

- Berätta mer på egen hand. 

 

 

Facebooksidan  

 

- Vad är ditt första intryck av facebooksidan? 

- Vad anser du om facebooksidans design? 

- Berätta mer på egen hand. 

 

 

 

Nyhetsbrevet  

 

- Vad är ditt första intryck av nyhetsbrevet? 

- Vad anser du om nyhetsbrevets design? 

- Berätta mer på egen hand. 

 

 

 

Bubblebox.se  

 

- Vad är ditt första intryck av denna hemsida? 

- Vad anser du om hemsidans design? 

- Vad tycker du om hemsidans footer? Det vill säga den ruta som är längst ner på sidan. Är det 

lätt att utläsa informationen? 

- Förstod du att bloggen, facebooksidan samt nyhetsbrevet tillhörde denna hemsida? 

- Kan du hitta bloggen via hemsidan? 

- Nyhetsbrevet? 

- Facebook? 
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5. Analys  
 

I nedanstående kapitel presenteras analysen samt en analys-diskussion som framkommit utifrån 

användartesterna (se bilaga 1). Det tillvägagångssätt som använts vid analysen av dessa tester är att 

materialet har blivit läst och omläst ett flertal gånger. Detta för att kunna finna meningsbärande 

punkter som är relevanta för Bubblebox.se samt för att kunna hitta mönster i användartesterna där 

testpersonerna haft likartade tankar kring dessa plattformar. Analys-diskussionen är utplockat från 

analysen och har återknytits till teorikapitlet.  

 

 

5.1.1 Wordpressbloggen 

Det tydligaste som framkommit angående bloggen är att samtliga fem testpersoner fick känslan av att 

detta var en vanlig blogg som en ung tjej driver. Testpersonerna tyckte att detta var en typisk blogg 

som tipsade om makeup, hårprodukter med mera, det vill säga att de fann bloggen som en ”i 

mängden”. Detta då det finns ett flertal andra bloggare inom samma kategori. Något som varit 

återkommande gällande designen är att testpersonerna fann denna tråkig och enkel. Det vill säga att 

bloggen är uppbyggd på ett enkelt sätt och använder sig för mycket av grå nyanser. Testperson 4 ansåg 

att ett kompletteringsfärg saknades, det vill säga en starkare färg utöver det svarta, vita och gråa. 

Samtliga fem testpersoner hade svårt att förstå att detta var en blogg som tillhörde Bubblebox.se, 

vilket är en väldigt viktig punkt. Två av testpersonerna förstod detta inte alls, medans andra började 

förstå detta genom gömda länkar samt tävlingar i blogginläggen. Förståelsen för detta framkom 

egentligen inte förns testpersonerna besökte Bubblebox.se. I överlag så tyckte testpersonerna om de 

inlägg som publicerats på bloggen, de kändes hemtrevliga och rolig.  

 

5.1.2 Facebooksidan 

De fem testpersonerna kunde tolka facebooksidan direkt, vilket innebär att de alla såg att det var ett 

företag som låg bakom denna sida. Detta kunde de se främst genom profilbilden där företagsnamnet 

(Bubblebox) framkom tydligt. Testpersonerna fann dock profilbilden amatöraktig och att den såg ut 

att vara skapad i programmet paint. Detta då bilden enbart består utav text samt färgerna vit och svart. 

De tolkade den större bilden på facebooksidan som företagets ”reklamplats”, då bilden består utav 

produkter och inget om Bubblebox. Testperson 2 antydde att mer information borde finnas med i 

rutan ”om oss” på facebook, eftersom vissa besökare kanske inte förstår att mestadels av 

informationen finns under länken ”karta”.  Testpersonerna hade inte så mycket mer att tillägga utöver 

profilbilden då facebook inte ger mycket utrymme till egen design. De fann det däremot roligt att 

företaget fått bra respons utav kunder då de kollade över inläggen. 

 

5.1.3 Nyhetsbrevet 

Ett tydligt mönster som framkom gällande nyhetsbrevet var att de fem testpersonerna fann innehållet 

glatt och roligt, dock tyckte de att nyhetsbrevets header kändes kal och trist. Detta eftersom headern är 

vit och svart medans resterande delar av nyhetsbrevet är färgglatt och har många former/objekt. 

Testpersonerna förstod direkt att nyhetsbrevet samt facebooksidan hörde ihop då de både innehåller 

företagsnamnet Bubblebox. Det intressanta var att testperson 5 antydde att: ”Däremot så börjar jag se 

ett tydligt mönster nu, vilket är att ingen av dessa plattformar Bubblebox använder sig av har 

samma design. Allt ser olika ut? Det kan vara deras koncept, jag vet inte, men det enda som för dem 

samman är ordet ”Bubble” som förekommer även på bloggen faktiskt.” 

 

5.1.4 Bubblebox.se 

Samtliga fem testpersoner hade ett liknande första intryck gällande hemsidan, vilket var att de fann 

hemsidan välgjord och mycket attraktiv för ögat att se på. De tyckte även att hemsidan kändes trygg 

och stabil samt att de här började förstå meningen med testet lite mer. Det vill säga att testpersonerna 

började inse att alla dessa plattformar hörde ihop, dock var några osäkra angående bloggen. Det som 
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fick dem att förstå sambandet mellan bloggen och hemsidan var egentligen ord som ”Bubble” och 

”skönhet och hälsa” som är återkommande på plattformarna, men de tyckte fortfarande att detta var 

svårt att tyda. Något intressant som framkom var att testperson 4 sa: ”Jag förstod hela tiden att 

facebooksidan och nyhetsbrevet tillhörde den här hemsidan, det var ingen tvekan. Dock gillar jag 

inte att de har olika designer, så hade jag bara kastat ett snabbt öga på något av detta så hade jag 

kanske inte förstått att detta var Bubblebox.se sidor. Bloggen hade jag aldrig förstått att den hörde 

till hemsidan, det fanns inget som visade på det. Jag förstod lite bättre då jag såg tävlingen på 

bloggen”.Testpersonerna hittade den information de behövde i footern, men de ansåg alla att den 

kunde vara svårläst på grund av texten och dess placering. Alla fem testpersoner fann länkar till 

vardera plattform via hemsidans vänstra ”spalt” efter att de bläddrat ner lite. 

 

5.1.5 Analys-diskussion 

Bubblebox.se är ett väldigt intressant företag att analysera utifrån ett varumärkesperspektiv, det vill 

säga angående de medieplattformar företaget använder sig av i samband med hemsidan. Detta 

eftersom de är ett relativt nyetablerat företag på webben. Utifrån de användartester som utförts samt 

analyserats så har ett flertal viktiga punkter framkommit, i synnerhet gällande den grafiska profilen. 

Samtliga testpersoner fann inget tydligt mönster mellan medieplattformarna och den officiella 

hemsidan då den grafiska profil som används på hemsidan inte förekommer på varken bloggen eller 

facebooksidan. Nyhetsbrevet hade den tydligaste profilen som främst passade samman med hemsidan. 

Då den grafiska profilen inte använts kontinuerligt på medieplattformarna kan Bubblebox.se riskera 

att förlora en del av den viktiga marknadsföringen de har via sociala medier. Bubblebox.se saknar en 

tydlig identitet gällande varumärket och har inte satt företagets personliga prägel på de tillhörande 

medieplattformarna. Detta kan i sin tur resultera i att kunder/besökare av medieplattformarna inte 

förstår sambandet mellan dem och hemsidan – vilket följaktligen kan sluta med att de konsumerar 

från något annat företag. Bubblebox visuella identitet på hemsidan är tydlig, men har dock inte 

använts på resterande plattformar, vilket kan betyda att företaget inte har något 

kommunikationskoncept – eller att de glömt att ta vara på den. De kännetecken som förekommer på 

medieplattformarna ansågs otydliga, och förekom i små mängder i form av orden ”bubble” och 

”skönhet och hälsa”. Kännetecken så som logotyper, figurer och mönster fanns enbart synligt för ögat i 

nyhetsbrevet, och inte på facebooksidan eller bloggen. Det resultat som framkommit utifrån 

användartesterna kommer att ligga till grund för ombyggnationen av medieplattformarna – i samband 

med den kravspecifikation som angivits av beställaren hos Bubblebox.se. 
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6. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av denna studie i form av det praktiska arbetet för Bubblebox.se. 

Både före- och efter bilder förekommer för att kunna påvisa skillnanden mellan dem. En förklaring 

angående hur jag gått tillväga finns under vardera bild. Under arbetets gång har kravspecifikationen 

samt användartesterna legat till grund för ombyggnationen av medieplattformarna. De krav som 

beställaren hos Bubblebox.se angivit har blivit uppfyllda och godkända. 

 

6.1.1 Wordpressbloggen – före 

 
 

Vid start så hade Bubblebloggen enbart sitt bloggnamn, slogan samt en bild ifrån webben på sin 

header. Detta innebär att Bubblebloggens header varken hade en egen personlighet eller något som 

kunde assoccieras till Bubblebox.se.  

 

6.1.2 Wordpressbloggen – efter 

 

Utifrån kravspecifikationen samt användartesterna så har detta blivit det slutgiltiga resultatet för 

Bubblebloggen. Vid start så fotograferades bloggaren med en systemkamera i en egenbyggd studio där 

även studiolampor fanns till hands. Tanken bakom detta var att få bloggaren delaktig i arbetet då det 

är hon som driver detta. Idén var att fotografera hennes nedre parti av ansiktet för att återskapa 

känslan av att hon ”viskar” ut eller ”kysser” logotypen i bildens centrum. Bilderna som tagits fördes 

därav in på dator och öppnades i Adobe photoshop. En bakgrundsbild skapades och tonades ut från 

vitt till svart för att kunna ge bilden ett större djup och ett modernare intryck. Bilden på bloggaren 

beskärdes och klipptes ut för att därefter placeras i bildens vänstra hörn. Bloggarens hy retuscherades 

och hennes läppar färgades orange. Färgen orange har använts som en gemensam nämnare till den 

officiella hemsidan – där denna färg används som kompletteringsfärg. Texterna skapades även dom i 

photoshop där både toning samt en orange färg applicerats för att knyta samman bilden. 

Företagsnamnet Bubblebox har även placerats i det högra hörnet. Detta för att kunna påvisa att ett 

företag står bakom bloggen.  
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6.1.3 Facebooksidan - före 

 

Facebooksidan innehöll från början en produktbild för Depend på omslagsbilden, samt att profilbilden 

bestod utav färgerna vit och svart. Profilbilden var snabbt gjord i programmet photoshop. 

 

6.1.4 Facebooksidan - efter 

 

Beställaren hos Bubblebox.se önskade en omslagsbild som var deras egen, det vill säga med logotyp 

etcetera. Detta för att kunna ge bilden en egen personlighet istället för att vara en produktbild. 

Omslagsbilden skapades från grunden i Adobe photoshop. Bakgrunden färgades vit, eftersom fler 

färger skulle ingå ovanpå bakgrunden. Den vita bakgrunden kändes mer passande än en svart då 

bilden skulle passa årstiden – vår och sommar. En svart bakgrund symboliserar mörker och vinter, 

medans en vit bakgrund står lite mer för ljuset och sommaren. En modell ifrån märket Lorea’l valdes 

ut placerades i det vänstra hörnet. Modell-bilden sparades ner som en PNG-bild, eftersom dessa är 

lättare att beskära i photoshop. Det vill säga att det var bara att klippa och klistra. Just denna bild 

valdes eftersom modellen visar de pastell-färger som är ”inne” nu i vår och sommar. Följaktligen 

skapades texter – ”spring & summer” och ”bubblebox.se” som placerades i centrum av bilden. Detta 

för att Bubblebox logotyp är det som skall vara tydligast. För att därefter kunna göra bilden lite 

”häftigare” så placerades en bild bestående av nagellack som rinner ovanpå de texter som skapas. 

Profilbilden skapades även den i Photoshop. Bakgrunden tonades ut (precis som i bloggen), för att 

kunna passa samman med resterande plattformar. En text skapades och effekter lades ovanpå för att 

skapa ett ”skinande ljus”. Två stycken orangea ramar lades till runt om bilden eftersom den orangea 

färgen symboliserar just Bubblebox.se.  
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6.1.5 Nyhetsbrevet - före 

 

Nyhetsbrevet var vid start byggd i enbart vit och svart, samt att det var en rätt så platt design. 

 

6.1.6 Nyhetsbrevet - efter 

 

Nyhetsbrevet byggdes i ett särskilt system/plattform som Bubblebox.se hyr utav Askås. I detta system 

används kolumner samt linjer som bas att bygga på, det vill säga att de används som stöd för bilder 

och text. Tanken var att efterlikna den officiella hemsidan, då det är här nyhetsbrevet skickas direkt 

ifrån. Detta innebär att bakgrunden blev svart och tonades ut i grå för att kunna ge ett moderna 

intryck. Bubblebox logotyp fick stanna kvar i det vänstra hörnet, men blev färgad i vit och grå för att 

kunna passa samman med bakgrunden. Menyn byggdes även om, eftersom den tidigare menyn var 

även den platt och vit. En bakgrund skapades i grå samt vita ramar runt om de texter som finns i 

rutorna för att kunna göra menyn behagligare att se på med blotta ögat. Det typsnitt som använts är 

Verdana. Nyhetsbrevets footer är detsamma som den footer som byggts till den officiella hemsidan. 

Varför samma footer används är för att kunna skänka samhörighet till dessa två plattformar. En helt 

annorlunda footer hade kunnat skapa förvirring hos betraktaren. Footern som använts i nyhetsbrevet 

samt på hemsidan presenteras nedan. 
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6.1.7 Bubblebox.se/footer - före 

 

 

Den footer som använts tidigare på Bubblebox.se ansågs vara svårläst enligt testpersonerna. Detta för 

att footern är avlång och innehöll väldigt mycket information. 

 

6.1.8 Bubblebox.se/footer - efter 

 

 

Detta är det slutgiltiga resultatet av footern. Det är även denna som kommer att användas i 

nyhetsbrevet. Footern är även den skapad i Askås system, eftersom den tidigare footern var skapad 

där. Det vill säga att det fanns sparade riktlinjer att utgå ifrån. Information som betalsätt, följ oss och 

kontakt raderades eller placerades om. Informationen om ”följ oss” byggdes om till fyra stycken ikoner 

som länkats samman med vardera medieplattform som Bubblebox.se använder sig utav. Det vill säga 

Facebook, nyhetsbrev/mail, Instagram samt Bubblebloggen. Dessa ikoner hämtades på nätet och 

gjordes om i photoshop. En vit linje placerades mellan ikonerna och informationen för att kunna ge 

balans i bilden. Utan linjen så såg det ut som att ikonerna ”flygde runt” i den gråa bakgrunden. 

Färgerna som använts är detsamma som i den tidigare footern. Detta eftersom de hos Bubblebox.se 

önskade att få ha det så. 
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7. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att analysera Bubblebox grafiska profil på de olika medieplattformarna 

samt angående hur de identiferar sig som varumärke. Efter att ha analyserat det empiriska materialet 

som framkommit ur användartesterna har ett flertal spekulationer dykt upp. 

 
Den metod som använts under arbetsprocessen är den kvalitativa undersökningsmetoden. Denna 

metod innebär som tidigare sagt att ett mindre material undersöks djupare och mer noggrant i syfte 

att finna mönster. I detta fall har metoden använts på fem stycken användartester. Hur hade resultatet 

påverkats om exempelvis den kvantitativa metoden använts? Den kvalitativa och kvantitativa metoden 

är relativt lika, men skiljer sig åt inom vissa områden. Vid en kvantitativ undersökning så analyseras 

mer material – exempelvis 100 stycken enkäter som testpersoner fyllt i. Dessa enkäter hade då kunnat 

bestå utav mer konkreta frågor, så som: ”gillar du bloggens design, ja eller nej?”. Denna 

undersökningsmetod hade då enbart gett enkla svar som ja eller nej, angående huruvida 

testpersonerna tycker om medieplattformarna. Enkäten behöver inte bestå av just den frågan, men det 

kan oftast se ut så. Detta innebär att en kvantitativ metod hade kunnat ge denna studie ett helt annat 

resultat, eftersom frågorna gentemot testpersonerna enbart kräver ett enkelt svar och ingen bredare 

förklaring. Då enbart enklare svar angivits (ja/nej), så hade det inte funnits lika många riktlinjer att 

utgå ifrån vid ombyggnationen av medieplattformarna, som det hade funnits vid en kvalitativ metod. 

Detta hade kunnat betyda att det resultat som beställaren hos Bubblebox.se önskat, inte kunnat 

uppfyllas. En kvantitativ metod fungerar väldigt bra i andra situationer, men i denna studie knyter den 

kvalitativa metoden samman resultatet på ett bättre sätt. Detta då tydligare svar anges av 

testpersonerna. 

 

Valet av att aktivera Bubblebox.se som varumärke genom att tillämpa företagets grafiska profil på 

medieplattformarna grundar sig på den makt som sociala medier idag besitter. Vad hade hänt om 

fokus lagts på att skapa visitkort och produktkartonger – istället för sociala medier? Genom att skapa 

visitkort samt produktkartonger så når företaget troligen ut till de kunder som redan konsumerar på 

hemsidan och inte den större folkgruppen runt om. Nya visitkort och kartonger är något som kan 

glädja de lojala kunderna, men Bubblebox främsta mål är att nå ut till alla. Att se över 

kommunikationskonceptet kan vara en viktig del av ett företags framgång, eftersom det är detta 

koncept som bygger på hur ett företag ska synas i främst medier. Den grafiska profilen står för den 

större delen av detta koncept och borde därför prioriteras. Vad händer om ett företag har ett otydligt 

kommunikationskoncept och grafisk profil? Detta har egentligen redan besvarats genom de 

användartester som utförts. Betraktaren av exempelvis medieplattformen kan bli förvirrad och förstår 

inte budskapet bakom det hela – det vill säga att det är ett företag som försöker nå ut. Vad gäller denna 

studies förutsättningar så hade det varit svårt att göra mer för Bubblebox.se, eftersom ett större arbete 

hade varit alldeles för omfattande och inte gått ihop tidsmässigt. Däremot så har de krav som angivits 

av beställaren uppfyllts och blivit godkänt.  
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8. Slutsatser 

 

Den slutsats som främst kan dras är gällande hur viktigt det kan vara att framhäva ett företags 

identitet på de medieplattformar som används. Som tidigare påpekats i analys-diskussionen så kan en 

otydlig identitet på vardera plattform riskera att företaget i fråga fölorar eventuella kunder. Detta 

eftersom kunden/personen kanske inte uppfattar att plattformen tillhör ett företag då plattformen inte 

besitter en liknande design som den oficiella hemsidan. Utifrån de användartester som utförts i denna 

studie så har det påvisats att Bubblebox.se haft en relativt otydlig identitet på medieplattformarna. 

Detta kan då betyda att Bubblebox.se själv har förlorat eventuella kunder – vilket även det är en 

slutsats. Dessa slutsatser är de viktigaste eftersom det är just de som ligger till grund för denna studies 

syfte.  

 

Vad gäller de användartester som utförts så har fem stycken testpersoner varit nog, eftersom dessa 

testpersoner tyckte och tänkte i princip likadant fast åldersskillnad och olika intressen. Det hade alltså 

inte kunnat bli någon större skillnad med tio stycken testpersoner. Resultatet av produkten hade 

troligtvis inte heller blivit annorlunda med fler testpersoner. Däremot hade en större analys av den 

marknadsföring samt grafiska profil som Bubblebox.se har kunnat ge ett annat resultat. Dock skulle 

nog fler testpersoner  samt en större analys kunnat orsaka att tiden inte räckt till och skapat stress vid 

arbetets slut.  

 

 

 

.  
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9. Rekommendationer 

 

Något som kan vara av intresse för Bubblebox.se är att göra just en kvantitativ undersökning angående 

deras nya medieplattformar. Detta innebär att företaget kan skapa enkäter som är riktade till 

konsumenter av Bubblebox produkter, för att således kunna fråga huruvida konsumenterna tycker om 

plattformarna. Utifrån detta kan Bubblebox.se bygga vidare på medieplattformarna i framtiden om 

ändringar uppstår angående den grafiska profilen. Dessa undersökningar kan även göras i samband 

med produkter, eller enbart hemsidan i sig. På detta sätt kan även konsumenterna involveras i 

Bubblebox.se och dess utveckling. En kvantitativ undersökning tar inte upp lika mycket tid som en 

kvaltitativ undersökning gör, vilket passar Bubblebox.se utmärkt då de har mycket annat att sköta 

inom arbetet. Den kvantitativa undersökningsmetoden används mot en större grupp människor. Detta 

innebär att en kvantitativ metod används när olika förekomster ska undersökas i det material som 

framkommit. Det vill säga exempelvis förekomsten av hur många som tyckte om bloggen och hur 

många som inte tyckte om den. Det resultat som skapats sammanställs därefter till en enda analys.  
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 

 

Användartest 

Användartesterna nedan är dokumenterade utifrån testpersonernas egna tankar och ord, det vill säga 

att allt dem sagt är nedskrivet på samma sätt. 

 

Användartest 1 

 

Testperson: Anita Söderlund 

Ålder: 43 

Anita lever i ett litet kvarter i ett radhus tillsammans med sin man och två barn. Hon jobbar som 

dagisfröken och har medelmåttig kunskap gällande datorer och internet. 

 

Wordpressbloggen 

 

Vad är ditt första intryck av bloggen? 

 

- Mitt första intryck av bloggen är att det verkar vara en typisk blogg som tipsar om smink och 

liknande, den är väldigt charmerande på något sätt. När jag kollar över menyn där upptill så 

ser jag att de verkar skriva om mer än bara smink, utan det verkar även vara hälsokost, hårfärg 

och parfymer med mera. Det ser ut som att det är en ung tjej som skriver i denna blogg om 

man ser till profilbilden på höger sida.  

 

Vad anser du om bloggens design? 

 

- När det kommer till design och sådant så är väl inte jag den bästa att fråga (skrattar). Jag 

tycker däremot att den är väldigt fin, kanske lite tråkig när det kommer till färgval. Bilderna 

som läggs ut i själva bloggen är däremot roliga, de är så färgglada. Dom bilderna känns mer 

proffessionella gentemot resterande design om jag säger så. Det hade varit roligt att kunna få 

se en tydligare bild på tjejen som sköter bloggen, eftersom den bild som finns nu är lite otydlig 

och suddig. Som jag sa tidigare, så känns det som en blogg i mängden då det finns så pass 

många idag som skriver om sånt här.  

 

Berätta lite mer på egen hand? 

 

- När jag väl bläddrar igenom bloggen så ser jag att det även finns tävlingar med utlovade priser. 

Vart får hon dessa produkter ifrån?  

 

Facebooksidan 

 

Vad är ditt första intryck av facebooksidan? 

 

- Oj, nu ska vi se. Mitt första intryck är att det känns som ett företag som äger den här 

facebooksidan. Enligt profilbilden så är det Bubblebox.se som företaget heter, om jag inte har 

fel? Det är väldigt mycket information för mig på en och samma gång, vilket kan bero på att 

jag inte använder facebook själv så jag har nog inte så bra koll på hur detta funkar.  
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Vad anser du om facebooksidans design? 

 

- Jag tycker den stora bilden är riktig häftig, så många färger. Jag antar att företaget använder 

den stora bildplatsen för att göra reklam för produkterna de har? Förmodligen de produkter 

som är nyheter. Profilbilden känns lite tråkig, även den är lite grå och trist. Jag måste däremot 

säga att Bubblebox är ett väldigt roligt och coolt namn på ett företag. Jag blir lite sugen att 

kolla upp den sidan nästan. 

 

 

Berätta lite mer på egen hand? 

 

- Är 320 ”gillningar” mycket för ett företag? Jag har för mig att jag sett andra företag ha fler då 

jag sett min dotter vara på facebook. Då jag tänker efter, tillhör bloggen det här företaget? 

Meningen ”skönhet och hälsa” är återkommande i profilbilden. Jag såg att den meningen 

fanns med på bloggen där upptill.  

 

Nyhetsbrevet 

 

Vad är ditt första intryck av nyhetsbrevet? 

 

- Min första känsla av nyhetsbrevet är ”välkomnande”, alltså att den nästan känns personligt 

utvald för just mig, vilket är ett väldigt bra betyg. Nu igen så ser jag företagets namn 

Bubblebox.se där längst upp på nyhetsbrevet, så jag förstår nu att det är ett företag som står 

bakom detta.  

 

Vad anser du om nyhetsbrevets design? 

 

- I överlag så är det mycket bilder i mitten av nyhetsbrevet, vilket gör den väldigt rolig att kolla 

igenom. Däremot så tycker jag att den börjar tråkigt med den vita och platta färgen längst upp. 

Den känns lite kall nästan. Den information jag behöver finns, men informationen känns 

tråkig på grund av färgvalen längst upp som sagt. Jag vet, jag tjatar mycket på färger. 

 

Berätta lite mer på egen hand?  

 

- Det finns egentligen inte så mycket att tillägga gällande nyhetsbrevet, allt är sagt innan. 

 

Bubblebox.se 

 

Vad är ditt första intryck av denna hemsida?  

 

- Oj jäklar! Får man svära? Den är riktigt snygg och proffsig gjord måste jag tillägga. Jag får 

verkligen känslan av att vilja handla nu med en gång, men jag lovar att utföra detta test först 

(skrattar). Det intryck jag får är att det finns något för alla på denna hemsida, det vill säga för 

alla olika åldrar oavsett kön. Den känns trygg och jag får även känslan av att den är ”inne” du 

vet, mode och sånt. Då jag bläddrar igenom förstasidan så finns den information jag behöver, 

allt är placerat så att du som kund kan hitta det du söker vid start. Till och med jag hittar saker 

och ting, den är användarvänlig det vill säga. Det känns riktigt skönt. Jag förstår nu att 

bloggen, facebooksidan och nyhetsbrevet hör ihop med denna hemsida. 

 

Vad anser du om hemsidans design? 

 

- Designen är riktigt snygg, jag är främst förtjust i de där produkterna som ”tittar fram” bakom 

vardera hörn på hemsidan. På den här sidan använder de inte bara grå, svart och vit som jag 
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märkt av tidigare, utan orange verkar vara en återkommande färg. Jag antar att det är deras 

koncept? Den färgen ger ett riktigt upplyft i alla fall. Kortfattat så känns det som att 

personerna som skapat denna hemsida verkligen har tänkt igenom design och färger, för det 

ser så ut tycker jag. Resultatet av det hela är riktigt bra.  

 

Vad tycker du om hemsidans footer? 

 

- Ja, vad finns det att säga? Den information jag behöver finns där, så jag behöver inte precis 

undra över vart jag kan hitta fakta. Jag måste tyvärr säga att den känns lite platt och tråkig, 

men det kanske ska se ut på det där sättet? Något jag nu lagt märke till är att footern i 

nyhetsbrevet och på hemsidan inte ser likadana ut?  

 

Förstod du att bloggen, facebooksidan samt nyhetsbrevet tillhörde denna hemsida? 

 

- Det förstod jag för någon minut sen tack vare hemsidan. Sen så var det ganska enkelt att förstå 

det utifrån det här testet, men som sagt så tog det lite tid att förstå. Då jag kollade över 

bloggen så hade jag ingen aning alls, utan poletten trillade väl ner lite mer då jag kom till 

facebooksidan och nyhetsbrevet. Det som fick mig att förstå var bland annat meningen 

”skönhet och hälsa” samt att allt innehöll ordet ”bubble”. Ska jag se till färger och design så 

tyckte jag inte att saker och ting stämde överens.  

 

Kan du hitta bloggen via hemsidan? Nyhetsbrevet? Facebook? 

 

- Då jag är på startsidan och längst upp så ser jag inget av dessa. Jag ska bläddra ner och kolla 

lite också. Nu hittade jag dem, nästan längst ner i spalten på vänster sida. Varför är dom så 

långt ner för? Lite skumt att jag kan hitta till exempelvis bloggen via hemsidan, men jag 

förstog inte att bloggen tillhörde hemsidan då jag kollade upp den först. Jag hittade inte hur 

man kunde komma till hemsidan då? Lite tråkigt.  

 

 

Användartest 2 

 

Testperson: Sara Hansson 

Ålder: 22  

Sara studerar på Umeå universitet och jobbar dagligen med datorer. Hon har även handlat tidigare via 

internet och har kunskap inom detta ämne. Sara använder sociala medier dagligen och följer olika 

bloggar. 

 

Wordpressbloggen 

 

Vad är ditt första intryck av bloggen? 

 

- Vid första anblick så liknar bloggen en vanlig ”tipsblogg”, alltså de som tipsar om smink och 

andra saker. Det ser ut att vara en yngre tjej vid 18-20 års åldern som driver den om man ska 

tyda profilbilden. Det är kanske ingen sida som lockar mig vid första ögonkastet då det finns 

en massa andra liknande bloggar. Jag är ändå väldigt intresserad av just skönhet och smink. 

Bläddrar jag neråt så ser det ut som att hon endera köper hem produkter själv eller blir 

sponsrad av något företag för att skriva om dem. Lite svårt att tyda. Det verkar inte vara så 

många kommentarer i kommentarsfälten, så det kanske inte finns så många läsare?  

 

Vad anser du om bloggens design? 
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- Bloggens design är rätt så enkel om man jämför med andra bloggar som redan finns. Den är 

lätt att använda, alltså att navigeringen är simpel. Vad gäller bloggens färger så är de rätt så 

stilrena då färgen grå används i olika nyanser, vilket kan kännas lite tråkigt då det är en 

sminkblogg av något slag. Jag skulle vilja se en häftigare bild där längst upp på bloggen också, 

för den som finns nu känns lite väl tråkig och enkel.  

 

Berätta lite mer på egen hand? 

 

- Då jag läst igenom några blogginlägg som gjorts så känns bloggen väldigt trevlig, alltså att man 

får en varm känsla. Den är skriven på ett roligt sätt kan man nästan säga. Jag kan hitta några 

länkar som är i samband till produkter i några av inläggen, men däremot händer inget då jag 

”hoovrar” över dem. Jag ska testa klicka på en av dem. Aha okej, då kom jag alltså in på ett 

företag – Bubblebox.se. Jag antar att bloggen och hemsidan har något samband? Jag tänkte då 

båda heter något med ”bubble”. Om dom har det så framkom det inte så tydligt, det var i alla 

fall svårt att hitta. Det enklaste hade varit om en stor länk till Bubblebox.se fanns i toppen av 

bloggen isåfall.  

 

Facebooksidan 

 

Vad är ditt första intryck av facebooksidan? 

 

- Det första jag tänker på är i alla fall profilbilden, för i mina ögon ser den ut att vara gjord i 

paint eller något. Vilket är tråkigt då jag ser att det är Bubblebox.se som äger denna 

facebooksida, så profilbilden borde vara snyggare och proffsigare då hemsidan var det. Jag ser 

att dom på Bubblebox har fått många snälla kommentarer av kunder på facebooksidan, kanske 

inte av så många kunder, men dom som kommenterat har verkligen tyckt om bemötandet dom 

fått. Roligt!  

 

Vad anser du om facebooksidans design? 

 

- Jag vet inte riktigt om det finns någon tanke bakom designen? De ser ut att använda den stora 

bilden som reklam, vilket är smart. Dock har dom ingen snygg profilbild som sagt. Facebook 

är ju ett bra verktyg för att nå ut till kunder, så dom borde börja kolla över den här sidan.  

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Jag tycker nästan att dom borde ha mer information om deras företag i rutan ”om oss” på 

facebook, eftersom det är den rutan man ser direkt. Jag som använder facebook vet att jag kan 

få mer information om företaget genom att klicka på ”karta”. Däremot kanske inte alla vet det? 

 

Nyhetsbrevet 

 

Vad är ditt första intryck av nyhetsbrevet? 

 

- Nyhetsbrevet känns lite mer genomarbetat jämfört med facebooksidan. Det är min första 

tanke. I och för sig så är det ganska svårt att få en facebooksida snygg, med tanke på hur 

mycket information som dyker upp på en sådan sida? Mitt första intryck är även att 

nyhetsbrevet känns färgglatt och trevligt. 

 

Vad anser du om nyhetsbrevets design? 

 

- Som jag sa tidigare så känns nyhetsbrevet färgglatt, och det är tack vare reklamen som den 

innehåller. Tänker man såhär att om inte reklamen funnits med i nyhetsbrevet, utan att bara 
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deras övre del (header) hade funnits där, så hade detta kännts  väldigt kalt och tråkigt. 

Nyhetsbrevets header är ju trots allt bara vit och svart egentligen och borde innehålla någon 

färg till kanske? Eller varför inte något annat roligt? 

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Jag ser att dom har en ”följ oss på facebook” ikon längst ner i nyhetsbrevet, borde kanske 

bloggen finnas där också? Jag tänkte, dom gör faktiskt reklam via bloggen också. Som jag såg 

det så förekom det nästan mer reklam i bloggen än på facebook?  

 

 

Bubblebox.se 

 

Vad är ditt första intryck av denna hemsida? 

 

- Jag förstår nu att alla sidor jag kollat hör till det här företaget. Det var lite svårt att förstå vid 

start, men tack vare länkarna i bloggen så råkade jag komma in på denna sida. Lite otydligt 

dock. I alla fall, mitt första intryck av denna hemsida är ”wow”, den är riktigt välgjord tycker 

jag. Bloggen, facebook och nyhetsbrevet borde också se ut så här på något sätt. Hemsidan 

känns väldigt behaglig för ögat att titta på, det är inte för mycket men inte för lite objekt och 

information på sidan. Det är ett bra betyg antar jag?  

 

Vad anser du om hemsidans design?  

 

- Designen känns genomtänkt, alltså att dom lagt ner mycket tid på den. Jag tycker om färgerna 

väldigt mycket, det vill säga det svarta, gråa, vita och orangea. Jag tycker det är perfekta färger 

för ett företag som säljer smink och sånt. Jag vet att andra liknande hemsidor har dessa färger 

också, alltså att de använder mycket av den svarta färgen för att ge ett intryck av status, mode 

och att sidan är proffsig typ. Jag blir faktiskt sugen att kolla igenom sidan tack vare allt detta.  

 

Vad tycker du om hemsidans footer? 

 

- Hemsidans footer ser väl ut på det sättet som alla andra hemsidor byggt sina. Den kanske är 

lite tråkig, men jag får åtminstonde den information jag behöver där. Det kanske bara är jag, 

men jag hade nog använt mig av svart bakgrundsfärg istället för grå, bara för att få ihop färgen 

med hemsidans övre del (header). 

 

Förstod du att bloggen, facebooksidan samt nyhetsbrevet tillhörde denna hemsida? 

 

- Det här har jag nämnt lite innan och mitt svar är egentligen nej. Jag förstod inte vid start att 

exempelvis bloggen tillhörde den här hemsidan. Däremot förstod jag när jag kom in på 

facebooksidan samt nyhetsbrevet. När jag väl tänker på det, har alla dessa sidor olika design? 

Borde dom inte ha samma? Det vet jag i alla fall att många andra företag har på sina hemsidor 

och så. 

 

Kan du hitta bloggen via hemsidan? Nyhetsbrevet? Facebook? 

 

- Vid första anblick av hemsidan så ser jag inte dom här länkarna eller ikonerna. Om du väntar 

lite så ska jag leta. Aha, där på vänster sida så finns dom alla tre uppradade. Jag tycker det är 

bra att dom finns på samma ställe alla tre, men däremot kanske jag hade velat haft dom lite 

synligare med tanke på att dom gör viktig reklam via de sidorna. Sen måste jag även tillägga 

att det är bra att man kan se hur många och vilka som gillar Bubblebox.se på facebook.  
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Användartest 3 

 

Testperson: Johan Wedin 

Ålder: 24 

Johan bor i en lägenhet tillsammans med sin flickvän och utbildar sig till säljare för tillfället. Johan 

har stor kunskap inom datorer då han gillar att spela onlinespel och använder sig dagligen av sociala 

medier. 

 

Wordpressbloggen 

 

Vad är ditt första intryck av bloggen? 

 

- Mitt första intryck är väl att det är en vanlig ”tjejblogg”? Om man får säga så. Som det ser ut så 

är det en blogg där det finns tips på smink, hår och sånt där om jag ska tyda menyn där upp 

till. Det liknar någon blogg som min flickvän brukar läsa, fast i mina ögon så ser alla dessa 

bloggar likadana ut. Om jag ser till profilbilden så verkar det vara en yngre tjej som driver 

bloggen.  

 

Vad anser du om bloggens design? 

 

- Designen är väl stilren, om man ser till färgerna och hur bloggen är strukturerad. Menyn är en 

enkel som ligger under den översta bilden, profilbild på höger sida och text i mitten. Jag har 

däremot sett lite mer utvecklade bloggar jämfört med denna, men den är inte ful, absolut inte. 

Bloggen känns enkel på något sätt. Däremot känns det som att det lagts ner mer tid och möda 

på bilderna i inläggen än på bloggens design.  

 

Berätta mer på egen hand?  

 

- Jag börjar faktiskt få känslan av att ett företag står bakom bloggen lite grann, med tanke på de 

tävlingar som det skrivs om där man kan vinna smink och så. Tjejen som skriver borde få tag 

på de här prylarna från något ställe i alla fall. Det känns som hon inte köper in allt själv.  

 

Facebooksidan 

 

Vad är ditt första intryck av facebooksidan? 

 

- Mitt första intryck av facebooksidan är att det är ett företags sida. Det går att tyda genom 

profilbilden och hur inläggen skrivs som. Bubblebox.se heter företaget ser jag och i inläggen 

ser jag hur personer frågat om vissa produkter och hur bra service de fått från företaget själv.  

 

Vad anser du om facebooksidans design? 

 

- Att göra en snygg design på facebook är lite svårt med tanke på att det inte är någon blogg 

precis. Allt är låst och det enda du kan ändra på är isåfall profilbilden och den större bilden. 

Hade jag varit dom så hade jag nog gjort om profilbilden till något häftigare för att matcha 

resternade innehåll på sidan. Som profilbilden ser ut nu så känns den inte så genomarbetad. 

Detta är ju ett företag, så den borde se lite bättre ut tycker jag. Det kanske kan locka till fler 

kunder eller fler personer som ”gillar” företaget på facebook? 

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Oj, vad ska jag säga? Det är en vanlig facebooksida egentligen. Det enda jag egentligen hade att 

säga till om är profilbilden. 
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Nyhetsbrevet 

 

Vad är ditt första intryck av nyhetsbrevet? 

 

- Det första jag kan säga är att facebooksidan och nyhetsbrevet är samma företag med tanke på 

företagsnamnet och så. Då dessa två hör ihop, gjorde bloggen det då också? Det känns som jag 

missade något på bloggen isåfall. Nyhetsbrevet känns i alla fall som ett vanligt nyhetsbrev, 

däremot är det nog en av de roligare nyhetsbreven  jag sett om man ser till innehållet.  

 

Vad anser du om nyhetsbrevets design? 

 

- Som jag sa tidigare så är detta en av de roligare nyhetsbreven jag sett, alltså att den känns 

trevlig att läsa och kolla på. Det komiska i detta är egentligen att nyhetsbrevets innehåll samt 

dess nedre del (footer) är riktigt snygga, medans den övre delen (header) är vit och svart. Den 

övre delen kanske ska vara grå, precis som den nedre?  

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Det som finns att säga är väl egentligen att det känns som om det här företaget hållt på en 

längre tid, alltså att det ser ut som att dom vet vad dom gör. Det är väl den känslan jag får. Det 

känns som ett tryggt och stabilt företag. 

 

Bubblebox.se 

 

Vad är ditt första intryck av denna hemsida? 

 

- Nu vet jag vart jag kan köpa presenter till tjejen min hädanefter (skrattar). Jag förstår nu 

direkt att nyhetsbrevet och facebooksidan hör till den här hemsidan – bubblebox.se. Däremot 

bloggen har jag varit tveksam över? I och för sig heter bloggen ”bubblebloggen”, så de måste 

höra ihop, eller? Med tanke på det här testet så tror jag det i alla fall. Som jag sa på 

nyhetsbrevet så känns hemsidan trygg och stabil. Den ser ut att vara väl genomtänkt. Då jag 

klickar mig runt på hemsidan så känns den väldigt användarvänlig, det är alltså lätt att hitta 

emellan allt. Det är bra.  

 

Vad anser du om hemsidans design? 

 

- Designen gillar jag skarpt, det är lite av mina färger. Men ska jag se det ur deras perspektiv, så 

känns färgerna rätt för företaget i sig. Menyn är riktigt häftig och jag gillar att den finns på två 

ställen – både där upptill och som en vänsterkolumn. Det känns som jag får den information 

jag behöver på första sidan redan. Ett stort plus till att de lyckats få några produkter att ligga 

utanför hemsidans ram, jag har själv testat bygga en hemsida en gång och det är då inte lätt. 

Det är mycket snyggt i alla fall.  

 

Vad tycker du om hemsidans footer? 

 

- Jag gillar footern på så sätt att den har samma färger som resterande av hemsidan har. Det 

hela får som ett sammanhang då. Det enda som är jobbigt för ögonen är väl att texten känns så 

bred på något sätt? Det är svårt att förklara. Det känns som om det borde kunna gå och 

strukturera texten på ett annat sätt.  
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Förstod du att bloggen, facebooksidan samt nyhetsbrevet tillhörde denna hemsida? 

 

- Jag är väl inte den personen som lägger märke till sådant, jag är ganska yr av mig. Däremot 

förstod jag att nyhetsbrevet och facebooksidan hörde till ett företag som hette Bubblebox.se. 

Jag har egentligen inte fått något tecken ännu på att bloggen hör till dessa, men det är vad jag 

tror att den gör med tanke på testet. Om så är fallet, så är mitt tips att i alla fall göra reklam 

om företag på bloggen, alltså lite mer tydligt någonstans.  

 

Kan du hitta bloggen via hemsidan? Nyhetsbrevet? Facebook? 

 

- Nu när du säger det så, ja det kan jag göra. De hittar jag på vänster sida av hemsidan. Som jag 

sa, bloggen hörde också till det här företaget.  

 

 

Användartest 4 

 

Testperson: Jennifer Calsén 

Ålder: 22 

Jennifer studerar på Umeå universitet och använder sig dagligen av sociala medier, bloggar och dylikt.  

 

Wordpressbloggen 

 

Vad är ditt första intryck av bloggen? 

 

- Den här bloggen känns som en typsik blogg som jag i vanliga fall brukar läsa, det vill säga en 

blogg som tipsar om olika ting – främst smink, skönhet och hälsa. Den här bloggen har jag 

däremot inte sett förut, men den verkar ha roligt innehåll då jag snabbt bläddrar igenom. Det 

ser ut att vara en yngre, blond tjej som driver bloggen. Jag skulle gissa på att hon är runt 19 års 

åldern kanske? Bloggen verkar inte bli uppdaterad så mycket, tråkigt.  

 

Vad anser du om bloggens design? 

 

- Designen är väldigt enkel, jag vet det eftersom jag själv driver en blogg och byggt den på 

nästan samma sätt. Jag gillar de gråa nyanserna som används, dock saknar jag någon 

kompletteringsfärg. Det hade kunnat ”liva upp” hela bloggen, om jag säger så.  

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Då jag kollar igenom bloggen lite noggrannare så ser jag att det förekommer tävlingar. I en av 

tävlingarna så kan man vinna ett presentkort om man gillar dem på facebook? Gilla vilka på 

facebook är min fråga? Eller är jag helt blind nu? Vänta nu ser jag att det står Bubblebox.se 

där uppe i texten. Min fråga är då, blir den här tjejen sponsrad på något sätt av det företaget 

eller jobbar hon för dem? 

 

 

 

Facebooksidan 

 

Vad är ditt första intryck av facebooksidan? 

 

- Mitt första intryck är väl egentligen att detta är en vanlig företagssida på facebook. Företaget 

verkar fortfarande vara Bubblebox.se som går att tyda utifrån profilbilden och texten längre 

upp. Det finns inte så mycket mer att säga om mitt första intryck av sidan förutom att de 
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verkar vara relativt nystartade kanske? Med tanke på att de inte har så värst många 

”gillningar”. De kan ju ha funnits länge, men att det inte tänkt på att skapa en sida på 

facebook. 

 

Vad anser du om facebooksidans design? 

 

- Vad gäller designen så är den relativt enkel då det kommer till profilbilden, den är liksom svart 

på vit. Ganska tråkig på så sätt. Jag gillar däremot hur de format texten i rutan, alltså de där 

två ”B B” som är bakvända. Hade jag fått göra om den här sidan så hade jag nog börjat med 

just profilbilden. Jag tror den behöver ett litet lyft. Det går egentligen inte att göra så mycket 

mer med en facebooksida. Däremot kan man se över hur man kan få fler ”gillningar” på sidan, 

kanske genom fler tävlingar och så? 

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- De kunder som har skrivit inlägg på sidan ser ut att vara nöjda över sitt köp och att de är 

väldigt nöjda över den bra personal som finns hos företaget. Det ger en känsla av trygghet hos 

dem. Ja, det är väl det jag har att säga.  

 

Nyhetsbrevet 

 

Vad är ditt första intryck av nyhetsbrevet? 

 

- Vid första ögonkastet på nyhetsbrevet så kan jag säga att jag gillar den, mycket härliga färger 

vad gäller innehållet. Jag antar att det är Bubblebox.se som skickar ut dessa till sina kunder? 

Det tycker jag är bra, för på så sätt skapar man en relation till sina kunder plus att de får 

reklam om deras nyinkommna produkter.  

 

Vad anser du om nyhetsbrevets design? 

 

- Designen är rätt så bra vad gäller innehållet, som jag sa tidigare. Däremot så är den lite kal där 

upptill. I och för sig, det är mycket färger i innehållet, så det kanske hade blivit för mycket att 

ha det där uppe också? (header). Jag tycker därefter att det är bra att man kan gå in och gilla 

Bubblebox på deras facebooksida också.  

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Jag tycker att jag fått det mesta sagt egentligen, utan det kan jag påpeka är att det finns riktigt 

bra med information i nyhetsbrevet. Allt jag egentligen behöver veta finns där redan. 

 

Bubblebox.se 

 

Vad är ditt första intryck av denna hemsida? 

 

- Detta är en mycket, mycket snygg hemsida. Jag gillar den jätte mycket och blir sugen på att 

handla härifrån direkt. Hemsidan ser ut att ha lite av allt möjligt, från smink, handväskor, 

smycken till hälsokost. Det vill säga att det finns något för de flesta här att köpa. Hemsidan 

känns väldigt trygg att handla ifrån också, jag vet inte varför man känner så, men det känns 

som om dom som byggt hemsidan verkligen vet vad dom gör och gått in för.  
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Vad anser du om hemsidans design? 

 

- Som jag sa innan, det här är en mycket snygg hemsida och detta tack vare den häftiga 

designen. Det jag själv märker av är att nyhetsbrevet och facebooksidan har en annorlunda 

design gentemot hemsidan? Det kan skilja mellan färger eller former. Det bästa med denna 

hemsida är att den ser proffsig ut samtidigt som saker och ting är lätta att hitta. Den är liksom 

uppbyggd på ett sådant sätt som man är van att hemsidor ska se ut som. Det är en konst att få 

till en hemsida bra, det gäller även annat som exempelvis bloggar, så detta är mycket bra gjort. 

 

Vad tycker du om hemsidans footer? 

 

- Jag som har lite synfel tycker att den är lite svår att läsa, texten känns bred på något sätt. 

Förutom det så ser den väl ut som den ska göra. Den information jag behöver finns där, dock 

hade man kanske kunnat göra den lite roligare? Man kan exempelvis ha en facebook ikon där 

kanske.  

 

Förstod du att bloggen, facebooksidan samt nyhetsbrevet tillhörde denna hemsida? 

 

- Jag förstod hela tiden att facebooksidan och nyhetsbrevet tillhörde den här hemsidan, det var 

ingen tvekan. Dock gillar jag inte att de har olika desginer typ, så hade jag bara kastat ett 

snabbt öga på något av detta så hade jag kanske inte förstått att detta var Bubblebox.se’s sidor. 

Bloggen hade jag aldrig förstått att den hörde till hemsidan, det fanns inget som visade på det. 

Jag förstod lite bättre då jag såg tävlingen på bloggen. 

 

Kan du hitta bloggen via hemsidan? Nyhetsbrevet? Facebook? 

 

- Ja, det hittar jag nu på en gång. På vänster sida finns de alla tre som tripp, trapp, trull. Om 

dom nu länkar till bloggen från hemsidan så borde dom då länka från bloggen till hemsidan 

också. Det hade kunnat ge någon extra kund kanske? Får man igång en blogg och får många 

läsare, så kan man tjäna mycket på det. Det vet jag själv.  

 

 

Användartest 5 

 

Testperson: Patrik Carlström 

Ålder: 34 

Patrik bor tillsammans med sin fru och ett barn samt jobbar som datatekniker. Genom hans jobb har 

han fått mycket kunskap om datorer och använder internet dagligen.  

 

Wordpressbloggen 

 

Vad är ditt första intryck av bloggen? 

 

- Det intryck jag får av bloggen är att detta är en ungdomlig blogg, vilket jag även kan tyda 

utifrån den profilbild som finns på höger sida som föreställer en ung tjej – vilken är den som 

driver bloggen. Det ser även ut att vara en blogg som tipsar om produkter, exempelvis mycket 

smink. Bloggen liknar något som min yngre dotter hade besökt.  

 

Vad anser du om bloggens design? 

 

- Designen känns väldigt simpel jämfört med andra hemsidor jag besökt. Däremot tror jag det 

är helt normalt att bloggar ser ut såhär? Jag besöker många hemsidor samt bloggar under mitt 

arbete och kan direkt säga att denna blogg är uppbyggd på ett enkelt vis. Det vill säga att 
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menyn är under header, profilbild och kategorier på höger sida samt innehåll och text i mitten 

av bloggen. Headern som finns känns lite grå och trist. 

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Då jag bläddrar igenom bloggen så ser jag att det finns tävlingar, vilket betyder att bloggaren 

har produkter att lotta ut antar jag? Mina tankar går direkt till att bloggaren kanske har ett 

arbete med ett företag, med tanke på att bloggaren verkar ung och kanske inte driver något 

företag själv precis. Men vad vet jag? Det förekommer ingen sådan information. I inläggen ser 

jag även länkar där läsaren kan hitta den produkt hon tipsar om. Jag klickar på en av dem. 

Okej, då kom jag in på en hemsida, ett företag som heter Bubblebox.se. Jag antar redan nu att 

bloggen kanske hör samman med hemsidan? De har trots allt liknande namn.  

 

Facebooksidan 

 

Vad är ditt första intryck av facebooksidan? 

 

- Detta är helt klart ett företags facebooksida, det vill säga Bubblebox.se om jag ser till rubriken 

samt profilbilden. Första intrycket är att sidan är väldigt kvinnlig och lite oproffsig, om man 

får säga så?  

 

Vad anser du om facebooksidans design? 

 

- Nu när vi snackar design så kommer jag in på det där med oproffsigt igen, och då pratar jag 

främst om profilbilden som ser nästan ut att vara skapad i paint eller dylikt program. Då detta 

är ett företag, och tyder jag hemsidan rätt så verkar det vara ett väldigt seriöst och stabilt 

företag, så borde dom ha en bättre profilbild på facebook. Mycket mer kan jag inte säga 

egentligen då facebook endast ger en tillgång till att ändra design på profilbild och den större 

bilden ovan.  

 

Berätta mer på egen hand? 

 

- Jag har nog sagt allt jag har att säga redan, men företaget ser ut i alla fall ut att få bra respons 

utav kunder. 

 

Nyhetsbrevet 

 

Vad är ditt första intryck av nyhetsbrevet? 

 

- Ja, först och främst så ser jag att detta nyhetsbrev tillhör Bubblebox.se även det. Det är inte så 

svårt att utläsa. Däremot så börjar jag se ett tydligt mönster nu, vilket är att ingen av dessa 

plattformar Bubblebox använder sig av har samma design. Allt ser olika ut? Det kan vara deras 

koncept, jag vet inte, men det enda som för dem samman är ordet ”Bubble” som förekommer 

även på bloggen faktiskt. I alla fall, nyhetsbrevet är väldigt bra utformat. Den känns 

välkomnande och informationen som tilldelas känns trevlig. Man får en känsla av trevlig 

personal liksom.  

 

Vad anser du om nyhetsbrevets design? 

 

- Ska man gå in lite djupare på designen av nyhetsbrevet så kan man säga att man får känslan av 

att nyhetsbrevet är ”baktungt”. Vad jag menar med baktungt är att headern är vit och tunn 

medans footern är grövre och grå/svart. Det finns inget som binder samman nyhetsbrevet. Jag 

hade nog tillfört någon färg där uppe i headern. 
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Berätta mer på egen hand? 

 

- Utöver det jag har sagt så kan jag säga att den information jag behöver finns även med här. 

Har man frågor eller så angående något så känner man sig inte rädd för att ringa till 

Bubblebox eftersom känslan man får är riktigt trevlig och bra. 

 

Bubblebox.se 

 

Vad är ditt första intryck av denna hemsida? 

 

- Jag råkade som sagt tidigare tjuvkika på denna hemsida genom bloggens länk, och min första 

tanke då var ”oj vad hemsidan ser mycket mer genomarbetad ut jämfört med bloggen”. Det vill 

säga att hemsidan ser ut att vara stark och trygg, dessutom så är den mycket snyggt byggd. 

Man kan inte lita på alla hemsidor, men denna ger en känsla av förtroende. Hemsidan 

innehåller väldigt mycket information, men det är inget negativt egentligen.  

 

Vad anser du om hemsidans design? 

 

- Det är som jag pratat om innan, hemsidan är snygg. Desginen ser ut att ha tagit lång tid att 

ordna till då hemsidan ser ut att innehålla en rad olika former, objekt och animationer. 

Färgerna de använder sig av svart, vit, grå och orange känns som ett bra val. Svart, vit och grå 

är basfärger som oftast brukar användas och det smartaste är då att lägga till en ”färgklick”, 

vilket dom gjort genom den orangea färgen. Jag har för mig att den orangea färgen inom 

färgsymbolik används på hemsidor för att skapa glädje, trygghet samt ge känsla av att vilja 

köpa. Har dom tänkt på det så har dom verkligen en bra tanke bakom det hela.  

 

Vad tycker du om hemsidans footer? 

 

- En hemsidas footer brukar oftast vara krånglig att skapa då den enbart ska innehålla tråkig 

information, välbehövligt, men tråkigt. Det är bra att footern tar upp de färger hemsidan 

använder sig och inte spårar ur med något rosa eller rött. Däremot känns den lite svårläst, 

men det kanske bara är jag?  

 

Förstod du att bloggen, facebooksidan samt nyhetsbrevet tillhörde denna hemsida? 

 

- Om man säger såhär, hade inte namnet ”Bubblebox.se” funnits med på facebooksidan eller 

nyhetsbrevet så hade jag aldrig förstått att dessa tillhörde hemsidan Bubblebox.se då ingen av 

dem liknar hemsidan och dess färger. Bloggen hade jag ingen aning om alls förns jag hittade 

länkarna man kunde hitta produkterna via.  

 

Kan du hitta bloggen via hemsidan? Nyhetsbrevet? Facebook? 

 

- Jajjamen, det såg jag för en liten stund sen medans vi pratade. De finns på vänster sida av 

hemsidan, längst ner nästan. Att dom länkar till bloggen här är riktigt bra, men tänk om jag 

besökt bloggen först och sen inte kunnat hitta hit? En länk från blogg till hemsida brukar alltid 

gynna en i slutändan. 
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Bilaga 2 

 
Kravspecifikation 

Nedanstående punkter är de krav som beställaren hos 

Bubblebox.se har angivit angående detta examensarbete. 

 
Produktkrav 

Wordpress-bloggen: 
 Designen ska efterlikna Bubblebox’s design. 

 Färger som ska ingå är svart, vit, orange och olika nyanser 

av grå. 

 I header ska en närbild på bloggaren finnas med. Detta 

ska vara en bild av bra kvalité, fotad av systemkamera 

samt redigerad i Photoshop. 

 Bloggarens makeup, hår, smycken, kläder samt rekvisita 

ska vara väl genomtänkta. Det vill säga att färger och 

former ska passa samman med bloggens design. 

 Logotypen (bloggnamnet Bubblebloggen) ska efterlikna 

Bubblebox’s egna logotyp och vara gjord i Photoshop. 

Den får vara ny, men då skall liknande färger som orange, 

vit, svart och grå samt företagsnamnet synas. 

 

Facebooksidan: 

 Facebooksidans omslagsbild skall innehålla 

Bubblebox.se’s logotyp samt vara anpassad efter årstid. 

Den bild som finns nu är enbart en reklambild, och du 

skall skapa en egen i exempelvis Photoshop. 

 Profilbilden ska göras om i Photoshop. Du får även 

använda andra program här för att förbättra logotypen i 

bilden. 

 

Nyhetsbrevet: 
 Textsnittet i nyhetsbrevet skall vara av typen Verdana. 

Rubriker ska vara 14 eller 16pt och brödtext 12pt. 

 Header ska göras om, den ska vara ”flashig och modern” 

och efterlikna designen på Bubblebox’s officiella hemsida. 

 Footer ska vara designad på ett enklare sätt, men även 

den ska efterlikna Bubblebox’s hemsidas design. 

 Askås system skall användas vid bygget av footer. 

 

Footer på Bubblebox.se: 
 Textsnittet i footer skall vara av typen Verdana och vara 

10 eller 8pt. 

 Designen ska vara enkel och ha någon nyans av grå, svart 

eller orange. 

 Den information som krävs för en nätbutik ska finnas 

tillgänglig i footer, det vill säga kontaktinformation, 

öppettider och liknande. 

 Askås system skall användas vid bygget av footer. 

 
Kontaktuppgifter 

www.Bubblebox.se  

Annica Sundström 

Limstagatan 9 

KRAMFORS 87230 

 

Annica@bubblebox.se 

0612-701712 
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Bilaga 3 

 
Före- och efterbilder 

 
Bubblebloggen - före 

 
Bubblebloggen - efter 
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Facebooksidan – före 

 

 
 
Facebooksidan – efter 
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Nyhetsbrevet - före 

 

 

 

Nyhetsbrevet - efter 
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Bubblebox.se/footer - före 

 

 
 

 

 

Bubblebox.se/footer - efter 
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