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Abstract: This report describes the process of developing a 
website prototype with a focus on User Experience 
and Information Architecture. The study has been 
undertaken on behalf of a relatively small interior 
design company, whose business will eventually be 
transferred from selling products and services in 
both their physical store and on their website, to 
selling only on the web. The focus of the study was 
to investigate the target audience's information and 
experience needs when visiting the website, which 
was taken into account in the process of developing 
a user-centered website prototype. While the main 
goal was to create a user-centered website prototype 
that aimed to promote positive user experiences, 
another objective was to develop a website that can 
also maintain the company's corporate identity. The 
future users of the website were involved during the 
design process. A semi-structured interview was 
conducted followed by two user tests, one on the the 
existing website and one on the produced prototype. 
Participants were asked to perform tasks while they 
gave commentary about their reactions and 
perceptions. The results from the user test show that 
there is a significant connection between the 
audience’s experience and their information needs. 
This in turn also relates to how the target group 
experiences the corporate identity. The results 
confirm that structure, content and aesthetics are 
three aspects that are inherently linked and important 
to consider. 

Nyckelord: Användarupplevelse, användarcentrerad design, 
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1.  Introduktion 

Denna rapport redogör för utvecklingsarbetet att ta fram en webbplatsprototyp 
för ett mindre inredningsföretag, vars verksamhet på sikt ska övergå från att 
sälja produkter och tjänster i både fysisk butik och på webben till att endast 
sälja på webben. Studiens fokus är att undersöka målgruppens informations- 
och upplevelsebehov vid besök på webbplatsen, vilket tas i beaktande i 
utvecklingsarbetet med att arbeta fram en användarcentrerad webbplatsproto-
typ. Samtidigt ska webbplatsen kunna upprätthålla företagets identitet. 
 
En viktig del i ett företags webbplats framgångssaga är att utveckla för positiva 
användarupplevelser. Det är till och med nödvändigt om ett företag ska kunna 
konkurrera med andra företag. Vad som utgör positiva användarupplevelser på 
webbplatser är olika utifrån olika teorier och sammanhang, men en 
nyckelfaktor är tillfredsställelsen och hur den går i linje med användnings-
syftet. En fundamental princip är att produkten som används fungerar som den 
är tänkt utifrån ett användarcentrerat perspektiv, men ett ytterligare steg 
handlar om att den ska tillgodose målgruppen genom att ta hänsyn till deras 
önskemål, vilket i sin tur är det som främjar positiva användarupplevelser. 
Garrett (2011, s. 17, 42) poängterar att vi ska se till att den produkt vi utvecklar 
ger positiva erfarenheter. Om inte, kommer produkten inte att användas. Hur 
användbar produkten är avgörs av kvaliteten i användarupplevelsen, och 
omvänt är aspekter av användarupplevelsen, som hur den känns och ser ut, 
ofrånkomligt länkande till hur användbar produkten är, enligt författaren. Idag 
räcker det följaktligen inte att utveckla produkter enbart utifrån ett 
användningssyfte, utan användarupplevelsen är minst lika viktig, inte minst en 
betydande fördel i branschens rådande konkurrenssituation. Tidigare studier 
betonar att både informationsarkitektur och god estetisk design är de hörnstenar 
som ligger till grund vid utveckling för positiva användarupplevelser. Dessa 
hörnstenar är således medräknade i detta utvecklingsarbete. 

1.1.  Bakgrund 

Utvecklingsarbetet har gjorts på uppdrag av inredningsföretaget Kvart Interiör. 
Kvart är en mindre inredningsverksamhet i Göteborg som för nuvarande säljer 
produkter såväl i fysisk butik som på webben. Utöver försäljning av produkter 
erbjuder de tjänster såsom styling av bostäder inför försäljning, inrednings-
konsultation för både privat och offentlig miljö samt rumsanpassade 
platsbyggen. Företaget jobbar aktivt med att tillgodose sina kunder genom att 
erbjuda noggrant utvalda produkter från lokala kreatörer samt etablerade 
internationella designers. Målgruppen utgörs främst av personer i privata 
hushåll men även företagskunder, dock vänder sig företaget primärt till den 
förstnämnda målgruppen. De personer som utgör denna grupp är trendsäkra 
och inredningsintresserade kvinnor som tilltalas av den skandinaviska och 
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minimalistiska stil som Kvart präglas av. Webbplatsen används och riktar sig 
även till alla som uppskattar skandinavisk inredning. Av företagets e-handels 
orderhistorik att bedöma får vi ytterligare indikationer på att den övervägande 
andelen kunder är kvinnor.  

I intresse av att inleda ett samarbete med företaget upprättades en muntlig 
förfrågan till företagsinnehavaren där samtalet ledde till kunskap om såväl 
syfte som mål med den nuvarande webbplatsen. Vid detta tillfälle fastställdes 
även att samarbetet kommer att framskrida i dialog med uppdragsgivaren via 
personliga träffar. Syftet med uppkomsten av webbplatsen år 2013 var att 
saluföra de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller, vilket även 
innebar en möjlighet till att kunna marknadsföra verksamheten i större 
utsträckning. Målet med webbplatsen var då och är fortfarande att öka 
försäljningen, enligt företagsinnehavaren. I dagsläget består webbplatsen av en 
startsida med syftet att informera om de tjänster som tillhandahålls, en e-handel 
via marknadsplatsen Tictail samt en informationssida där användare kan läsa 
om företaget i sin helhet och uppgifter om hur användare kan kontakta dem. 
Användarna i detta sammanhang utgörs av den målgrupp företaget vänder sig 
till, vilka är såväl personer i privata hushåll som företagskunder.  

Eftersom företaget i dagsläget har en existerande webbplats har vår studie 
handlat om att ta fram en webbplatsprototyp inför ett potentiellt framtida 
utvecklingsarbete. Detta innebar att ta fram ett förbättringsförslag på hur 
webbplatsen som enda handelsplats kan utvecklas för att såväl öka 
försäljningen som att främja målgruppens behov och samtidigt upprätthålla 
företagets identitet. Bakgrunden till detta uppdrag var att företaget på sikt ska 
övergå från att sälja produkter och tjänster i både fysisk butik och på webben 
till att endast sälja på webben. Ett önskemål från uppdragsgivaren var att 
webbplatsen ska kunna upprätthålla en tydlig företagsidentitet, precis som den 
fysiska butiken gör i dagsläget. Företagsinnehavaren påpekar att företags-
identiteten är deras främsta konkurrensmedel. De centrala kärnvärden som 
associeras med företagets identitet är trendigt, skandinaviskt och mini-
malistiskt. Företaget anser det viktigt att dessa kärnvärden representeras i alla 
olika slags marknadsföringssammanhang, inte minst på webbplatsen. Ett annat 
önskemål var att webbplatsen ska bibehålla en snygg och stilren design vilket 
företagaren upplever att den gör idag. Huvudmålet är som tidigare att öka 
försäljningen, vilket har större betydelse inför framtiden då webbplatsen 
kommer att vara företagets enda handelsplats. Samtidigt är tjänsterna styling-, 
konsultations- och platsbyggeuppdrag de som betyder mest för företaget och är 
viktigast att framhäva på webbplatsen. Med hänsyn till vår uppdragsgivares 
önskemål, är bakgrunden till vårt ämnesval användarupplevelse med fokus på 
webbplatsens informationsarkitektur där struktur, innehåll och estetik kommer 
att studeras. 
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1.2.  Problembeskrivning 

Med utgångspunkt från det övergripande önskemålet innebar vårt uppdrag från 
vår uppdragsgivare att ta fram ett förbättringsförslag på hur en framtida 
webbplats skulle kunna öka försäljningen av tjänster och produkter. Samtidigt 
ska en likvärdig företagsidentitet bibehållas. Då den fysiska butiken på sikt 
även ska läggas ner innebär det att webbplatsen kommer att bli den enda 
primära handelsplatsen för såväl försäljning som marknadsföring och 
kommunikation. 

I rådande konkurrenssituationer hos de digitala företagen och upprätthållandet 
av ekonomisk stabilitet har tidigare forskning visat att användarupplevelsen på 
webbplatser är en central aspekt som kan påverka köpbeslut. Det kan även leda 
till långvariga kundrelationer (Sharma & Lijuan, 2015, s. 469). Det har 
studerats huruvida en webbplats användarupplevelse är en nyckelfaktor när det 
kommer till kundtillfredsställelse, samt hur det kan främja framgång. En 
webbplats kan vara tillfredsställande i den bemärkelsen att den till exempel är 
enkel att använda, estetiskt tilltalande samt innehåller kvalitativ information 
(ibid, s. 469, 480). Även Tsao, Hsieh och Lin (2016, s. 1999-2000) bekräftar i 
sin studie att en e-handelsplats som inger pålitlighet, är enkel att använda och 
innehåller kvalitativ information har en märkbar positiv inverkan på använd-
arnas upplevelse av en webbplats. I sin tur hjälper den positiva inverkan dem 
att uppnå det som är tänkt att utföras. Om innehållet däremot är otydligt kan 
användarnas upplevelse bli negativ eftersom det som eftersöks inte hittas. I en 
studie av Jiang, Wang, Tan och Yu (2016, s. 252) betonas det även att vid första 
intrycket av en webbplats har estetiska aspekter en betydande inverkan på 
användarnas uppfattning om webbplatsen och företaget som står bakom. Om 
första intrycket av webbplatsens estetiska upplevelse uppfattas som negativt, 
att användarnas förväntningar inte uppfylls, löper det större risk att användaren 
väljer att besöka en annan webbplats. Författarna påpekar att en påföljd kan bli 
att besökarna bildar en negativ uppfattning om företagets varumärke. På så sätt 
har en stark och tydlig företagsidentitet signifikant inverkan på användarnas 
köpbeteende och kundlojalitet. Samtidigt som att författare hävdar att estetiska 
formaliteter är det mest väsentliga att ta hänsyn till vid utveckling av en 
webbplats, hävdar andra författare att struktur och layout är mer essentiellt i 
första hand (Lee & Koubek, 2010, s. 339). 

Med hänsyn till vår uppdragsgivares önskemål om en webbplats som kan öka 
försäljningen är en förutsättning att undersöka hur målgruppen uppfattar den 
befintliga webbplatsen. Vår förhoppning var att få förståelse för vad som 
potentiellt utgör positiva respektive negativa användarupplevelser. Becker och 
Yannotta (2013, s. 16) förklarar att istället för att basera sina designbeslut på 
antaganden om användarnas behov kan sådan förståelse leda till bättre resultat. 
Genom att identifiera målgruppens informations- och upplevelsebehov är målet 
att utforma ett förbättringsförslag av webbplatsen som har potential att lyfta 
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fram önskvärda aspekter. I sin tur kan chansen öka att webbplatsen uppfyller 
företagsinnehavarens önskan om en mer framgångsrik webbplats.  

1.3.  Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av problembeskrivningen är syftet med vår studie att inlednings-
vis  undersöka  målgruppens  informations- och upplevelsebehov och på så sätt 
få förståelse för vad som är önskvärt och icke önskvärt att uppleva på Kvarts 
webbplats. Utifrån  uppdragsgivarens  önskemål,  målgruppens  behov  och 
tidigare  forskning  studeras  aspekter  såsom  struktur,  innehåll  och  estetik  i 
arbetet  med  att  ta  fram  ett  förbättringsförslag  på  en  ny  webbplats  som 
tillgodoser  användarnas  behov.  Målsättningen  är  att  det  framtagna 
utvecklingsförslaget  ska  främja  positiva  användarupplevelser  och  samtidigt  
bibehålla företagets identitet.

För att svara mot syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka informations- och upplevelsebehov har webbplatsens målgrupp? 

2. Vilka önskvärda respektive icke önskvärda aspekter (struktur, innehåll 
och estetik) har inflytande på användarupplevelsen? 

3. Vilka potentiella konflikter finns mellan uppdragsgivarens önskan om 
upprätthållandet av företagets identitet och användarnas informations- 
och upplevelsebehov?  

1.4.  Avgränsningar 
Fokus ligger på att undersöka målgruppens informations- och upplevelsebehov 
på Kvarts webbplats med inriktning på informationsarkitektur, där struktur, 
innehåll och estetik kommer att studeras. I samråd med företagsinnehavaren 
handlar arbetet om att arbeta fram ett förbättringsförslag till en potentiell 
utveckling i framtiden. Inom ramen för detta utvecklingsarbete implementeras 
därmed ingen fungerande webbplats. Således sträcker sig studien till att ta fram 
en prototyp endast för storbildsskärm, det vill säga stationär- eller bärbar dator. 
Mobila enheter kommer därför att uteslutas. En ytterligare avgränsning handlar 
om att endast utveckla för företagets primära målgrupp, vilka är personer i 
privata hushåll då detta är vad som ryms inom tidsramen för detta arbete. 

1.5.  Disposition 
Vår studie kommer att disponeras i följande sektioner:   
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Tidigare forskning och analysverktyg 
Sektionen presenterar tidigare forskning och centrala begrepp inom vårt 
område, där användarupplevelse är vårt primära fokus. Detta begrepp ingår i 
vårt valda analysverktyg, för att på så sätt kunna analysera och tolka den data 
som samlats in i våra undersökningar.  

Metod och material 
Denna sektion omfattar en redogörelse för de metoder vi har använt, varför de 
har använts samt hur de kommer att tillämpas praktiskt i vår studie. Dessutom 
presenteras förberedelsen inför analys av den insamlade data samt hur vårt 
analysverktyg tillämpades för att analysera och tolka materialet.  

Resultat  
Sektionen presenterar och redogör för det resultat vår inledande undersökning 
har genererat och som ligger till grund för vår prototyputveckling. 

Utvecklingsförslag 
Följande sektion presenterar vårt utvecklingsförslag, vilket har grundat sig på 
resultatet av den insamlade och analyserade datan och tidigare forskning.  

Evaluering 
Denna sektion redogör för utvärderingen av vårt utvecklingsförslag som bas-
erades på undersökningens andra användartest.  

Slutsatser och diskussion 
I denna sektion kommer vi att summera vår studie med avseende på problem-
beskrivning, syfte och frågeställningar. Vi kommer även att redogöra för de 
begränsningar som har identifierats och ge förslag på vidare studier inom vårt 
valda ämnesområde. 

Referenser 
I denna sektion återges en litteraturlista över samtlig litteratur som har använts 
i vår studie. Här presenteras även de bilagor som har varit ett underlag för såväl 
våra undersökningar som vårt utvecklingsarbete. 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2. Tidigare forskning och analysverktyg 

Med hänsyn till uppdragets syfte och frågeställningar valde vi för detta 
utvecklingsarbete att utgå från ett användarcentrerat förhållningssätt. Det 
innebar att vi tillämpade metoder som kunde identifiera målgruppens behov 
med webbplatsen och vara drivkraften bakom utvecklingen. Således kom 
framtagna analysverktyg utifrån tidigare forskning att vara till hjälp i processen 
med att ta fram förslag på en ny webbplats som kan mynna ut i positiva 
upplevelser hos företagets målgrupp.  

I följande avsnitt tematiseras tidigare forskning som är relevant för vår studie 
utifrån problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Det centrala begrepp 
som ligger till grund för vårt arbete är användarupplevelse. Utöver detta 
kommer vi även att beröra det närliggande begreppet informationsarkitektur. Vi 
kommer också diskutera aspekter med avseende på företagsidentitet i samband 
med användarupplevelse. 

2.1.  Användarupplevelse 
I utvecklingssammanhang handlar begreppet användarupplevelse om hur 
användare upplever en produkt med avseende på presentation, funktionalitet 
och effektivitet samt deras tillfredsställelse när de interagerar med produkten. 
Att designa för en användarupplevelse innebär således att man behärskar ett 
användarcentrerat förhållningssätt, vilket betyder att man som designer 
involverar användarna genom hela designprocessen samt förstår och 
specificerar sammanhanget som den interaktiva produkten används i (Preece, 
Rogers & Sharp, 2016, s. 39). Det är trots allt användarna vi utvecklar 
produkten för och då ska vi se till att produkten genererar en positiv 
upplevelse. Garrett (2011, s. 17) säger att en positiv upplevelse ska vara 
sammanhängande, intuitiv och tillfredsställande. Som förutsättning handlar det 
om att tillgodose målgruppens behov. Om inte behoven tillgodoses kommer 
användarna inte att vara lika välvilliga till att använda produkten. Enligt Preece 
et al. (2016, s. 405-406) ska användarna involveras i designprocessen för att på 
så sätt säkerställa att utvecklingen fortsätter att ta användarnas aktiviteter i 
beräkning. Dessutom är det lättare för utvecklaren att skapa en mer 
framgångsrik produkt eftersom man får en bättre förståelse för användarnas 
mål. I en studie Becker och Yannotta (2013, s. 7, 16) genomförde undersöktes 
det huruvida beaktandet av användarnas behov och iterativa användartester kan 
effektivisera en webbplats struktur och i sin tur göra den mer användar-
centrerad. Tillvägagångssättet för undersökningen var genomförandet av flera 
användartester under hela designprocessen. Ett användartest genomfördes 
innan utvecklingen, två under designprocessen och ett efter att den nya 
webbplatsen var skapad. Författarnas resultat visade på att när utvecklare 
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behärskar ett användarcentrerat förhållningssätt, där man återgår till använd-
arna genom hela designprocessen, resulterar det i en möjlighet att kunna 
implementera sina resultat i en ny och förbättrad design. Med hjälp av iterativa 
användartester kan man kontinuerligt återkoppla till användarna och på så sätt 
säkerställa att deras behov tillgodoses. Preece et al. (2016, s. 413) förklarar att 
iteration innebär att man förfinar designlösningar baserat på återkoppling. För 
att Kvarts webbplats ska kunna generera positiva användarupplevelser är det 
väsentligt att vi utvecklar med målgruppen i fokus och iterativt återkopplar till 
deras behov. Därför är det av särskild vikt att som utgångspunkt lära känna vår 
målgrupp och identifiera dess informations- och upplevelsebehov. Det betyder 
inte att vi ska identifiera behovet och därefter tillfredsställa det. Istället bli 
resultatet bäst när man får förståelse kring behovet. Författarna uttrycker 
följande: 

Istället måste vi närma oss behov genom att förstå egenskaperna och kapaciteten 
hos användarna, vad de försöker uppnå, hur de uppnås för närvarande och 
huruvida de skulle uppnå sina mål mer effektivt och få en mer lustfylld upplevelse 
om de fick ett annat stöd. (Preece et al., 2016, s. 420) 

Vad som i slutändan kommer att påverka upplevelsen är användarnas attityder 
och känslor gentemot produkten, såväl önskvärda som icke önskvärda aspekter. 
Önskvärda aspekter kan till exempel vara att användare upplever någonting 
som tillfredsställande, underhållande och motiverande, medan icke önskvärda 
aspekter kan upplevas såsom frustrerande, irriterande och nedlåtande. Målet 
med produkten som utvecklas är att den ska framkalla önskvärda aspekter och i 
sin tur skapa positiva erfarenheter (Preece et al., 2016, s. 47-48).  

I studien som Lee och Koubek (2010, s. 329-330) genomförde, med syfte att 
bland annat undersöka användarnas preferenser såsom känslor och attityder 
gentemot olika  webbplatser, lyfter de fram att användarnas preferenser bör tas 
i beaktande. Anledningen är att preferenserna bidrar till användarnas välvilja 
att besöka webbplatsen igen med nöje. Liu, Guo, Ye och Liang (2016, s. 31-32) 
redogör för att en webbplats estetiska design är en nyckelfaktor som kan 
kopplas till såväl önskvärda som icke önskvärda aspekter och som i slutändan 
påverkar användarnas upplevelse på en webbplats. Studien bekräftade att en 
visuellt tilltalande design attraherar, fascinerar samt signalerar ett gott första 
intryck, vilket kan bidra till att användaren är villig att stanna kvar på 
webbplatsen. I syfte att öka användarnas tillfredsställelse anser författarna att 
estetiska formaliteter bör vara i fokus vid utveckling. Likaså betonar Jiang et 
al. (2016, s. 230,252) att det redan är vid första intrycket som användaren, 
baserat på sina estetiska preferenser, bedömer upplevelsen av webbplatsen. För 
att undersöka användarnas upplevelser och identifiera vad som påverkar 
webbplatsens estetik berör författarna fem designelement, vilka är enhetlighet, 
komplexitet, intensitet, nymodighet och interaktivitet. Studiens resultat 
indikerar att samtliga designelement bör tas i beaktande vid utveckling. 
Däremot kan kontrasterande färger (intensitet) och dynamiskt innehåll 
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(nymodighet) ha större inverkan på användarnas preferenser gentemot en 
webbplats, än vad till exempel layout (enhetlighet), mängden innehåll 
(komplexitet) och tillåtelse av användardeltagande (interaktivitet) har. 
Sammantaget fastställer studien att den visuella upplevelsen har betydligt 
större effekt på användarnas attityder mot upplevelsen av webbplatsen än vad 
till exempel användbarhet har. Liu et al. (2016, s. 32) understryker att något 
som kan ha effekt på användarnas attityder mot upplevelsen på webbplatsen är 
effektiva bilder i form av innovativt tänkande för att öka kvaliteten på den 
estetiska designen. 

2.1.1. Informationsarkitektur 
 
Medan resultat i de tidigare studierna tyder på att estetiska formaliteter är 
viktiga aspekter att ta hänsyn till redogör andra författare för att information 
och navigation är minst lika betydelsefulla aspekter som har en inverkan på 
användarupplevelser. Garrett (2011, s. 89) förklarar att information och 
navigation ska underlätta samt effektivisera hur användarna hittar det som 
eftersöks på webbplatsen. En förutsättning för att uppnå detta är att klargöra 
målen med webbplatsen, målgruppens behov som ska tillgodoses samt se över 
vilket innehåll som ska implementeras. Likaså beskriver Rianto, Nugroho och 
Santosa (2015, s. 73-75) att en bra designad webbplats, förutom estetiska 
aspekter, bygger på en bra informations- och navigationsdesign. För att 
identifiera vad som utgör en bra webbdesign undersökte författarna bland annat 
deltagarnas behov och åsikter gällande presentation av bland annat produkter, 
texter, sökfält och symboler. Studien bekräftade att informationen bör bland 
annat vara fullständig samt lätt att läsa och navigationen ska vara enkel på 
webbplatsen. Förutom att det kan öka användarnas avsikter att utföra köp, 
menar författarna att det kan bidra till att användarna blir mer benägna att 
återbesöka en sådan webbplats. Dessutom ökar en bra navigationsdesign även 
användarnas förtroende och tillfredställelse av webbplatsen. Däremot betonar 
författarna att estetiska aspekter fortfarande är viktigt i sammanhanget, till 
exempel föredras simpel formgivning och färgschema. Detta kan vara en 
bidragande faktor till att användarna stannar längre på webbplatsen (ibid, s. 
75-76). 

Vad som ligger till grund för utformning av struktur, navigering, söksystem och 
information kallas för informationsarkitektur, enligt Rosenfeld, Moreville och 
Arango (2015, s. 23-26, 53). Enligt principerna inom informationsarkitektur är 
det strukturen som ligger till grund för de visuella och funktionella aspekterna. 
En dålig struktur kan därför inte kompenseras av god estetisk design, utan 
produkten som utvecklas måste vara begriplig och användbar för användarna. 
Vidare betonar författarna att en god och effektiv informationsarkitektur tar 
hänsyn till såväl företagets och användarnas mål med produkten som 
sammanhanget produkten utvecklas i (ibid, s. 31-38). För att utveckla en 
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webbplats så att den uppnår målen och blir användbar i den bemärkelsen att 
användarna förstår syftet med produkten, är det väsentligt att utveckla med 
användarna i fokus förklarar Lee och Koubek (2010, s. 330, 339) i sin studie. 
Det innebär att man bör säkerställa att produkten är lätt att lära sig samt enkel 
och tillfredställande för användaren att använda. I studien konstaterades det att 
estetiska aspekter, såsom färg och typografi, inte är tillräckligt som kon-
kurrensmedel för en e-handelsplats. Utvecklare bör istället lägga mer fokus på 
den övergripande känslan i form av att uppnå en välfungerande innehålls-
struktur, navigation och layout. 

I samband med betydelsen av information på en webbplats poängterar Garrett 
(2011, s. 12-13) att effektiv kommunikation är en essentiell beståndsdel som 
kan främja positiva användarupplevelser. Om man bortser från företags 
kommersiella intresse, ska informationen alltid återges och kommuniceras så 
effektivt som möjligt. På samma sätt lyfter Sharma och Lijuan (2015, s. 471) 
fram i sin studie huruvida informationskvalitet är en avgörande faktor för 
användarnas tillfredsställelse på en webbplats. Författarna utforskar bland 
annat hur en webbplats innehåll med avseende på fullständighet, noggrannhet 
och format kan påverka användarnas uppfattningar och hur det som en 
konsekvens mäter önskade aspekter på en webbplats. Generellt täcker 
informationskvalitet aspekter såsom pålitlighet, flexibilitet, integration, 
tillgänglighet och aktualitet. Resultat visade att informationskvalitet främjar 
engagemang och har en betydande inverkan på upprätthållandet av goda 
kundrelationer. Kvaliteten på webbplatsen, att den tillhandahåller fullständig, 
korrekt, uppdaterad och formaterad information, är således essentiellt för att 
locka potentiella kunder, uppmuntra till köpbeslut och samtidigt främja 
återkommande köp (ibid, s. 479-480). Garrett (2011, s. s. 12-13, 88-89) anser 
att informationen också ska syfta till att utbilda, informera och övertyga 
användarna. Informationen bör presenteras på ett sätt som hjälper användarna 
att förstå syftet med produkten. Om inte, är risken att de inte förstår den tjänst 
som erbjuds eller vad de letar efter. Konsekvensen kan bli att de vänder sig till 
ett annat konkurrerande företag. Författaren uttrycker: ”Simply put, if your 
users have a bad experience, they won’t come back. If they have an OK 
experience with your site but a better experience with your competitor’s site, 
they’ll go back to that competitor, not you.” (ibid, s. 13). 

2.1.2. Företagsidentitet 
 
Vid utveckling av en interaktiv produkt är företagsidentiteten en viktig 
beståndsdel. Garrett (2011, s. 38) beskriver företagsidentiteten som en 
uppsättning konceptuella sammanslutningar och ofrånkomligt känslomässiga 
reaktioner. Författaren menar att användarnas uppfattning om ett företag 
oundvikligen skapas genom deras interaktioner med produkten. Visuella 
aspekter såsom logotyp, färger och typografi är viktiga i sammanhanget, men 
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uppfattning om varumärket sträcker sig långt bortom det - intrycket skapas 
genom användarupplevelsen. Författaren säger: ”Branding creates an 
impression through user experience. By codifying the specific qualities of that 
impression as an explicit objective, you increase your chances that it will be a 
positive impression.” (Garrett, 2011, s. 39). 
 
En utmärkande företagsidentitet på webben har visat sig ha stor inverkan på 
konsumenters köpbeteende och lojalitet. King, Schilhavy, Chowa och Chin 
(2016, s. 340-341, 343, 346) beskriver identifiering som en viktig och enande 
konstruktion för att såväl locka som behålla kunder. Resultat i studien indikerar 
att attraktionskraft och pålitlighet är två byggstenar som främjar en webbplats 
identifiering, vilket i sin tur kan bidra till att företaget erhåller långsiktiga och 
lojala konsumenter. Attraktionskraften i en webbdesign handlar i detta 
sammanhang om att bland annat se till att effektivt marknadsföra de produkter 
och tjänster som tillhandahålls, genom att till exempel tillgängliggöra 
produkterbjudanden. Författarna riktar uppmärksamheten på attraktionskraften 
och antyder att en väl utformad webbplats är en grundläggande faktor. Det är 
fördelaktigt för detaljister att investera i en webbdesign som är visuellt 
tilltalande, lätt att använda, lekfull och interaktiv. Alla dessa faktorer kan ha 
inverkan på användarens uppfattning om tillhörighet, vilket är ytterligare en 
medverkande kraft som kan leda till långsiktiga och lojala kunder.  

Jiang et al. (2016, s. 252-253) lyfter likaså vikten av en väl utformad 
webbdesign, inte minst när användare besöker webbplatsen första gången. 
Första intrycket har visat sig vara en betydande del av användarupplevelsen 
och uppfattningen om företaget som står bakom. I samband med ett negativt 
första intryck är risken att användaren väljer att navigera från den aktuella 
webbplatsen till en annan som visar sig på ett mer tilltalande sätt. En påföljd av 
detta kan bli att besökarna bildar en negativ uppfattning om företagets 
varumärke. Något som kan orsaka negativa upplevelser är komplexitet, vilket i 
detta sammanhang innebär att en utvecklare bör undvika överflödiga mängder 
innehåll. 

Tseng och Tseng (2014, s. 92, 97) tar även upp att estetiska aspekter såsom 
visuell komplexitet kan påverka användarnas trovärdighetsbedömning på en 
webbplats. I studien undersöker man huruvida en webbplats visuella komp-
lexitet påverkar användarnas estetiska preferenser och som en konsekvens är 
associerad med deras trovärdighetsbedömning. Såväl text- som bildbaserad 
komplexitet studerades hos 20 studenter och resultatet visade olika aspekter av 
komplexitet som hade olika effekter gällande användarnas trovärdighet-
suppfattning. Textbaserad komplexitet genererar positiv effekt på en e-handel, 
så länge informationen är användbar och relaterar till kontexten. Även Tsao et 
al. (2016, s. 1999-2000) tar i sin studie upp att textbaserad information kan ha 
en inverkan på en webbplats kvalité. De menar att högkvalitativ information 
som är aktuell, tydlig, lättläst samt relaterar till kontexten, har positiva effekter 
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i och med att det förbättrar effektiva sökningar och reducerar överflödig 
information. Däremot indikerade resultat i Tseng och Tseng (2014, s. 97-98) att 
bildbaserad komplexitet har negativ inverkan gällande användarnas trovärdig-
hetsuppfattning. Författarna menar att medan textbaserad komplexitet ökar 
positiva attityder, så uppstår förvirring när bilder skapar svåröverskådliga 
webbplatser och en konsekvens är att användare får mindre förtroende för 
webbplatsen och företaget som står bakom.  

Ytterligare faktorer som kan skapa negativa upplevelser av en dåligt utformad 
design kan även handla om gränssnitt och navigering. En dålig navigerings-
design kan exempelvis göra sökning och inköp av en produkt förvirrande och 
svår, vilket kan bidra till motsatt effekt på attraktionskraften, förklarar King et 
al. (2016, s. 343). Sammantaget är den visuella designen betydande när det 
kommer till användarnas upplevelser, vare sig det är bra eller inte. Enligt 
Garrett (2011, s. 137) är den visuella designen det främsta verktyget att 
använda vid varumärkeskommunikation, vilket ska tillämpas i samband med 
strategi. Estetik och strategi går hand i hand. 

2.2.  Sammanfattning och analysverktyg 

Utifrån syfte och tidigare forskning tillämpade vi ett användarcentrerat 
förhållningssätt. Med detta förhållningssätt som utgångspunkt är vårt analys-
arbete inspirerat av ramverket The Five Planes, vilket fungerar som ett stöd vid 
utveckling för positiva användarupplevelser med fokus på informations-
arkitektur (Garrett, 2010, s. 20-22). Det ursprungliga ramverket är framtaget av 
James Garrett, en erkänd UX-designer (User Experience designer) som länge 
betonat vikten av en väl konstruerad upplevelsedesign. Med hänsyn till vår 
studies inriktning anser vi denna modell relevant att tillämpa i vår studie. 
Ramverket bygger på fem plan (faser) vilka är strategi, omfattning, struktur, 
innehåll och estetik (Figur 2.1., s. 14). Medan de två förstnämnda faserna rör 
en abstrakt strategiprocess (strategi och omfattning), utgörs de tre sistnämnda 
av ett mer konkret arbete där struktur, innehåll och estetik tas i beaktande. Alla 
dessa faser bygger på varandra och formar i sin tur användarupplevelsen.  

Samtliga faser tillämpades i vår studie. De två första faserna berör vårt 
perspektiv som utvecklare, där vi fastställer målgruppens behov utifrån den 
insamlade datan. De tre övriga faserna handlar om målgruppens upplevelse och 
representerar således vårt analysverktyg. Dessa tre faser syftar till att se deras 
synvinkel, det vill säga hur vi med hjälp av analysverktyget kan tolka och 
analysera deltagarnas upplevelser baserat på deras perspektiv. Analysverktyget 
bygger på den tidigare forskning som vi nämnt i föregående avsnitt om 
användarupplevelse, informationsarkitektur och företagsidentitet.  
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Figur 2.1. Övergripande modell över vårt analysverktyg inspirerat av ramverket The Five Planes. Medan de 
två första faserna berör utvecklarens perspektiv, utgår de tre senare faserna från användarnas synvinkel på 
upplevelsen (vår illustration).  
  

Strategi (utvecklarens perspektiv) 
Inför arbetet med att utveckla för positiva användarupplevelser handlar den 
strategiska nivån om att upprätta en målbild samt skapa en plan för produktens 
utveckling. Som nämnt i tidigare forskning är det ofördelaktigt att basera sina 
designbeslut på antaganden. Det övergripande målet är att identifiera vad 
verksamheten vill åstadkomma med produkten samt vad användarna vill få ut 
av produkten. En väsentlig del är just att ta reda på vilka användarna är och se 
deras behov.  

 
Omfattning (utvecklarens perspektiv) 
När användarnas behov har identifierats omvandlas de till krav i en lista, vilken 
beskriver vad produkten ska innehålla. En kravlista hjälper även till att veta 
vad produkten inte ska göra. Helt enkelt fungerar den som ett stöd under 
utvecklingsprocessen (Garrett, 2011, s. 59-60). Inför vår studie omvandlas 
behoven inte till en kravlista utan sammanställs istället i en behovsförteckning. 
Tanken med behovsförteckningen är densamma som en kravlista och syftar till 
att tydliggöra målgruppens behov och vad som ska utformas. 
 
Struktur (målgruppens perspektiv) 
Från det abstrakta till det mer konkreta arbetet berör denna fas i 
utvecklingsprocessen webbplatsens informationsarkitektur, som handlar om 
hur innehåll på samtliga sidor ska arrangeras och struktureras för en följsam 
förmedling till användaren (Garrett, 2011, s. 79-81). Utifrån tidigare forskning 
är attraktionskraften viktigt att beakta i utveckling av en webbplats. 
Exponering av produkter och tjänster har visat sig ha en märkbart positiv 
inverkan på köpbeteende och kundlojalitet. Vårt mål är att skapa en struktur 
som kan framhäva målgruppens behov som identifierats i behovsförteckningen. 
Hur webbplatsens struktur ska utformas för att möta behoven är således viktigt 
att undersöka, då det kan leda till positiva effekter av upplevelsen. 
 
Innehåll (målgruppens perspektiv) 
Medan strukturen hjälper till att optimera effektivitet och skapa enhetlighet på 
samtliga sidor, handlar innehåll om hur allt är uppbyggt och arrangerat, till 
exempel placeringar av knappar, bilder och texter. Vidare planeras det även i 
denna del hur informationen ska kommuniceras till användaren och var den ska 

!  14



synas (Garrett, 2011, s. 107-109). Med hänsyn till tidigare studier bör 
innehållet presentera information som bland annat är tydlig och relaterar till 
kontexten eftersom det kan leda till positiva upplevelser. Innehållet bör därför 
presenteras på ett sätt som hjälper målgruppen att förstå syftet med produkten. 
 
Estetik (målgruppens perspektiv) 
Denna del är en visuell presentation av det som strategiskt tagits fram i de 
tidigare faserna. Estetik är det som upplevs av våra sinnen, vilket kan komma 
väl till pass när vi utvecklar interaktiva produkter. Det vi ser, hör, luktar och 
förnimmer med känseln är vad som framkallar den upplevelse vi får av en 
produkt. Hur det visuella kommuniceras är essentiellt att ta i beaktande när det 
kommer till att förmedla företagsidentitet (Garrett, 2011, s. 133-139). Genom 
att medvetet konceptualisera och utveckla en webbplats i symbios med 
innehavarens identitet kan detta attrahera långsiktiga kunder. Enligt vad 
tidigare studier kommit fram till anses en väl utformad design främja positiva 
användarupplevelser, inte minst vid första intrycket av en webbplats.  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3. Metod och material 

I följande kapitel presenterar och redogör vi för de val av metoder, material och 
tillvägagångssätt som tillämpats för att ta fram empiriska data som underlag 
inför prototypframtagningen. Med utgångspunkt från syfte och frågeställningar 
är  målgruppen  kärnan  i  undersökningsprocessen.  Samtliga  verktyg  och 
metoder förhåller sig således till  ett  kvalitativt  perspektiv,  vilket innebär att 
man studerar hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten 
(Backman,  2016,  s.  55).  Detta  leder  även  till  att  studien  har  låg  grad  av 
tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär hur väl metoden upprepar samma resultat 
vid  olika  tillfällen  (Preece  et  al.,  2016,  s.  582).  Med  hänsyn  till  våra 
frågeställningar innebar det för oss att välja metoder där vi kunde studera och 
få förståelse för målgruppens behov på Kvarts webbplats. 

Inför undersökningen planerades upplägget av huruvida våra val av metoder 
skulle tillämpas i vilka skeden i processen (Figur 3.1.). Vi skapade även ett 
informationsbrev som dels informerande om syftet med undersökningen, dels 
fungerade  som  en  överenskommelse  mellan  den  insamlade  datan  och  de 
personer som deltar (Bilaga A). I undersökningens första del, del 1, utfördes en 
kombination av flera metoder.  Att  använda flera datainsamlingsmetoder  kan 
ibland resultera i kompletterande resultat av den anledningen att det täcker fler 
perspektiv, vilket ses som god praxis, enligt Preece et al. (2016, s. 290, 291). 
Dessutom är det väsentligt att de metoder som tillämpas är anpassade för att få 
svar på de frågor som ställs i undersökningen. Detta syftar till att mäta det man 
vill mäta, det vill säga att man uppnår mätningsvaliditet (ibid, s. 582). 

Figur 3.1. Studiedesign över undersökningsprocessen. 
 
 
Den övergripande metoden var ett så kallat användartest i kombination med 
metoden  Think-aloud  på  Kvarts  befintliga  webbplats.  Inför  användartestet  i 
undersökningens första del började vi med en semistrukturerad intervju med 
var och en av deltagarna. Tanken med intervjun var bland annat att få insikter 
om  deras  vanor  vid  informationssökning  på  internet  och  om de besöker 
inredningsbutiker på nätet, vilket vi ansåg var en förutsättning i vår fortsatta 
utvecklingsprocess  med  att  utforma  prototyper.  Användartestet  tillämpades 
även  senare  i  studien,  del  2,  i  samband  med  evaluering  av  den  framtagna 
prototypen. Med anledning av att det var samma deltagare som deltog i båda 
delarna, genomfördes ingen semistrukturerad intervju i del 2. Däremot ställdes 
det följdfrågor i samband med de båda testerna, vilket ses som en användbar 
metod för att få mer information (ibid, s. 297). För att dokumentera datan som 
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testerna genererat kombinerade vi två typer av dokumenteringsmetoder, vilka 
var anteckningar och ljudinspelningar. Samtliga metoder låg till grund för att 
identifiera  målgruppens behov och utvärdera  vad som kan utvecklas  för  att 
främja  positiva  användarupplevelser  och  samtidigt  upprätthålla  Kvarts 
företagsidentitet,  men  även  för  att  evaluera  den  framtagna  prototypen.  Det 
innebar att  det fanns tre fundamentala aktiviter i  vår utvecklingsprocess: att 
förstå behoven, konstruera en produkt som har potential  tillgodose behoven 
samt  evaluering  av  prototypen.  I  sin  tur  kom  detta  att  bli  det  framtagna 
utvecklingsförslaget.

3.1.  Semistrukturerad intervju 

Inför den övergripande metoden inledde vi första omgången med en så kallad 
semistrukturerad intervju. Dels för att få insikter om deltagarnas vanor vid att 
söka information på internet, om de besöker inredningsbutiker på nätet, vad de 
förväntar sig på sådana typer av webbplatser och om de har besökt Kvarts 
webbplats tidigare. Dels var förhoppningen även att få dem att inrätta sig i 
situationen och känna sig bekväma inför det huvudsakliga testet. Då de båda 
testerna genomfördes av samma deltagare gjordes intervjun enbart i samband 
med det första testet. Materialet som användes inför denna metod var en 
intervjumanual (Bilaga B) som fungerade som ett manus och redogjorde för 
ordningen av de frågor som skulle ställas. En semistrukturerad intervju är en 
kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju och använder både 
slutna och öppna frågor. Slutna frågor är förutbestämda och liknar de frågor 
som finns i enkäter. Öppna frågor används i de sammanhang när man vill 
utforska bredden av olika uppfattningar. En fördel med öppna frågor är att man 
som intervjuare kan få en djupare förståelse för ämnet. Dessutom kan 
respondenten dela med sig av något som intervjuaren inte tänkt på innan 
(Preece et al., 2016, s. 295-296). Då intervjun är en kombination av dessa två 
typer av intervjuer kommer svaren inte att vara överensstämmande för alla 
deltagare, vilket kommer att påverka metodens tillförlitlighet. 

3.2.  Användartest och Think-aloud 

Användartest i kombination med metoden Think-aloud var den huvudsakliga 
metoden i vår undersökning. Ett användartest går ut på att observera vid 
interaktion med en produkt, för att på så sätt förstå användarnas sammanhang, 
aktiviteter och mål (Preece et al., 2016, s. 318, 410). Under samtliga 
användartest beskrevs ett antal scenariobaserade frågor som instruerade 
deltagarna till att utföra vissa uppgifter som handlade om såväl informations- 
som upplevelsebehov. Ett scenario kan vara en kort och enkel berättelse som 
beskriver en uppgift som personen ska utföra på den testade produkten. Genom 
att observera den process en användare genomför under den specifika 
uppgiften kan en djupare förståelse fås som hjälper oss att tillmötesgå 
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användarnas behov, förklarar Garrett (2011, s. 67). Valet av en kvalitativ 
metod, såsom användartest, grundades på att vi i vår inledande undersökning, 
del 1, främst behövde insikt i deltagarnas informations- och upplevelsebehov 
vid webbplatsbesöket. Användartestet bidrar till en fördjupad insikt i 
användarens behov (Garrett, 2011, s. 46-48). De identifierade behoven, och 
även de uppkomna problemen, i den inledande undersökningen, låg sedan till 
grund för prototypframtagningen. För att kontrollera effekterna av det vi 
utvecklat utförde vi ännu ett användartest. Becker och Yannotta (2013, s. 16) 
förklarar att med hjälp av iterativa användartester kan man kontinuerligt 
återkoppla till användarna och på så sätt säkerställa att deras behov tillgodoses. 
Inför båda  våra användartester blev deltagarna instruerade att sitta framför en 
dator där vi som observatörer satt bredvid för att på så sätt kunna se deras 
beteenden på webbplatsen och lättare kunna föra anteckningar.  

Think-aloud innebär att deltagare blir instruerade att tala högt (Preece et al., 
2016, s. 330). På det sättet kunde vi få djupare förståelse för målgruppens 
reflektioner kring webbplatsen. Becker och Yannotta (2013, s. 9-10) redogör att 
med hjälp av metoden Think-aloud kan man studera direkta reaktioner i samma 
stund som de inträffar. På så sätt kan observatören få bättre förståelse för 
användarens beteende på webbplatsen. Likaså bekräftar Gill och Nonnecke 
(2012, s. 31, 34) att Think-aloud är en bra metod på det sättet att den 
återspeglar deltagarnas tankeprocess, ger värdefulla insikter om varför ett 
problem uppstår samt hur användare närmar sig uppgifterna som ska utföras på 
webbplatsen. Framför allt betonar författarna att just i den stund som 
handlingen utförs är det lättast att upptäcka eventuella problem. Däremot kan 
en nackdel med metoden vara att den kräver tidsutrymme och bör därför inte 
utföras under tidsbegränsade omständigheter. Preece et al. (2016, s. 331) säger 
även att det kan finnas en risk att deltagaren tystnar. 

För vår studie valde vi att även komplettera de båda testerna med ett antal 
följdfrågor efter varje test som utfördes. Denna metod tillämpade vi då det 
kunde finnas en risk att Think-aloud i vissa situationer skulle kunna påverka 
deltagarens utförande om det visar sig att uppgiften är komplicerad eller 
utmanande. Följden kan bli att informationen från deltagaren blir inkonsekvent, 
vilket i sin tur leder till förändringar i prestationen (Gill & Nonnecke, 2012, s. 
34). Dessutom var följdfrågorna ett sätt för oss att säkerställa att studien 
uppnådde validitet. Sammantaget var målet med metoderna, med hänsyn till 
våra frågeställningar, att undersöka och få värdefulla insikter kring 
användarnas behov, deras beteende, vad de önskade respektive inte önskade att 
se, läsa och uppleva på Kvarts webbplats. Det datainstrument som utformades i 
samband med undersökningen var ett protokoll över de uppgifter och följd-
frågor som ställdes under själva utförandet (Bilaga C). Protokollet fungerade 
som ett stöd för oss som redogjorde för de scenariobaserade frågorna, men 
även för att säkerställa att essentiella delar inte glömdes bort under testernas 
gång. 
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3.3.  Urval 

Urvalet av deltagare som skulle inkluderas i testerna för datainsamlingen, 
valdes ut målinriktat och förutsatte att de hade ett intresse för inredning och 
tillhörde Kvarts primära målgrupp, vilka utgör personer i privata hushåll. 
Eftersom studiens grundläggande syfte var att utveckla för en positiv 
användarupplevelse som har potential att framkalla önskvärda aspekter, var det 
av särskild vikt att deltagarna hade ett intresse för inredning och tillhörde 
målgruppen. Att välja deltagare som representerar målgruppen var även en 
förutsättning för att kunna samla in trovärdiga svar av hög kvalité och 
samtidigt få svar på våra frågeställningar. Samtliga deltagare var bosatta i 
Göteborg med omnejd och åldrarna varierade mellan 25 och 55 år. Kontakt 
med samtliga studiedeltagare upprättades i Kvarts fysiska butik och via mejl. 
Genom kontaktupprättande i butik kunde vi försäkra oss om att deltagarna 
kände till företaget sedan tidigare och således tillhörde den faktiska 
målgruppen. Skälet till att upprätta kontakt via mejl var att också se till att inte 
enbart värva deltagare som sedan tidigare kände till Kvart och butiken. 
Förhoppningen var att förhindra ett partiskt deltagande hos målgruppen. 
Således bestod samtliga deltagare av en skara varav den ena hälften kände till 
Kvart och den andra inte. Typen av detta urval kan ses som ett sannolikhets-
urval och som i sin tur är ett stratifierat urval. Stratifierat urval innebär att 
populationen av deltagare är beroende av att man kan dela in populationen i 
grupper och därefter tillämpa slumpmässigt urval (Preece et al., 2016, s. 287). 

Undersökningen utfördes på sju studiedeltagare. När deltagarnas svar började 
visa på liknande resultat kunde vi få bekräftelse på att vi hade tillräckligt med 
underlag för att kunna analysera datainsamlingen, vilket uppnådde teoretisk 
mättnad för vår studie. Bryman (2011, s. s. 516-517) beskriver att teoretisk 
mättnad uppstår när vi som observatörer inte erhåller någon ny data från 
deltagarna, det vill säga att det inte längre framkommer någon ny information. 
De sju deltagarna bestod av samma personer i undersökningens andra del. 
Anledningen berodde på att vi kunde jämföra deras svar i båda delarna och på 
så sätt se hur väl informations- och upplevelsebehovet uppfylldes. Dessutom 
var det ett sätt att skapa positivt engagemang hos deltagarna och visade att 
deras åsikter var viktiga inför det fortsatta arbetet med den framtagna 
prototypen. Enligt Preece et al. (2016, s. 406) bidrar detta användardeltagare 
till främjande av lojalitet gentemot produkten då det inger känsla av ägande. 

3.4.  Forskningsetiska överväganden 

Eftersom vår undersökning utfördes av personer fanns det ett antal forsknings-
etiska principer att ta hänsyn till, vilka var informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 2011, s. 131-132). Dessa 
principer uppnåddes i hög utsträckning genom att vi i ett informationsbrev 
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(Bilaga A) dels informerade om syftet med undersökningen, dess 
tillvägagångssätt och deltagarnas rättighet att kunna avbryta sin medverkan när 
som helst. Dels informerade vi om att de blir garanterade anonymitet och att 
deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast inom ramen för vårt 
examensarbete. Informationsbrevet skrevs under av samtliga deltagare där alla 
även godkände att deras medverkan får spelas in, under förutsättningen att 
informationen behandlas enligt det som framfördes i informationsbrevet. 
Preece et al. (2016, s. 288) nämner att ett skriftligt samtycke bidrar till ett 
tydligt och professionellt förhållningssätt mellan oss som datainsamlare och 
deltagarna som tillhandahåller oss data. 

3.5. Förberedelse inför analys 

För att kunna förbereda vår insamlade empiriska data för analys var följande 
steg att transkribera datan till ett mer läsligt format. Detta gjordes med hjälp av 
en typ av kvalitativ dataanalys, vilket förklaras med att identifiera åter-
kommande mönster och teman. Det innebär att fastställa återkommande svar 
och reflektioner bland studiens deltagare. Till exempel om deltagarna ger 
liknande respons gällande en specifik upplevelse är detta ett så kallat 
identifierat mönster (Preece et al., 2016, s. 365). När viss data började peka på 
liknande mönster strukturerades detta med hänsyn till vårt valda analysverktyg. 
Analysverktyget fungerade således som ett stöd för att underlätta vårt 
analysarbete gällande deltagarnas upplevelse med avseende på struktur, 
innehåll och estetik.  

Med hjälp av de dokumenteringsmetoder (anteckningar och ljudinspelningar) 
som användes vid samtliga undersökningstillfällen transkriberade vi den 
insamlade datan efter att varje undersökningstillfälle ägt rum. Då 
undersökningarna bland annat innehöll öppna frågor och innebar tillfällen där 
deltagarna uppmuntrades att högt förklara deras utföranden och åsikter, 
genererade detta ibland långa svar som föll ur kontext. Preece et al. (2016, s. 
350) förklarar att det kan vara värt att begrunda huruvida all datainsamling 
eller delar som är relevanta för undersökningen ska transkriberas. Vi 
bearbetade allt material, men därefter gjorde vi en avvägning och 
transkriberade endast det material som speglade våra frågor och som var 
relevanta för undersökningen. Därav transkriberades delar av den insamlade 
datan, utifrån anteckningarna och ljudfilerna. I transkriberingen sammanställde 
vi även utmärkande citat från ljudfilerna som redogjorde för deltagarnas 
känslor och tankar kring deras upplevelser. Vid förberedelsen för analys av 
datan tilldelades var och en av deltagarna ett unikt ID (D1, D2 o.s.v.). Dels 
underlättade detta redogörelsen för det resultat datan genererat och som sker i 
följande kapitel. Dels var deltagarna garanterade anonymitet i informations-
brevet. 
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Det transkriberade materialet var en förutsättning för att kunna analysera och 
sammanställa målgruppens behov. Denna del i arbetsprocessen hänvisar till 
faserna strategi och omfattning i ramverket och således vårt perspektiv som 
utvecklare (Figur 3.2.). Mer ingående handlade det för oss att skapa en målbild 
över produkten och klargöra vad som ska utformas och vad den ska uppfylla. 
Som vi redogjort för tidigare förklarar Becker och Yannotta (2013, s. 16) att 
genom att få förståelse över användarnas behov kan målet med produkten leda 
till ett önskvärt resultat.  
 

Figur 3.2. Det första två faserna: strategi och omfattning, handlade om att tolka och identifiera datan. Dessa 
två faser var en förutsättning i arbetet med de övriga tre faserna: struktur, innehåll och estetik (vår 
illustration). 

Som nämnt ovan tillämpades vårt analysverktyg först när transkriberingen av 
all data var gjord. Det innebar att vi analyserade och strukturerade datan utifrån 
analysverktygets tre faser, vilka var struktur, innehåll och estetik. Detta 
sammanställdes sedan i en behovsförteckning som visualiserades i form av en 
tabell, vilket presenteras i följande kapitel. Behovsförteckningen syftar till att 
definiera det som vår framtagna prototyp ska omfatta innehållsmässigt, i form 
av bild och text, utifrån användarnas perspektiv. Behovsförteckningen 
utgjordes av olika uppsättningar önskemål och behov utifrån målgruppen, och 
även uppdragsgivaren. Genom att vi tillämpade analysverktyget i vår 
behovsförteckning kunde vi se till att våra centrala begrepp: användarupp-
levelse, informationsarkitektur och företagsidentitet togs i beaktande. 
Dessutom gav det oss en överskådlighet i vår utvecklingsprocess och var en 
förutsättning vid framtagning av sitemap, wireframe och vår slutgiltiga 
prototyp. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit ur vårt tidigare 
nämnda analysarbete. Inledningsvis kommer vi att presentera samman-
ställningen av behovsförteckningen för att på så sätt tydliggöra såväl upp-
dragsgivarens önskemål som processen med hur identifiering av målgruppens 
behov utvecklades. Önskemålen har tagis fram i samråd med uppdragsgivaren, 
och behoven utifrån samtliga undersökningar. Därefter redogör vi för under-
sökningsprocessens första del som låg till grund för den sammanställda 
behovsförteckningen. Detta resultat var en förutsättning för vårt fortsatta arbete 
med prototypframtagningen som evalueras i undersökningens andra del (Figur 
3.1., s. 16). 

4.1. Behovsförteckning 

I tabellen nedan redogör vi för de behov som vår prototyp ska omfatta utifrån 
struktur, innehåll och estetik (Tabell 4.1.). För att göra behovsförteckningen 
strukturerad och tydlig utgick vi från fem huvudkategorier. Inledningsvis 
tilldelades varje behov varsitt Id då vi följaktligen kunde referera till ett 
specifikt behov senare i denna rapport. Kategorin Tema hänvisades till den 
aspekt som studerades med hjälp av vårt analysverktyg. Beskrivning syftade till 
att beskriva specifika önskemål och behov, medan Källa beskrev om behovet 
hade identifierats utifrån vår uppdragsgivare eller våra deltagare. Den sista 
kategorin Prioritering hänvisade till att specificera om behovet skulle hanteras 
som en första- eller andrahandsprioritering. De behov som skulle prioriteras i 
andra hand var behov som i vår inledande undersökning redan fungerade bra på 
Kvarts webbplats och som skulle bibehållas. Förstahandsprioritering var det 
som upptäcktes inte fungerade lika bra, det ville vi arbeta vidare med.   

 

Id Tema Behov Källa Prioritet

#1 Estetik Webbplatsen ska upprätthålla en tydlig företagsidentitet Uppdragsgivare 2

#2 Estetik/
struktur

Webbplatsen ska upprätthålla en lättöverskådlig och 
stilren design

Uppdragsgivare
/deltagare

2

#3 Estetik/
innehåll

Webbplatsen ska förmedla inspirerande bilder Deltagare 2

#4 Innehåll/
struktur

Webbplatsen ska innehålla uppdaterad och lättillgänglig 
information om nyheter, trender och tidigare uppdrag

Deltagare 1

#5 Innehåll Startsidan ska presentera innehållet på webbplatsen Deltagare 1

#6 Innehåll Webbplatsen ska erhålla tydlig information om vad 
företaget gör och de tjänster som tillhandahålls

Deltagare 1
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Tabell 4.1. Tabell över behovsförteckningen som bygger på dataanalysen. 

4.2. Resultat av undersökningens första del 

I undersökningens första del, del 1, utfördes en kombination av flera metoder. 
Den inledande metoden var en så kallad semistrukturerad intervju som bland 
annat fungerade som en uppvärmningsfas inför det huvudsakliga användar-
testet. Samtliga deltagare visade sig ha liknande förutsättningar när det handlar 
om informationssökning på internet eftersom alla deltagare kunde påstå att de 
är bra på att hitta information på internet. Vissa deltagare argumenterade för att 
de använder internet dagligen och andra att de har förmåga att anpassa sitt 
sökande beroende på vad de vill hitta. Deltagarna medgav även att de besöker 
inredningsbutiker på nätet med främsta mål att hitta inspiration, men även för 
att köpa produkter. Hur ofta de besöker inredningsbutiker såg tämligen olika ut 
och varierade från varje dag till en gång i månaden. När det gäller Kvarts 
webbplats är fördelningen jämn mellan de som har besökt och de som inte har 
besökt webbplatsen. Den mest förväntade upplevelsen på sådana typer av 
webbplatser hos deltagarna är att de ska bli inspirerade. Det som de förväntade 
sig att bli inspirerade av var bilder och uppdaterat innehåll. En deltagare 
uttryckte: ”Det är viktigt för mig att den är inspirerande, men även att det 
kommer nytt innehåll ofta, om det inte finns nyheter på webbplatsen vill jag 
inte kolla alls.” (D1). Aspekter som de trodde kan påverka deras omdöme på 
inredningswebbplatser handlar främst om estetiska aspekter, till exempel om 
webbplatsen attraherar deras egna stil och om den är estetiskt tilltalande.  

I den inledande uppgiften skulle deltagarna berätta om sitt första intryck på 
Kvarts befintliga webbplats. Sammantaget var samtliga deltagares första 
intryck positivt, det vill säga att de fick en bra uppfattning om webbplatsens 
layout och design. Vissa uttryckte att webbplatsen upplevdes enkel, modern 
och jordnära, medan andra upplevde att den kändes stilren, minimalistisk och 
exklusiv. Redan i detta skede kunde de centrala kärnvärden som associeras med 
företagets identitet bekräftas, vilka är trendigt, skandinaviskt och mini-
malistiskt. Då ett upprätthållande av dessa kärnvärden var ett önskemål från 
uppdragsgivaren skulle den nuvarande designen på Kvarts befintliga webbplats 
fungera som utgångspunkt vid utformningen av prototypen. Således var detta 
behov en andrahandsprioritering i behovsförteckningen (#1). Vi kunde även 
upptäcka i detta skede att en lättöverskådlig och stilren design är önskvärda 
aspekter att uppleva utifrån deltagarna och de kom att bibehållas inför 
prototypframtagningen (#2). Det som upplevdes lättöverskådligt var att 
innehållet som återges presenteras i ”boxar”, vilket vid första anblicken var 

Id Tema Behov Källa Prioritet

#7 Struktur Webbplatsen ska innehålla fungerande länkar och 
klickbara element

Deltagare 1

#8 Innehåll Webbplatsen ska framhäva ett synligt sökfält Deltagare 1

!  23



iögonfallande och lätt att ta till sig (Figur 4.1. ). En av deltagarna sa: ”Less is 1

more, det är småsaker som gör jobbet, själv gillar jag inte när det är för mycket 
innehåll, det bara stör.” (D1).   

Figur 4.1. Skärmdump på Kvarts befintliga webbplats startsida där innehållet presenteras i ”boxar”.  

 
Stilrent syftade till det minimalistiska uttrycket i kombination med bilderna 
som tilltalade extra mycket. I följdfrågorna men även i uppgift 3 framkom det 
dessutom att bilderna var något deltagarna ville se mer av, såväl inrednings- 
som produktbilder. Detta kan vi även återkoppla till deras syfte med att besöka 
webbplatsen, vilket är att hitta inspiration, och även deras förväntade 
informations- och upplevelsebehov, vilket innebär att bli inspirerad av framför 
allt bilder (#3). När det handlar om inspiration överlag önskade deltagarna att 
få mer uppdaterat och lättillgängligt innehåll om nyheter och trender inom 
inredning. Detta kunde bekräftas både under testet men även i följdfrågorna. 
En av deltagarna under den tredje uppgiften som handlade om att de skulle 
hitta inspiration och tips för sitt hem sade: ”En sida där man mer ingående kan 
få inspiration hade inte varit fel.” (D4). En annan uttryckte: ”Det är snygga 
bilder, men jag får en känsla av att de har funnits där ett tag.” (D6) (#4). Senare 
under uppgift 5 framkom det att deltagarna hade skildra meningar om var på 
webbplatsen de ville läsa om nyheter. Vissa deltagare navigerade direkt till 
själva webbshoppen medan andra tittade runt på startsidan innan de fortsatte 
dit. En av deltagarna sa: ”Jag tänker att startsidan symboliserar nyheter och vad 
som är trendigt, därför börjar jag kolla där. Då det inte finns någon information 
om det får jag navigera till Online shopen och kolla om det står där.” (D5).     

Deltagarnas upplevelse och inställning till webbplatsen var till en början 
positiv och det var inte förrän deltagarna började interagera och klicka runt på 

 Samtliga skärmdumpar används med tillåtelse från företagsinnehavaren.1
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startsidan då upplevelsen förändrades. En av deltagarna sa att upplägget kändes 
komplicerat. Denna anmärkning skedde samtidigt som text uppenbarande sig i 
samband med att deltagaren förde musen över bilderna (Figur 4.2.). När musen 
förs över respektive bild på startsidan åker en text upp där besökaren kan läsa 
om vad företaget bland annat gör och vilka tjänster de erbjuder. När musen tas 
bort från bilden åker texten ner igen och kvar syns endast en bild.  

Figur 4.2. Skärmdump på Kvarts webbplats startsida. När musen förs över bilderna träder text fram som inte 
visades vid första anblick. 

 
Denna förvirring kunde vi även se hos de andra deltagarna under testets gång i 
samband med andra uppgifter som utfördes. Till exempel i den andra scenario-
baserade uppgiften som gick ut på att deltagarna skulle ta reda på vad företaget 
erbjuder kunde ingen av deltagarna återge de tjänster som tillhandahålls, trots 
att informationen finns på startsidan. Den övervägande andelen deltagare lade 
helt enkelt inte ner tid på att föra musen över alla bilder utan navigerade till 
andra delar av webbplatsen i hopp om att finna informationen (#5). I detta 
skede var det inte uppenbart var på webbplatsen deltagaren skulle navigera för 
att läsa om tjänsterna utan letade omkring på de ställen deltagaren antog 
informationen var. Då en av deltagarna tvingades gå tillväga på helt andra sätt 
än vad som var önskvärt uttryckte denne: 

 Jag förväntade mig att denna information skulle synas på startsidan, jag går istället 
 längst ner till sidan, i footern, men hittar inget där. Då får jag gå till menyn och klicka 
 på ”Om butiken & kontakt”, men detta gör jag på grund av uteslutningsmetoden. Jag 
 vill inte leta på det sättet. Det är dessutom för liten och för mycket text på denna sida 
 för att göra mig tillräckligt uppmärksammad. (D7) 

Ett annat exempel som indikerade att utbudet av företagets tjänster inte 
framkom var när en annan deltagare uppmärksammade menyn (Figur 4.3., s. 
26) och uttryckte:  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 Väldigt enkelt att se vad de erbjuder. Jag kan se att de har en online shop och vanlig 
 butik. Jag fortsätter kolla in på sidan Om butiken & kontakt, och det stämmer det jag 
 sa. (D1) 
 

Figur 4.3. Skärmdump på Kvarts befintliga meny.  

Något att poängtera är att den övervägande andelen deltagare inte kunde 
berätta för oss vilka som är de främsta tjänsterna som företaget erbjuder 
(Styling, Platsbygge och Inredningskonsultation). Deltagarna bestod som sagt 
både av de som inte känner till Kvart sedan tidigare och de som gjorde. Detta 
antyder att informationen om företagets verksamhet och de tjänster som 
tillhandahålls inte är tillräckligt tydlig, främst på startsidan men även på andra 
delar av webbplatsen (#6). 

Likaså kunde resultat från följdfrågorna bekräfta liknande upplevelser som 
pekar på de icke önskvärda aspekterna, såsom att informationen på webb-
platsen upplevdes avskalad som en deltagare uttryckte. Den övervägande 
andelen deltagare uppgav senare i följdfrågorna att samspelet mellan estetik 
(bilder) och information (text) inte var balanserat. Det ansågs att det var 
mycket bilder och för lite information. Däremot förvånades en av deltagarna 
inte av att det är mer bilder än text. Denne sa: ”Jag köper att Kvart använder 
sig mer av bilder än text och jag förväntar mig inte speciellt mycket 
information, men all information kanske inte framkommer.” (D7). Det 
framkom även i följdfrågorna att bilderna la grunden till såväl trovärdighet som 
uppfattning om företagets identitet. Informationen ansågs inte vara trovärdig 
eftersom det inte fanns tillräckligt med information för deltagarna att ta del av. 
Trovärdigheten utgjordes av bildvalet och detta var även något som upp-
dagades när samtliga deltagare bekräftade de kärnvärden som företaget vill 
associeras med. Kärnvärdet minimalistiskt kunde även bekräftas med tanke på 
att informationen är avskalad. Däremot var typsnittet i rubrikerna något som 
ifrågasatte identiteten, då två av deltagarna påpekade att typsnittet upplevdes 
retro, vilket strider mot kärnvärdet trendigt (Figur 4.4.).  

Figur 4.4. Kvarts befintliga typsnitt Sahara Bodoni, vilket upplevdes retro. 

 
Upplevelsen förändrades ytterligare när deltagarna upptäckte att de inte kunde 
ta sig vidare till andra delar på webbplatsen när de klickade på elementen på 
startsidan. Det vill säga att de bilder som upplevdes klickbara vid första anblick 
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tog dem inte vidare då de ville läsa mer (#7). Detta uppenbarade sig framför 
allt under testets fjärde uppgift som gick ut på att deltagarna skulle ta reda på 
mer om tjänsten Inredningskonsultation med utgångspunkt från startsidan. En 
av deltagarna sade: 

 Konstigt att jag inte länkas vidare när jag klickar på bilden, hade gärna velat läsa 
 mer om Inredningskonsultation. Bilden ger ett sken av att jag ska kunna ta mig vidare, 
 men det kan jag inte. Det gör mig besviken. (D7) 
 
I den sista scenariobaserade frågan blev deltagarna ombedda att leta efter ett 
specifikt varumärke med utgångspunkt från startsidan. Den första reaktionen 
från det större antalet deltagare var att det inte fanns ett sökfält, vilket de ansåg 
var förvånande med tanke på webbplatsens genre. En av deltagarna uttryckte: 
”Då skulle jag vilja ha ett sökfält. Jag är så van att söka och dessutom brukar 
det finnas på sådana här webbplatser”. (D3). Då inget sökfält fanns på 
startsidan navigerade de vidare till Online shop där de slutförde uppgiften utan 
ytterligare förhinder (#8). Ett undantag var att en av deltagarna navigerade 
direkt till Online shop och började leta efter varumärket i webbutikens sidofält 
bland kategorierna. Då varumärken inte är kategoriserade utifrån tillverkare var 
det svårt att hitta det specifika varumärket. Deltagaren uttryckte:  

 Det brukar finnas så att man kan sortera produkter på tillverkare, det verkar jag inte 
 kunna göra här. Då får jag förlita mig sökfunktionen, vilket jag oftast varken gör eller 
 litar på. Frågan är om jag inte hade gått till Google istället. (D2)  

Således hade deltagaren inte ett behov av att använda sig av en sökfunktion 
varken på startsidan eller i webbutiken.   

4.3. Prototypframtagning 

När vi sammanställt behovsförteckningen var följande steg att visualisera 
prototypen. Förutom behovsförteckningen bygger utformningen även på 
resultat som i sin tur grundar sig på tidigare forskning. Med hänsyn till såväl 
deltagarnas behov som tidigare forskning inleddes prototypframtagningen 
genom att arbeta med faserna struktur och innehåll (Figur 4.5., s. 28). För att 
underlätta vår utvecklingsprocess och skapa en tydlig bild av vad som skulle 
utvecklas inför prototypframtagningen valde vi inledningsvis att skapa en 
sitemap och wireframes över webbplatsens alla sidor. Vår sitemap syftade till 
att planera vilka sidor som skulle ingå i prototypen och deras relation till 
varandra, medan vår wireframe syftade till att illustrera prototypens struktur 
och innehåll. Sammantaget var syftet tillsammans med tidigare forskning att 
förvandla de identifierade behoven i behovsförteckningen till en konceptuell 
prototyp. På så sätt kunde vi dessutom säkerställa att vår utvecklingsprocess 
utgick från ett användarcentrerat förhållningssätt. 
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Figur 4.5. Det konkreta arbetet med prototypframtagningen innefattade faserna struktur och innehåll (vår 
illustration). 

4.3.1. Sitemap 
 
Det första steget i detta skede i utvecklingsprocessen var att rita en sitemap för 
att få en överblick över vilka sidor webbplatsen skulle kunna innehålla och hur 
de kan relatera till varandra (Figur 4.6.). Detta bygger på att man har förståelse 
för målet med produkten och användarnas behov (Garrett, 2016, 2011, s. 91; 
Rosenfeld et al., 2015, s. 394-395). Ett resultat från vår undersökning är att 
deltagarna inte förstod vilka tjänster, utöver webbutiken, Kvart tillhandahåller. 
Då Styling, Inredningskonsultation och Platsbygge är en stor del av de tjänster 
företaget erbjuder bör dessa presenteras i den övergripande menyn. Utifrån den 
befintliga webbplatsen som endast hade tre sidor utökades vår prototyp till åtta 
sidor för att tydliggöra webbplatsens innehåll och därmed lyfta fram Kvarts 
verksamhet. De sidor som tillkom var Tjänster, Tidigare uppdrag och Nyheter - 
Kvart tipsar. Dessutom tog vi beslutet att dela Kvarts befintliga sida Om 
butiken & Kontakt i två separata sidor: Om Kvart och Kontakt. Rianto et al. 
(2015, s. 76) betonar att en webbplats bör förmedla tydlig information, ha en 
enkel navigering och tillhandahålla kontaktuppgifter på ett tydligt sätt. Likaså 
redogör Becker och Yannotta (2013, s. 14) för vikten av att användare både kan 
hitta och förstå informationen på en webbplats. Genom att vi implementerade 
fler sidor och strukturerade om bland de befintliga sidorna var vår främsta 
intention att skapa en tydligare överblick av vad användarna kan förvänta sig 
för innehåll samt underlätta för användarna att hitta information på 
webbplatsen. 

Figur 4.6. Vår sitemap över webbplatsens alla sidor.  

4.3.2. Wireframe 

När sitemapen var framtagen var följande steg att skapa wireframes över 
samtliga sidor. Syftet med en wireframe är att visualisera och åskådliggöra hur 
struktur, innehåll samt olika typer av element ska arrangeras (Garrett, 2011, s. 
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107-109; Preece et al., 2016, s. 506). I detta skede fokuserade vi på den 
kommande prototypens uppbyggnad, samt hur den var tänkt att visualiseras 
bortsett från estetiska implementeringar i form av bilder, färger och texter. 
Tillvägagångssättet för framtagning av wireframes inleddes med att vi skissade 
med papper och penna på webbplatsens alla sidor med sitemapen som 
utgångspunkt (Figur 4.7.). Att inledningsvis skissa på papper ansåg vi var 
tidseffektivt och understödde vår gemensamma tankeprocess. När vi bedömde 
att skisserna mötte såväl målgruppens behov som uppdragsgivarens önskemål 
med utgångspunkt från behovsförteckningen valde vi att visualisera skisserna 
digitalt. Det verktyg vi valde för detta ändamål var Sketch , vilket var ett 2

smidigt verktyg som tillät oss att på ett effektivt och lättöverskådligt sätt 
utveckla våra pappersskisser till digitala skisser. Avslutningsvis presenterades 
de digitala skisserna för vår uppdragsgivare, vilket gav möjligheten för före-
tagsinnehavaren att vara delaktig i processen, innan vi gick vidare till nästa 
steg i vår utvecklingsprocess med att utveckla en prototyp. 

Figur 4.7. Våra skisser på webbplatsens sidor. 

Den första wireframen som utformades var över webbplatsens startsida (Bilaga 
D). Startsidan var den plats deltagarna förväntade sig se den mest övergripande 
informationen, framför allt när det gäller företagets tjänster. Startsidan har 
därför varit den sida vi mest har lagt fokus på vid utformning, eftersom den 
presenterar det innehåll övriga sidor webbplatsprototypen erhåller. Precis som 
tidigare studier kan vår studie bekräfta att deltagarnas estetiska preferenser var 
en avgörande faktor vid första intrycket av webbplatsen. De tyckte att såväl 
layout som de förmedlade bilderna var iögonfallande. Resultat i tidigare studier 

 https://www.sketchapp.com2
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har även konstaterat att komplexitet, det vill säga överflödiga mängder innehåll 
kan orsaka negativa upplevelser (Jiang et al., 2016, s. 253) och av den 
anledningen något som bör undvikas vid utvecklingssammanhang. Denna 
lättöverskådliga och stilrena design var därför något vi bibehöll även i vår 
kommande prototyp (#2). Samtidigt som designen ska vara lättöverskådlig och 
stilren behöver innehållet kunna presenteras för målgruppen så att de förstår 
innehållet på webbplatsen, men framför allt att de uppfattar vad företaget gör 
och de tjänster som tillhandahålls (#5, #6). Detta var något de flesta deltagare 
hade svårt att förstå och var ett utmärkande problem som vi ville arbeta vidare 
med. Lee och Koubek (2010, s. 339) nämner att något som kan hjälpa 
användare att hitta information för ökad förståelse är en väl fungerande struktur 
och layout. Med hänsyn till detta valde vi att utforma en enhetlig struktur och 
layout på samtliga sidor. Ett annat problem som uppdagades var den förvirrade 
upplevelsen av att textinnehållet på webbplatsen var komplicerat. Alla texter på 
startsidan doldes nämligen vid första anblick. Även detta var en följd av att 
deltagarna inte förstod företagets tjänster och att de istället navigerade runt på 
övriga delar av webbplatsen som varken var en uppenbar eller en naturlig 
handling.  

Becker och Yannotta (2013, s. 14) uppger att användare omgående bör få 
överblick av vad webbplatsen tillhandahåller och vad den kan göra för 
användaren. Därför valde vi att åskådliggöra informationstexterna till varje 
bild, för att på så sätt skapa en tydlig och begriplig överblick som hjälper 
användaren att hitta informationen. Ett sökfält implementerades även i nav-
igeringsmenyn som ett ytterligare tillvägagångssätt att söka efter information 
då den övervägande andelen deltagare letade efter information på detta vis 
(#8). Resultat från tidigare studier indikerar att såväl text- som bildbaserad 
komplexitet har inverkan på användarnas trovärdighetsuppfattning och som i 
sin tur påverkar användarupplevelsen. Att åskådliggöra informationen kan 
bidra till att användare känner trovärdighet gentemot webbplatsen, medan 
överflöd av bilder kan skapa förvirring när användaren inte får tillräckligt med 
information (Tseng och Tseng, 2014, s. 97-98 ). Tillika upplevde deltagarna i 
vår studie att bilderna på startsidan skapade förvirring då det inte fanns synlig 
text som kunde tillgodose deras informationsbehov. 

Då deltagarna främst ville uppleva och ta del av inspiration och tips 
implementerade vi elementen Produktkarusell, Nyheter - Kvart tipsar, Tidigare 
uppdrag och Instagram. Produktkarusell syftar till att marknadsföra de senaste 
produkterna i webbutiken, medan Nyheter - Kvart tipsar ämnar att förmedla 
nyheter om såväl företaget som inredning generellt. Detta element är tänkt att 
fungera som en bloggfunktion där företaget i framtiden kommer att ansvara för 
uppdaterat och relevant innehåll. Vidare är Tidigare uppdrag tänkt att hänvisa 
till tidigare utförda uppdrag, vilket kan bidra till att målgruppen får en mer 
konkret bild av den stil som Kvart präglas av. Elementet Instagram är dels ett 
sätt att visa vad som är aktuellt hos företaget just nu, dels ett sätt att få 
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startsidan mer levande då bilderna automatiskt uppdateras när nya bilder 
publiceras på företagets Instagram. Sammantaget ska dessa element främst 
tillgodose deltagarnas behov av att webbplatsen ska förmedla inspirerande 
bilder och att webbplatsen ska innehålla uppdaterad samt lättillgänglig 
information om såväl nyheter som trender inom inredning (#3, #4). Förutom att 
förmedla inspiration är tanken med dessa fyra element, och även elementen 
Tjänster, att attrahera målgruppen till att bli inspirerade och att de således vill 
navigera till webbplatsens övriga sidor. King et al. (2016, s. 341, 343) säger att 
attraktionskraften i en webbdesign bland annat handlar om att effektivt 
marknadsföra de produkter och tjänster som tillhandahålls. Med hänsyn till 
detta och deltagarnas behov valde vi att överst framhäva Produktkarusell och 
Nyheter - kvart tipsar. I anslutning till dessa två element placerades Tjänster. 
Samtliga tre element omfattar innehåll som potentiellt kan leda målgruppen till 
köp. Genom att inledningsvis placera dessa tre element i kombination med 
lättillgängligt innehåll är vår förhoppning att det kan främja såväl Kvarts 
kundrelationer som kundernas köpbeslut.  

Sammantaget är startsidan den sida som representerar den fullständiga 
webbplatsen. Samtliga sidor är uppbyggda enligt samma principer som 
identifierats utifrån användarnas perspektiv gällande struktur, innehåll och 
estetik. Övergripande har vi strävat efter att presentera innehållet och den 
information som webbplatsen tillhandahåller på ett sätt som hjälper 
målgruppen att förstå syftet med webbplatsen och de tjänster företaget 
tillhandahåller. Garrett (2011, s. 88-89) poängterar att om användarna inte 
förstår syftet kommer de heller inte att förstå den tjänst som erbjuds eller vad 
de letar efter. För att ytterligare öka förståelsen hos målgruppen har flera 
textelement implementerats. Något att ta hänsyn till i sådana situationer är att 
överflödiga mängder innehåll kan orsaka negativa upplevelser hos målgruppen. 
Däremot förklarar Tsao et al. (2016, s. 1999-2000) att så länge informationen är 
högkvalitativ, det vill säga är aktuell, tydlig, lättläst samt att den relaterar till 
kontexten, är detta inte något som formar negativa användarupplevelser. 
Snarare tvärtom eftersom informationen bör motsvara målgruppens behov.   

4.3.3. Prototypverktyg 
 
Det följande och sista steget i vår utvecklingsprocess var att utifrån de tidigare 
faserna skapa en konceptuell prototyp till en ny webbplats åt Kvart. Till 
skillnad från de framtagna wireframes innebar denna del i processen att 
utforma samtliga delar på ett estetisk tilltalade sätt med hjälp av färger, bilder 
och texter. Preece et al. (2016) förklarar att en prototyp är ”en manifestation av 
en design som låter intressenter interagera med den och utforska dess 
lämplighet … ” (s. 482). Prototyper av en webbplats kan skapas på olika vis, 
från skisser på papper till klickbara webbaserade prototyper som skapar 
illusionen av en färdig produkt (Garrett, 2011, s. 48). Då vår avsikt var att 
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skapa en verklighetstrogen prototyp använde vi oss av ett av Adobes program 
som ingår i Creative Cloud. Programmet heter Adobe Experience Design CC  3

(eller Adobe UX) och används för att snabbt skapa och testa prototyper av alla 
sorters användargränssnitt. I detta program tillåts man att designa sidor och 
bestämma vilka element som navigerar till vilka sidor på webbplatsen. På så 
sätt kan den som utför testet någorlunda förstå interaktionen och se var man 
hamnar. Då fungerande länkar och klickbara element var önskvärda aspekter 
som identifierades i vårt första användartest (#7) var det en fördel att detta 
prototypverktyg tillät oss att skapa verklighetstrogna element som kunde 
förstärka den estetiska upplevelsen. På så sätt kunde vi säkerställa att användar-
upplevelsen i det avseendet inte påverkades negativt till skillnad som det 
gjorde på Kvarts befintliga webbplats. Dessutom gjorde verktyget det möjligt 
att undersöka hur målgruppen ställer sig till upprätthållandet av företagets 
identitet, vilket kunde kopplas till vår tredje frågeställning. Denna interaktiva 
prototyp utgörs därmed av hög verklighetsgrad, vilket innebär att prototypen 
liknar den slutliga produkten och ter sig ungefär på det sättet som förväntas 
(Preece et al., 2016, s. 489). 

 http://www.adobe.com/se/products/experience-design.html 3
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5. Utvecklingsförslag 

I detta avsnitt presenteras vårt slutgiltiga förbättringsförslag på en ny webb-
plats åt Kvart Interiör (Bilaga E). Avsnittet redogör för det slutliga skedet i vår 
utvecklingsprocess och innefattar ramverkets sista fas, vilken är estetik (Figur 
5.1.). Vi kommer initialt att presentera bakgrunden till det vi utvecklat i 
samband med vedertagna designprinciper. Sammantaget kommer vi att redo-
göra för hur prototypen har utvecklats för en positiv användarupplevelse, vilket 
utgör ämnesvalet i vår studie, men även vad som har utvecklats för att 
samtidigt upprätthålla Kvarts företagsidentitet.  

Figur 5.1. Slutliga arbetet med prototypframtagningen innefattade den sista fasen i ramverket: estetik (vår 

illustration).  

5.1. Design för användarupplevelsen 

Den framtagna prototypens design var tänkt att förmedla det uttryck som går i 
symbios med företagets identitet, vilka är kärnvärdena trendigt, skandinaviskt 
och minimalistiskt (#1). I undersökningsprocessens första del bekräftades det 
av deltagarna att dessa centrala kärnvärden framhävs på Kvarts befintliga 
webbplats utifrån såväl layout som bilder och färger att bedöma. I vårt 
designarbete har vi således strävat efter att, med vissa undantag, efterlikna den 
ursprungliga designen, för att på så sätt upprätthålla företagsidentiteten. 

5.1.1. Layout, bilder och grafiska element 
 
Genomgående har vi strävat efter att utforma prototypen med en 
lättöverskådlig och stilren design, vilket syftar till det som identifierades i det 
inledande användartestet (#2). Deltagarnas respons gällande den så kallade 
”boxlayouten” var positiv i den bemärkelsen att innehållet var lätt att ta till sig. 
Med hänsyn till deltagarnas upplevelse valde vi att inspireras av den här 
ursprungliga layouten. Upplevelsen hos målgruppen refererar till de vedertagna 
designprinciperna symmetrisk balans och enighet, vilka vi tagit i beaktande. 
Symmetrisk balans syftar på att elementen i en komposition ska harmoniera 
med varandra och vara samma på vardera sida av en axiell linje. Enighet syftar 
till att webbplatsens olika element i en komposition ska uppfattas som en 
sammanhängande enhet (Beaird & George, 2014, s. 16, 21-23) (Figur 5.2., s. 
34).  
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Figur 5.2. Skärmdump på en komposition som speglar designprinciperna symmetrisk balans och enighet.  

Med utgångspunkt från undersökningens första del framkom det att bilder var 
en utgörande del när det handlar om såväl trovärdighetsuppfattning som 
tolkning av företagets identitet. Bilder har därför valts ut omsorgsfullt med 
avseende på att de ska representera företaget och den identitet som önskas 
framföras. Beaird och George (2014, s. 160-163) framför tre frågeställningar 
som fungerar som riktlinjer att ta hänsyn till inför val av bilder som ska 
inkluderas i webbplatsens layout eller innehåll. Det man som designer ska 
fråga sig är om bilden är relevant, intressant och tilltalande. För att såväl 
framhäva relevans som att väcka intresse via prototypens bilder har vi 
följaktligen valt bilder som representerar Kvart, vilka har valts ut från 
företagets egna bildbank med tillåtelse från företagsinnehavaren. Något att 
tänka på är att det kan finnas en risk med att använda alltför förutsägbara bilder 
eftersom de kan övergå till att bli klichéartade, vilket i sin tur kan hämma 
intresset. Författarna säger: ”The problem with looking for relevant imagery is 
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that we often become caught in the trap of being too literal” (Beaird & George, 
2014, s. 161). För att upprätthålla intresset via bilderna är en förutsättning att 
de ska höra till kontexten. Till exempel bygger innehållselementet Tidigare 
uppdrag på att bilden är uppdaterad och harmonierar med den tillhörande 
texten (Figur 5.3.). Uppdaterat innehåll var även ett behov som vi identifierade 
hos deltagarna (#4). Ansvar för uppdaterade bilder kommer i framtiden att 
ligga hos företaget och den som har hand om innehållet på webbplatsen. 

Figur 5.3. Skärmdump på innehållselementet Tidigare uppdrag. Bilden bör vara uppdaterad och relevant för 
att upprätthålla intresset.   

Med hänsyn till att främja positiva användarupplevelser ska prototypen 
genomgående förmedla tilltalande bilder som inspirerar (#3). Beaird och 
George (2014, s. 161-162) nämner att bilder som är estetiskt eller känslo-
mässigt tilltalande kan vara effektiva i den bemärkelsen att det fångar 
uppmärksamhet. Vidare säger författarna att en effektiv bild inte enbart 
uttrycker vad bilden föreställer utan även förmedlar en upplevelse. Likväl säger   
Liu et al. (2016, s. 32) att effektiva bilder i form av innovativt tänkande kan 
öka den visuella upplevelsen och således ha positiv effekt på användarnas 
förväntningar. Utöver bilder valde vi att utforma prototypen med minimalistisk 
tilltalande illustrationer och ikoner som vi ansåg förstärker företagets identitet 
(Figur 5.4., s. 36). 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Figur 5.4. Skärmdump tagen från sidan Om Kvart som visar en av de illustrationer som tillämpats.  

5.1.2. Färger och typsnitt 

De valda färgerna är framtagna med utgångspunkt från Kvarts befintliga 
webbplats och går i linje med företagets identitet (Figur 5.5.). Medan vi behöll 
de två färgerna som gick i en svart respektive ljusgrå nyans, vilka tilldelades 
namnen Lakritsrot och Lin, valde vi att modifiera de övriga två färgerna, vilka 
utgjordes av en rosa respektive mörkare ljusgrå nyans. Dessa färger resulterade 
i de framtagna färgerna, vilka vi namngav Kaprifol och Silverfjäder. Bergström 
(2012, s. 256, 258) redogör för vikten av att välja rätta färger i olika design-
sammanhang. Rätt val av färg kan få något som känns trångt och mörkt att 
istället upplevas stort, öppet och inbjudande. Färg kan även skapa och förstärka 
stämningar. I vår mening ville vi förstärka Kvarts minimalistiska uttryck 
genom att tona ned två av de befintliga nyanserna. Vi anser att färgerna 
Kaprifol och Silverfjäder kompletterar de övriga färgerna i paletten då även 
färgen Lakritsrot från början var en nedtonad svart färg. 

Figur 5.5. En färgpalett över de färger webbplatsprototypen utgörs av.  
 
Medan färgen Lin används som bakgrundsfärg på hela webbplatsen tillämpades 
färgen Lakritsrot i alla texter, såväl i rubriker som i brödtexter för att skapa 
styrkekontraster i designen. Bergström (2012, s. 135) säger att mörk text mot 
ljus bakgrund ökar läsbarheten. Kaprifol används som en accentfärg i alla slags 
kompositioner och används endast som bakgrundsbild i textboxar. Även färgen 
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Silverfjäder används som bakgrundsfärg i textboxar, men då främst i de 
element där bild och text är sammankopplade.  
 
Ett annat medvetet val som vi ansåg kunde förstärka företagets minimalistiska 
uttryck ytterligare, var att ersätta typsnitt i navigeringsmenyn, rubriker och 
brödtexter till ett och samma linjära typsnitt i två olika teckensnittsformat, 
Gotham Bold och Gotham Book (Figur 5.6.). Då Beaird och George (2014, s. 
142) menar att linjära typsnitt har ett luftigare och mer modernt uttryck anser vi 
att vårt valda typsnitt även går i symbios med företagets trendiga uttryck. 
Dessutom ifrågasattes Kvarts befintliga rubriker av vissa deltagare som 
upplevde att typsnittet på den befintliga webbplatsen kännetecknade en retro 
stil, vilket inte harmonierar med Kvarts identitet. Av den anledningen fann vi 
goda skäl att uppdatera typsnittet. 

Figur 5.6. En illustration över vårt valda linjära typsnitt; Gotham Bold och Gotham Book. 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6. Evaluering 

I följande avsnitt redogör vi för evalueringen av den framtagna prototypen, 
vilket genomfördes i undersökningens andra del, del 2 (Figur 3.1., s. 16). Detta 
moment hade som syfte att undersöka hur väl prototypens design motsvarar 
målgruppens förväntningar och behov. Som nämnt tidigare var upplägget av 
detta användartest annorlunda i förhållande till det första då vi inte inledde 
undersökningen med en semistrukturerad intervju. Då denna intervju delvis 
fungerade som en uppvärmningsfas var deltagarna vid detta tillfälle redan 
bekväma och kunde snabbt inrätta sig i situationen. 

Jämfört med det första användartestets inledande uppgift var första intrycket 
även på denna prototyp positivt. Värdeord såsom minimalistisk, stilrent, tydligt 
och rent tillkännagavs, vilket även kan associeras med företagets identitet 
(trendigt, skandinaviskt och minimalistiskt). Då vi med utgångspunkt från 
behovsförteckningen fokuserade på att utforma en prototyp som skulle 
upprätthålla en lättöverskådlig och stilren design bekräftades det att vi hade 
tillgodosett såväl uppdragsgivarens önskemål som deltagarnas behov gällande 
detta (#2). Att vi samtidigt lyckats upprätthålla en tydlig företagsidentitet var 
något vi senare i testet kunde bekräfta då deltagarna ansåg att den framtagna 
prototypen förmedlade kärnvärden såsom minimalistiskt, enkelt, trendigt, 
medvetenhet, och skandinaviskt (#1). 

Deltagarnas upplevelse och inställning till webbplatsens informativa del var att 
de uppskattade att det var mer synlig text på startsidan. En deltagare uttryckte: 
”Jag tycker att det ser väldigt snyggt och stilrent ut. Jag gillar även att texten 
syns direkt på bilderna. Med hjälp av lugna färger balanseras text och bild väl, 
vilket är skönt för ögat.” (D3) (Figur 6.1., s. 39). Som nämnt i tidigare avsnitt 
valde vi att presentera texten synlig i anslutning till varje bild med hänsyn till 
att deltagare upplevde de tidigare upplägget komplicerat (Figur 4.2., s. 25). I en 
av de följdfrågor vi ställde framkom det att deltagarna uppskattade att texten 
var synlig eftersom det på ett tydligare sätt presenterade innehållet. I jämförelse 
med det första användartestet ansåg deltagarna såldes i detta användartest att 
samspelet mellan estetik, såsom bilder, och den informativa biten genom text, 
inger balans. Dessutom påpekade flertalet deltagare att prototypen innehöll mer 
bild än text, vilket var positivt. I samband med detta kunde vi bekräfta att 
startsidan presenterade innehållet på webbplatsen (#5). Dessutom uttryckte en 
deltagare följande: 

 Det är bra att texten syns direkt under varje bild för det hjälper mig att  berätta  
 bildens avsikt. Jag gissar även på att detta innehåll presenterar det som webbplatsen 
 innehåller i stort? Jag gör den kopplingen eftersom att jag ser att flera av dessa  
 bildavsnitt är densamma som i webbplatsens meny. (D2)   

!  38



Figur 6.1. Skärmdump över vår webbplatsprototyps startsida. Texten är synlig i anslutning till varje bild.  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I undersökningens första del framkom det att deltagarnas informations- och 
upplevelsebehov var att bli inspirerade genom framför allt bilder. Bilder var 
således något de ville se mer av, såväl inrednings- som produktbilder. De 
önskade också att bli inspirerade rent allmänt i form av uppdaterat och 
lättillgängligt innehåll om nyheter och trender inom inredning. När deltagarna 
blev instruerade till att berätta sin upplevelse av det innehåll (bild och text) 
som ges kring inspiration och tips, påpekade en deltagare: ”Nyheter - Kvart 
tipsar ser jag här. Spännande, är detta som ett bloggformat? Detta tror jag på så 
länge inläggen är uppdaterade och kommer kontinuerligt. Då vill jag besöka 
igen”. (D4). Samtliga deltagare ansåg att det var positivt att prototypen dels 
hade fler sidor innehållande inspirerande bilder, dels innehöll uppdaterad och 
lättillgänglig information om nyheter, trender och tidigare uppdrag (#3, #4). En 
deltagare uttryckte: 

 Trevligt att det finns en Instagram med inspirerande bilder, som jag gissar på ständigt 
 uppdateras. Gillar även att jag kan få ta del av de senaste uppdragen Kvart har gjort 
 eftersom att jag då kan få inspiration på hur man kan inreda i större miljöer. (D5) 

Ett utmärkande problem på Kvarts befintliga webbplats var att element som 
upplevdes klickbara inte förde deltagarna vidare till andra delar av webbplatsen 
samt att ett sökfält saknades. Då vårt prototypverktyg gav oss möjligheten att 
implementera vilka element som skulle navigera till vilka sidor på 
webbplatsen, kunde vi tillgodose ett av deltagarnas behov av att webbplatsen 
skulle innehålla fungerande länkar och klickbara element (#7). Detta kunde 
bekräftas när deltagarna klickade på element som upplevdes klickbara och som 
i sin tur tog dem vidare. För att däremot mer ingående kunna evaluera hur 
dessa aspekter tagits i beaktande i vår utveckling, hade prototypen behövt 
tillhandahålla mer interaktivitet. Till exempel var vi begränsade att göra 
sökfältet interaktivt. Detta innebar att vi inte kunde se deltagarnas användning 
av sökfältet, mer än att vi fick bekräftat att sökfältet som vi implementerat hade 
blivit framhävt (#8). 

När vi i andra uppgiften bad deltagarna att ta reda på företagets verksamhet var 
uppfattningarna tämligen skilda hos deltagarna. Medan vissa ansåg att 
informationen om företagets tjänster var tydlig och bra, uppfattade andra att 
informationen om tjänsterna var tvetydiga (#6). Upplevelsen handlade bland 
annat om förvirring kring antalet tjänster då tre tjänster uppfattades som en 
tjänst, i och med att de presenteras på en och samma sida (Figur 6.2., s. 41). 
Denna negativa upplevelse förstärktes när en av deltagarna reflekterade över att 
de tre tjänsterna på startsidan navigerade till samma sida och att elementet 
Styling var mer framhävande än de två andra på sidan Tjänster. Denna 
deltagare uttryckte:  

 Om jag klickar på Platsbygge förväntar jag mig att jag navigeras till just den sidan 
 utan att behöva scrolla. Som det är nu kommer Styling först och de andra två under. 
 Här kan jag även säga att det upplevs som att Platsbygge och Inredningskonsultation 
 är underkategorier av Styling. Men det kanske är rätt? (D7) 
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Figur 6.2. Skärmdump på sidan tjänster, där de tre tjänsterna uppfattades som en tjänst.  

Däremot var representationen och överblicken över tjänsterna på startsidan 
tillfredsställande enligt samtliga deltagare. Likaså var de positiva till att tjänster 
framhävs som en övergripande kategori i huvudmeny, eftersom de enkelt 
förstod var på webbplatsen informationen fanns.   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7. Slutsatser och diskussion 

Med målsättning att skapa en användarcentrerad webbplatsprototyp presenteras 
i detta avsnitt en sammanfattning av utvecklingsarbetets viktigaste slutsatser, 
där studiens frågeställningar tas i beaktande. Utifrån syftet var målet med vårt 
utvecklingsarbete att utveckla en webbplatsprototyp som har potential att 
framkalla positiva användarupplevelser och samtidigt bibehålla Kvarts 
företagsidentitet. Genom att vi tillämpade ett användarcentrerat förhållningssätt 
som innebar att vi involverade målgruppen i utvecklingsprocessen kunde vi 
dels identifiera målgruppens såväl informations- som upplevelsebehov. Dels få 
förståelse för vad som är önskvärt och inte önskvärt att uppleva på Kvarts 
webbplats. 

Utifrån vår första frågeställning som undersökte målgruppens informations- 
och upplevelsebehov framkom det att målgruppen framför allt önskar att bli 
inspirerade på Kvarts webbplats. De vill även hitta information på ett effektiv 
sätt och är beroende av att informationen framförs tydligt. Här bekräftar vår 
studie att det finns ett signifikant samband mellan målgruppens upplevelse- 
och informationsbehov. Med utgångspunkt från de uppgifter som utfördes i 
undersökningarna visade det sig att deltagarnas upplevelser blir positiva om 
informationen på webbplatsen tillgodoser deras behov. Det innebär att så länge 
informationen är tydlig finner vi att deltagarnas upplevelser blir positiva 
eftersom de förstår syftet med webbplatsen. 

Den mest utmärkande upptäckten på Kvarts befintliga webbplats var att 
information om vad företaget gör och de tjänster som tillhandahålls inte 
framkom tillräckligt tydligt, i vissa fall framkom inte ens hälften av de tjänster 
som erbjuds. Detta skapade förvirring hos deltagarna och är ett exempel på en 
oönskad aspekt, som har negativt inflytande på användarupplevelsen. Negativa 
upplevelser genom otydlig textbaserad information upptäcktes i flera moment i 
undersökningen, men startsidan var en utmärkande sida gällande negativa 
upplevelser. Redan från tidigare studier är det bekräftat att kvalitativ infor-
mation har en inverkan på användarnas upplevelser (Tsao et al., 2016, s. 
1999-2000), vilket även överrensstämmer med vårt resultat. Det kan vi se 
eftersom vi i evalueringen kunde bekräfta att deltagarna tilltalades av att 
webbplatsprototypen presenterade aktuell, tydlig och framhävande information. 
Alla de önskvärda respektive icke önskvärda aspekterna som har inflytande på 
användarupplevelsen och som svarar mot vår andra frågeställning, kan kopplas 
till det som vi identifierat och sammanställt i behovsförteckningen (Tabell 4.1., 
s. 22-23).  

I studien Liu, Guo, Ye och Liang (2016, s. 31-32) visade ett resultat att en 
visuellt tilltalande design attraherar, fascinerar och signalerar ett gott första 
intryck. Likt resultatet i denna studien är resultatet i vår studie att målgruppens 
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estetiska preferenser har märkbar positiv inverkan på första intrycket av 
webbplatsen. I samtliga undersökningar, både på Kvarts befintliga webbplats 
och även på den förbättrade prototypen, tilltalades deltagarna av företagets 
identitet. Framför allt av den enkla och stilrena designen. Med hänsyn till vår 
tredje och sista frågeställning kunde vi här se en potentiell konflikt mellan 
företagets minimalistiska kärnvärde och målgruppens upplevelse- och 
informationsbehov. Samtidigt som en minimalistisk design är en önskad aspekt 
är även tydlig textbaserad information nödvändigt för att bibehålla positiva 
användarupplevelser. Vi menar att det kan finnas en risk att komplex och 
överflödig mängd information inte går i symbios med ett minimalistiskt 
uttryck. I evalueringen var deltagarnas upplevelse gällande informationen 
däremot positiv, likaså uttryckte de som tidigare nämnt att prototypen 
förmedlade ett minimalistiskt uttryck. Vår slutsats är att så länge informationen 
är relevant och harmonierar med övrig design, det vill säga inte blir 
dominerande, bör målgruppens behov inte komma i konflikt med Kvarts 
företagsidentitet. En ytterligare slutsats är att även om Kvarts befintliga 
webbplats var tilltalade ut ett estetiskt perspektiv, så var det inte tillräckligt för 
att ge deltagarna positiva upplevelser. Vad som framkommit i vår studie och 
som överrensstämmer med tidigare studier, är att estetiska aspekter varken kan 
kompensera dålig struktur eller bristande information. Estetisk tilltalade design 
kan inte ensamt fungera, speciellt inte i konkurrenssituationer. Positiva 
användarupplevelser bygger på en välarbetad struktur och bra innehåll, som 
därefter förhöjs av en visuellt tilltalande upplevelse. 

Målsättningen är att det framtagna utvecklingsförslaget ska framkalla positiva 
användarupplevelser och samtidigt bibehålla företagets identitet. Webbplatsen 
ska lyfta fram de önskvärda aspekter vi identifierat utifrån målgruppens behov 
och förväntningar. Ett förväntat resultat var att de önskvärda aspekterna är en 
nyckelfaktor till positiva upplevelser. Vad tidigare studier har bekräftat, visar 
även vår studie att viktiga hörnstenar i sammanhanget är struktur, innehåll och 
estetik. Vi anser att alla områden är lika viktiga och är beroende av varandra 
vid sådana typer av utvecklingssammanhang. När företaget i framtiden väljer 
att övergå från att sälja produkter och tjänster i både fysisk butik och på 
webben till att endast sälja på webben, kan vårt förslag på en ny webbplats leda 
till framgång för Kvart Interiör. 

7.1. Kritisk reflektion 

För att uppnå validitet i denna studie har vi, som tidigare nämnt (kapitel 3), 
tillämpat metoder som i vår förhoppning skulle mäta det som var avsett att 
mätas. Metodvalen styrdes av vårt syfte som innebar först och främst att ta reda 
på målgruppens informations- och upplevelsebehov. Vi anser att en kombi-
nation av våra metoder bidrog till en bred förståelse och ett helhetsperspektiv 
kring vad vi som utvecklare bör ta i beaktande vid utveckling för positiva 
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användarupplevelser. Med hjälp av användartest i kombination med Think-
aloud kunde vi, förutom att se hur användarna betedde sig och hur de gick 
tillväga med specifika uppgifter, även få verbala bekräftelser som förstärkte 
förståelsen. De valda metoderna har således bidragit till att vi har kunnat mäta 
det som var avsett att mätas. 
 
Resultatet av iterativa användartester bidrog till att vi, i och med evalueringen, 
kunde få bekräftat att webbplatsprototypen har potential att framkalla positiva 
användarupplevelser. Däremot genererade det omfattande data som skulle 
bearbetas och transkriberas, vilket vi upplevde tidskrävande. Den begränsade 
tiden medförde att resultatet av det andra användartestet inte vidareutvecklades. 
Det hade varit fördelaktigt att följa upp resultatet och fortsättningsvis förbättra 
vårt framtagna förslag. Något att ytterligare poängtera, med tanke på den tiden 
vi hade att förhålla oss till, är att vår studie hade kunnat avgränsats till att 
endast ta fram wireframes som ett slutligt utvecklingsförlag. Däremot var en 
verklighetstrogen prototyp, där den estetiska upplevelsen undersöktes, en 
förutsättning för att kunna bedöma hela användarupplevelsen. Företags-
identiteten var även en viktig del i arbetet och byggde bland annat på estetiska 
aspekter. Till det är wireframes inte det optimala verktyget att använda.  

7.2. Förslag till vidare forskning 

Tanken med evalueringen som genomfördes efter utvecklingsförslaget var att 
undersöka hur väl prototypen motsvarande målgruppens identifierade för-
väntningar och behov. I sin tur grundade sig detta på att vi inför denna studie 
tillämpade ett användarcentrerat förhållningssätt, vilket innebar att vi 
involverade användarna genom hela designprocessen. Likt resultatet i Becker 
och Yannotta (2013, s. 16) där iterativa användartest resulterade i en ny och 
förbättrad design, indikerade vårt resultat att den utvecklade prototypen ledde 
till en förbättrad design som har större potential till att tillgodose målgruppens 
behov. Något som inte motsvarade deras behov och som är ett förslag till 
fortsatt arbete, är att tydliggöra företagets tjänster som identifierades i det 
huvudsakliga användartestet. Som en ytterligare bekräftelse fungerade det inte 
tillräckligt även i evalueringen av det andra användartestet. Vi ser således inte 
detta förbättringsförslag som ett slutligt arbete, utan vår rekommendation till 
fortsatt utvecklingsarbete är att fullfölja utvecklingen med förutsättning att 
målgruppen är i fokus.  

Vi ser även att arbetet i framtiden kan vidareutvecklas för mobila enheter, 
vilket avgränsas i vår studie med anledning av att det inte ryms inom tidsramen 
för detta arbete. Responsiv design och mobilanpassning är och blir allt mer 
viktigare att ta i beaktande i sådana här typer av utvecklingsarbeten då mobila 
enheter tillhör mer eller mindre vår vardag, speciellt med tanke på företagets 
målgrupp. Oavsett vad som kommer att implementeras i framtiden bör 
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användarna involveras under hela processen. Däremot ska inte utvecklingen 
baseras utifrån användarna fullt ut. Precis som Preece et al. (2016, s. 420) säger 
handlar det inte om att identifiera deras behov och därefter tillfredsställa det. 
Istället bli resultatet bäst när man får förståelse kring behovet. Detta sker 
genom att förstå egenskaperna och kapaciteten hos användarna och huruvida de 
skulle kunna uppnå sina mål mer effektivt. 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Bilaga A: Informationsbrev 
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Information om ditt deltagande

Tack för att du vill delta i denna studie! Du som deltar har ett intresse för inredning och 
undersökningen handlar om din upplevelse på Kvart Interiörs webbplats. Undersökningen kommer 
att delas upp i två tillfällen:  

Tillfälle 1: 

I denna undersökning kommer du att delta i en inledande intervju och ett    
användartest på Kvart Interiörs befintliga webbplats. Avslutningsvis kommer vi att ställa ett 
antal följdfrågor som handlar om din upplevelse.  

Tillfälle 2: 

I denna undersökning kommer du att delta i ett användartest på en framtagen prototyp på en ny 
version av Kvart Interiörs webbplats. Avslutningsvis kommer vi att ställa ett antal följdfrågor 
som handlar om din upplevelse. 

Du är garanterad anonymitet och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas 
i vårt examensarbete. För att lättare kunna observera ditt deltagande kommer testet att ljudinspelas. 
Kom ihåg att undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  

Genom att skriva under detta informationsbrev godkänner du att vi får använda dina svar i vårt 
examensarbete. 

_________________________________
Ort och datum

_________________________________
Underskrift

_________________________________
Namnförtydligande (för- och efternamn)



Bilaga B: Intervjumanual 

Innan testerna påbörjades informerade vi deltagaren om undersökningens syfte 
och tillvägagångssätt, samt hur den insamlade informationen skulle behandlas. 
För att få ett godkännande på att vi fick använda deltagarens svar till vår 
examensarbete blev denne tilldelad ett informationsbrev som redogjorde för 
villkoren för undersökningen. Informationsbrevet skrev samtliga deltagare 
under.  

Uppvärmningsfrågor deltagarna fick svara på: 

• Skulle du påstå att du är bra på att hitta information på internet? På vilket 
sätt? 

• Besöker du inredningsbutiker på nätet?  
Om ja: 
- I vilket syfte? 
- Hur ofta? 

• Vad förväntar du dig att uppleva på sådana typer av webbplatser?  
- Vad är viktigast? 

• Finns det något som kan påverka ditt omdöme av inredningswebbplatser? 

• Har du besökt Kvart interiörs webbplats tidigare? 
Om ja: 
- I vilket syfte?  
- Hur ofta? 
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Bilaga C: Protokoll för användartest 

Scenariobaserade frågor:  
 

1. Du navigerar till www.kvartinterior.se. Berätta vad är ditt första intryck är 
av webbplatsen? 

2. Från startsidan ska du nu ta nu reda på vad företaget gör. Vad erbjuder 
dom? Berätta hur du tänker för att ta reda på detta och hur du kommer fram 
till vad de gör.  

3. Du ska göra om i ditt hem och behöver inspiration och tips. Hur går du 
tillväga för att hitta detta från startsidan? Berätta vad din upplevelse är av 
det innehåll (bild och text) som ges kring inspiration och tips.  

4. Gå till startsidan. Du har köpt en ny bostad och behöver 
inredningskonsultation. Berätta hur du går tillväga för att hitta denna 
information. 

5. Du befinner dig på startsidan och vill ta reda på de senaste produkterna 
inom inredning. Berätta högt vad du tänker att du börjar ditt letande och 
hur du upplever att information kring detta återges.  

6. Gå till startsidan. Du ska köpa en ny möbel och vill veta om de säljer 
varumärket House Doctor. Berätta högt hur du tänker kring ditt 
tillvägagångssätt. 

Följdfrågor att ställa efter testet: 
[I denna del sitter deltagaren fortfarande framför webbplatsen] 

[Dessa frågor avser undersöka deltagarnas upplevelsebehov] 
• Vad är ditt intryck av den estetiska biten på webbplatsen? Vad får du för 

känsla kring: layout, bilder, färger m.m. 
• Finns det något du hade velat se mer av gällande webbplatsens estetik/

utseende? 
 
 
[Dessa frågor avser undersöka deltagarnas informationsbehov]

• Vad är ditt intryck av den informativa biten på webbplatsen? Vad får du för 
känsla kring: informationen, texten. 
- Är den tydlig och begriplig? 
- Finns det något du hade velat se mer av gällande webbplatsens 
information? 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• Var det någon information på webbplatsen som du upplevde extra svår att 
hitta? 

[Denna fråga avser att undersöka deltagarnas uppfattning om samspelet 
mellan estetiska och informativa aspekter]
• Hur ser du på samspelet mellan estetiska och informativa aspekter? Råder det 

en balans mellan, eller anser du att det verkar ha lagt för mycket fokus på det 
ena i förhållande till det andra?

 
[Dessa frågor avser undersöka deltagarens upplevelse av företagsidentiteten]
• Vad anser du speglar företagets identitet? Vilka kärnvärden tycker du 

förmedlas? 

• Företaget utgår från 3 kärnvärden. 
- Det första är trendigt. Känner du att webbplatsen ger uttryck för detta? 

Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad hade kunnat gjorts annorlunda? 

- Det andra är skandinaviskt. Känner du att webbplatsen ger uttryck för 
detta? Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad hade kunnat gjorts 
annorlunda? 

- Det tredje är minimalistiskt. Känner du att webbplatsen ger uttryck för 
detta? Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad hade kunnat gjorts 
annorlunda?

• Slutligen, är det något annat du vill kommentera om din upplevelse?
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Bilaga D: Wireframes 

 
Startsida 
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TIDIGARE UPPDRAG

Här visas utvalda uppdrag som 
ska framhävas på startsidan. 
Elementet innehåller en bild, 
rubrik och beskrivande text om 
uppdraget. Elementet är klickbart 
och navigerar till sidan ”tidigare 
uppdrag”.

FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.

NYHETER - KVART TIPSAR

Här visas den senaste nyheten om 
såväl företaget som det senaste 
inom inredning. Elementet är en 
bloggfunktion som navigerar till 
sidan ”nyheter”.  

PRODUKTKARUSELL

I produktkarusellen visas utvalda 
produkter. Produktbilderna 
roterar automatiskt. Elementet är 
klickbart och navigerar till 
webbutiken.

TJÄNSTER

Här visas de tre tjänster företaget 
tillhandahåller ”styling”, 
”platsbygge” och ”inrednings 
konsultation”. Samtliga element 
är klickbara och navigerar till 
sidan ”tjänster”. 

INSTAGRAM

Här visas företagets 
Instagramflöde. Elementen 
fungerar som inspirationsbilder. 
Elementen är klickbara och 
navigerar till Instagramkontot. 



Tjänster 

Tidigare uppdrag 
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FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

PLATSBYGGE

Här beskrivs tjänsten 
”platsbygge”. Elementet 
innehåller en bild, rubrik, 
beskrivande text och en länk till 
sidan ”kontakt”. 

INREDNINGSKONSULTATION

Här beskrivs tjänsten 
”inredningskonsultation”. 
Elementet innehåller en bild, 
rubrik, beskrivande text och en 
länk till sidan ”kontakt”.

STYLING

Här beskrivs tjänsten ”styling”. 
Elementet innehåller en bild, 
rubrik, beskrivande text och en 
länk till sidan ”kontakt”.

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.

FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.

TIDIGARE UPPDRAG

Här visas olika slags uppdrag, allt 
från platsbyggen till stylingar i 
privata och offentliga miljöer. 
Elementet innehåller en rubrik, en 
bild och en beskrivande text. 



Webbutik 

 
Om Kvart 
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FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

FÖRETAGSINNEHAVAREN

Här visas en bild på 
företagsinnehavaren. 

OM FÖRETAGSINNEHAVAREN

Här ges information om 
företagsinnehavaren. Vem hon är 
och hennes bakgrund. 

INTROTEXT

Här finns en text där man kan läsa 
om företaget. 

ÖVRIG PERSONAL

Här visas bilder på företagets 
övriga personal. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.

FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

PRODUKTER

Här visas de produkter som finns i 
webbutiken. Elementet innehåller 
en bild, rubrik och pris.

SIDOFÄLT

Här visas en förteckning över 
webbutikens olika kategorier. 
Elementet innehåller ett sökfält 
och rubriker till kategorierna. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.



Kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter - Kvart tipsar 
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FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

KONTAKTUPPGIFTER

Här presenteras kontaktuppgifter. 
Elementet består av en rubrik, 
brödtext och en länk till en mail-
ruta. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.

FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.

NYHETER

Här visas nyheter om såväl 
företaget som det senaste inom 
inredning. Samtliga element är 
klickbara och navigerar till 
respektive nyhet där man kan läsa 
mer. Elementen består av en bild, 
en rubrik och en introtext. 



Nyheter (enskild) 
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FOOTER

Här visas en meny, kort 
information om företaget och 
företagets logotyp. 

NYHETSTEXT

Här kan man läsa om själva 
nyheten. Elementet innehåller en 
rubrik, datum och brödtext. 

NYHETSBILD

Här ligger bilden som relaterar till 
nyheten. 

HEADER

I headern placeras logotypen och 
menyn. Vid sidan av menyn finns 
ett interaktivt sökfält.



Bilaga E: Utvecklingsförslag  

 
Startsida (del 1)  
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Startsida (del 2) 
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Tjänster 
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Tidigare uppdrag  

!  60



Webbutik 
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Om Kvart 
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Kontakt 
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Nyheter - Kvart tipsar  
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Nyheter - Kvart tipsar (enskild) 
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