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Abstract: This report describes the process of developing and evaluating a 

prototype for a user friendly, experience based B2C (business to 

consumer) e-commerce business for a small company that 

manufactures and sells ceramic art handicrafts. The prototype was 

developed from scratch since the ceramist did not have a website 

prior to this project. This project adopted a user-centred approach 

which means that the needs of the future users of the website was 

considered throughout the entire project. Another goal was that the 

website should be exciting, creative and useable. Lastly, the 

website should be able to mediate the unique point of view of the 

artist. This project was inspired by the four principles of interaction 

design. The future users of the website was involved during the 

initial phase of the project through interviews and also during 

contextual inquiry sessions to evaluate the prototype. The initial 

phase revealed that the users needed a website that was easy to 

navigate, that the website should be aesthetically pleasing and that 

the content of the website had to be easy to access. Based on the 

needs that was established in the initial phase a prototype was 

built. The evaluation of the prototype revealed issues with the main 

navigation, and that the user experience didn’t meet the goal set by 

the stakeholder. This led to an iteration of the design process which 

resulted in a new proposed design with a corrected navigation and 

a more interesting layout for a more exciting user experience. 

Nyckelord: B2C e-handel, användarcentrerad design, användarupplevelsen, 

upplevelsebaserade webbplatser, interaktionsdesign 
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1. Introduktion 

Vi lever i ett ständigt uppkopplat samhälle. År 2015 använde 80 % av svenskarna 

internet dagligen (Findahl & Davidsson, 2015). Att sitta framför en stationär dator är 

inte längre normen utan vi använder internet på bussen, på jobbet, mellan och under 

våra dagliga aktiviteter. En kan fråga sig om vi egentligen någonsin är nedkopplade med 

tanke på att de flesta av oss har internet tillgängligt i mobilen som sällan är mer än en 

armslängd bort.  

E-handeln slog nytt rekord år 2015 och omsatte 50 miljarder kronor (Postnord, 2015). 

Så som trenden ser ut så är det troligt att omsättningen ökar även år 2016 och det är inte 

heller orimligt att anta att lättillgängligheten bidrar till denna ökande trend. Det är 

tydligt att en närvaro på internet innebär en chans för företagare att vara en del i denna 

blomstrande utveckling. En del skulle säga att det är viktigt, rent av nödvändigt för 

företag att ha en webbplats i det avseendet. Men det är sällan så enkelt som att en 

webbplats i sig uppfyller de behov som internetanvändare har. Vårt uppkopplade 

samhälle har stor påverkan på vad användare idag förväntar sig av webbplatser, och 

förväntningarna är höga.  

Digitaliseringen innebär i allt större utsträckning att gränserna mellan det fysiska och 

det digitala suddas ut. För e-handelsplatser innebär detta särskilt att användarna 

förväntar sig en helhetsupplevelse. Förtroende och trygghet är en grundpelare inom 

denna genre, men internetanvändare kräver också att en e-handelsplats innebär en 

angenäm användarupplevelse (Yu & Wu, 2010) och att upplevelsen av webbplatsen 

motsvarar den som användaren hade förväntat sig av en fysisk butik. För besökare av 

webbplatser inom genren för upplevelsebaserade verksamheter kan likaså en 

välutvecklad webbplats generera fler besökare till den fysiska verksamheten (Pallud & 

Straub, 2014). Förståelsen för användarnas behov, motivationer och målsättningar är ett 

viktigt led i processen för att lyckas med e-företagande.  

Denna rapport redogör för utvecklingsarbetet med att ta fram en webbplatsprototyp för 

en mindre B2C e-handelsplats på uppdrag av en konsthantverkare som vill ta steget från 

lokal till webbaserad verksamhet. B2C är en förkortning för Business to Consumer 

vilket är en benämning för företag som riktar sin verksamhet mot slutanvändare, det vill 

säga användare som står för användandet av företagets produkter eller tjänster 

(Wikipedia, 2013). 

1.1  Bakgrund 

Det arbete som beskrivs här har alltså handlat om att utveckla en webbplatsprototyp i 

samarbete med en konstnär som jämsides med sitt ordinarie arbete som avdelningschef 

för en individ- och familjeenhet inom en mindre kommun i Stockholms län även har 

utvecklat sin stora passion för keramik, konst och hantverk. Denna sidosysselsättning 

har nu, efter många år, utvecklats till en enskild firma med ambitioner – BZ Keramik. 

Uppdragsgivaren avser att utöka sin verksamhet, bland annat med hjälp av e-handel, och 

är därmed i behov av en webbplats för detta ändamål. Ingen tidigare webbplats har 

alltså funnits varför detta arbete handlar om att utveckla en webbplatsprototyp från 

grunden.  
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Under åren har uppdragsgivarens skapande fungerat som en väl utvecklad hobby. 

Hennes hantverk har alltid varit tillgängligt för köpare även om omfattningen har varit 

varierad och konsthantverket har även ställts ut på gallerier och andra forum för 

hantverk under åren. Men i och med uppstarten av det nya företaget så finns nu en stark 

önskan från uppdragsgivaren att lämna sitt tidigare heltidsarbete för att istället göra 

keramiken till den nya huvudsysselsättningen. Utöver fortsatt arbete med 

keramikhantverket så varvar uppdragsgivaren kurser i företagande med studier om 

webbdesign och webbutveckling då hon för närvarande har begränsande kunskaper 

inom webbutveckling och e-handel. Förhoppningen med detta är att det livslånga 

intresset för keramik ska övergå till en huvudsysselsättning som kan leda till såväl 

ekonomisk som personlig utveckling.  

Som utgångspunkter för detta arbete ligger uppdragsgivarens önskemål om att 

webbplatsen ska vara spännande, kreativ och användbar. Därutöver ska konstnärens 

unika särprägel återspeglas i webbplatsens formgivning. Uppdragsgivarens mål för 

webbplatsen är att visa upp konsthantverket och konstnären själv genom att förmedla 

hennes kreativitet och konstnärliga uttryck. Webbplatsen har också till syfte att bredda 

kundkretsen och generera inkomster via e-handel. Då företaget idag har kunder från 

flera länder så finns en önskan om att webbplatsen även ska öka tillgängligheten för 

denna målgrupp. Sammanfattningsvis kan sägas att uppdragsgivaren i och med detta 

öppnar upp för att göra keramiken till en mer kommersiell verksamhet men samtidigt 

värna om hantverket och det konstnärliga värdet.  

1.2 Problembeskrivning 

Den mest grundläggande uppgiften enligt uppdragsgivarens önskemål som beskrivna 

ovan handlar om att skapa en prototyp för en B2C e-handelsplats som kan utsträcka den 

lokala och fysiska keramiska verksamheten till webbmiljö. För e-handelsplatser har 

forskning och tidigare utvecklingsprojekt visat på en rad centrala aspekter som påverkar 

användarnas upplevelse av användbarhet och deras vilja att bli kunder och genomföra 

köp. Inte minst är trygghet och trovärdighet kritiska aspekter som måste uppnås för då 

trygghet är en grundförutsättning för att användaren ska vilja genomföra ett köp (Yu & 

Wu, 2010).  

Webbplatsen ska dessutom vara användarvänlig och erbjuda vissa användarupplevelser, 

vilket betyder att användarnas behov och upplevelser måste vara centrala i arbetet. För 

att lyckas med webbutvecklingsprojekt generellt sett är det viktigt att ha förståelse för 

vem eller vilka webbplatsen utvecklas för (Sharp, Preece & Rogers, 2015, s.38; 

Chandler & Unger, 2012, s.86), och e-handelsplatser i synnerhet har beskrivits som 

särskilt beroende av sådana insikter (Schaffer, 2009). Då uppdragsgivaren här utgörs av 

ett nystartat företag utan tidigare webbplats så finns det emellertid inte några tidigare 

webbplatsanvändare att utgå ifrån. Däremot finns det förstås tänkbara framtida 

användare – i form av gamla och nya kunder. Att som här skapa en prototyp för en ny 

webbplats som ska möta framtida användares behov och möjliggöra deras upplevelser 

utgör därmed i sig en utmaning, som beskrivs som att designa för en 

användarupplevelse (UX, eller user experience), och inom bland annat 

interaktionsdesign hanteras genom att existerande eller potentiella användare involveras 
på olika sätt i olika faser av utvecklingsarbeten (Chandler & Unger, 2012, s.278).  
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Därutöver ska också webbplatsen bevara och förmedla keramikerns unika, konstnärliga 

framtoning och företagets identitet som en särskild sorts användarupplevelse. För så 

kallat upplevelsebaserade webbplatser så som webbplatser för verksamma inom den 

konstnärliga sektorn har det bland annat visats att användarna kan lockas till att besöka 

utställningar och gallerier om webbplatsens utseende är tilltalande och bidrar till en 

positiv användarupplevelse (Pallud & Straub, 2014). Estetisk layout och design kan 

alltså sägas utgöra en tredje problemaspekt att beakta.  

Slutligen kan tilläggas att e-handelsfunktioner å ena sidan och alternativa upplevelser 

och mervärden av typen konstnärliga kvaliteter och uttryck å den andra inte 

nödvändigtvis går hand i hand och inte heller verkar särskilt uppmärksammat i 

forskning och projekt. En övergripande utmaning för detta arbete kan därmed också 

beskrivas i termer av att skapa en prototyp som förenar de olika intressen som föreligger 

här.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av ovannämnda problembeskrivning är syftet med detta arbete att med 

användarna som utgångspunkt skapa en prototyp för en användarvänlig och 

upplevelsebaserad B2C e-handelsplats för BZ Keramik.  

För att svara mot syftet har följande frågeställningar formulerats för att vägleda i 

arbetsprocessen  

- Vad är användarnas behov och upplevelser av användbarhet i samband med 
utvecklingen av e-handelsplatsen?  

- Vilka designval leder till en spännande och kreativ användarupplevelse?  

- Hur kan webbplatsprototypen utformas för att förmedla företagets identitet och 
den konstnärliga kvaliteten och uttrycket?  

1.4 Avgränsningar 

Inom ramarna för detta arbete finns det inte utrymme för att implementera en färdig, 

fungerande webbplats. Uppdragsgivaren har dock uttryckt ett intresse för att samarbetet 

kan fortgå efter projektets slut för att få en fullskalig, fungerande webbplats. 

En ytterligare avgränsning handlar om valet att enbart fokusera på att presentera 

alternativ för storskärm, det vill säga visning av webbplatsen från en stationär- eller 

bärbar dator då detta tidsmässigt är vad som rymdes inom ramarna för detta arbete.  

Slutligen så har avgränsningar gjorts gällande webbplatsens innehåll, det vill säga 

textmaterial och bilder. Fokus för arbetet här ligger på att skapa prototyper och förslag 

gällande webbplatsens struktur, utformning och design. Faktiskt innehåll ligger därmed 

i framtiden och det är tänkbart att en plan för innehåll kan presenteras efter projektets 

slut på uppdragsgivarens begäran.  

1.5 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

För att uppfylla uppdragsgivarens förväntningar och visioner om en användbar, 

upplevelserik webbplats så har jag för detta arbete valt att utgå ifrån ett 
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användarcentrerat förhållningssätt vilket innebär att jag tillämpar metoder som sätter 

användaren och dennes behov och upplevelser i relation till webbplatsen i fokus. Detta 

kommer till lite olika uttryck i problemformuleringen och i de tre frågeställningarna, 

vilket också återspeglas i redovisning av det urval tidigare forskning som presenteras 

här nedan. Forskning och projekt till e-handelsplatser i användbarhetsperspektiv 

diskuteras under 1.5.1., det användarcentrerade förhållningssättet med fokus på design 

och användarupplevelser diskuteras under 1.5.2., och förmedling av specifika 

upplevelser kopplade till konst och liknande produkter och tjänster behandlas under 

1.5.3.  

1.5.1 B2C E-handel 

E-handelns tillväxt i Sverige är större än någonsin (Postnord, 2015). Internetanvändare 

kan därmed ses som vana e-handlare, men med den ökade omsättningen tillkommer 

även större konkurrens och e-handelskunder ställer också högre krav på företaget vars 

webbplatser de besöker.  

Yu och Wu (2010) menar att en B2C e-handelsplats inte kan uppnå sin fulla potential 

om användarnas personliga behov inte ligger till grund för webbplatsens utformning. De 

föreslår att utvecklare utgår ifrån Maslows behovshierarki för att kartlägga och 

säkerställa dessa behov som består av grundläggande behov, personliga behov och 

behovet av självförverkligande. Yu och Wu (2010) argumenterar för att alla behov som 

användare av e-handelsplatser har delar de särdrag som beskrivs i behovshierarkin då de 

direkt eller indirekt påverkar användarens vilja att göra en affär.  

De grundläggande behoven innefattar exempelvis behovet av att införskaffa mat, kläder 

och andra nödvändigheter. Att uppleva säkerhet är också ett grundläggande behov. 

Personliga behov uppfylls då användaren känner sig involverad i webbplatsen, eller då 

webbplatsen bemöter användaren på ett personligt och vänligt sätt. Att användaren 

upplever självförverkligande är det ultimata målet med B2C-handel och uppnås då 

användaren upplever vällust och harmoni (Yu & Wu, 2010). Särskilt poängterar 

författarna att om användaren inte upplever att deras grundläggande behov uppfylls, det 

vill säga att de inte upplever förtroende och säkerhet hos e-handelsplatsen, så kommer 

de inte heller ta steget mot att uppfylla sina personliga behov, som att genomföra ett 

köp. Detta beskriver praktiskt taget att e-handelsplatsen måste uppfylla vissa estetiska 

och tekniska mål men att vägen att komma fram till detta går genom användaren.  

Att utveckla produkter utifrån ett användarcentrerat perspektiv gör att vissa aspekter lätt 

går förlorade i strävan efter att skapa en användarvänlig, användbar produkt. Det är 

tänkbart att produktens estetiska framtoning blir bristande till förmån för produktens 

användbarhet då allt fokus ligger i hur produkten kommer att användas vilket i sin tur 

skulle kunna påverka användarupplevelsen negativt. Vissa teorier menar att visuell 
estetik är ett grundläggande behov som behöver uppfyllas lika väl som andra funktioner 

för användare av e-handelsplatser (Yu & Wu, 2010; Tractinsky, n.d.). Robins och 

Holmes artikel Aesthetics and Credibility in Web Site Design (2008) utforskar i vilken 

utsträckning estetiskt tilltalande webbplatser påverkar användarens uppfattning om 

webbplatsers trovärdighet. Trovärdighet och förtroende är en grundförutsättning för att 

användaren ska överväga att interagera med e-handelsplatser i den utsträckning vi 

utvecklare avser (Schaffer, 2009) och relaterar till de grundläggande behov som Yu och 

Wu (2010) talar om i sin artikel. Robins och Holmes (2008) påvisar att webbplatser med 
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en högre grad av estetiskt tilltalande uttryck upplevdes som mer trovärdiga oavsett 

webbplatsernas faktiska innehåll. Detta påvisar vikten av attraktivt design inom genren 

för B2C e-handel och motiverar till att lägga fokus på webbplatsens design.  

1.5.2 Användarcentrerad design 

Uppdragsgivaren efterfrågade en webbplats som är användbar. En produkt anses som 

användbar då den uppfyller förväntningar och krav ifrån såväl användare som beställare. 

Användbarhet är en egenskap eller kvalitet hos en produkt vilket innebär att en produkt 

har hög användbarhet om den är exempelvis effektiv och angenäm att använda (Sharp et 

al., 2015, s.19). Men användbarhet allena är inte ett tillräckligt för att skapa 

användarcentrerade produkter. En produkt kan vara användbar men ändå generera en 

negativ användarupplevelse varför det är viktigt att även ta med i beräkningen hur 

produkten känns och upplevs av användaren. Användarupplevelse syftar till den känsla 

som är resultat av interaktionen mellan en människa och en produkt (Knemeyer & 

Svoboda, n.d.).  

Med användarupplevelse (den svenska definitionen av user experience, eller UX) menas 

den upplevelse som är resultat av en interaktion mellan användare och en produkt 

(Sharp et al., 2015, s.12). Det finns inga färdiga designprinciper som leder till en 

särskild upplevelse utan designern, eller utvecklaren av en produkt kan endast skapa 

förutsättningarna för en önskvärd upplevelse (ibid.). Förståelse för vad användare 

behöver är essentiellt i utvecklandet av en produkt som inte bara ska innebära en 

angenäm användarupplevelse utan som även ska lyckas bidra till att optimera 

användarens tid i relation till användandet av produkten. Produkten för detta projekt är 

en B2C e-handelsplats vilka enligt Rianto, Nugroho och Santosa (2015) är särskilt 

utsatta då e-handelsplatser är direkt beroende av sina användare. Om utvecklaren inte 

tar hänsyn till slutanvändarna av produkten så kan viktiga aspekter av deras behov gå 

förlorade.  

En målsättning med webbplatsen är att den ska upplevas som spännande och kreativ. 

Spänning kan uppnås genom att göra kompositionen spännande och kontrastrik 

(Bergström, 2016, s.236) eller genom att tillämpa asymmetri (Beaird, 2010, s.16). 

Typografi kan också bidra till att göra kompositionen spännande, och webbplatsens 

budskap kan också förstärkas genom att använda typsnitt som förmedlar den känsla som 

webbplatsen avser att uppnå (Tidwell, 2011, s.490). Om utvecklaren här inte har insikt i 

vad användarna upplever som positivt, spännande eller kreativt finns dock en 

överhängande risk att webbplatsens budskap och syfte att gå förlorat. Felaktiga val som 

grundas i okunskap om slutanvändaren kan till och med leda till en negativ 

användarupplevelse (Bergström, 2016, s.262).  

1.5.3 Upplevelsebaserade webbplatser 

I detta kapitel har tidigare diskuterat värdet av att uppfylla användarnas behov inom 

genren för e-handelsplatser. Genom god estetisk kan förutsättningar för en spännande 

användarupplevelse grundas men uppdragsgivarens blivande webbplats faller även 

under genren för konstnärer och konstrelaterade miljöer då webbplatsen även har till 

syfte att visa upp konstnären och konsthantverket. I Pallud och Straubs studie Effective 

web site design for experience-influenced environments: The case of high influenced 

museums (2014) undersöktes vilka designaspekter för ett museums webbplats som 
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främst påverkade användarupplevelsen och tillfredsställde webbplatsanvändarnas 

behov. Forskarna undersökte även om en välutvecklad webbplats inspirerade besökarna 

till att besöka det fysiska museet. Dessa frågeställningar är högaktuella då 

användarupplevelsen är en ett av arbetets högst prioriterade mål. I och med lanseringen 

av webbplatsen förväntar sig uppdragsgivaren att kundkretsen utökas. Att locka kunder 

till aktuella utställningar, mässor och marknader är ett möjligt sätt för att uppnå detta.   

Museer, utställningar och andra konstnärliga inrättningar räknas som 

upplevelsebaserade miljöer då de bjuder besökaren på en berikande upplevelse som 

innebär nöje, nya kunskaper och tillfredsställer behov av sociala interaktioner (Pallud & 

Straub, 2014). För denna typ av webbplatsgenre är primärmålet inte att sälja produkter 

utan att vara informativa och att locka fler besökare vilket för uppdragsgivaren skulle 

kunna innebära flera kunder. Forskarna utgick ifrån två designmässigt likvärdiga 

webbplatser inom genren för upplevelserika miljöer i syfte att utforska såväl 

användbarheten som användarupplevelse i en kvantitativ studie. Forskningen baseras på 

web-enkäter för att undersöka användarnas attityder och över 200 studenter av två 

nationaliteter deltog i studien.  

Resultatet av Pallud & Straubs (2014) undersökning visade att besökare som har en god 

upplevelse av webbplatsen också är troliga att återvända till webbplatsen och att en 

väldesignad webbplats också bidrar till att användarens intresse för att besöka museet 

eller galleriet i fråga. Forskarna pekar även ut god estetik som den viktigaste faktorn för 

upplevelserika webbmiljöer men dynamik och interaktiva funktioner ansågs även bidra 

till att generera en positiv användarupplevelse. Slutsatsen jag drar av detta är att 

användarupplevelsen av webbplatsen inte bara är avgörande inom genren för e-handel 

utan är också uteslutande den viktigaste aspekten för att locka fysiska besökare till 

utställningar och evenemang men användarupplevelsen bidrar också till att skapa ett 

intresse kring konstnären och konsthantverket. Webbplatser inom denna genre bör vara 

underhållande men också pedagogiska (Pallud & Straub, 2014). Likt Robins och 

Holmes (2008) benämner forskarna estetik som den nyckelfaktor som övertygar 

användaren att interagera med webbplatsen. Detta leder mig till att god design är en 

väsentlig aspekt av webbutveckling och är en av de absolut viktigaste aspekterna för 

detta projektarbetes framgång.  
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2. Metod, material och analys 

I detta kapitel presenteras metoder, material och tillvägagångssätt som tillämpats för att 

ta fram empiriska data som underlag för prototyputvecklingen. De olika verktyg som 

utvecklats och använts för att organisera, bearbeta och analysera data presenteras också 

här, liksom valda designverktyg för arbete och utveckling av webbplatsprototypen i 

olika skeden under processen. Givet det användarcentrerade fokus som följer av arbetets 

syfte och frågeställningar genomsyras hela arbetsprocessen av ett användarcentrerat 

förhållningssätt i form av fyra grundläggande principer för interaktionsdesign som 

arbetsprocess: fastställa behov, designa alternativ, skapa prototyper, och utvärdera (se 

2.1 nedan). Dessa fyra principer beskriver arbetsprocessen i en sekventiell, kronologisk 

ordning som också återspeglas i den struktur för presentation som följer detta 

metodkapitel. 

2.1 Interaktionsdesign som övergripande metod  

Syftet med ett användarcentrerat förhållningssätt är att skapa produkter som är 

användbara ur en specifik användares eller målgrupps perspektiv. Med detta som 

utgångspunkt är upplägget för mitt projektarbete inspirerat av de fyra principer som är 

grunden för interaktionsdesign (Sharp et al., 2015, s.15).  

- Fastställa behov 

- Designa alternativ 

- Skapa prototyper 

- Utvärdera 

Interaktionsdesign är en användarcentrerad designmetod och handlar, så som begreppet 

antyder, om att designa interaktiva funktioner och att optimera samspelet mellan 

användaren och produkten (Domingues & Berndsson, 2010). Principerna är således 

relevanta och i min mening en bra grund och utgångspunkt för detta projektarbete. Det 

kan vara värt att notera att de flesta projekt med användarcentrerat fokus utgår enligt 

liknande modeller (Unger & Chandler, 2012, s.73-74) vilket gör benämningen för 

stegen mindre viktigt. Principerna är inte menade att följas slaviskt från början till slut 

utan processen för interaktionsdesign och användarcentrerad design är iterativ (Unger & 

Chandler, 2012, s.127) och nyupptäckter leder ofta till omvärderingar och nya 

designförslag, se figur 2.1 nedan för en övergripande modell för arbetsprocessen. 
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Figur 2.1 Övergripande modell för arbetsprocessen inspirerad av principer för interaktionsdesign. 

Fastställa behov 

Att fastställa behov uppnås genom att undersöka uppdragsgivarens och användarnas 

behov genom att göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Processen med att etablera 

krav och behov är multidimensionell och kräver att man tittar på helheten ifrån flera 

olika perspektiv (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, s.333). Även om 

användarengagemang i projekt har diskuterats och metoder visar på olikheter i vilken 

omfattning användare bör inkluderas så tyder allt på att all typ av användarinvolvering 

har en positiv inverkan på webbutvecklingsprojekt (Sharp et al., 2015, s.327).  

Designa alternativ och prototyper 

Att designa alternativ och prototyper handlar om att gå igenom de behov som fastställts 

i den förgående fasen, utveckla förslag för dessa och att sedan iterera processen (Sharp 

et al., 2015, s.385). Prototyper svarar på frågor som uppkommit under processen med 

att fastställa behov, hjälper designern med att välja mellan olika alternativ och gör det 

möjligt att utvärdera och testa olika alternativ med produktens slutanvändare (Sharp et 

al., 2015, s.387). Tankar och idéer har inget direkt värde innan de har kommit till 

användning (Bergström, 2016, s.117).  

Utvärdera 

Aktiviteten utvärdera handlar om att testa huruvida produkten lever upp till krav och 

förväntningar som etablerats i designprocessens tidigare stadier (Unger & Chandler, 

2012, s.278). Detta innebär att utvärdera en färdig produkt eller som i fallet för detta 

projektarbete, att utvärdera ett koncept, prototyper och olika designförslag (Sharp et al., 

2015, s.454). Vid användarcentrerad webbutveckling är det kritiskt och direkt 

avgörande för projektets framgång att användarna som deltar också är representativa för 

produktens slutanvändare. 

2.2 Fastställa behov 

Processen med att fastställa behov har som mål att samla information om användarnas 

behov, beteenden och förväntningar. Dessa behov dokumenterades i en 
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behovsförteckning som ligger till grund för projektets designförslag och prototyper. 

Figur 2.2 nedan visar den inledande fasen i förhållande till arbetsprocessen som helhet.  

 

Figur 2.2 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen, fas 1: Fastställa behov. 

2.2.1 Konkurrentanalys  

Att inför ett utvecklingsarbete undersöka produkter av liknande art kan bidra till att 

generera förslag gällande design och utformning (Sharp et al., 2015, s.363-364). Detta 

genomfördes i en förstudie till detta arbete i form av en jämförande analys av två 

företag verksamma inom samma genre som min uppdragsgivare med skillnaden att den 

ena webbplatsen hade en till synes sämre struktur och design medan den andra var 

producerad av en webbyrå. Syftet med undersökningen var att söka svar på vilka 

skillnader som rådde mellan webbplatserna med avseende på utseende, användbarhet 

och trygghet ur ett expertperspektiv men även ur perspektivet av tänkbara 

webbplatsanvändare. Konkurrentanalysen omfattades således en kvalitativ och en 

kvantitativ del.  

Den kvantitativa delen bestod av heuristiska utvärderingar av de båda webbplatserna. 

De heuristiska riktlinjer som låg till utgångspunkt var Dr. David Travis 247 Web 

Usability Guidelines1 som utförs med hjälp av programmet Microsoft Excel. 

Utvärderingarna utfördes av mig själv samt av en systemvetarkollega. Riktlinjerna 

testade webbplatserna ur aspekter av användbarhet, navigation, förtroende och 

tillförlitlighet, design och feedback (bland annat). Resultaten presenterades löpande i det 

kalkylblad som utvärderingarna utfördes i vilket innebar att skillnader mellan 

webbplatserna som helhet men även webbplatsernas olika delar framgick på ett tydligt 

sätt.  

Den kvalitativa undersökningen bestod av fem contextual inquirys med webbanvändare 

(se bilaga G: Underlag för CI Konkurrentanalys). Deltagarna valdes ut beroende på 

deras lämplighet då deltagarna, även om de inte tidigare varit i kontakt med de specifika 
webbplatserna som utvärderades, likväl var vana e-handlare och de hade även ett 

                                                             
1 http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html 



10 
 

intresse för keramik eller konsthantverk. Deltagarnas ålder varierade från 31-49 år och 

samtliga var bosatta i Stockholms län. Sessionerna utfördes på distans via 

webbverktyget Adobe Connect Pro som möjliggjorde för mig att via webbkamera 

studera deltagarna då de utförde olika handlingar på webbplatsen. Sessionerna spelades 

inte in men observationer och kommentarer antecknades löpande. När en utför 

contextual inquirys är det brukligt att deltagaren befinner sig i sin naturliga miljö och 

använder sig av den typ av utrustning den normalt sett skulle använda (Chandler & 

Unger, 2014, s.114). För konkurrentanalysen innebar det att samtliga deltagare deltog 

ifrån sitt hem, men på grund av tekniska problem med webbverktyget Adobe Connect 

Pro kunde två av deltagarna inte använda sig av den enhet de normalt sett hade använt 

(laptop) och fick istället utgå ifrån en stationär dator. Detta hade dock ingen nämnvärd 

inverkan på slutresultatet.   

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Att välja semi-strukturerad intervju som undersökningsmetod grundar sig i att metoden 

är väl lämpad för att utforska problem (Sharp et al., 2015, s.363). Då frågor kan följas 

upp och intressanta tankegångar utforskas ytterligare så skapas en miljö där 

intervjupersonen kan utveckla, upptäcka och utforska frågeställningar som tidigare har 

varit oklara.  

Processen med att fastställa behov inleddes med en semistrukturerad intervju med 

projektets uppdragsgivare som utfördes på distans över telefon. Som underlag för 

intervjun utvecklades en intervjuguide som strukturerades med fokus på att undersöka 

vilka behov som uppdragsgivaren hade av webbplatsen samt vad webbplatsen hade för 

mål och övergripande syfte. Här fanns även tillfälle att undersöka vilka företagets 

nuvarande kunder var och hur uppdragsgivarens framtidsvision såg ut (se Bilaga A: 

Underlag för intervju med uppdragsgivare).    

Intervjun med uppdragsgivaren uppföljdes därefter av kortare telefonintervjuer på ca 

20-40 minuter med tre av företagets stamkunder som representerar såväl målgrupp som 

eventuella framtida webbplatsanvändare. Syftet med att intervjua användare i denna fas 

var att fastställa behov ur deras perspektiv och att få en uppfattning om deras 

preferenser och attityder gentemot företaget och e-handel i allmänhet. För att fånga in 

detta utformades intervjuguiden med särskilt fokus på att ta reda på vad användarna 

söker när de besöker webbplatser och e-handelsplatser. Vad som motiverar dem, och 

särskilt vad som skulle motivera dem till att besöka BZ Keramiks webbplats (se Bilaga 

B: Underlag för intervju med användare).  

Deltagarna valdes ut och kontaktades i samråd och med hjälp av uppdragsgivaren på 

grundval av deras lämplighet då samtliga hade en etablerad relation till företaget, var 

återkommande kunder och visade ett genuint intresse för uppdragsgivarens utställningar 
och vernissage. Deltagarna kännetecknades av att de samtliga var bosatta i Stockholms 

län och hade likvärdiga utbildningsgrader samt levnadsförhållanden. Åldern för 

deltagarna varierade från 40-62 och det var två kvinnor och en man som deltog. Precis 

som för den inledande intervjun med uppdragsgivaren så tillämpade jag en semi-

strukturerad intervjumetod för användarintervjuerna. Detta för att kunna följa upp svar 

som var särskilt intressanta eller för att få förtydliganden för svar som var otillräckliga 

eller oklara. En semi-strukturerad intervjumetod innebar en djupare insikt i vad för 

behov användarna har av webbplatsen.  
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Alla intervjuerna genomfördes som nämnts över telefon. Jag använde ett headset till 

min telefon för att fortlöpande kunna dokumentera svar och tankegångar. 

Anteckningarna kunde senare transkriberas till ett mer läsligt format och dataunderlaget 

från intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet. Bearbetning och analys 

genomfördes sedan som beskrivs under 2.2.4 nedan.  

2.2.3 Personas 

Sist i denna fas 1 (Fastställa behov), tillämpades även Personametoden. Utifrån kunskap 

om företagets nuvarande kunder (och därmed förhoppningsvis blivande 

webbplatsanvändare) som framkommit i tidigare intervjuer skapades totalt fyra 

personas. En persona är en fiktiv men ändå verklighetsbaserad person som representerar 

företagets kunder (Sharp et al., 2015, s.357). Syftet med att sammanställa personas är att 

få en relevant bild om företagets kundunderlag. Då personan har ett namn, ett liv och 

bakgrund kan utvecklaren alltid gå till personan och ställa sig frågan hur just denna 

person skullen förhålla sig till en viss aspekt av webbplatsen (Unger & Chandler, 2012, 

s.130). För detta projekts personas har jag valt att utgå ifrån information som verkar 

relevant för projektets utveckling och framgång. Detta innefattar bland annat personlig 

information så som levnadsstil och ort men inkluderar också datorvana samt vad som 

motiverar och frustrerar personan. Kunddemografin hade en viss bred och 

informationen resulterade i två kvinnliga och två manliga personas (se figur 2.3 nedan 

för ett exempel på en sådan persona).  
 

 

Figur 2.3 En för projektet utvecklad persona. 

De personas som utvecklades för detta projektarbete har varit ett stöd genom hela 

arbetsprocessen och de har framför allt bidragit och inspirerat till behovsförteckningen. 

För översikt över samtliga personas, se Bilaga C: Personas. 
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2.2.4 Behovsförteckning 

Den empiriska datan från konkurrentanalysen, de inledande intervjuerna samt 

personautvecklingen bearbetades och analyserades med hjälp av en behovsförteckning. 

En behovsförteckning har flera syften, den ska dels definiera element som bör ingå i 

slutprodukten men även ge riktlinjer för design och layout samt innefatta önskvärda 

aspekter av användarupplevelsen (Unger & Chandler, 2012, s.84). Användarcentrerad 

design innefattar många typer av krav varför det är särskilt viktigt att 

behovsförteckningen är så detaljerad som möjligt (Unger & Chandler, 2012, s.85). 

Behovsförteckningen uppdelades i olika kolumner i syfte att göra behovsförteckningen 

lättöverskådlig och strukturerad. Varje krav eller behov tilldelades ett ID-nummer för att 

dessa sedan skulle kunna återanvändas senare i designprocessen då en funktion kan 

motiveras eller förklaras om den pekar mot ett särskilt krav i behovsförteckningen. 

Samma princip gäller för kolumnen Krav typ då jag vid processen för att framställa 

designförslag kunde plocka ut de krav som var relevanta för den funktion som arbetades 

med för tillfället. Om jag arbetade med webbplatsens navigation så kunde jag sortera 

förteckningen utefter denna typ av krav, som exempel. Krav typ efterföljs av en rik 

beskrivning för vad kravet faktiskt innebär samt vem som initierat kravet. Kolumnen 

Tillfredsställelsegrad ger en indikation om hur kravet sedan ska prioriteras. 

Tillfredsställelsegraden baserades på hur starkt det specifika behovet uttryckts av 

användare, eller graden av tillfredsställelse som uppdragsgivaren uttryckt under den 

inledande intervjun. En hög tillfredsställelsegrad innebär en hög tillfredsställelse hos 

initiativtagaren av kravet då kravet implementeras. Otillfredsställelsegrad visar graden 

av otillfredsställelse hos initiativtagaren om kravet inte skulle implementeras där 5 är 

innebär en hög otillfredsställelse och 1 indikerar att det är oviktigt.  

Kolumnen Material har till syfte att visa om ytterligare material finns att tillgå för det 

specifika kravet. Att införa en kolumn för Ändringar visade sig också nödvändigt då 

vissa krav omformulerades eller ändrades under arbetets gång. Genom att tillägna 

ändringar en egen kolumn så framgick det tydligt om kravet fått ökad eller minskad 

prioritet och jag kunde då gå tillbaka i designprocessen och genomföra lämpliga 

ändringar beroende på om kravet var implementerat eller inte, så som indikerat i den 

sista kolumnen Avklarad. Förteckningen har redigerats och reviderats efter behov då 

processen kräver detta. Nya problem upptäcks och andra omformuleras allt eftersom 

design- och undersökningsarbetet tar form. Figur 2.4 illustrerar hur 

behovsförteckningen såg ut i ett tidigt skede.  
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Att på detta vis organisera och analysera behov som framkommit genom 
konkurrentanalys, intervjuer och personas här i fas 1 av den 

interaktionsdesigninspirerade arbetsprocessen underlättade även för det praktiska 

arbetet på flera sätt då det underlättade för kommunikationen med uppdragsgivaren, 

skapade en överskådlighet i arbetsprocessen samt var enkel att uppdatera. 

2.3 Designa alternativ  

Detta steg i designprocessen kan kallas för den explorativa eller experimentella fasen då 

detta steg bestod av, att med papper och penna som främsta verktyg, utforska och skapa 

designalternativ baserade på de krav som etablerats i projektets första skede, se figur 2.5 

nedan för en illustration av fasen i relation till arbetsprocessen som helhet.  

Figur 2.4 Behovsförteckning utvecklad för fas 1: fastställa behov. 
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Figur 2.5 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen, fas 2: Designa alternativ. 

Här visualiserades krav och behov i modeller som kan användas för att kommunicera 

förslag till användare eller uppdragsgivare. Först utvecklades sitemaps med syfte att ge 

förslag för webbplatsens struktur. Sitemaps visar vilka sidor som bör ingå i webbplatsen 

samt hur de olika sidorna relaterar till varandra (Chandler & Unger, 2012, s.220). 

Baserat på den mest optimala strukturen skapades sedan wireframes. Wireframes ger en 

kropp åt den framtagna strukturen genom att visa hur element, innehåll och kontroller är 

placerade (Sharp et al., 2015, s.405). Modellerna är preliminära och inte färdiga 

exempel av slutprodukten och bör således inte heller behandlas som sådana. Två 

wireframes presenterades för uppdragsgivaren och baserat på uppdragsgivarens val 

kunde jag sedan gå vidare till nästa steg i processen och utveckla en prototyp med 

utgångspunkt ur uppdragsgivarens val. 

2.3.1 Sitemaps 

Sitemaps har till syfte att illustrera relationen mellan olika sidor (Rosenfeld et al., 2015, 

s.394). En sitemap kan vara enkel i sitt utförande men även gå djupare och visa detaljer 

hos sidor och funktioner. Med stöd av det material som insamlats och strukturerats 

under processen för att fastställa behov skapades flera förslag och skisser för 

webbplatsens struktur. Inledningsvis var skisserna stora och generella och visade 

strukturen för webbplatsens startsida men förslag på mer avgränsade områden så som 

produktkategorier eller sidor för att logga in har också tagits fram för att ge en så pass 

utförlig och verklighetsförankrad bild av webbplatsens struktur som möjligt.  

En sitemap bör vara tillräckligt utvecklad för att tillkommande wireframes och 

prototyper ska kunna byggas av den vilket kräver att hierarkin av sidor och deras 

uppmärkning är korrekt och genomtänkt (Rosenfeld et al., 2015, s.403). Även om de 

sitemaps jag har framställt är enkla i sitt utförande så sammanfattar de webbplatsens 

olika sidor och var i hierarkin de befinner sig. Figur 2.6. Illustrerar ett exempel över en 

initial skiss över webbplatsens homepage/förstasida.  
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Figur 2.6 En av många skisser för sitemaps. 

Efter en genomgång och jämförelse av skissernas för- och nackdelar ur användarens 

perspektiv valdes två versioner ut för vidareutveckling. För tydlighetens skull 

överfördes dessa till ett digitalt format med hjälp av Microsoft Words SmartArt-

funktion. En sitemap skapad med Microsoft Word ger en tydlig visuell överblick över 

webbplatsens sidor.  

2.3.2 Wireframes 

Med en etablerad grundidé om webbplatsens olika sidor är nästa steg i ordningen att 

sammanställa wireframes som har till syfte att illustrera webbplatsens struktur, innehåll 

och kontroller (Sharp et al., 2015, s.405). Likt sitemaps kan wireframes användas för att 

visa delar eller helheten av ett system och abstraktionsnivån kan anpassas efter 

målgruppen som de ska presenteras för. För detta projekt valde jag att utgå ifrån två 

olika sitemaps med olika förhållningssätt till webbplatsens förslagna sidor och 

förhållandena dem emellan. Dessa båda sitemaps visade på mindre skillnader i 

menyernas utformning och relationer och baserat på detta skissades olika förslag för hur 

detta skulle se ut i förhållande till webbplatsens övriga innehåll.  

Inledningsvis skissades wireframes med papper och penna. Vid utvecklande av 

wireframes behöver en ta hänsyn till krav och behov men en behöver också tänka på 

designmässiga aspekter och papper och penna är inledningsvis det ideella verktyget då 

det är tidseffektivt att skissa och sudda (Unger & Chandler, 2012, s.243). Först när jag 

producerat alternativ som jag ansåg tillräckliga för att tillgodose användare och 

uppdragsgivare gick jag vidare med digitala wireframes som producerades med 

verktyget Balsamiq Mockups2.  

Balsamiq tillhandahåller alla funktioner och figurer som är sedvanliga vid producering 

av wireframes vilket underlättade för processen. Dessutom uppskattar jag hur Balsamiq 
                                                             
2 https://balsamiq.com/products/mockups/ 



16 
 

visualiserar objekten. Kanterna är inte perfekta och olika element är av skissartad 

karaktär vilket understryker det faktum att wireframes inte är slutgiltiga prototyper 

vilket jag ser som en fördel då jag presenterade wireframes för uppdragsgivaren. Se 

figur 2.7 nedan för ett exempel. 

 

Figur 2.7 Wireframeskiss producerad för hand och dess digitala motsvarighet i Balsamiq. 

Skisserna resulterade i två alternativ baserade på de två sitemaps som var utvalda för 

ändamålet. Utöver mindre skillnader mellan menyernas utformning så bestod de 

förslagna wireframes av två alternativa layouter för webbplatsens startsida, en 

symmetrisk och en asymmetrisk. Den asymmetriska designen avsåg att bidra till en mer 

spänning genom större konstraster mellan bilder och innehåll medan den symmetriska 

bidrog till mer lugn och harmoni med stort fokus på produktbilder. Dessa presenterades 

för uppdragsgivaren som valde den mer symmetriska layouten. Detta godkännande 

innebar startskottet för nästa del i processen, att skapa prototyper.  

2.4 Skapa prototyper 

Prototyper utgör det underlag som kan testas och utvärderas av användare. Prototyper 

kan därmed användas som ett verktyg för att bekräfta eller ogiltigförklara den design 

som har tagits fram. Prototyperna bygger på de wireframes som framtagits i processens 

föregående fas: Designa alternativ, se figur 2.8 för en illustration av den aktuella fasen i 

arbetsprocessen. 
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Figur 2.8 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen, fas 3: Skapa prototyper. 

Då framtagning av prototyper är det sista steget innan fas 3: Utvärdering avsåg jag att 

skapa prototyper i high-fidelity. High-fidelity innebär att prototypen i stor utsträckning 

efterliknar slutprodukten med avseende på materialval, utseende och hur prototypen 

känns att använda (Sharp et al., 2015, s.391). Ett antagande här är att ju mer realistisk 

prototypen är desto mer ”verklig” blir användarens upplevelse vid en utvärdering 

(Unger & Chandler, 2012, s.263).  

För att framställa prototyperna använde jag mig av två verktyg. Själva designen utfördes 

i Adobe Illustrator3. Ett vektorgrafikprogram som lämpar sig för att skapa allt ifrån 

logotyper till skisser och illustrationer. Programmet lämpar sig därmed även väl för att 

visualisera layouter för de wireframes som utvecklats. Se exempel på prototyp 

framtagen med Adobe Illustrator i figur 2.9 nedan.  

 

Figur2.9 Prototyp för varukorg skapad med Adobe Illustrator. 

                                                             
3 http://www.adobe.com/se/products/illustrator 
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Med Adobe Illustrator skapades designen för webbplatsprototypen men då programmet 

endast kan producera statiska bilder så krävdes ett ytterligare verktyg för att göra 

prototypen interaktiv. Valet föll på prototypverktyget Justinmind4. Efter att ha 

importerat de bilder som producerats med Adobe Illustrator kunde jag med verktyget 

Justinmind placera ut hyperlänkar över menyer, puffar och bilder för att på så vis 

simulera webbplatsens alla tänkbara interaktionsmöjligheter, se figur 2.10 för ett 

exempel.  

 

Figur 2.10 Skapande av länkar för huvudnavigeringen med verktyget Justinmind. 

Verktyget Justinmind är mångsidigt och skulle även kunna användas för att bygga 

interaktiva prototyper från grunden. Jag valde dock att frångå detta då jag anser att 

Adobe Illustrator med sin mångsidighet är det bättre verktyget för framtagande av 

design- och layoutförslag. 

Genom att simulera interaktioner kan funktioner hos webbplatsen testas utan att skriva 

kod. Att göra på detta vis var fördelaktigt då det var både enkelt och snabbt att 

framställa länkar mellan olika bilder. Interaktionerna blev verklighetstrogna och 

övergångarna mellan bilderna sömlösa. Dessutom kan prototyper framtagna med 

Justinmind testas i miljöer där internet inte finns tillgängligt vilket kan vara fördelaktigt 

i vissa sammanhang. Det hade även för detta projekt varit särskilt slösaktigt med tid att 

producera en interaktiv prototyp med ett kodspråk så som html eller php med tanke på 

att den slutgiltiga webbplatsen med största sannolikhet inte kommer att utvecklas med 

handskriven kod. 

                                                             
4 http://www.justinmind.com/ 
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2.5 Utvärdera 

Momentet utvärdera har till syfte att undersöka huruvida webbplatsprototypen som 

skapades i föregående skede lever upp till användarnas förväntningar och behov, se 

figur 2.11 nedan.  

 

Figur 2.11 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen, fas 4: Utvärdera. 

Som angetts i inledningen riktas särskilt fokus i detta arbete mot uppdragsgivarens 

önskemål om att webbplatsen ska ge upphov till en kreativ och spännande 

användarupplevelse, och förmedla konstnärens unika identitet och uttryck. Alla 

ramverk, funktioner och designval baseras på de kunskaper som under projektets gång 

förvärvats om vilka användarna är vilket gör utvärdering till ett kritiskt moment av 

användarcentrerad webbutveckling.  

2.5.1 Val av metod 

Den metod som jag tillämpat för min utvärdering är contextual inquiry. Metoden går ut 

på att observera användaren när den interagerar med webbplatsen i dennes naturliga 

miljö och att i samband med detta ställa frågor och diskutera de handlingar som 

användaren utför (Sharp et al., 2015; s.366; Chandler & Unger, 2012, s.114). Valet av 

en kvalitativ metod, och mer specifikt contextual inquiry, grundar sig i att en kvalitativ 

metod bidrar till en fördjupad insikt i vem användaren är och vad denne behöver 

(Chandler & Unger, 2012, s.285). Med en kvalitativ utvärderingsmetod kan en utforska 

inte bara den faktiska prototypen utan även komma fram till nya idéer och förslag. Att 

studera användaren i den kontext som är naturlig för dem är värdefullt då det ger en 

insikt i hur föremålet som ska utvärderas faktiskt används. I många fall kan användare 

ge uttryck för vad som fungerar eller inte fungerar ur deras perspektiv men användare 

har ofta svårt att artikulera hur de i praktiken använder produkter (Holtzblatt & Beyer, 

n.d.). Contextual inquiry ger därmed en värdefull inblick i hur det faktiskt går till när 

användaren navigerar på en webbplats och baserat på användarens kommentarer och 

beteende kan en göra antaganden om vilka funktioner som fungerar bra, vilka sidor som 

väcker intresse och vilka aspekter av webbplatsen som fungerar mindre bra.  
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Contextual inquiry bygger på fyra huvudprinciper; den kontextuella, partnerskap, 

tolkning och fokus (Sharp et al., 2015, s.366). Den kontextuella principen bygger på att 

undersökningen tar plats i användarens naturliga miljö. Syftet med contextual inquiry är 

att få en så verklighetstrogen uppfattning om användaren som möjligt och detta uppnås 

bäst i den miljö där användaren normalt vistas. Partnerskap syftar till att användaren är 

expert inom sitt eget område och forskaren står därmed inte ”över” användaren utan de 

båda är likvärdiga och formar ett partnerskap (Blandford, n.d.). Tolkning innebär att 

materialet som insamlas under undersökningen måste tolkas innan det kan omvandlas 

till fakta (Sharp et al., 2015, s.366). Detta görs med fördel i samråd med användaren 

som enligt principen för partnerskap är den faktiska experten som kan ge svar på varför 

hen gjort på ett särskilt sätt, vilket inverkan kontexten har på hens handlingar och dylikt. 

Principen fokus påminner om vikten att hålla sessionerna fokuserade på 

undersökningens faktiska syfte. Då användaren inte har kunskap om forskarens mål och 

syften med undersökningen finns det i och med detta en risk att diskussionen hamnar på 

sidospår (ibid.) och detta kan motverkas genom att forskaren upprättar en enkel 

intervjuguide (se Bilaga F: Underlag för Contextual Inquiry). Jag utgick ifrån en kort 

checklista inför varje contextual inquiry-session som stöd för att försäkra mig om att 

prototypens alla delar besöktes samt en kort intervjuguide med frågor om användarens 

bakgrund. Checklistan innefattade även förslag på följdfrågor som skulle kunna uppstå 

under sessionens gång samt förslag på frågor som skulle kunna bidra till att ge svar på 

projektets syfte och frågeställningar.  

2.5.2 Deltagare och urval 

För contextual inquiry-metoden bidrog fem av företagets kunder till min utvärdering där 

samtliga hade god, eller mycket god relation till företaget. Deltagarnas ålder varierade 

från 30-55 och samtliga var bosatta i Stockholms län. Tre av dessa deltagare hade också 

deltagit i de semistrukturerade intervjuerna i fas 1 (Fastställa behov), och var således 

redan bekanta med undersökningens syfte. Deltagarna rekryterades genom en 

förmedlare, i det här fallet uppdragsgivaren som på förhand meddelat ett urval av sina 

kunder om projektarbetet och undersökt om det fanns några villiga kandidater. Att 

deltagarna på förhand fått vetskap om den kommande studien bidrog till att de var 

förberedda när jag kontaktade dem för att lämna en officiell förfrågan om att delta i 

studien och jag kunde i praktiken handplocka de deltagare som skulle ingå. Att använda 

uppdragsgivaren som förmedlare innebar att urvalet överensstämde med webbplatsens 

målgrupp och studiens syfte vilket gör att urvalet till studien här kan sägas ta formen av 

en så kallad judgment sampling, det vill säga att urvalet grundar sig i deltagarnas 

lämplighet för forskningens syfte (Blandford, n.d.).  

2.5.3 Genomförande 

Contextual inquiry-sessionerna genomfördes i den miljö där deltagarna normalt skulle 

befinna sig då de använder internet och besöker e-handelsplatser eller webbplatser 

aktiva inom den konstnärliga sektorn. För samtliga deltagare innebar detta att 

undersökningarna tog plats i deras hem. Då webbplatsprototypen är begränsad till ett 

storskärmsformat så kunde inte deltagarnas preferenser för val av plattform tas med i 

beräkningen vilket innebär att en deltagare frångick sin normala preferens i form av en 

surfplatta. För övriga fyra deltagare innebar detta ingen förändring då samtliga normalt 

använde bärbara datorer. För undersökningen användes min privata laptop och 
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deltagarna erbjöds att använda mus eller den bärbara datorns pekplatta varvid samtliga 

deltagare valde att använda pekplatta i linje med vad de normalt hade gjort.  

Contextual inquiry-sessionerna inleddes med att deltagarna informerades om 

undersökningens syfte efterföljt av en kortfattad introduktion till webbplatsprototypens 

funktioner. Särskilt betonades det faktum att prototypen inte kan ses som en färdig 

produkt och att vissa delar därmed inte heller kan bedömas. Detta följdes av en 

kortfattad intervju med frågor om deltagarens bakgrund. Efter den traditionella 

intervjudelen inleddes sessionens observationsdel där deltagaren ombads att navigera 

och använda webbplatsprototypen på ett sådant sätt som hen normalt skulle använda en 

liknande webbplats. Baserat på användarens första utgångspunkt gav jag förslag på 

vilken riktning användaren sedan kunde ta. Aspekter av webbplatsprototypen som 

skulle testas innefattade startsidan, sidan ”Historien om BZ Keramik”, ”På gång”, en 

produktkategori, produktsida och eventuellt en underkategori, varukorgen, kassa samt 

eventuellt sidorna ”Information” och ”Kontakt”. Deltagarna uppmanades att tänka högt 

och redogöra för vad de gjorde och varför. Observationer antecknades under sessionens 

gång men sessionen som helhet spelades även in som ljudfiler.  

Vid fyra av sessionerna var deltagarna väldigt verbala med vad de gjorde vilket innebar 

att jag i egenskap av forskare sällan behövde ingripa då samtalet flöt på naturligt i och 

med att deltagarna undersökte webbplatsprototypen. Vid en av sessionerna var 

deltagaren mer tystlåten och osäker. Sessionen genererade många intressanta 

observationer men innebar också att jag som forskare fick ingripa och styra i en större 

utsträckning än vid de övriga sessionerna. När sessionerna ansågs färdiga så fanns det 

utrymme för mig som forskare att ställa frågor om observationer som gjorts. Samtliga 

deltagare tog tillfället i akt att ventilera sina egna åsikter om webbplatsprototypen men 

även om webbplatser generellt.  

2.5.4 Analys 

Contextual Inquriy-sessionerna genererade såväl inspelat ljudmaterial som 

observationsanteckningar. Jag utgick ifrån en hög detaljgrad då jag transkriberade 

ljudmaterialet. Detta för att särskilja kommentarer och frågor ifrån deltagare från frågor 

och observationer ifrån min sida. Ljudmaterial och övriga anteckningar sammanställdes 

i ett dokument där allt var tydligt uppmärkt efter typ och ursprung. Tanken var att jag ur 

detta dokument skulle plocka exempelvis citat och observationer för att bygga ett 

affinitydiagram av, se figur 2.12 nedan. 
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Figur 2.12 Ett påbörjat affinitydiagram för resultat från contextual inquriy-sessionerna. 

Att välja affinitydiagram som analysmetod grundar sig i att metoden är enkel och 

kostnadseffektiv. Den bygger inte på förutfattade meningar utan teman framträder först 

då datan sorteras och grupperas (Sharp et al., 2015, s.292). Anteckningarna överfördes 

till kom-ihåg lappar som en efter en placerades på en vägg i mitt arbetsrum. Lapparna 

sorterades i hierarkier och lappar som berörde samma ämne eller på andra sätt hörde 

ihop grupperades vilket innebar att olika teman snart kunde identifieras. Lapparna var 

kortfattade, men tack vare dokumentet som sammanställts så fanns det alltid en referens 

till vem som stod bakom en lapp och i vilken kontext informationen framkommit.  

Med hjälp av affinitydiagrammet åskådliggjordes problem hos webbplatsprototypen 

men diagrammet bidrog även till att befästa designval som användarna fann särskilt 

angenäma eller användbara. Analysen kunde sedan ligga till grund för en iteration av 

den senare delen av designprocessen vilket innebar en omvärdering av wireframes och 

nya utvecklingsförslag framtagna med Adobe Illustrator.  

2.6 Etiska överväganden 

Vid studier som involverar människor finns många forskningsetiska principer att ta 

hänsyn till och till de mest grundläggande hör 1) informationskravet, 2) 

samtyckeskravet, 3) konfidentialitetkravet samt 4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

u.å., s.6).  Dessa principer har väglett mig i mina undersökningar, hur jag har informerat 

och förhållit mig till undersökningsdeltagare samt hur jag har behandlat och bevarat 

resultaten av mina undersökningar.  
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Informationskravet uppnåddes genom att deltagarna tydligt informerades om syftet med 

undersökningen, att informationen skulle behandlas konfidentiellt och originaldokument 

endast skulle finnas tillgängliga på min personliga dator. Dessutom sparades ingen 

personlig information om deltagarna i vare sig original eller annan dokumentation 

eftersom det är särskilt viktigt att värna om deltagarnas integritet (Blandford, n.d.). 

Informationen och samtycke har framförts muntligt. Sharp, Preece och Rogers (2015, 

s.228) menar att ett skriftligt samtycke bidrar till att skapa ett tydligt och professionellt 

förhållande mellan studiedeltagare och studieutföraren. Naturligtvis eftersträvar jag att 

ha en professionell relation till studiedeltagarna men på grund av distansen mellan mig 

och deltagarna i förstudien så insåg jag att ett skriftligt godkännande visserligen var en 

möjlighet, men problematiskt att genomföra. Att begära att deltagarna själva ordnar med 

utskrift, underskrift och returnering av ett medgivandeformulär innebär mer ansvar än 

vad jag är villig att lägga på deltagarna. Dessutom misstänkte jag att processen hade 

kunnat leda till avhopp då det hade inneburit för mycket arbete. Enligt Blandford (n.d.) 

så kan även skriftliga samtycken vara distraherande för deltagarna varav muntligt 

samtycke i vissa situationer är att föredra.   

För mina undersökningar har samtliga deltagare lämnat sitt medgivande under 

förutsättningarna att informationen behandlas på ett sådant sätt som diskuterats och 

formulerats av mig inför undersökningstillfällena.  
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3. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys för de metoder som presenterades i 

rapportens förgående del samt hur dessa relaterar till arbetets syfte med att framställa en 

användarcentrerad, upplevelseorienterad webbplatsprototyp för en B2C e-handelsplats. 

Frågeställningar formulerades för att vägleda i arbetet. Dessa var Vad är användarnas 

behov och upplevelser av användbarhet i samband med utvecklingen av e-

handelsplatsen? Vilka designval leder till en kreativ och spännande 

användarupplevelse? Hur kan webbplatsprototypen utformas för att förmedla företagets 

identitet och den konstnärliga kvaliteten och uttrycket? I det förgående kapitlet avsåg 

jag att med intervjuer, konkurrentanalys och personas söka svar på dessa 

frågeställningar. I detta kapitel analyseras och redogörs för resultatet av denna process.  

Kapitlet inleds med en redogörelse för den inledande fasen med att fastställa behov och 

resultaten för de metoder som tillämpats där. Kapitlet går sedan över till ett avsnitt för 

hur behoven omformulerades till designförslag i form av en sitemap och wireframes. 

Därefter presenteras resultaten för den high-fidelity prototyp som utvecklats för detta 

arbete. Kapitlet avslutas med en redogörelse för den utvärdering som genomfördes i 

form av contextual inquiry-sessioner. 

3.1 Resultat och analys för fas 1: Fastställa behov 

I avsnittet nedan redovisas resultaten för den inledande fasen med att fastställa behov 

(se figur 3.1 nedan)  

 

Figur 3.1 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen, fas 1: Fastställa behov.  

bestående av ett avsnitt för den konkurrentanalys som utförts i ett förarbete till detta 

projekt, följt av ett avsnitt för de intervjuer som utförts med uppdragsgivaren och 

dennes kunder samt slutligen ett avsnitt om de personas som utvecklats baserat på de 

båda tidigare metoderna. 
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3.1.1 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen visade att en tilltalande design bidrar till att väcka användarens 

intresse och kan medverka till att förmedla den känsla som eftersträvas då webbplatsen 

med den mer tilltalande utformningen upplevdes som tydligare och mer angenäm av 

användarna tack vare en god design. Det framkom även att bilder av god kvalitet har en 

central del i hur användaren uppfattar webbplatser och att bilder kan vara direkt 

avgörande för om användaren väljer att gå vidare eller inte. Logiken för webbplatsens 

navigation hörde också till problemområden som var direkt avgörande för användarens 

uppfattning av webbplatsen. Ologiskt uppmärkta länkar eller sidor skapade stor 

frustration hos användarna av den webbplats som presterat sämre av de två webbplatser 

som analyserats.  

En uppskattad funktion för den webbplats som presterat bättre var att den innehöll 

element av något oväntat i form av en ganska okonventionell uppmärkning av 

produktkategorier. Detta gjorde att webbplatsen inte presterade optimalt ur 

användbarhetssynpunkt men att det för användarna av webbplatsen innebar en 

spännande användarupplevelse. Detta eftersom den okonventionella uppmärkningen 

ledde till att flera var manade till att utforska fler kategorier än vid den andra 

webbplatsen. Detta tolkar jag som att användarna har ett behov av något oväntat, eller 

något utstickande och intressant och att ett liknande element av spänning är ett krav för 

webbplatsprototypen för att kunna generera en spännande användarupplevelse.  

En sista slutsats som kan dras av konkurrentanalysen är att användare i viss utsträckning 

är ”lata”. Användarna återvände många gånger till webbplatsens startsida då de skulle 

utföra nya handlingar hos webbplatserna. Startsidan blev således en utgångspunkt men 

även återfallspunkt. Detta indikerar att användarna är mindre benägna att skumma 

igenom sidor efter länkar för att ta sig vidare i webbplatsen. Det indikerar också att 

användare förväntar sig att ha tillgång till sådant som är relevant för dem redan från 

webbplatsens startsida. 

3.1.2 Intervjuer 

Uppdragsgivaren hade en önskan om att den blivande webbplatsen skulle lyckas med att 

förmedla konstnärens och företagets unika identitet. Uppdragsgivaren uppgav att det 

som gör hennes företag unikt är de tekniker som tillämpas på de produkter som 

produceras. Produkterna är inte likt något annat och varje föremål skapas för hand. 

Dessutom så har konstnären ett eget formspråk som av deltagarna för 

användarintervjuerna beskrevs som rustikt och särpräglat. Ett behov är därmed att detta 

ska återspeglas i webbplatsen. Designen ska förstärka uttrycket och framhäva 

produkterna på ett fördelaktigt sätt. 

Webbplatsens navigation var ett ofta återkommande ämne vid de inledande 

intervjuerna. Det framgick att vare sig användare eller uppdragsgivare kände sig 

bekväma med webbplatser där navigationen var onödigt tillkonstlad och att 

komplicerade och svårnavigerade webbplatser i många fall fick användarna att känna 

sig dumma och otekniska. Ett högt prioriterat behov var därmed att göra innehåll 

tillgängligt oavsett var i webbplatsen användaren befinner sig. Ett annat behov som 

framgick av intervjuer, konkurrentanalysen samt de personas som utvecklats för 

projektet var att länkar och funktioner måste vara konventionella. Detta kan tolkas som 
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att det tydligt bör framgå när element är klickbara, var en befinner sig i webbplatsen och 

framför allt hur en kan ta sig vidare. För en del av webbplatsens användare är handeln 

inte den viktigaste aspekten. För dessa individer är det i och med detta särskilt viktigt att 

informationen presenteras på ett tydligt sätt och att rubriker och menyval inte kan 

misstolkas. Företaget bör således vara kontaktbart och informationen om var kommande 

evenemang och utställningar hålls måste vara lättillgänglig och uppdaterad.  

Uppdragsgivaren uppgav att bilder för henne var en viktig aspekt av webbplatsen då 

många av hennes föremål är unika och olikformiga vilket gör att det krävs att föremålen 

presenteras ur olika vinklar för att ge en rättvis bild av hur de faktiskt ser ut. 

Konkurrentanalysen visade att bilder har en påverkan för hur användarna använder och 

navigerar på webbplatser. Detta bekräftades även av deltagarna för de inledande 

användarintervjuerna som uttryckte att bilder var något de eftertraktade och att bilder 

kunde bidra till både köplust och inspiration. Utöver detta så uttryckte två av 

intervjudeltagarna att bilder på personer inom företaget var en faktor som bidrog till en 

känsla av förtroende. Detta motiverar till att inte begränsa bilder till att enbart visa upp 

produkter i e-handelssektionen av webbplatsen utan att bilder även kan bidra till att öka 

förtroende, inspirera användare och göra webbplatsen mer spännande och levande.  

Deltagarna i de inledande intervjuerna uppgav att startsidan är den sida som de ägnar 

mest uppmärksamhet åt och att startsidan har stor påverkan för vilken väg de sedan tar. 

Samtliga deltagare uttryckte att startsidan gärna får agera som genväg till något som de 

är särskilt intresserade av. För två av deltagarna innebar detta att en genväg till 

exempelvis nyheter eller sektion för produkter med nedsatt pris är något som de 

eftertraktar. Den tredje deltagaren eftertraktade istället information om aktuella 

händelser direkt på startsidan och hen uppgav att ”Jag är inte den som letar runt.” 

vilket indikerar att denna funktion hos webbplatsens startsida kan vara avgörande för 

användarens intresse och fortsatta navigering.    

3.1.3 Personas 

Vardera persona representerar en användare med olika intressen och syften. Personan 

”Anna” värdesätter tydlighet. För henne är det viktigt att företaget är seriöst. ”Anna” 

anser att ett företag är seriöst om det finns tydlig information och villkor. Utöver detta 

så uppskattar hon när saker och ting är prissatta på ett tydligt sätt. Tydlighet var redan 

ett konstaterat behov men ”Anna” motiverade till att göra Information och villkor till en 

egen punkt i behovsförteckningen.  

Personan ”Mikael” hör till kategorin upplevelsesökande användare. Han använder gärna 

sökfunktionen och förväntar sig att hitta det han letar efter på en gång. ”Mikael”är en 

målmedveten användare som frustreras av otydlighet. ”Mikael” bidrog till den höga 

prioriteten av kravet om tydlig navigation och hans persona berättigade även kravet om 

en sökfunktion.  

”Jeanette” har ett stort intresse för sociala funktioner då hon gärna delar saker hon 

tycker om med andra via sociala medier. Sociala funktioner tilldelades därmed en plats i 

behovsförteckningen men fick en låg prioritet då uppdragsgivaren för närvarande inte 

använder sociala medier i sitt företagande. ”Jeanette” har även ett särskilt intresse för 

hästar. Genom att sätta konstnärens mer specifika konstföremål i fokus uppfylls 
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behoven för de samlare och konstintresserade som kan komma i kontakt med 

webbplatsen. 

”Magnus” är en persona som uppskattar hantverket. För honom är möjligen inte 

webbplatsens funktionalitet den viktigaste aspekten av webbplatsen utan för honom bör 

fokus ligga på produkterna. Bilder hade redan en plats i behovsförteckningen av hög 

prioritet men ”Magnus”, likt ”Jeanette” visar vikten av startsidans innehåll då de 

motiverar till att webbplatsen redan från start visar konstnärens verk på ett sådant sätt att 

hantverket och konstnärskapet verkligen framgår.  

3.2 Resultat och analys för fas 2: Designa alternativ 

I fasen för att designa alternativ skapades sitemaps och prototyper med syfte att 

illustrera de sidor och innehåll som skulle ingå i webbplatsprototypen med 

utgångspunkt ur de behov som framkommit under den förgående fasen med att fastställa 

behov, se figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen fas 2: Designa alternativ.  

I detta avsnitt redogörs därmed för de designförslag som kom att ligga till grund för den 

prototyp som presenteras i avsnitt 3.3.  

3.2.1 Sitemaps 

Sitemaps är det första steget i designprocessen och har till syfte att visa webbplatsens 

olika sidor samt sidornas inbördes relationer. Den sitemap som webbplatsens 

wireframes sedan kunde utvecklas efter fick en struktur där webbplatsens e-

handelssektion placerades på samma nivå som företagsinformation, köpvillkor och 

kontakt, se figur 3.3 nedan.  
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Figur 3.3 Sitemap över webbplatsens sidor. 

Företagets bakgrundshistoria hittas under sidan ”Historien om”. Denna sida kan kopplas 

till resultatet av de inledande intervjuerna då användare uttryckt att bakgrundshistoria 

och bilder av företagaren bidrar till att de känner förtroende. Likaså har kommande 

evenemang och utställningar fått en egen sida i form av ”På gång” för att tillfredsställa 

behovet av de användare som besöker webbplatsen med avsikten att veta mer om denna 

typ av tillställningar.  Information om köpvillkor hittas även i en egen sektion 

tillgänglig i direkt anslutning till webbplatsens startsida då detta uppfyller användarnas 

behov av tydlig, lättillgänglig och enkel navigation.  

Webbplatsens sida ”Shop” innehåller flera undersidor i form av olika produktkategorier, 

se figur 3.3 ovan. Där andra sidor visualiserats på ett sådant sätt att det inte går att ta 

miste på deras innehåll eller antal undersidor så upplevs denna del av sitemapen 

fortfarande oklar. Detta beror på att det vid tidpunkten för detta projektarbete inte var 

fastställt vilka produktkategorier som skulle inkluderas i webbplatsen. Detta hade dock 

ingen nämnvärd inverkan på den fortsatta designprocesser då samtliga sidor och 

undersidor som kopplas till sidan ”Shop” bygger på samma princip vilket gör det enkelt 

att ta bort eller lägga till undersidor vid behov för just denna del av webbplatsstrukturen.  

3.2.2 Wireframes 

Två förslag för webbplatsens generella layout presenterades för uppdragsgivaren av 

vilka uppdragsgivaren valde den wireframe som hade en mer symmetrisk och 

bildfokuserad utformning. Den symmetriska layouten innebar att huvudnavigationen i 

topp och botten utgick ifrån mittaxeln och att textinnehåll är symmetriskt i förhållande 

till de behållare som texten ingår och att textinnehåll är symmetriskt i förhållande till de 

behållare som texten ingår (se figur 3.4). 
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Figur 3.4 Webbplatsens symmetriskt utformade topp- och bottennavigation. 

En symmetrisk komposition ger ett lugnt och harmoniskt intryck och är även lätt att läsa 

av och ta till sig (Bergström, 2016, s.233) vilket var ett mål med navigationen. En risk 

med symmetri är däremot att innehållet upplevs som platt eller händelselöst och 

botemedlet för detta sägs vara asymmetri som skapar spänning och dynamik (Ibid.). 

Den konst som uppdragsgivaren skapar är intressant och unik och detta ville jag ej ta 

fokus ifrån. Den symmetriska formen avser därmed att bidra till en enkel, tydlig och 

enkel navigation samt en lättöverskådlig webbplats. För att undvika det platta, eller 

händelselösa införlivades asymmetri genom kontraster mellan rubriker, texter, bilder 

och former för att kompositionen ändå skulle upplevas som spännande.  

Syftet med navigationen hos webbplatser är att användaren ska kunna avgöra var den 

befinner sig, var den har varit och vart den är på väg (Rosenfeld et al., 2015, s.175). 

Dålig navigation uppgavs som en av de främsta orsakerna till frustration hos 

användarna och navigationen visade sig även vara en viktig aspekt av webbplatsen för 

projektets personas vilket ledde mig till att lägga stort fokus på navigationens 

utformning och framför allt att tillgängliggöra flera olika navigationsmöjligheter. Topp- 

och bottennavigationen är tillgänglig från webbplatsens samtliga sidor vilket gör det 

enkelt för användaren att ta sig vidare i webbplatsen. Brödsmulor lades till för att visa 

användaren var i strukturen denne befinner sig i relation till startsidan se figur 3.5 nedan 

för ett exempel.  

  

 

Figur 3.5 Navigation i form av brödsmulor och en sidebar för en produktsida. 



30 
 

Brödsmulor är framför allt användbara för e-handelssektionen av webbplatsen då denna 

del har en djupare struktur än andra delar av webbplatsen. Brödsmulor innebär en väg 

tillbaka, eller påminner om i vilken kategori användaren befinner sig. I fall där 

användaren kommer till en specifik sida genom en sökmotor är brödsmulor särskilt 

användbara ur orienteringssynpunkt (Duyne et al., 2006, s.399).  

Ett tredje alternativ för navigationen lades till för e-handelssektionen av webbplatsen i 

form av en sidebar, det vill säga en navigation till vänster om sidans innehåll, se figur 

3.5 ovan. Denna sidebar var ett ofrånkomligt krav då användaren annars hade behövt 

navigera tillbaka till toppen eller botten av webbplatsen för att nå de olika 

produktkategorierna. 

Syftet med att skapa wireframes var även att visa placeringen för webbplatsens innehåll 

och kontroller. Webbverktyget Balsamiq var användbart för att visualisera dessa då 

programmet hade ett stort antal inbyggda funktioner och ikoner som kunde användas för 

att märka upp och särskilja exempelvis knappar, länkar och bilder. Rektanglar med ett 

kryss representerar bilder, knappar och klickbara element visualiseras med enkla, men 

konventionella ikoner - se figur 3.6 för ett exempel.  

 

 

Figur 3.6 Exempel över hur bilder och knappar illustreras i wireframes framtagna med verktyget Balsamiq. 

I det här skedet lades ingen värdering i de olika elementens slutdesign utan 

uppmärkningen hade enbart till syfte att visa upp strukturen och placeringen av olika 

innehåll.  

I likhet med processen med att framställa en sitemap för webbplatsen så kunde inte 

heller samtliga sidor preciseras i form av wireframes. Detta beror på att e-

handelssektionens alla produktkategorier som nämnt ännu inte var definierade vid 

tidpunkten för detta arbete. Likaså så var det inte heller klart vilka köp- och 

leveransmetoder som skulle finnas tillgängliga för användarna vilket gör att sidan där 

användaren genomför sitt köp för närvarande inte kan ses som en komplett lösning.  

Webbplatsens omfattning gjorde dessutom att vissa ytterligare begränsningar behövde 

göras gällande vilket innehåll som skulle skapas och prövas med webbplatsprototypen. 

Funktionen ”Logga in” finns exempelvis utmärkt på samtliga sidor men den faktiska 
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funktionen har inte presenteras i form av en wireframe. Jag valde att göra på detta sätt 

då jag ansåg att användarsidor är en egen sektion av webbplatsen som nödvändigtvis 

inte var relevant för de scenarios som webbplatsprototypen avsåg att testa. Likaså 

utelämnades vissa landningssidor som användaren vanligtvis hittar till genom 

sökmotorer (sidor för aktuella kampanjer och liknande) av samma skäl. Om detta skulle 

vara en missbedömning ifrån min sida så var min beräkning att detta troligtvis skulle 

framkomma under utvärderingen av webbplatsprototypen och att lämpliga förändringar 

då skulle kunna göras i efterhand. 

Komplett översikt över webbplatsens wireframes återfinns i Bilaga D: Wireframes. 

3.3 Resultat och analys för fas 3: Skapa prototyper 

För detta arbete utvecklades en prototyp i high-fidelity i syfte att bland annat testa och 

utvärdera webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse. Prototypen utvecklades 

med Adobe Illustrator och Justinmind. I detta avsnitt redogörs för de designval som 

gjorts och hur dessa relaterar till användarnas behov och de frågeställningar som ligger 

till grund för arbetet. Bilaga E: Webbplatsprototypen innehåller en komplett förteckning 

över prototypens alla sidor. Figur 3.7 nedan illustrerar var i arbetsprocessen prototyper 

skapades i förhållande till de övriga faserna. 

 

Figur 3.7 Illustration av den aktuella fasen i arbetsprocessen fas 3: Skapa prototyper. 

3.3.1 Typografi 

För att bidra till en spännande komposition användes två typsnitt för 

webbplatsprototypen. Playfair Display är en vågad font som härrör till transantikvorna 

och kännetecknas av sina knubbiga grundstreck och tunna hårstreck. Denna parades 

med sans-serifen Open Sans vars tunna grundstreck kontrasterade fint mot den mer 

uppseendeväckande fonten Playfair Display. Open Sans användes för menyer, brödtext 

och knappar då dessa element kräver tydlighet och god läsbarhet. Playfair Display 

användes för de rubriker, puffar och element som kräver särskild uppmärksamhet. Båda 

typsnitten har använts med olika tjockhetsgrad, lutning och storlek för att bilda 

styrkekontraster (konstrasten mellan det lätta typsnittet Open Sans och det tunga 
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typsnittet Playfair Display) och storlekskontraster (genom olika typsnittsstorlek i en och 

samma komposition). Genom kontrasterna bildades naturliga blickpunkter som vägleder 

användaren in i det visuella arrangemanget (Bergström, 2016, s.236) (se figur 3.8 

nedan).      

 

Figur 3.8 Kontrast mellan fonterna Playfair Display och Open Sans. 

3.3.2 Färgsättning 

Färgsättningen kan antingen attrahera användaren genom starka färger och kontraster 

eller harmonisera med webbplatsen och fungera stämningsfullt (Bergström, 2016, 

s.262). Detta innebar ett dilemma för färgsättningen av webbplatsen i och med att 

webbplatsens syfte är att både erbjuda en spännande upplevelse men även att den ska 

förstärka konstnärens unika uttryck. Då färgerna för bakgrund och typografi är relativt 

lågmälda kunde jag ha valt att använda mer utstickande färger för övriga element för att 

göra kompositionen mer spännande. Jag valde istället att skapa ett färgschema inspirerat 

av konsthantverket med syftet att förstärka och förmedla konstnärens unika uttryck. 

Kontraster och spänning avser jag att uppnå genom typografi och form.  

Resultat av de semistrukturerade intervjuerna visade att uppdragsgivarens kunder 

identifierade företagets konsthantverk som rustikt, genuint och unikt. Jag valde därmed 

att låta färgerna för webbplatsen följer ett monokromt färgschema där färgtonerna är 

hämtade från konstnärens konsthantverk som går i jordnära, naturliga toner. Genom att 

hämta färgtoner från konsthantverket skapas en koppling mellan konsthantverket och 

webbplatsen (Beaird, 2010, s.51) vilket bidrar till att förmedla konstnärens unika 

uttryck (se figur 3.9).  
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Figur 3.9 Jordnära och harmoniska färger användes för att kommunicera konstnärens unika uttryck. 

Webbplatsens grundfärg är den gråtonade nyansen av vitt som ligger i bakgrunden av 

alla sidor. Vitt ger ett intryck av luftighet vilket underlättar för läsbarheten av 

webbplatsen (Duyne et al., 2006, s.894). Av samma skäl begränsades typografin till att 

enbart utgå ifrån en grafitgrå nyans eller vitt. Genom att placera helvita block i 

bakgrunden av webbplatsens innehåll skapades också en kontrast vilket framhävde 

innehållet på ett smickrande och intressant sätt (Beaird, 2010, s.48). Listen som 

avgränsar språkval, inloggning och varukorgen från huvudnavigationen har en grå 

nyans vars ton även den är inspirerad av konsthantverket. Denna navigation separerades 

ifrån huvudnavigationen då funktionerna inte hör till användarnas främsta mål med 

webbplatsen. Genom en kontrasterande bakgrundsfärg sticker denna navigation ändå ut 

vilket gör den lätt för användarna att hitta (se figur 3.10).     

 

Figur 3.10 Innehåll framhävs genom kontrast mellan vitt och grått. 
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3.3.3 Form 

Bo Bergström (2016, s.233) menar att formens främsta uppgift är att attrahera genom 

ett spännande arrangemang och att orientera genom att göra det klart och tydligt för 

användaren i vilken ordning webbplatsens element ska avläsas. Enkel och tydlig 

orientering var ett av användarnas främsta behov vilket resulterade i navigationens 

enkla, symmetriska utformning, se avsnitt 3.2.2 ovan för mer om navigationens 

utformning.  

Startsidan 

Startsidan är vanligtvis den sida som användaren först kommer till då de besöker en 

webbplats. Efter den inledande fasen med att fastställa behov framgick det även att 

startsidan är såväl en utgångspunkt som en återfallspunkt för användaren och att de 

gärna ser innehåll som är relevant för dem där. Detta ledde mig till att lägga särskilt 

stort fokus på startsidans form och layout. En av målsättningarna med webbplatsen är, 

som tidigare nämnt, att den ska innebära en kreativ och spännande användarupplevelse. 

Det ska även av startsidan framgå vad som är unikt med företaget och konstnären och 

vilka möjligheter användaren har för att ta del av detta. För att uppnå detta gav jag 

startsidan en layout i form av ett kollage av bilder och textbehållare. De olika elementen 

fick olika storlek och form vilket är en metod för att skapa ett visuellt spännande intryck 

(Beaird, 2010, s.16). Likaså tillämpades regeln om tredjedelar för startsidans text- och 

bildelement. Kompositioner som utgår ifrån tredje- eller niondelar upplevs generellt 

som visuellt tilltalande (Beaird, 2010, s.11). Startsidan innehåller många olika element 

och genom att tillämpa regeln om tredjedelar uppnås en balans mellan de olika objekten. 

Balans är en nödvändighet för att arrangemanget ska upplevas som harmoniskt och inte 

kantra åt det ena eller andra hållet (Bergström, 2016, s.238).  

Bilder är en viktig aspekt av webbplatsen för såväl uppdragsgivare som användare och 

bilder hade därmed en självklar plats på webbplatsens startsida. Genom att alternera 

bilder och element innehållande text avsåg jag att ge kompositionen en rytm, där 

bilderna attraherar och lockar användaren vidare medan de kraftiga rubrikerna i Playfair 

Display bidrar till att skapa naturliga punkter som fångar användarens blick. Tanken 

med detta var att uppfylla kravet om en kreativ och spännande användarupplevelse men 

också att utformningen skulle hjälpa användaren att snabbt hitta innehåll av relevans. En 

förhoppning var även att startsidans utformning av användaren skulle upplevas som 

spännande och oväntad och att startsidan skulle ge ett angenämt och positivt intryck av 

webbplatsen och företaget.  

Om, Information och Kontakt 

Startsidans främsta syfte är att attrahera användaren och att leda denne vidare i 

webbplatsen. För sidor som om BZ keramik, sektionen för information och köpvillkor 

eller kontaktsidan är huvudsyftet inte att attrahera utan att betrygga användaren om att 

företaget är seriöst och pålitligt att handla av och interagera med, utan att för den delen 

innebära en tråkig användarupplevelse. Därför har jag här utgått ifrån en mer lågmäld 

formgivning där sidornas huvudinnehåll tydligt framgår med vita avgränsningar mot 

webbplatsens bakgrund. Kompositionen är återigen lugnare, mer återhållsam med fokus 

på tydlighet och användbarhet. Bilder som presenteras på dessa sidor har som främsta 

syfte att förstärka det budskap som respektive sida förmedlar.  
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Bilderna som användes vid utformningen av webbplatsprototypen är bilder som jag fick 

tillgång till genom uppdragsgivaren (produktbilder) eller bilder som är 

upphovsrättsbefriade (miljöbilder och bilder för personas). Då jag i så stor utsträckning 

som möjligt avsåg att använda mig av uppdragsgivarens material så innebar detta att 

urvalet av bilder var begränsat och att bilderna inte alltid uppnådde den grad av relevans 

som jag här talar om. I många fall återanvändes även bilder mellan sidorna av detta skäl. 

Detta kan ha haft påverkan på webbplatsprototypens slutresultat då bilder har till syfte 

att kommunicera och förstärka webbplatsens syfte.  

E-handelssektionen 

För e-handelssektionen var det också viktigt att informationen presenteras på ett tydlig 

och informativt sätt. Formgivningen för e-handelssektionen bygger därmed snarare på 

konvention än formgivningsprinciper för att underlätta för användaren då den 

exempelvis vill veta mer om en produkt eller se större, eller flera bilder. Genom 

likformighet och upprepning bildar produktbilderna en enhet (Beaird, 2010, s.20). På så 

vis skapas tydliga sektioner inom e-handelssektionen, se figur 3.11 nedan.   

 

Figur 3.11 Prototyp för e-handelssektionen "Nyheter". 
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3.3.4 Interaktivitet 

Målsättningen med webbplatsprototypen var att den skulle vara så verklighetstrogen 

som möjligt till sitt utseende men även med avseende på de interaktiva funktionerna. 

Därmed applicerades länkar på prototypbilderna med programmet Justinmind. Samtliga 

menyer och navigationsfält gjordes interaktiva vilket gjorde att webbplatsprototypen 

upplevdes fungera precis som en vanlig webbplats. Då vissa begränsningar har behövt 

göras för projektets omfattning så uteblev ett antal interaktiva funktioner.  

Att logga in är som redan nämnt en funktion som inte har utvecklats för 

webbplatsprototypen. Eftersom prototypen är baserad på bilder så går det inte heller att 

söka på produkter med sökfunktionen. I e-handelssektionen valde jag att fokusera på 

sidan för ”Nyheter” samt produktkategorin ”Fat” och underkategorin ”Runda fat”. 

Samtliga föremål som presenterades under e-handelssektionen var inte heller klickbara 

utan användaren kunde se med muspekaren vilka föremål som även gick att lägga i 

varukorgen.  

Det var utmanande att välja vilka funktioner och element som skulle ingå i 

webbplatsprototypen. Dock kunde vissa antaganden göras angående användarnas 

beteenden och preferenser baserat på hur de valde att ta sig vidare i 

webbplatsprototypen oavsett om interaktionen ledde till en ny bild eller ej. Mer om 

detta i avsnitt 3.4 nedan.  

3.4 Resultat och analys för fas 4: Utvärdera  

För att utvärdera den webbplatsprototyp som utvecklats för detta arbete utfördes fem 

contextual inquirys med existerande kunder till uppdragsgivarens företag. Resultatet av 

contextual inquiry-sessionerna analyserades med ett affinitydiagram där jag sökte efter 

teman som relaterade till användarnas behov, upplevelse och uppdragsgivarens 

konstnärliga uttryck.   

Figur 3.12 nedan illustrerar den aktuella fasen i förhållande till arbetsprocessen som 

helhet. 
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Figur 3.12 Den aktuella fasen i arbetsprocessen, fas 4: Utvärdera. 

3.4.1 Design och layout 

I fasen med att fastställa behov framkom det att användarna hade ett stort behov av 

bilder och att bilder fungerade vägledande för deras navigation. Utvärderingen av 

webbplatsprototypen bekräftade detta behov då det tydligt framgick att deltagarna 

utgick ifrån webbplatsens bilder först för att sedan gå vidare och läsa text eller 

information i anslutning till bilden. Detta framgick exempelvis genom att användaren 

förde musen över det element som de vid tillfället tittade på eller att de verbalt uttryckte 

vad de såg och hur de upplevde detta.  

En annan iakttagelse var att användarnas behov av relevant innehåll på webbplatsens 

startsida också överensstämde med hur deltagarna för contextual inquiry-sessionerna 

agerade. Deltagarna återgick gärna till startsidan och startsidans innehåll var också den 

del av webbplatsen utöver e-handelssektionen som de ägnade mest tid åt. Deltagarna 

uppgav att de hade tillgång till innehåll av relevans för dem redan från startsidan vilket 

var ett mål med webbplatsprototypen. Startsidan länkade till sidan för ”Nyheter” på två 

ställen och denna sektion var också den som 4 av 5 användare först valde att besöka, 

och samtliga valde att utgå ifrån den länk som var placerad högre på webbplatsen, 

oavsett om användaren tidigare varit längre ner på sidan. Detta motiverar till att placera 

innehåll av relevans högt upp på webbplatsens startsida.  

Genom webbplatsens design avsåg jag att konstnärens unika uttryck skulle framgå. Ett 

försök till detta var att använda färger som relaterar till konsthantverket och på så sätt 

förstärka konstnärens färg- och formspråk. Deltagarna av utvärderingsstudien uppgav 

att webbplatsen av dem upplevdes som estetiskt tilltalande och att designen ”andades 

företaget”. Deltagarna lade sitt främsta fokus på bilderna som presenterades på 

webbplatsen och uppgav att bilder var den främsta orsaken till att webbplatsen kunde 

identifieras som att den hör till uppdragsgivarens företag men att färgerna även lyckades 

med kompletterade detta. Att bilder hade en större roll än webbplatsens design och 

färgsättning var ett resultat som inte motiverade till vissa designval som gjorts för 

webbplatsprototypen.  
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3.4.2 Navigationen 

Enkel och tydlig navigation var ett av användarnas starkast uttryckta behov. Mycket 

fokus lades därmed på att skapa tydliga navigationsvägar. Ett resultat som framkom av 

analysen var att deltagarna trots detta hade problem med huvudnavigationen. 

Toppnavigeringen var den navigationsväg som deltagarna föredrog för att ta sig vidare i 

webbplatsen. De valde också att i många fall återgå till startsidan. När deltagarna valde 

att göra detta under contextual inquiry-sessionerna så framgick det tydligt att de saknade 

en länk i toppnavigationen för ”Hem” eller ”Startsida” till vänster om länken till 

”Shop”. Detta uttryckte sig genom att de förde muspekaren dit där de förväntade sig 

hitta en länk till startsidan och att en kort stunds letande uppstod innan de slutligen 

hittade till logotypen som ledde dem hem, se figur 3.13.  Detta var ett för mig oväntat 

resultat, men likväl ett enkelt sådant att korrigera.  

 

Figur 3.13 Webbplatsprototypens toppnavigation. 

Ett liknande problem uppstod när deltagaren placerat en produkt i varukorgen. När 

användaren placerar en vara i varukorgen visas en flik med varukorgens innehåll. Denna 

flik försvinner automatiskt och påverkar inte navigationen från sidan som användaren 

befinner sig på när den är utfälld. Trots detta så upplevdes denna funktion som 

problematisk av deltagarna. Ett skäl till detta kan bero på knapparna som presenterades i 

varukorgen. Flera deltagare uttryckte här att de förväntade sig en ytterligare knapp som 

tillät dem att fortsätta handla. Funktionen för att visa bilder påminner om varukorgen då 

en förstorad bild saknar ett kryss för att stänga ner bilden och användaren tar sig vidare 

genom att istället klicka på bilden en ytterligare gång eller genom att klicka på sidan av 

bilden. Detta innebar dock inga problem för deltagarna vilket ledde till att resultatet av 

varukorgsfunktionen var något överraskande. Se figur 3.14 nedan för illustration av 

varukorgsfunktionen. 
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Figur 3.14 Prototypbild för varukorgen. 

Överväganden bör därmed göras för om en ytterligare knapp eller länk bör 

implementeras för varukorgen eller om funktionen som sådan inte kan utvärderas med 

denna typ av prototyp då övergångarna mellan sidorna inte är fullt lika smidiga som för 

en faktisk webbplats. 

I övrigt så levde navigationen av webbplatsprototypen upp till användarnas behov. 

Länkarna var tydligt uppmärkta och deltagarna uttryckte att navigationen fungerade bra 

bortsett ifrån de två undantag som presenterats ovan.  

3.4.3 Användarupplevelsen 

Webbplatsen har även som mål att erbjuda en positiv, kreativ och spännande 

användarupplevelse. För att uppnå en positiv upplevelse arbetade jag mycket med att 

göra produkten användbar ur användarens perspektiv. För att skapa en spännande och 

kreativ användarupplevelse tillämpades utmärkande typsnitt, olika kontraster och en 

spännande form. Utvärderingen visade att deltagarna var nyfikna på webbplatsens olika 

delar. E-handelssektionen var den del utöver startsidan som deltagarna ägnade mest 

uppmärksamhet åt och att gå vidare med olika bilder var en aktivitet som deltagarna 

utförde för nöjets skull. Däremot var resultatet för huruvida webbplatsprototypen lever 

upp till att innebära en spännande användarupplevelse något tvetydigt. Deltagarna 

uttryckte verbalt att webbplatsen var angenäm att använda men att ordet ”spännande” 

inte beskriver deras upplevelse. Dock visade deras handlingar när de navigerade på 

startsidan att formgivningen ändå motiverade dem till att gå vidare och undersöka 

webbplatsens olika delar och element mer djupgående.  

En slutsats jag drar av detta är att en brist på spänning kan ha grundats redan inom 

arbetets andra fas med att designa alternativ där uppdragsgivaren presenterades för en 

symmetrisk och en asymmetrisk layout av vilket hon valde den mer symmetriska. 

Spänning bygger på att med visuella medel skapa en intressant yta. Motsatsen till 
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spänning är lugn och harmoni (Bergström, 2016, s.233). Då stora delar av 

webbplatsprototypen bygger på symmetri och harmoni kan detta ha bidragit till att 

webbplatsen inte upplevs som spännande, trots att jag implementerat olika kontraster i 

form av typografi och form.  

Webbplatsprototypen fungerade som bekant inte som en fullskalig webbplats och den 

kunde därmed inte bedömas som en sådan. Bildspel och effekter som uppstår då 

användaren för musen över olika objekt är exempel på effekter som inte kunde 

visualiseras genom webbplatsprototypen. En fråga är då vilken inverkan liknande 

effekter har på slutanvändaren och om mer interaktiva funktioner skulle kunna innebära 

en mer spännande användarupplevelse. Då detta inte är något som har utforskats för 

detta arbete så kan denna hypotes inte heller tas med i beräkningen. En slutsats är 

därmed att webbplatsen var ofredtillställande med avseende till hur spännande den 

upplevdes.  
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4. Utvecklingsförslag 

I det förgående kapitlet presenterades resultatet för processen med att fastställa behov, 

hur behoven omvandlades till designförslag samt hur en webbplatsprototyp grundad av 

dessa behov och designförslag utvecklades. Kapitlet avrundades med en redogörelse för 

den utvärdering som gjordes av webbplatsprototypen samt vilka resultat utvärderingen 

ledde till.  

I detta kapitel presenteras förslag på förbättringar av webbplatsprototypen baserat på de 

upptäckter som gjordes under utvärderingen. Resultaten visade på problem inom två 

områden. Inledningsvis presenterar jag i avsnitt 4.1 därmed förslag på hur webbplatsens 

navigation skulle kunna utformas för att bättre passa användarna av webbplatsen (dvs. 

öka användbarheten). I avsnitt 4.2 presenteras förslag på hur webbplatsen bättre kan 

utformas för att generera en kreativ och spännande användarupplevelse utan att förlora 

känslan av uppdragsgivarens konstnärliga kvalitet och unika uttryck.  

4.1 Navigation och användbarhet 

Av utvärderingen av webbplatsprototypen framkom det att användarna upplevde 

problem med toppnavigationen av webbplatsen då de instinktivt sökte efter en länk till 

startsidan i toppnavigationen som inte fanns där. Detta ledde mig till att inkludera även 

en länk till startsidan med beteckning ”Hem”. I anslutning till detta omformulerades 

även menyvalet ”Om BZ Keramik” till det mera kortfattade ”Företaget”. 

Toppnavigationen fick ett mer uppstramat utseende där sökruta, logga in och 

varukorgen likt tidigare tillhörde en egen sektion men att uppmärkningen av dessa 

ikoner försvann till förmån för luft. Likaså placerades logotypen i mitten av 

navigationen för att göra den mer kompakt utan att förlora den symmetriska layouten 

(se figur 4.1).   

 

Figur 4.1 Ny toppnavigation där "Hem" finns inkluderat. 

Analysen visade även att deltagarna i utvärderingen upplevde varukorgen som 

problematisk då det inte tydligt angavs hur en handlar vidare då varukorgen inte erbjöd 

någon knapp för detta (trots att varukorgen försvann per automatik efter en kort stund). I 

detta skede valde jag dock inte att åtgärda detta då jag anser att varukorgens utförande 

inte går att uppskatta genom den typ av prototyp som framställdes för utvärderingen. 

Knappar har till syfte att uppmana användaren till att utföra en handling och de bör vara 

enkla och tydliga (Tidwell, 2011, s.240). Detta gör att jag i detta skede helst inte vill 
implementera flera knappar i varukorgen då varukorgen då skulle kunna upplevas som 

rörig eller svår att tyda (Sharp et al., 2015, s.20). Utifall mitt samarbete med 

uppdragsgivaren fortsätter efter detta arbete så avser jag att återigen testa den slutgiltiga 

webbplatsens funktionalitet med användare och förhoppningen är då att varukorgen får 

en rättvis bedömning därigenom.   
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4.2 Design för användarupplevelsen 

Webbplatsens design hade till uppgift att kommunicera konstnärens unika uttryck. 

Genom ett monokromt färgschema avsåg jag att förstärka och framhäva 

konsthantverket. Resultatet av utvärderingen visade att designen uppskattades av 

användarna, men att webbplatsprototypen inte lyckades lika bra med att erbjuda en 

kreativ, spännande användarupplevelse. För att skapa en spännande design tillämpades 

kontraster i olika former. Genom webbplatsens harmoniska utformning dämpades dock 

dessa något och webbplatsen gav ett ganska milt intryck. Detta avsåg jag att ändra på i 

och med denna slutliga iteration för detta arbete.  

4.2.1 Typografi 

Typografin var tidigare begränsad till typsnitten Open Sans och Playfair Display, två 

typsnitt som fungerade väl ihop. För det nya utvecklingsförslaget valde jag att även 

vidareutveckla typografin för webbplatsprototypen. Typsnittet Arvo inkluderades för 

skapa mer spänning, kontrast och göra det visuella uttrycket mer intressant (se figur 

4.2).  

 

Figur 4.2 Typsnittet Arvo i relation till Open Sans och Playfair Display 

Arvo kännetecknas av den konstanta tjockleken av grund- och hårstreck. Även om Arvo 

och Playfair Display tekniskt sett hör till samma typsnittsfamilj, antikvorna, så slutar 

liknelsen där. Skälet till att inkludera Arvo i typsnittsfamiljen var att göra webbplatsen 

mer iögonfallande. Open Sans är ett angenämt, men viskande typsnitt. För omdesignen 

av webplatsprototypen användes Open Sans för de delar av webbplatsen som inte kräver 

uppmärksamhet. För övriga delar är förhoppningen att Arvo i kombination med Playfair 

Display kan generera ett mer intressant intryck som i kombination med andra element i 

förlängningen kan bidra till att webbplatsen uppfattas som mer kreativ och innebära en 

mer spännande användarupplevelse. Kombinationen av intressanta typsnitt 

kommunicerar att webbplatsen har något intressant att säga (Tidwell, 2011, s.490) vilket 

var en målsättning med typografin.    
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4.2.2 Färgsättning 

I avsnitt 3.3.2 diskuterades dilemmat med att färgsätta webbplatsen då starkare färger 

skulle kunna innebära mera spänning och attraktion medan lugnare, harmoniserande 

färger bidrar till att stärka webbplatsens budskap. Resultatet för utvärderingen visade att 

användarna ansåg att webbplatsen lyckades med att förmedla uppdragsgivarens unika 

ståndpunkt, men att detta främst berodde på bildernas inverkan på användarna. Detta 

motiverade till att ändra färgsättningen av webbplatsen till en mer levande sådan.  

Först och främst ökade jag färgkontrasterna mellan webbplatsens huvudfärger – svart 

och vitt. Till typografin utgick jag tidigare ifrån en grafitgrå nyans av svart som jag här 

valde att göra några nyanser mörkare. Likaså ljusade jag upp den vita nyansen som 

använts till webbplatsens bakgrundsfärg. Detta innebar en tydligare styrkekontrast 

mellan typografi och övrigt innehåll (Bergström, 2016, s.236). Jag valde även att tillföra 

webbplatsen mer färg och framför allt kontrasterande färger hämtade från motsatta sidor 

av färghjulet. Stora kontraster i färgsättningen bidrar till att göra det visuella intrycket 

mer intressant (Bergström, 2016, s.266) (se figur 4.3).  

 

Figur 4.3 Ny färgsättning för startsidan. 

4.2.3 Form och effekt 

Ett behov som framkom av konkurrentanalysen var att användarna uppskattade 

funktioner som var något oväntade. Detta behov fick inte högsta prioritet då behov för 

exempelvis användarvänlighet, webbplatsens uttryck och andra aspekter av 



44 
 

användarupplevelsen hade högre prioritet. Funktioner som exempelvis bildspelet, eller 

startsidans genomtänka formgivning skulle kunna motiveras som element av något 

spännande och oväntat, men resultatet av utvärderingen visade att funktionerna inte var 

tillräckliga. På grund av detta så valde jag här vid omdesignen av prototypen att dölja 

vissa funktioner med avsikten att användaren själv skulle få lov att upptäcka dem. 

Interaktivitet är en metod för att fånga användarnas intresse (Pallud & Straub, 2014) och 

genom reduktion skapas ett intressant samspel mellan bild och text (Bergström, 2016, 

s.298). Tanken bakom detta var att med bilder och text lämna viss information, men att 

användaren inte fick tillgång till samtlig information utan att aktivt föra muspekaren 

över föremålet (se figur 4.4-4.5).  

 

 

Figur 4.4 Exempel på händelser aktiverade av muspekaren på webbplatsens startsida 
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Figur 4.5 Information visas först när användaren för musen över bilden  

Niondelsindelningen av webbplatsen kvarstår men i ny utformning. För att motverka att 

designen upplevs som överbelamrad lade jag till mer luft mellan de olika elementen. 

Luft, eller whitespace som det kallas inom webbutveckling gör designelementen lättare 

att ta till sig (Bergström, 2016, s.244). Med den nya effekten tillagd på startsidan och 

produktsidornas olika element ansåg jag att det var viktigt att elementen tydligare 

separerades. Dels för att göra designen lätt att ta till sig men också för att inte riskera att 

användaren klickar fel vilket vore förödande för användbarheten och 

användarupplevelsen (Sharp et al., 2015, s.20).  

En reflektion som gjordes efter utvärderingen av webbplatsprototypen var att startsidan 

och e-handelssektionen var de sidor som i störst utsträckning var utformade för att 

skapa spänning och intresse hos användaren. En tanke var därmed att införliva mer 

kreativa och spännande interaktionsmöjligheter även på andra sidor inom webbplatsen. 

Figur 4.6 nedan illustrerar hur en video, i sådan avsikt, inkluderats under webbsidan för 

”Historien om BZ Keramik”.  
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Figur 4.6 Video inkluderat under sidan för ”Historien om BZ Keramik”  

Genom att inkludera ljud och bild i webbplatsen skapas ett multimodalt samspel som, 

baserat på vad som visas i videon, kan förstärka budskapet eller bidra till att göra 

webbplatsen mera spännande (Bergström, 2016, s.306).  
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5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med arbetet som presenterats här har varit att med användarna som utgångspunkt 

skapa en prototyp för en användarvänlig och upplevelseorienterad B2C e-handelsplats 

för BZ Keramik. I detta avslutande kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna som 

kan dras av utvecklingsarbetet och utvärderingen av webbplatsprototypen. Detta följs av 

en kritisk reflektion över tillämpade metoder och begränsningar. Kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt utvecklingsarbete.  

5.1 Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna 

Som nämnts var syftet med arbetet att med användaren som utgångspunkt skapa en 

användarvänlig och upplevelseorienterad webbplatsprototyp. För att lyckas med detta så 

placerades användaren i fokus genom hela processen, från den inledande fasen med att 

fastställa behov till fasen då den faktiska prototypen framställdes. Den inledande fasen 

med att fastställa behov var utan tveka den mest kritiska fasen av utvecklingsarbetet då 

behov och upptäckter som gjordes i den fasen kom att ligga till grund för hela det 

resterande arbetet. De viktigaste slutsatserna som kan dras av användarnas uttryckta 

behov var att webbplatsens navigation utgjorde en kritisk aspekt. Webbplatser med 

dålig navigation fick användarna att känna sig okunniga och otekniska. En bra 

navigation är därmed när knappar och länkar finns placerade där användaren förväntar 

sig att de finns, och att navigationen sker på ett sådant sätt att användaren inte behöver 

tänka på vad de gör. Jag lade därför särskilt fokus på navigationen vid utvecklingen av 

webbplatsprototypen. Trots detta visade utvärderingen av webbplatsprototypen att 

huvudnavigationen inte upplevdes helt enkel av användarna och att förändringar i form 

av en ytterligare länk till startsidan var nödvändig att implementera. Detta påvisar 

vikten av att göra ett grundligt förarbete, men motiverar även till att blanda in användare 

i flera steg i utvecklingsarbetet. Användarna är trots allt experterna av de webbplatser 

som är avsedda för dem, oavsett vilka kunskaper användarna besitter inom 

webbutveckling och användarcentrerad design.  

Utöver användarvänligheten hos webbplatsen så handlade en stor del av 

utvecklingsarbetet om att skapa en kreativ och spännande användarupplevelse. En 

spännande användarupplevelse var inte endast ett krav ifrån uppdragsgivarens sida utan 

det är även en förutsättning för webbplatser inom den upplevelsebaserade genren för 

webbplatser (Pallud & Straub, 2014). För att uppnå en mer kreativ, spännande 

användarupplevelse tillämpades en intressant design för webbplatsens startsida i syfte 

att locka användaren till att utforska de olika elementen. Tanken med detta var att 

startsidan skulle leda användaren till innehåll av intresse för dem och att vägen dit 

skulle vara spännande och leda till mersmak. Utvärderingen av webbplatsprototypen 

visade att designen av webbplatsen inte lyckades med att genererade en spännande 

användarupplevelse. Användarna uppskattade designen och fann den tilltalande, men 

designen bidrog inte till den spänning som den ämnade att alstra. Detta resulterade i en 

iteration av prototypfasen där jag med mer vågade kontraster genom typografi, och 

starka färger och interaktiva funktioner ämnade att göra webbplatsen mer levande, 

kreativ och spännande att använda. En slutsats är att strävan efter att göra webbplatsen 

användarvänlig inte gynnade användarupplevelse vilket ledde mig till att reducera 
innehållet för webbplatsen i förhoppningen om att användarna finner det mer spännande 

att själva stå för utforskandet av utvalda delar och element hos webbplatsen.  
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Arbetet avsåg även att utforma webbplatsprototypen på ett sådant sätt att den 

konstnärliga kvaliteten framgick. För att uppnå detta tillämpades färger som gick ton i 

ton med keramikhantverket i syfte att förstärka och förmedla konsthantverket. 

Resultatet av contextual inquiry-sessionerna visade att färgsättningen lyckades med att 

förstärka konstnärens unika uttryck, men att bilder också var en stor bidragande orsak 

till att webbplatsprototypen lyckades med att förmedla detta uttryck. En slutsats är att 

denna konklusion hade kunnat dras i ett tidigare skede ifall utvärderingen med 

användare hade utförts i ett tidigare skede av arbetet. En annan slutsats jag drar av detta 

är också att kombinationen av de specifika användarupplevelserna för detta arbete var 

svåra att förena. Behoven av en spännande och kreativ användarupplevelse, en 

användbar webbplats och förmedling av konstnärens unika uttryck hade likvärdig 

prioritet i behovsförteckningen. Resultaten av utvärderingen visade däremot att det för 

detta arbete inte var möjligt att ge samtliga aspekter av webbplatsen samma utrymme. 

Möjligen hade ett ännu bättre resultat kunnat uppnås utifall svårigheterna att förena de 

olika aspekterna av webbplatserna hade diskuterats med uppdragsgivaren i ett tidigare 

skede. Dock så ska inte webbplatsprototypens resultat förkastas då användarna tydligt 

visade att användarupplevelsen av prototypen överlag var positiv.  

5.2 Metodreflektion  

Inom användarcentrerade designområden är det naturligt att inkludera användare i olika 

stadier av utvecklingsarbetet. För detta arbete hade jag tillgång till deltagare som var 

villiga att delta i en större studie som jag valde att förlägga i ett sent skede i 

utvecklingsprocessen. Detta val grundades på att jag avsåg att ge deltagarna en så 

verklighetstrogen upplevelse som möjligt med avseende till webbplatsens utseende, 

funktionalitet och användarupplevelse. Chandler och Unger (2012, s.263) menar att den 

aspekt av prototypen som är viktigast för användarna ofta är hur verklighetstrogen 

prototypen är och upplevs. Sharp, Preece och Rogers (2015, s.395) säger däremot att det 

inte alltid är fördelaktigt att skapa en high-fidelity prototyp och att en utvärdering av en 

low-fidelity prototyp, det vill säga en prototyp bestående av wireframes eller enklare 

skisser, med stor sannolikhet skulle kunna ge samma resultat. Att genomföra 

utvärderingen i ett tidigare skede genom att skapa en enklare, skissartad 

webplatsprototyp hade för detta arbete kunnat innebära att kostsamma problem som 

problem med navigationen, eller avsaknaden av spänning hade kunnat upptäckas 

tidigare vilket då kunde ha inneburit att en bättre design hade kunnat levereras i ett ännu 

tidigare stadie. Detta beroende på att low-fidelity protototyper går snabbt att framställa 

och ändra i jämförelse med high-fidelity prototyper. Bristerna som framkom efter 

utvärderingen av webbplatsprototypen gjorde att jag ifrågasatte min design vilket 

motiverar till att för liknande projekt i framtiden genomföra utvärderingen i ett tidigare 

stadie för att kunna fastställa huruvida mina och uppdragsgivarens mål och visioner för 

webbplatsen verkligen överensstämmer med användarnas mål med webbplatsen. 

Gällande utvärderingen av webbplatsprototypen så kunde även förutsättningarna för den 

ha förbättrats. En grundförutsättning för contextual inquiry är att undersökningen sker 

under förhållanden som är naturliga för användaren (Sharp et al., 2015, s.366). För 

deltagarna av webbplatsprototypens utvärdering innebar detta att undersökningen tog 
plats i deras hem, och mer specifikt på den plats i deras hem som de normalt skulle 

befinna sig på då de surfar på nätet och besöker e-handelsplatser. I och med detta så 

hade det naturliga här varit om användaren även hade kunnat utgå ifrån sin egen privata 

pc eller laptop. Detta var även min ursprungliga tanke då jag avsåg att göra 
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webbplatsprototypen interaktiv med hjälp av Microsoft Office PowerPoint. En prototyp 

skapad med PowerPoint hade varit flexibel och portabel och hade kunnat göras 

tillgänglig för användarna på liknande sätt som en vanlig webbplats vanligtvis är. Dock 

så visade sig det att prototypens alla länkar inte fungerade då PowerPointprototypen 

exporterats till ett PDF-format vilket ledde mig till att söka alternativa vägar. 

Prototypverktyget Justinmind var ett fantastiskt bra verktyg att använda då programmets 

många funktioner bidrog till att göra prototypen extremt realistisk. Den enda nackdelen 

var att det krävdes programvara för att öppna en prototyp skapad med Justinmind varför 

jag valde att låta användarna utgå ifrån min egen laptop för contextual inquiry-

sessionerna. Lyckligtvis var laptop den typ av enhet som fyra av de fem deltagarna 

vanligtvis utgick ifrån, men det är trots detta oklart vilken inverkan det kan ha haft på 

deltagarna att använda en laptop som inte var deras egna. En lärdom av detta är därmed 

att i god tid testa program och verktyg för att inte hamna i situationer där den 

ursprungliga tanken behöver ge vika åt nödlösningar på grund av tidsbrist.  

5.3 Förslag till fortsatt utvecklingsarbete 

Min rekommendation till fortsatt utvecklingsarbete är att det i framtiden även utvecklas 

responsiva alternativ för webbplatsen. Allt fler användare väljer idag att surfa via 

mobila enheter (Findahl & Davidsson, 2015) och för en av deltagarna av utvärderingen 

så var surfplatta den enhet som personen utgick ifrån på daglig basis. Till arbetets 

avgränsningar hörde mobila enheter och en responsiv design då arbetets omfattning inte 

hade utrymme för att inkludera en sådan. En reflektion så här efter avslutat arbete är att 

den framtida webbplatsen eventuellt kunde ha gynnats av att inkludera alternativ för 

mobila lösningar oavsett omfattningen. Oavsett vilket så går det inte att frångå det 

faktum att mobila enheter förblir allt vanligare och att mobila enheter hör till framtiden 

inom webbutveckling (Sharp et al., 2015, s.191). 

En annan aspekt av webbplatsen som inte har berörts för detta arbete är sociala medier. 

Under fasen med att fastställa behov så framkom det att tänkbara användare använder 

sociala medier i sin vardag och att det skulle falla sig naturligt för dessa användare att 

genom sociala medier interagera med företaget eller länka till och från webbplatsen 

utifall möjlighet till detta fanns. Sociala medier bidrar även till att förstärka användarens 

förtroende gentemot företag idag (Mangold & Faulds, 2009). Detta är en viktig aspekt 

att ta med i beräkningen vid utvecklingen av en ny webbplats och särskilt e-

handelsplatser då trovärdighet är en av huvudfaktorerna för lyckad e-handel (Yu & Wu, 

2010). Sociala medier är även en utgångspunkt för många användare då de söker 

information om företaget eller då de vill ta beslut om olika produkter (Mangold & 

Faulds, 2009). Att utveckla en plan för sociala medier är därmed ett viktigt beslut som 

kan ha inverkan på företagets framgång på webben. Min rekommendation till 

uppdragsgivaren är därmed att se över vilka möjligheter som finns till att i och med 

lanseringen av webbplatsen även göra företaget en del av sociala medier då engagerade 

och intresserade användare bidrar till att öka företagets synlighet (Bergström, 2015, 

s.61).  

Min sista reflektion kring föreliggande arbete är att inte se utvecklandet av en webbplats 

som en färdig produkt. Webbplatser kräver underhåll (Chandler & Unger, 2012, s.315). 
Ett verktyg som kan bidra till att utvärdera webbplatsens prestanda i framtiden är 

loggdata. Genom att installera ett webbanalysverktyg får utvecklaren av webbplatsen 

tillgång till information om hur användarna interagerar med webbplatsen (Sharp et al., 
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2015, s.264). Kunskap om hur länge användarna stannar på olika sidor, vilka aspekter 

av webbplatsen som genererar lite trafik och hur användarna hittar till webbplatsen ger 

insikter som kan bidra till förbättringar av webbplatsen i framtiden. I takt med att 

företaget utvecklas är det mycket tänkbart att även kunddemografin breddas vilket 

innebär att även webbplatsen har behov av att vidareutvecklas.  
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7. Bilagor 

Bilaga A. Underlag för intervju med uppdragsgivare 

Övergripande frågor:  

Vad heter firman och vad är din roll i den?  

Vad är du annars verksam som?  

Hur skulle du beskriva ditt hantverk?  

Vad är det du önskar att uppnå i och med den framtida webbplatsen? Vilket är syftet?  

Vem eller vilka är webbplatsen främst för?  

Finns det något som oroar dig inför utvecklandet av webbplatsen?  

Hur önskar du att vara involverad i framtiden och hur kan jag bäst nå dig?  

 

Målgruppsrelaterade frågor: 

Vilka är dina kunder idag?  

Hur ser dina kunders demografi ut? Ålder? Kön? Yrke? Levnadsstandard? Andra utmärkande 
egenskaper?  

Ser du att vilka dina kunder är kommer att förändras inom 1 år? 5 år?  

Vad tror du är viktigt för dina kunder att ha tillgång till?  

Finns det kunder som kan vara villiga att delta i undersökningar i ett senare skede?  

 

Avslutande frågor: 

Har du någon uppfattning om konkurrenter?  

Sammanfattat i några nyckelord, hur vill du att ditt företag uppfattas av kunderna?  

Finns det idag några existerande element så som logotyp, grafisk profil eller annat att utgå 
ifrån?  

Vad kännetecknar ditt företag och vad gör din firma unik?  
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Bilaga B. Underlag för intervju med användare 

Inledande frågor:  

- Var bor du?  
- Ålder?  
- Kön?  
- Vilken typ av utbildning har du? 
- Vad arbetar du som?  
- Levnadsförhållande? 
- Fritidsintressen 

 

Behovsundersökande frågor: 

- Vilken erfarenhet har du av BZ keramik?  

 

- Vilken erfarenhet har du av nätet, webbplatser och e-handel? 

 

- Vilken känsla skulle du säga att BZ keramik förmedlar?  

 

- Vad tänker du på eller tittar efter när du köper konsthantverk?  

 

- Vad tänker du på eller tittar efter när du tittar på konsthantverk på nätet?  

 

- I framtiden om du besöker BZ keramiks webbplats, vilka funktioner är nödvändiga i din 
mening? 
 

- Vad skulle motivera dig till att besöka BZ keramiks webbplats?  

 

- Hur vill du uppleva BZ keramiks webbplats?  
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Bilaga C. Personas 

Anna  

Är en inbiten bokmal som gärna läser en spännande deckare. Hon 
samlar även på särskilda utgåvor som hon inkluderar i sitt egna lilla 
bibliotek hemma i villan på Ekerö. Där kryper hon gärna upp i sin 
favoritfåtölj med en kopp te och en god bok. Anna gillar även 
inredning och framför allt att shoppa inredning vilket hon gör gärna 
och ofta. Att shoppa på internet är något som Anna upptäckt på 
senare år och hon söker gärna efter specifika och unika föremål 
som ska passa in i hemmet. Anna är en väldigt noggrann person 
som gillar ordning och reda, både i sitt hem och arbetsliv.  

 

Frustrationer:  

 Konstiga annonser och annat som ”poppar upp” 
 När produkter inte är uppmärkta med tydlig information så som 
mått, pris m.m. 

 

Mål:  

 Hitta någonting unikt 
 Göra ett fynd 
 

 

 

  

Namn: Anna Lundberg 

Kön: Kvinna 

Ålder: 45 

Utbildning: 

Högskoleexamen 

Sysselsättning: 

Bibliotekarie  

Förhållande: Gift med två 

vuxna barn 

Bor: Villa på Ekerö, 

Stockholm 

Datorvana: Ganska 

datorvan 

 

 

”Jag älskar känslan när 

man hittar något som 

man vet kommer passa 

helt PERFEKT där i 

vitrinskåpet” 



56 
 

Mikael 

En vanlig dag börjar med att klockan ringer 6.30, Mikael äter en 
hälsosam frukost och väljer mellan att ha slips eller inte för 
arbetsdagen på Revisionsbyrån i Solna. Arbetsdagarna är ganska 
formella men Mikael är mer avslappnad på sin fritid. Varannan 
vecka är han familjemannen då hans 12-åriga son bor hemma hos 
honom och Sambon i radhuset i Täby. Varannan vecka ägnar 
Mikael mer tid åt rekreation. Han och sambon äter gott på 
restauranger inne i Stockholm där de också umgås med vänner. Det 
sociala livet är viktigt för Mikael. De går då och då på 
mingelevenemang då Mikaels sambo har ett intresse för konst 
vilket även återspeglas i parets hem. Mikael är egentligen ingen 
stadskille från början utan han växte upp på Gotland med djur och 
natur som närmaste granne.  

 

Frustrationer:  

 Sega och ofunktionella system 
 Ogillar framför allt att behöva leta efter information 

 

Mål:  

 Inte tappa kontakten med grabben från Gotland  
 Hitta information om kommande utställningar  

 

  

Namn: Mikael Wahlén 

Kön: Man 

Ålder: 54 

Utbildning: 

Högskoleexamen 

Sysselsättning: 

Civilekonom  

Förhållande: Sambo, 1 

barn från ett tidigare 

förhållande 

Bor: Radhus i Täby, 

Stockholm 

Datorvana: God datorvana 

 

 

”Du kan ta killen från 

landet men aldrig landet 

från killen” 
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Jeanette 

Är en sprudlande glad och social hästjej ifrån Skåne. Hennes stora 
intresse är hästar, hästar, hästar. Jeanette kombinerar sin sociala 
kompetens med att prata hästar på internet, delta i 
facebookgrupper och andra forum för hästentusiaster. Äldsta 
dottern har naturligtvis utvecklat ett intresse för små ponnysar 
vilket Jeanette med glädje uppmuntrar. Hästintresset upptar en 
stor del av Jeanettes fritid. Hon har sedan barnsben samlat på 
hästar i alla format och hon har inget emot att utöka samlingen. 
Tack vare sitt stora nätverk så missar hon sällan ett tillfälle att 
förvärva en ny pålle till samlingen. 

 

Frustrationer:  

 När det inte går att dela något man tittar på 
 När man hittar något man verkligen vill ha men inte har råd 

 

Mål:  

 Att få tips om produkter 
 Att kunna unna sig något  
 

  

Namn: Jeanette Blom  

Kön: Kvinna 

Ålder: 34 

Utbildning: 

Högskolexamen 

Sysselsättning: 

Förskollärare  

Förhållande: Man och 2 

barn 

Bor: Villa i Skåne  

Datorvana: God datorvana 

 

 

”Det går inte att få nog av 

hästar!” 
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Magnus 

Att arbeta med händerna var länge Magnus stora intresse. Gärna 
med naturliga material så som trä, betong eller metall. Idag jobbar 
han som projektledare inom byggnadsbranschen men intresset för 
att bygga och göra saker själv har han kvar. Magnus uppskattar 
hantverk i alla dess former. Det har blivit en principsak för honom 
att köpa saker som det ligger en tanke bakom, om han inte 
försöker sig på att skapa det själv. Att köpa något som är 
massproducerat är därmed otänkbart för Magnus.   

 

Frustrationer:  

 Massproduktion 
 Svårigheterna med att hitta riktigt hantverk idag 

 

Mål:  

 Att främja gediget hantverk  
 Att handla ifrån källor som känns gedigna och seriösa 

 

  

Namn: Magnus Falk 

Kön: Man 

Ålder: 39 

Utbildning: Gymnasial 

Sysselsättning: 

Projektledare  

Förhållande: Gift med 

barn 

Bor: Bostadsrätt, 

Stockholm 

Datorvana: God datorvana 

 

 

”Jag skulle aldrig köpa 

något från IKEA, det är 

bara fel enligt mig.” 
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Bilaga D. Wireframes 

 

1.0 Startsida, 2.1 Produktkategori  

 

 

2.1.1 Underkategori, 2.1.2 Produktsida  
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3.1 Historien om BZ keramik, 3.2 På gång  

 

4.0 Information 
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5.0 Kontakt, 6.0 Varukorg 

 

6.1 Kassa 
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Bilaga E. Webbplatsprototypen 

 

1.0 Startsida 
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1.0 Startsida – dropdownmeny för Om BZ Keramik 
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2.0 Shop dropdownmeny 



65 
 

 

2.1 Produktkategori 
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2.1 Produktkategori 
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2.1.1 Underkategori 
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2.1.2 Produktsida 
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2.1.2 Produktsida – förstorad bild 
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6.0 Varukorg 
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3.1 Om  
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3.2 På gång 
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4.0 Information 
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5.0 Kontakt 



75 
 

 

6.1 Kassa 
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Bilaga F. Underlag för Contextual Inquiry 

Innan sessionen börjar:  

Informera om undersökningens syfte, hur information behandlas, samtycke samt 
konfidentialitet av inspelat och insamlat material.     

Be deltagaren att positionera sig så som den normalt skulle i sin hemmiljö. Fråga vilken 
plattform deltagaren normalt skulle utgå ifrån. Gör anteckningar om miljön och atmosfär. När 
alla är bekväma… -> 

Bakgrundsfrågor:  

Bakgrund, ålder, yrke, boende 
Datorvana? 
Erfarenhet av E-handel? 
Erfarenhet av företaget?  
Vilka typer av webbplatser besöker du normalt?  

Uppdrag:  
Icebreaker 
1. Utgå ifrån det som du normalt skulle börja med  
 

Checklista handlingar 
2. Utforska startsidan. 
3. Uppfattning om företaget/bakgrund  
4. Navigera till webbshoppen  
5. Lägg produkt i varukorgen.  
6. Navigera till varukorgen 
7. Du har frågor, vart vänder du dig?  
8. Valfritt, återgå beroende på hur sessionen går  
9. Valfritt  
10. Valfritt  
11. Avrunda  

Under/efter sessionen:  

Första intryck?  

Vad tycker du om webbplatsens navigation?  

Vad förmedlar webbplatsen enligt dig?  

Känns webbplatsen spännande? Om inte, vilket uttryck skulle du använda dig av?  

Hur upplever du webbplatsen rent estetiskt?  

Är webbplatsen representativ för företaget?  

Ger webbplatsens uttryck för företagets konstnärliga uttryck?  

Uppfyller webbplatsen dina behov?  
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Bilaga G. Underlag för CI konkurrentanalys 

Användare X. 

Ålder:  

Kön:  

Datorvana:  

Yrke: 

 

Webbplats X. 

1. Hitta om oss 

1.1 Var det enkelt/svårt att hitta information om företaget?  

1.2 Spontan reaktion när du hittade informationen?  

1.3 får du någon överblick om vem som står bakom företaget?  

Observation:  

 

2. Kontakta företaget 

2.1 Känns det som en bra kontaktväg?  

2. 2 Är det något du saknar?  

Observation:  

 

3. Hitta en produkt (kanna) och lägg denna i varukorgen 

3.1 Hade något kunnat görats annorlunda för att lättare hitta produkter?  

3.2 När du sökte i shoppen, blev du inspirerad till att titta på fler produkter?  

Observation: 

  

4. Hitta info om köpvillkor och leverans 

4.1 Hur upplevde du processen med att hitta köpvillkor?  

4.1.1 Var informationen tillräcklig? 

4.2 Skulle du känna dig trygg med att genomföra ett köp ifrån denna sida? Varför, 

varför inte?  

Observation:  

 

5. Navigera tillbaka till startsidan 

5.1 Överlag, hur enkel att använda är webbplatsen?  
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Observation:  

 

6. Övriga frågor:  

6.1 Hur var din generella upplevelse av webbplatsen? Vilken känsla skulle kunna 

uttrycka detta 

6.2 Vad tyckte du bäst om med webbplatsen?  

6.3 Vad tyckte du minst om med webbplatsen?  

6.4 Om du skulle vara på jakt efter keramikhantverk i framtiden – skulle du baserat på 

webbplatsen överväga att återkomma till denna sida?  

6.5 Om webbplatsen var en bil, vilken bil skulle det vara?  

6.6 Utrymme för diskussion av eventuella observationer 

6.7 Några ytterligare kommentarer? 

 


