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Abstract  
 

Today's society has become more dependent on internet, where most services can be 

performed online. Nowadays it is possible to order furniture, clothes and other things using 

the internet. That was a reason why people learned to use the internet regardless of their age. 

Each company has a big responsibility to create their websites easy to use so the customers 

can perform their services smoothly. The question is; do the various companies think about 

their target group when they create a website? 

 

Our main purpose of the study is to identify new insights to create a useful website based on 

own research and with help of the target group. The aim is to focus on the target group to 

know their expectations and difficulties of navigation on a website.  

 

We carried out several interviews with men and women from different ages and computer 

skills. These interviews gave us a broad knowledge about users' expectations of a website. 

This helped us to create useful insights for more user-friendly websites. Previous research 

provided an overview on the subject which helped us in the study. The literature facilitated 

the formulation of questions that we asked the target group to get detailed answers. The 

analysis part included a discussion about the theoretical part and the empirical part, which 

gave us a start point how to improve the websites. 

 

The results of this study gave us a variety of insights that should be considered while creating 

useful websites. Some of these insights are about information amount, choice of images, 

colors, layout and feedback. The result also dealt with areas that bothered the users e.g. pop-

up windows and advertising.  

 

Keywords: target group, internet, design, user-friendly, theory, empirical, analysis, company 

and website.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  
 

Dagens samhälle har blivit mer beroende av internet, där de flesta tjänsterna går att utföra 

online. Nuförtiden är det möjligt att beställa möbler, kläder och annat med hjälp av internet. 

Detta har gjort att de flesta har lärt sig att använda internet oberoende på deras ålder. Därför 

har de olika företagen ett stort ansvar att skapa sina webbsidor lättare att använda, för kunden 

skall kunna utföra sina tjänster smidigt. Frågan är; tänker företagen på målgruppen när de 

designar en webbsida? 

 

Vårt huvudsyfte i projektet är att identifiera nya insikter för att bygga en användbar webbsida 

baserat på egen forskning och med hjälp av målgruppen. Syftet är att fokusera på målgruppen 

för att veta deras förväntningar och svårigheter vid navigeringen på en webbsida. 

 

Vi genomförde flera intervjuer som riktade sig mot män och kvinnor i olika åldrar och 

datorkunskap. Dessa intervjuer gav en bred kunskap av användarnas förväntningar på en 

webbsida. Detta hjälpte oss att utforma användbara insikter för mer användbara webbsidor. 

Tidigare forskningar gav en överblick av ämnet som möjliggjorde vidare studier. Litteraturen 

underlättade även utformandet av frågorna till målgruppen för att få utförliga svar. I analysen 

jämfördes teoridelen med empiridelen, vilket gav oss en utgångspunkt på hur webbsidor kan 

förbättras.  

 

Resultatet av denna studie gav oss olika insikter att tänka på vid skapandet av användbara 

webbsidor. Några av dessa insikter handlar om informationsmängden, val av bilder, färger, 

layout och feedback. Resultatet behandlade också områden som störde användaren t.ex. pop- 

up fönster och reklam.  
 

 

 

 

Nyckelord: Målgrupp, internet, design, användarvänlig, teori, empiri, analys, företag och 

webbsida.  
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1 Inledning 

I detta kapitel börjar vi med bakgrundsbeskrivningen, där vi klargör vilka problem som finns 

i dagens samhälle, samt varför vi har skrivit detta arbete. Därefter presenteras studien, 

huvudfrågorna och delfrågorna. Syftet med studien pressenteras också i detta kapitel.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Utvecklingen har ökat enormt i dagens samhälle, vilket gör att företag anpassar sig till 

utvecklingen för att tillfredsställa sin målgrupp. Företag kan ha olika mål, men fokus hos alla 

företag är att sälja varorna på ett effektivt sätt och tillfredsställa sin målgrupp. Det finns vissa 

företag som bryr sig mer om att tillfredställa sin målgrupp medan andra företag bortser från 

målgruppens åsikter.  

 

Molich (2002) definierade begreppet ”målgruppen” som en grupp av användare med 

gemensamma förutsättningar och intressen. Detta betyder att målgruppen har gemensamma 

mål och behov som bör vara i fokus inom alla typer av kommunikationssätt med ett företag. 

Enligt Hedman och Palmcrantz (1997), skall målgruppen identifieras redan innan produktens 

utveckling. Att undvika målgruppens åsikter vid utveckling av en produkt leder till 

kommunikationsbrist mellan målgruppen och företaget. Detta kan leda till att företaget får 

brist på kunder och inte blir välkänt inom marknaden.  

 

Enligt Holm (2002)  så skall målgruppen vara:  

 Relevant  

 Kontaktbar 

 Omfattande  

 kvantifierbar  

 

I flera företag finns det lite kunskap om målgruppen och vad som tillfredsställer de. Denna 

brist framträder i samband med brister i marknadsföring av användbara webbsidor som kan 

vara effektiva kommunikationssätt med målgruppen. När fokus ligger på sambandet mellan 

användaren och ett system, förklarar Allwood och Löwgren (1998) att det är viktigt att ett 

system är anpassat till målgruppen. Enligt de, ett bra system är det som alltid uppfyller 

användarens mål och är anpassat till behovet.  

 

När ett företag skall designa en användbar webbsida så bör målgruppen vara i fokus. Detta är 

vad Ottersten och Berndtsson (2002) menar med att en produkt skall uppfylla målgruppens 

behov och krav. Detta betyder att målgruppen redan från början av utvecklingsprocessen 

måste vara med och påverka. Frågan är om företagen i dagens samhälle anpassar sin webbsida 

till målgruppen eller om de bara tänker på att sälja sina produkter utan kommunikation med 

användaren/målgruppen. Vi kommer att undersöka hur användbara webbsidor kan skapas ur 

målgruppens perspektiv. Detta leder till att vi bör fokusera på de olika användbarhetskriterier 

som bör användas på e-handelwebbplatser för att tillfredsställa målgruppen. Resultatet av 

studien kommer vara baserad på insikter för mer användbara webbsidor.  
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1.2 Problemdiskussion  

Det finns många företag i dagens samhälle som använder sig av en webbsida för att 

kommunicera med sin målgrupp runt om i världen. Internet och media används mycket i 

dagens samhälle, vilket har underlättat kommunikationen med människor runt om i världen. 

Informationen som används i en webbsida bör vara lättåtkomlig så att användaren har lätt att 

navigera och förstå den. Problem har alltid varit att webbsidor kan ha brist på att vara 

anpassade till målgruppen/användaren. Enligt Lind & Lind (2006) anpassas materialet på 

internet oftast till en specifik målgrupp. De beskriver att det är användaren som sedan får 

bedöma till vilken målgrupp texten är skriven.  

 

Det finns många företag som inte tänker på att skapa en tydlig webbsida som skall vara 

anpassade till en specifik målgrupp. Vilket leder till att företaget får brist på kommunikation 

med sin målgrupp. Nielsen (2001) beskriver hur personer som designar en webbsida glömmer 

användarens behov, vilket många företag gör då de vill skapa en webbsida. Vi anser att det 

har blivit många företag som glömmer bort målgruppen vid skapandet av en webbsida vilket 

kan vara en nackdel för både företaget och målgruppen. Nackdelen hos företaget är att de 

förlorar mycket pengar, när de lägger ner mycket pengar på en webbsida som senare inte 

uppfyller användarens krav och behov. Nackdelen hos användaren är att det blir svårt att 

använda webbsidan, vilket leder till att den blir meningslös.  

 

Modellen nedan ger oss en tydlig bild på att ”Meddelande” är vårt forskningsämne, 

användbara webbsidor ur målgruppens perspektiv. Där sändaren är både designern av 

webbsidan och företaget och mottagaren är målgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nielsen (2001) påpekar att tanken bakom att skapa webbplatser är att göra det lättare för 

användaren att utföra vissa bestämda uppgifter. Men att bara skapa en webbsida är inte 

lösningen. Här skall företaget tänka mer på sin målgrupp, eftersom det är de som kommer 

använda webbsidan. Åström (2002) påpekar att det finns några grundläggande principer som 

måste tillämpas för att en webbplats skall betraktas som användarvänlig. Vi tycker att dessa 

principer är viktiga eftersom de kommer att underlätta kommunikationen mellan företaget och 

målgruppen.  

 
Westerholm & Åström (2002) påpekar att en designer måste ha kunskaper om användarnas behov 

och färdigheter, samt få en förståelse för vad som användarna uppfattar som svårigheter. Detta 

kan göras genom att kontakta målgruppen och utföra några intervjuer för att få en bra överblick av 

deras uppfattning för att senare kunna framställa användbara insikter.  

 

Trots att många har forskat i detta område, finns det flera företag som inte tar hänsyn till vilka 

förutsättningar som finns för att ha användaren i fokus. Därför kommer vi i vår studie att 

Figur 1: den klassiska modellen som beskriver kommunikationssätet (Bertil 

Lind & Ann Lind 2006) 
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forska vilka förståelseinriktade insikter som kan skapas genom empiridelen och teoridelen. 

Dessa insikter kommer att vara till hjälp för att skapa mer användbara webbsidor med hänsyn 

till målgruppens perspektiv.  

 

 

  

1.3 Syfte 

Vårt huvudsyfte i studien är att identifiera nya insikter för att bygga en användbar e-

handelstjänst baserat på egen forskning och med hjälp av målgruppen. Syftet är att fokusera 

på målgruppen för att veta deras förväntningar och svårigheter vid navigeringen på en 

webbsida.  

 

Syftet är också att skapa förståelse för vilka insikter som behövs vid utformning av 

användbara webbsidor.  

  
 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Baserat på problembeskrivningen kommer våra frågeställningar att vara delade i två delar, en 

huvudfråga och delfrågor.  

 

Vår huvudfråga är: Vilka insikter skapar en användbar webbdesign som passar 

målgruppen? 
 

För att svara på denna fråga måste vi besvara några delfrågor. Våra delfrågor är: 

 

1. Vilka egenskaper skall ett användarvänligt gränssnitt innehålla vad det gäller 

användningen av webbsidan? 

 

2. Hur kan webbsidans utformning påverka kommunikationen med användaren? 

 

3. På vilket sätt är användarna inblandade i utvecklingsprocessen och hur kan vi använda 

dem för att kunna svara på vår forskningsfråga?  

 

4. Vilka kriterier används i dagens samhälle för att uppnå en användbar 

webbplatsdesign? 

 

Det finns ett samband mellan våra delfrågor och vår huvudfråga, där varje delfråga 

kompletterar och förstärker relevansen för huvudfrågan och hjälper med att besvara 

huvudfrågan på ett effektivt sätt.  
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1.5 Förväntade resultat 

Denna studie förväntas påvisa de faktorerna som påverkar användbarheten i en webbsida. Det 

förväntas också att studien underlättar kommunikationen mellan användaren och systemet. De 

olika e-handelsföretag och webbyråerna skall kunna använda studien för att skapa 

användarvänliga webbsidor. Genom denna studie förväntar vi att: 
 

 Hitta egenskaper som ett användarvänligt gränssnitt bör innehålla vad det gäller 

användningen av webbsidan 

 

 Hitta kriterier i dagens teori som syftar till att bygga en användarvänlig webbplats 

 

 Undersöka hur målgruppen är inblandad i utvecklingsprocessen och hur vi kan 

använda de för att besvara på vår forskningsfråga 

 

 Utveckla insikter som kan användas för att uppnå en användbar webbplatsdesign och 

som ökar kommunikationen mellan företaget och målgruppen. Detta kommer göras 

genom både teoridelen och empiridelen 

 

 

1.6 Avgränsningar 

I detta projekt kommer vi att skapa nya insikter för mer användarvänliga webbsidor. Här 

kommer vi att fokusera oss på endast webbsidor och bortse från andra kommunikationssätt 

som reklam och broschyrer. Vi kommer inte gå genom programmering eller JavaScript, 

eftersom vi inte kommer att skapa någon webbsida. Vår empiridel är riktad mot målgruppen 

eftersom studien är skriven ur deras perspektiv, därför valde vi att inte intervjua en 

webbplatsdesigner.  
 

 

1.7 Målgrupp 

Studien handlar om insikter för utveckling av en mer användbar e-handelstjänst webbsida där 

målgruppen är i fokus. Studien har sin fokus på alla som är intresserade av att lära sig mer om 

användbara webbsidor samt hur målgruppens krav och behov skall vara i fokus. De flesta 

företagen kan ta nytta av denna studie samt framtida studenter som vill inrikta sig inom 

begreppen; webbdesign, interaktionsdesign, informationsdesign, grafisk design, användbarhet 

och målgrupp.  
 

Studien kan vara till nytta för personer som skriver uppsatser om det ämnet. Detta kommer 

vara ett underlag där de kan se vilka teorier som används i dagens samhälle samt vilka resultat 

vi har fått från intervjuerna. Studien kan också locka lärare som planerar t.ex. en 

webbdesignkurs, där de kan läsa om användbarhet och andra viktiga begrepp som berör 

området. Studien kan även användas av andra e-handelsföretag som också har tjänsten att 

handla via internet t.ex. Ginatricot, Lindex, m.m.   
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1.8 Förkunskap  

Vi är två studenter som har under vår utbildning studerat många principer inom användbarhet, 

kommunikation, informationsdesign, interaktionsdesign samt grafisk design. Vi har skapat 

webbsidor genom dels olika kriterier och dels genom användarens perspektiv. Vi har till och 

med lärt oss att använda designprogram som används för att skapa webbsidor.  Denna 

förkunskap kommer att hjälpa oss med att genomföra effektiva resultat.  

  

Prototyper, intervjuer, tänka-högt-test samt olika designprogram har tidigare använts för att 

kunna utveckla webbsidor som passar den specifika målgruppen. Eftersom vi har ett stort 

intresse för informatik och design valdes det att genomföra denna studie. 

 

 

1.9 Disposition  

Under den delen, kommer vi ge en överblick över uppsatsens upplägg.  

 

Kapitel 1 – Inledning  
Inledning kommer att skapa en bakgrund kring ämnet vi forskar. Kapitlet kommer innehålla 

följande delar: bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor, förväntade 

resultat, avgränsningar, målgrupp och förkunskap.  

 

Kapitel 2 – Metod  
I kapitlet beskrivs metodologins delar. Här redogörs för vilka metoder som skall användas vid 

insamling av information till studien. Under den delen kommer vi beskriva följande: 

vetenskapligt perspektiv, forskningsstrategi, urval av insamlingsmetod, utvärderingsmetod, 

analysmetod, studiens process, validering av data och presentationsmetod. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk studie 
I kapitlet presenteras litteraturen som ligger till grund både för genomförandet av 

informationsinsamling och för analysen.  

 

Kapitel 4 – Empiri  
I kapitlet sammanställs all resultat från intervjuerna.  

 

Kapitel 5 – Analys  
I kapitlet kopplas den empiriska undersökningen till den teoretiska referensramen i syfte med 

att analysera de och dra parallella slutsatser och insikter.  

 

Kapitel 6 – Diskussion  
I kapitlet redovisas vilka slutsatser som kan härledas utifrån den empiriska undersökningen 

och analysen. Det kommer även att innehålla svar på huvudfrågan, resultat- och 

metodutvärdering samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Kapitel 7 – Källförteckning  
I kapitlet redovisas den referenslitteratur och elektroniska källor som använts i kapitlen 

Inledning, Metod samt Teoretisk referensram. 

 

Kapitel 8 - Bilagor 

I kapitlet kommer intervjufrågorna att presenteras samt layout av företagens webbsidor.  
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2 Metod 

Vi kommer i detta kapitel förklara vilka metoder vi använder oss för att samla in material till 

arbetet. Vi kommer också att förklara varför dessa metoder är viktiga och hur de utförs på ett 

effektivt sätt. Utvärderingsmetoder samt forskningsstrategier kommer att presenteras.  

 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Det är viktigt att bestämma vilken typ av kunskap som eftersträvas i en studie för att kunna 

välja rätt metod om passar utvecklingsprocessen. Här är det viktigt att påpeka varför vårt 

forskningsområde är värd att utveckla och hur den kan påverka omgivningen. Vid utveckling 

av förståelseinriktad kunskap måste vi som webbutvecklare bestämma intressanta egenskaper 

som lockar målgruppen genom att använda sig av särskilda perspektiv. Vårt val i projektet var 

att använda designerperspektivet eftersom vi vill skapa förståelse för vilka insikter som skapar 

en användarvänlig webbplats för att få nöjd målgrupp och företaget. 

 
Det finns många olika vetenskapliga förhållningssätt, men de mest centrala synsätten är 

hermeneutik och positivism. Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse. Det är en 

forskningsmetod där tolkningen är i centrum. Enligt Patel & Davidson (2003), handlar 

hermeneutik om att tolka hur mänskligt liv och existens kommer till uttryck i det talade och 

skrivna språket samt människors handlingar. Tillgången till forskningsobjektet skall vara 

tankar, intryck, känslor, förförståelse och kunskap. Dessa komponenter bör inte vara ett 

hinder för forskaren. Detta betyder att hermeneutiken innebär läran om tolkningarnas teori 

och praktik. 
 

Till skillnad från positivismen som studerar forskningsproblemet del för del försöker 

hermeneutikens forskare pendla mellan delarna och helheten, för att få en fullständig 

förståelse av problemet.  Positivismen defineras som hermeneutikens raka motsats. Den 

innebär att tänkandet grundas på "fakta", dvs. kunskap som baseras på sinneserfarenhet. 

Hartman (2004) förklarade begreppet som en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs 

av teorier. Här skall teorier innehålla termer som refererar till mätbara företeelser och satser 

som anger samband mellan dessa företeelser. Enligt Patel & Davidson (2003) förklaras 

begreppet som verklig och tillgänglig kunskap för våra sinnen och förnuft. 

 

Patel & Davidson (2003) påpekar att forskaren skall kunna bygga logiska iakttagelser som är 

prövbara, detta görs genom att reducera komplexa företeelser till enkla delar. Forskare som 

använder denna metod måste se till att resultat inte påverkas av hans/hennes politiska, 

religiösa och känslomässiga läggning. En hermeneutisk studie är en form av undersökning 

som identifierar alla faktorer som påverkar miljön där studien utförs, vilket beskrivs av Patel 

& Davidson (2003)  som att titta på delarna och på helheten vid analys av data. Det är viktigt 

att läsa igenom texten flera gånger och att koppla all data till problemområdet. Det är också 

viktigt att jämföra det insamlade materialet för att hitta gemensamma aspekter mellan data 

vilket leder till att nya teorier kan utvecklas.   
 

Vi valde att använda oss av det hermeneutiska synsättet, eftersom vi vill skapa en förståelse 

för vilka insikter inom design som kan göra en webbsida användarvänligt. Vi valde att blanda 

in våra tankar, känslor, intryck och kunskap i projektet för att kunna svara på 

forskningsfrågan på ett bra sätt. I vår studie hade vi två aspekter i fokus, målgruppen och 

webbsidan samt hur kan vi göra deras interaktion lättare. Därför tycker vi att det 
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hermeneutiska synsättet passar mer än det positivistiska, eftersom det handlar om det 

mänskliga livet och hur det uttrycks i handlingar.  

 

Patel & Davidson (2003) menar att hermeneutiken kan skapa nya kunskaper genom 

människors språk. Inom hermeneutiken använder forskare sina tankar samt känslor, vilket har 

likheter med den kvalitativa datainsamlingen. Delarna måste utforskas lika mycket som 

helheten samt att det finns inte en start- eller slutpunkt för olika tolkningar, vilket används 

även inom den kvalitativa datainsamlingen. Genom hermeneutiken, kan koppling hittas 

mellan den och kvalitativ dataanalys. Texten bör läsas igenom flera gånger och skapa nya 

teorier genom en väl genomförd dataanalys. 

 

Inom den kvalitativa metoden, beskrivs hermeneutiken som ett kännetecken för förståelse och 

tolkningssystem. Detta betyder att forskarens tankar, kunskaper och förståelse kan vara en 

fördel inom forskningsområdet. Enligt Andersen (1994) är det hermeneutiska synsättet 

grunden för den kvalitativa metoden, där information om människor och deras liv samlas. 

Därför skall den kvalitativa metoden användas i vår studie, där vi undersöker problemområdet 

utifrån tolkningar och förståelse.  

 

Vi valde att använda oss av det hermeneutiska synsättet eftersom vi vill blanda in människans 

beteende med hjälp av intervjuer som genomfördes med målgruppen.  

 

 

2.2 Forskningsstrategi  

Vår dagliga interaktion med internet har visat att alla webbsidor skiljer sig vad gäller enkelhet 

och användbarhet. Detta gör att vi vill forska vidare i ämnet och fördjupa oss i vilka faktorer 

som ur ett användarperspektiv bidrar till att förbättra en webbsida och göra den enkel att 

använda. Teorierna vi har läst i tidigare kurser om olika designprinciper har också väckt 

intresse inom oss för att forska mer i ämnet. Vi valde att använda oss av två 

undersökningsformer, den deskriptiva och den explorativa. Tanken bakom vårt val var att den 

deskriptiva undersökningen kommer hjälpa oss med att ta upp dagens teorier som handlar om 

att skapa användarvänliga webbsidor. Den explorativa undersökningsformen hjälpte oss att 

förbättra dagens webbsidor genom det resultat vi kommer få.   

 

Kvalitativ forskning innebär att fokusera på mjukdata såsom intervjuer och tolkande analyser. 

Denna typ av forskning används för att besvara olika frågor som t.ex. ”vad är detta?”  Vi 

behövde använda oss av denna forskningstyp för att kunna besvara några delfrågor om vad 

användbarhet innebär samt förklara andra begrepp inom området webbdesign. Denna metod 

har varit till stor hjälp men räckte inte för att uppnå syftet med vår forskning. 

 

Kvantitativ forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder som enkäter och analys av data. Denna typ av forskning används om forskaren 

vill besvara frågor som t.ex. Var? Hur? Vilka är skillnaderna? och Vilka är relationerna? 

Denna metod var också viktig att använda sig av, eftersom vi ville förklara skillnaden mellan 

grafisk design, informationsdesign, kommunikation och interaktionsdesign samt hitta 

relationerna mellan dessa begrepp. Denna metod räcker emellertid inte för att kunna uppnå 

syftet med forskningen. 
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Det finns tre olika forskningsstrategier som Patel och Davidsson (2003) tar upp. Dessa 

strategier handlar om hur forskaren kan relatera teorin och empirin. Dessa strategier är: 

induktion, deduktion och abduktion. 

 

Ett induktivt arbetssätt handlar om att forskaren studerar ett ämnesområde utan förkunskap 

om ämnet. Resultat från forskningen kommer att formulera en ny teori. Ett deduktivt 

arbetssätt innebär att studera verkligheten utifrån en teori. Här ställs det upp hypoteser som 

testas i empirin. Ett abduktivt arbetssätt handlar om att utgå ifrån en befintlig teori för att 

sedan testa den i verkligheten. Utifrån tidigare teorier samt resultat av empiridelen kommer 

forskaren att komma på nya teorier.  

 

I studien kommer vi att gå igenom tidigare teorier inom ämnet webbdesign för att sedan 

undersöka dessa teorier i verkligheten. Baserat på tidigare teorier och resultat från empiridelen 

kommer vi att skapa nya insikter för användbarhet. Vi kommer att använda det induktiva 

arbetssättet där resultatet är baserat på insikter för användbara webbsidor.  

 

 

2.3 Urval av insamlingsmetod 

2.3.1 Teoretisk undersökning 

För att vi skall kunna skapa en effektiv undersökning så bör vi läsa igenom tidigare teorier 

och undersökningar. Vi har använt oss av insamling av teorier genom böcker, artiklar och 

tidigare uppsatser för att förstå problemområdet. Vi sökte litteratur i ämnet webbdesign. Våra 

sökord var: användbarhet, grafisk design, interaktionsdesign, informationsdesign och 

kommunikation. Genom erkända forskare/auktoriteter inom ämnesområdet webbdesign har vi 

fått en för förståelse för ämnet webbdesign. Även internet var till stor hjälp inom vår 

forskningsstudie, för att söka efter lämplig litteratur.  

 

Vi bör ta del av den aktuella webbutvecklingen och lära känna de tidigare använda teorier 

som hör ihop med vårt område. Strukturen på vår rapport var baserad på att först redogöra för 

teorier som tillhör vårt forskningsområde. Vi kommer också att utveckla nya insikter som hör 

ihop med både teorierna samt målgruppen.  

 

2.3.2 Empirisk undersökning 

I vår studie vill vi utveckla kommunikationen mellan användaren/målgruppen och företaget 

eller designern. Detta betyder att vi vill samla in data som skall hjälpa oss att uppnå syftet i 

denna studie. Vi har genomfört olika typer av intervjuer dels med målgruppen, och dels med 

företagen för att ta reda på vad deras tankar. En diskussion med målgruppen har gett oss 

många nya idéer för mer utvecklade insikter inom vårt forskningsområde.  

 

Under intervjuerna ställde vi upp frågor till målgruppen vilka gav oss nytta i analysdelen. Vi 

försökte undvika missförstånd med målgruppen genom att använda oss av väl genomtänkta 

frågor. Vi har använt oss av de olika principer som finns med i boken ”Forskningsmetodikens 

grunder” skriven av Patel & Davidson (2003). Det finns också två typer av intervjuer som 

Bryman (2001) tar upp vilka är:  

 

 Ostrukturerade intervjuer - där teman bestäms trots att intervjuaren inte har 

förberett frågorna innan intervjun, men är mer som diskussion mellan två personer 
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 Delvis strukturerade – där de olika frågorna har bestämts, samt teman som skall tas 

upp, andra frågor kan även dyka upp 

 

Vi använde en blandning av dessa intervjuer där vi dels har förberett frågorna innan intervjun 

och dels kom på nya frågor under intervjun. Här hade vi tagit hänsyn till att flera frågor kan 

dyka upp under intervjun med deltagarna av testet. En diskussion med deltagarna kan också 

vara något bra att använda sig av eftersom den kan ge oss mer data, flera tankar och idéer. En 

diskussion efter en intervju kan också hjälpa oss att nå bättre slutsatser. 

 

Vi valde att genomföra tänka-högt-test för två olika e-handelsföretag. För varje webbsida 

valdes 2 uppgifter och 6 deltagare fick vara med och delta. De två uppgifterna är baserade på 

dels målgruppen och dels vårt forskningsområde. Vi gav deltagarna två uppgifter att utföra på 

varje webbsida. Baserad på de uppgifterna har vi ställt upp våra frågor. Frågorna hade en 

variation, som belyste olika principer som utseende, interaktionssvårigheter, reklam och olika 

sökningsvanor. 

 

Deltagarna är utvalda att presentera olika bakgrunder för att samla in så mycket fakta så 

möjligt och veta mer om vad de olika deltagarna tycker och tänker vid användningen av 

webbsidan. En bred variation av bakgrund bland deltagarna bidrar till att samla data som är 

mycket användbar för vår studie. Vi genomförde intervjuer med deltagare som har goda 

kunskaper inom IT och som är nybörjare inom användningen av IT-systemet. Val av deltagare 

var baserat på olika faktorer såsom: ålder, kön, kultur, datorvana, yrke osv. Detta har hjälpt 

oss att samla in data från den breda målgruppen på olika sätt eftersom våra respondenter är 

olika. 

 

 

2.4 Utvärderingsmetod 

Utvärderingsmetoden används för att skapa en bra kvalité för vår insamlade data. Varje 

forskningsmetod har sina egna utvärderingar. Starrin, G & Svensson (1994) förtecknade några 

utvärderingsprinciper som är lämpliga vid kvalitativ forskning. Vi har beskrivit och förklarat 

vad dess principer är samt varför de är viktiga.  

 

Det är viktigt att strukturera vår studie. Detta kommer göra uppsatsen mer läsbar för läsaren. 

Strukturering görs genom t.ex. att göra en innehållsförteckning, dela upp uppsatsen i 

kategorier, ta hänsyn till radavstånd, inte göra texten så kompakt m.m.  

 

Empirisk förankring uppnås genom att intervjua flera användare efter att de har använt en 

webbsida för att sedan jämföra våra tillgängliga teorier med resultat från dessa intervjuer. För 

att vårt insamlade resultat från intervjuerna skall vara trovärdiga, har vi tagit hänsyn till etiskt 

värde. Detta gjorde vi genom att låta våra intervjuade personer välja ifall de vill vara 

anonyma eller inte vid utförandet av testet. Detta har inte påverkat studiens resultat på ett 

negativt sätt utan det hjälpte oss att få trovärdig information eftersom deltagaren inte behöver 

känna behov av att dölja känsliga uppgifter.  

 

En annan bra princip att tänka på vid utförandet av kvalitativ forskning är att ta hänsyn till 

konsistens, vilket innebär att se hur de olika delarna i rapporten hänger ihop. Vi har sett till att 

ställa frågor och efterfrågor som ledde oss till besvarandet av forskningsfrågan. Vi såg till att 

uppsatsen är så innebördsrik som möjligt. Detta gjorde vi genom att skapa en rik bild av 

projektet som kommer hjälpa läsaren att förstå rapporten på ett bra sätt. 
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Intern logik är en viktig princip vid utförandet av en studie. Här gäller det att skapa en balans 

mellan forskningsfrågorna, datainsamling och analysmetod.  

 

Dessa principer är viktiga eftersom de leder till bra resultat. Att utföra intervjuer är inte det 

viktigaste, det viktiga är att få bra resultat som hjälper oss besvara vår frågeställning. Vi 

tycker att det är omöjligt att få bra resultat om utvecklaren bortser från principerna som 

Starrin, G Svensson förtecknade år 1994.  

 

Kvantitativ forskning har också viktiga utvärderingsmetoder som måste följas för att resultatet 

skall vara så användbar som möjligt. Nedanstående punkter beskriver kvantitativa 

forskningsprinciper för intervjuer: 

 

 Att ha en bred bild av ämnet för att kunna ställa rätt frågor 

 

 Att kunna jämföra de olika grupper resultat vid olika tidpunkter 

 

 Att ställa en fråga i taget för att inte stressa den som besvarar frågan 

 

 Att undvika allmänna frågor och vara så specifik som möjligt 

 

 Att se upp för skillnaden mellan hur något uppfattas och hur något är 

 

 Att gå genom frågorna innan de ställs 

 

 Att ge målgruppen frihet att vara anonyma för att information skall vara trovärdiga 

 

 

 

2.5 Analysmetod 

Det finns flera metoder att samla in data. Forskaren skall vara noga med att inte behandla sin 

insamlade information som teorier. Den insamlade informationen behöver bearbetas och 

analyseras för att kunna dra logiska slutsatser. Kvalitativ forskning innebär att fokusera på 

mjukdata såsom intervjuer och tolkande analyser. Denna typ av forskning används för att 

besvara frågor såsom: ”vad är detta?”  Vi har använt oss av denna forskningstyp för att kunna 

besvara några delfrågor, såsom vad användbarhet innebär samt förklara andra begrepp inom 

området. Denna metod var till nytta men räckte inte för att uppnå syftet med vår forskning. 

Enligt Patel & Davidson (2003) krävs det oftast att det tillgängliga materialet skall vara i 

textform för att kunna genomföra den kvalitativa bearbetningen.  

 

Kvantitativ forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder såsom enkäter och analys av data. Denna typ av forskning används om 

forskaren vill besvara frågor såsom Var? Hur? Vilka är relationerna? Vilka är skillnaderna? 

Denna metod är också viktig att använda under undersökningen, eftersom vi vill förklara 

skillnaden mellan grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign samt hitta 

relationerna mellan dessa begrepp. Intervjuerna som har genomförts har sammanfattats och 

använts i den empiriska undersökningen som sedan jämfördes med teoridelen.  
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Det var 6 olika respondenter som blev intervjuade för varje webbsida. Detta var en fördel 

eftersom det blev flera åsikter att jämföra samt ta nytta av. Intervjuerna jämfördes för att 

kunna se likheterna samt skillnaderna mellan respondenterna. Resultatet från intervjuerna var 

till grund för studiens resultat, vilket betyder att intervjumaterialet studerades noga och 

jämfördes för ett effektivt resultat. Skillnaderna samt likheterna kategoriserades mellan 

teoridelen samt empiridelen för att undersökningsfrågorna skall kunna bli besvarade. Vi 

använde oss av en komparativ analys där resultat från empiridelen jämfördes.  
 

Figur 2 visar hur den empiriska och teoretiska delen kommer att behandlas för att nå 

slutsatsen. Vi genomförde ett tänka-högt-test och intervjuer för både H&M och KICKS 

webbsida. Detta innebär att vi hade sex intervjuer för varje webbsida. Under genomförandet 

av tänka-högt-testet, hade vi spelat in och antecknat deltagarnas reaktioner och sedan frågat 

de angående vilka saker de uppfattade som svår vid navigering (se bilaga 1). Vi jämförde våra 

anteckningar och svaren från intervjuerna för att sedan sammanfatta vad alla deltagare hade 

för svårigheter.  De viktigaste teorierna som tillhör studien jämfördes med innehållet av 

webbsidorna och deltagarnas reaktion vid navigeringen. De sammanfattade resultaten ledde 

till en analys där både teoridelen och empiridelen jämfördes. Sammanfattning från den 

teoretiska delen jämfördes med den empiriska delen där en diskussion skedde för att kunna 

skriva en relevant slutsats. 
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Figur 2: Modell över analysarbetet (egen figur) 
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2.6 Studiens process 
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2.7 Validering av data 

Det är viktigt att skapa en vetenskaplig studie som är baserad på trovärdig information, detta 

kommer i sin tur att leda till en högre kvalité. Goldkuhl (2011) tog upp några kriterier som 

kännetecknar vetenskaplig kvalité. Dessa kriterier är: 

 

 Noggrannhet: att utföra arbetet på ett metodiskt och logiskt sätt 

 

 Relevans: innebär att kunskapen skall vara betydelsefull baserat på mål och syfte 

 

 Tydlighet: innebär att allt inom en vetenskaplig studie skall vara tydlig och lätt att 

förstå. Detta kommer göra studien lättare att granska och kommer hjälpa till med att 

skapa sammanhang mellan de olika punkterna 

Eftersom vi valde att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv som syftar till att skapa förståelse 

kring ett visst ämne, är det viktigt att vara tydlig i sina tidigare åsikter om ämnet. Larsson 

(1994) anser att forskaren på detta sätt kan följa sin tankegång och bedöma forskningen 

kritiskt utifrån de kraven som han har ställt. Detta kommer också att skapa en tydlig 

diskussion som leder fram till effektiva resultat. 

 

Vad det gäller den empiriska undersökningen, har Starrin & Svensson (1994) tagit upp några 

kriterier som kan vara bra att tänka på. Etiskt värde är ett viktigt begrepp som skapar bättre 

trovärdighet. Med etiskt värde menas det att kunna hitta en balans mellan ny kunskap samt att 

ge de intervjuade personerna rätt att vara anonyma vilket ökar trovärdigheten. Teoritillskott är 

också ett viktigt begrepp i den empiriska undersökningen. Teoritillskott handlar om att 

relatera sina resultat till tidigare forskning. Här måste forskaren tolka data och koppla de till 

tidigare teorier för bättre resultat. Alla dessa punkter togs hänsyn till under validering av data. 

 

 

2.8 Presentationsmetod 

Goldkuhl (1998) tycker att kunskapsutvecklingsarbete inte har ett värde om de inte 

presenteras eller genomförs på ett lämpligt sätt. Det finns flera olika presentationsformer t.ex. 

textuellt, muntligt och inspelat. 

 

Vi kommer att presentera vårt projekt textuellt för att skapa en överblick och förståelse för 

läsaren. Här är det viktigt att strukturera projektet på ett bra sätt så att läsaren kan finna den 

kunskap som han/hon söker. 
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3 Teoretisk studie 

I detta kapitel beskriver vi de teorier som berör vårt problemområde. Centrala begrepp 

kommer att vara till nytta för vårt resultat. I slutet av detta kapitel kommer en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen med koppling till delfrågorna att 

presenteras 

 

 

3.1 Nyckelbegrepp  

Vissa begrepp som vi kommer att använda i denna studie kommer vi att beskriva nedan. 

Dessa begrepp är fokus i vår studie och vi har beskrivit de nedan för att underlätta för läsaren. 

 

3.1.1 Målgrupp/användare  

Målgrupp/användare är personen som är i fokus i vår studie och är personen som skall 

använda webbsidan. Målgruppen enligt Molich (2002) är en grupp av användare som har 

gemensamma intressen, förutsättningar, krav och behov på webbsidan. Enligt Gulliksen & 

Göransson (2002) så är användaren den som integrerar med en webbsida för att genomföra en 

viss uppgift.  

 

3.1.2 Användbarhet  

ISO definierar användbarhet som ”Den grad i vilken specifik användare kan använda en 

produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang”. Vilket innebär att målgruppen bör kunna 

använda webbsidan utan att det uppstår några problem eller missförstånd.  

 

3.1.3 Utvecklare  

En utvecklare är personen som kan utveckla ett system på ett effektivt sätt. Utvecklaren har 

även i uppgift att lösa problemen som kan uppstå.  

 

3.1.4 Tillfredsställelse  

Tillfredställelse definieras som mått på användarens attityder vid användning av en produkt. 

Begreppet refererar till graden på de positiva känslorna som användaren får då han använder 

produkten. Tillfredsställelse innebär också att produkten inte skall inneha obehag utan den 

skall bidra till att användaren får bra attityd och positiva känslor vid interaktion med 

produkten. 

 

3.1.5 Webbsida 

I en webbsida kan det finnas bilder, text och mycket annat som användaren kan integrera med 

för att nå ett specifikt mål. För att ett företag skall kunna vara känd och kommunicera med 

målgruppen så är en webbsida mycket bra idé att använda.  
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3.1.6 Användarvänlighet  

En webbsida skall också kunna användas på ett effektivt sätt och vara anpassat till 

målgruppens behov. Att målgruppen genomför en viss uppgift i en webbsida utan 

missförstånd kan vara en fördel för företaget och användaren. Enligt Gullikson & Göransson 

(2002) så skall användaren inte uppleva systemet som jobbig eller obehaglig att integrera 

med. Vissa exempel på mer användarvänliga webbsidor kan vara: 

 

 Informationen skall vara tydlig i en webbsida 

 Webbsidan skall vara enkel strukturerad  

 Webbsidan och användaren skall kunna nå sina mål  

 Webbsidan skall kunna kommunicera med målgruppen 

 

3.1.7 Användargränssnitt  

Användargränssnitt skall vara som en länk mellan användaren och webbsidan. Det är viktigt 

att användaren är i fokus vid utveckling av webbsidan. Användargränssnitt innehåller två 

vikta saker:  

 

 Inmatning – handlar om vad användaren anger för uppgifter för att kunna påverka ett 

system 

 Utmatning – innebär resultatet av användaren handling på systemet 

 

3.1.8 Utvärderingssätt  

Utvärderingssätt handlar om sättet vi kommer använda oss utav för att utvärdera en webbsida. 

Detta kommer vi göra genom intervjuer. Intervjuer kan vara ett effektivt sätt att kommunicera 

med användaren och veta deras behov innan webbsidan skapas.  

 

Vi kommer även att analyser två olika e-handelswebbsidor som har samma syfte. En 

jämföring av webbsidorna kommer hjälpa oss att skapa insikter för mer användbara 

webbsidor.  

 

3.1.9 Layout  

Eriksson & Nilsson (2001) anser att webbsidans layout måste hjälpa användaren med att hitta 

rätt information, och företaget med att framhäva sin affärsidé och varumärken. 

 

Viktiga saker att tänka när det gäller webbsidans layout är: begränsat antal teckensnitt och 

färger, lagom mycket information på varje sida, text i lagom storlek på bakgrund som ger 

tillräckligt kontrast och tomma ytor var ögat kan få vila. När det gäller tekniken så skall inte 

bilder och rörliga banner som poppar upp plötsligt skymma texten eller störa navigeringen 

(Lundén, 1999). 

 

3.1.10 Användningskvalitéer  

De allra viktigaste användningskvalitéer är följande: 

 

 Enkelhet 

 Snabbhet 

 Feedback 
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 Tät koppling 

 Användarvänlig  

 

Webbsidan skall vara så enkel strukturerad som möjligt för användaren. Det är viktigt att 

webbsidan inte är komplicerad utan kan lösa användarens uppgift. Med enkelhet skall 

användaren dels få en underlättning med att genomföra olika uppgifter och dels skall kunna 

komma ihåg webbsidan med hjälp av den enkla layouten.  

 

Om en webbsida har en enkel layout, kommer användningen av webbsidan vara snabb. 

Snabbhet är en viktig punkt som vi måste tänka på. Användningen av webbsidan skall vara 

effektiv, enkel och användarens uppgift skall genomföras snabbt. Feedback ger mer 

förtydlighet om informationen som är tillgänglig och användaren kan t.ex. få feedback om att 

han/hon har fyllt i felaktig information. Tät koppling kan användas för att hjälpa användarna 

att veta vart de befinner sig i processen. Webbsidans designer kan använda sig av olika 

stegformer så att användaren kan t.ex. genomföra bokningen hos frisören på ett enkelt sätt. 

 

Webbsidan skall också vara användarvänlig, där informationen skall kunna vara tydlig för 

användaren att hitta. De flesta användare tycker om webbsidor som innehåller tydlig 

information som underlättar genomförandet av uppgiften.  

 

3.1.11 Gränssnitt  

Ett välutformat gränssnitt omfattar rubriker som är lätta att skilja från varandra och som 

tydligt visar huvudfunktionerna. Med andra ord bör användarna veta omedelbart vad 

gränssnittets huvudsakliga syften är genom att läsa dess rubrik. Gränssnitten måste kunna 

fördela information, minimera informations överbelastning och hantera användarnas 

uppmärksamhet (Head, 1999). 

 

3.1.12 Funktionalitet  

Under designprocess, skall en designer identifiera vilka handlingar som skall utföras: sökning, 

beställning, bokning, registrering, m.m. Komplexa handlingar måste kunna fördelas i mindre 

delar vilket kan underlätta identifiering av fel som kan uppstå. Van Dijck (2003) tycker att 

kategorisering och indelning av informationen på webbsidan skall kännas bekant för 

användaren när det gäller innehållet och funktionalitet. Enligt Gulliksen & Göransson (2002) 

betraktas detta som en del av användbarheten i en webbsida. 

 

3.1.13 Utseende  

Utseendet av webbsidan ger det första intrycket. Första intrycket skall vara positivt, eftersom 

användaren bildar sina uppfattningar beroende på vad de ser. Sundström (2005) tycker att 

webbsidan skall vara läsbar för att användaren skall kunna genomföra sina uppgifter. 

 

Färg och visuella element bör användas sparsamt så att användarna lättare kan koncentrera sig 

på uppgifter som skall genomföras (Head, 1999). Grafik i form av teckningar, figurer eller 

bilder som endast har estetiskt syfte upplevs som irriterande speciellt om nedladdningstiden 

påverkas negativt (Molich, 2002). 

  

Nielsen (2001) hävdar att enkelheten vinner alltid över komplexiteten. Om gränssnittet 

fungerar utmärkt utan ett visst element då skall det tas bort. Enligt människa - 
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datorinteraktionsprinciper om estetik, bör gränssnittet kommunicera visuellt och hjälpa 

användarna att ta till sig information och utföra uppgifter som webbsidan erbjuder (Head, 

1999). 

 

3.1.14 Språk  

Alibasic och Friberg (2002) hade tagit upp språkdelen i tidigare undersökningar. Enligt 

Alibasic och Friberg, måste användaren kunna skumma igenom texten och ändå förstå 

innehållet. Detta kräver att innehållet av webbsidan skall vara välstrukturerad.  När det gäller 

länkar och kategorier, anser Van Dijck (2003) att dess benämning skall vara tydlig och 

självförklarande. Petersson at al (2004) tycker att det är svårare att läsa en text på skärm än att 

läsa det på papper. Vilket betyder att texten bör vara kortfattad och koncist så att användaren 

tar till sig information. Här påpekar Petersson at al (2004) också att användarnas intresse 

måste väckas upp genom lockande rubriker och länkknappar. Däremot påpekar Nielsen 

(2001) att allt detta skall ske utan att användaren skall behöva spendera mycket tid åt att leta 

efter information.    

 

3.1.15 Struktur  

Strukturen handlar om ordning och organisation. Den handlar om webbsidornas fördelning i 

olika avdelningar för att kännas logiska för användarna (Sundström, 2005). De flesta 

webbsidorna använder sig av hierarkisk struktur, vilket innebär att informationen blir mer 

detaljerad nivå för nivå (Nielsen, 2001). Strukturen bör hållas till max fyra nivåer så att all 

information kan nås från startsidan genom max tre klick (Petersson at al, 2004). 

 

Nielsen (2001) påstår att dålig informationsstruktur innebär dålig användbarhet. Han påpekar 

att en webbsida inte skall avspegla företagets organisationsstruktur utan den måste uppfylla 

användarnas behov. Därför har Petersson at al,(2004) skapat en webbplatsöversikt ”Sajtkarta” 

för att hjälpa företag med att skapa bra strukturerade webbsidor. Kartan innehåller tre nivåer 

där startsidan är första nivån. Startsidan har andra undersidor (se figur 4). Användaren skall 

alltid kunna gå tillbaka till startsidan oberoende i vilken nivå han befinner sig i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Hierarkisk struktur av en webbplats (Petersson at al, 2004) 
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3.1.16 Trovärdighet  

Trovärdighet är ett av de viktigaste huvudmålen på en webbsida. För att skapa en trovärdig 

webbsida är det viktigt att den har fungerande länkar och regelbundna uppdateringar (Nielsen, 

2001). Användarna bör känna förtroende vid användningen av webbsidan. För att få deras 

förtroende, rekommenderar Sundström (2005) att:  

 

 Tydliggöra vad webbplatsens syfte är 

 

 Tydliggöra webbsidans logotyp 

 

 Ha en kontaktperson till webbsidan så att användaren kan kontakta personen genom e-

post eller telefon 

 

 Regelbunden kontrollering av webbsidans länkar och information 

 

 Beskriva hur användarnas uppgifter skyddas och vad de används till 
 

3.1.17 Tillgänglighet 

Vilket betyder att webbsidan skall vara tillgänglig när användaren behöver den. Systemet 

skall kunna vara lätt att använda för människor med särskilda behov som t.ex. handikappade 

och dyslexi. Den skall också vara anpassad till människor med kulturella skillnader.  

 

 

 

3.2 Relevanta ämnesområden  

3.2.1 Grafisk design  

”Grafisk design avser arbetet med att planera och utforma grafiska produkter med hänsyn till 

utförande (format, sidantal, materialspecifikation, layout och typografi) såväl praktiska som 

estetiska aspekter” (Pettersson, 2003). Det är viktigt att veta vilka olika metoder vi kan 

använda oss av för att lyckas med att locka vår målgrupp, men samtidigt uppfylla deras krav 

och behov.  

 

3.2.2 Interaktionsdesign  

”Den process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de 

bruks orienterade egenskaper (strukturella, funktionella, estetiska) hos en digital artefakt för 

en eller flera uppdragsgivare” är definitionen på interaktionsdesign enligt Löwgren & 

Stolterman (2004).  

 

3.2.3 Informationsdesign 

”Informationsdesign (ID) består av forskning om principer för analys, planering, presentation 

av meddelanden – deras innehåll, språk och form. Oavsett vilket medium som används skall 

en välutförd informationsdesign uppfylla estetiska, ekonomiska, ergonomiska samt 

ämnesmässiga krav ” (Pettersson, 2002). 
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3.2.4 Användbarhet och användarvänlighet  

Sundström (2005) definierar användbarhet som en viktig teori att tänka på vid skapandet av 

webbsidan. Det är mycket viktigt att webbsidan skall vara användarvänlig i sin typografi, 

navigation och hastighet samt att användaren skall ta nytta av webbsidan. Webbsidan kan vara 

välgjord, men om nyttan är lika med noll blir det ingen användbarhet och tvärtom 

(Sundström, 2005). 

 

3.2.5 Kommunikation  

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” vilket betyder att något blir 

gemensamt och då menas det att det bör vara en sändare och en mottagare. Enligt Lind & 

Lind finns det även faktorer som påverkar kommunikationen mellan användaren och 

webbsidan negativt. Alla vi är olika och har olika tankar, kunskaper, bakgrunder och 

intressen. Allt detta kan påverka kommunikationen mellan användaren och webbsidan där det 

är viktigt att sändaren/designern är medveten om dessa skillnader.  

 

3.2.6 Tillfredsställelse  
Det är viktigt att fokuserar på tillfredställelsen som användare känner när de använder ett 

system. Användaren måste kunna använda systemet utan att den orsakar irritation eller 

obehag. Här gäller det att systemet skall vara behaglig, subjektiv och tilltalande. Med andra 

ord, anses tillfredställelse vara frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av 

en produkt (Nilsen, 1993). 

 

3.2.7 Koppling mellan de relevanta ämnesområden och forskningsfrågorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations-

design
Tillfredställelse Kommunikation
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design
Grafisk design

Vilka egenskaper skall ett 

användarvänligt gränssnitt 
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användaren?
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Användbarhet

Huvudfråga: Vilka 
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webbdesign som passar 
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Figur 5: Teoriområden kopplad till forskningsfrågorna (egen figur) 
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3.3 Tidigare forskning  

Det finns många studier som har gjorts inom området användbarhet, kommunikation och som 

behandlar området webbdesign. En studie som har gjorts inom området användbarhet och som 

är skrivin av Osman, Mohamed & Samlija, Danela, (2008) handlar om hur grafisk design 

förhåller sig till användbarhet.  

 

Nielsen (2001) skrev mycket om designprinciper som kan vara till nytta vid skapandet av 

användbara webbplatser. Han menar att en webbsida skall vara välutformade för att fånga 

uppmärksamheten hos användaren. Bengtsson & Olsson (2010) behandlar området 

kommunikation, vilket skrevs i Göteborgs Universitet. Eftersom vår studie i princip handlar 

om kommunikation och användbarhet är denna forskning mycket relevant. Den handlar om 

hur kommunikationen fungerar mellan företaget ”Troman” och dess kunder. För att undersöka 

detta gjordes det en enkätundersökning som visade att kommunikationen mellan företaget och 

kunderna inte var i gott skikt.  

 

En webbsida skall vara tillgänglig för användaren och en forskning som behandlar 

tillgänglighet är skriven av Hansson & Nordlund (2010). I denna studie var det viktigt att ha 

olika kunskaper om begreppet webbstandard för att en webbsida skall vara tillgänglig för alla. 

Det har skrivits många arbeten inom området användbarhet och en utav dessa är Baheci 

(2009). Det som undersöktes i denna studie är hur användbarhet i samband med användningen 

av IT-systemet kan påverka användaren. Det finns många användbarhetsprinciper som bör 

vara i fokus vid skapandet av en webbsida samt att användaren bör vara nöjd vid 

användningen av IT-systemet.  

 

En annan forskning som har gjorts inom området användbarhet är skriven i Högskolan i 

Borås, (Hansson & Sabanovic 2009). Syftet med undersökningen är att skriva om olika 

principer som kan förbättra användbarheten inom IT-systemet. En annan studie som vi tycker 

är mycket användbar inför vår studie är skriven av Alibasic och Friberg (2002). De menar att 

det är användaren som skall vara i fokus och som är slutanvändaren. Användaren skall kunna 

vara med och avgöra hur en webbsida skall vara utformad så den passar den rätta målgruppen. 

Resultatet har också visats att användarnas åsikter kring den grafiska utformningen av en 

webbsida var delvis betydelsefulla för de som utvecklade webbplatser, medan funktionell 

design och innehåll ansågs vara av stor betydelse. 

 

Det som kan vara bra i sådana situationer är att använda sig av olika kriterier inom 

huvudområdet, användbarhet. Andersson (2008) tar upp viktiga kriterier inom området 

användbarhet. Andersson diskuterar också hur viktigt det är att designern av webbsidan skall 

ha kunskaper om målgruppen. Vi alla är olika och har olika bakgrunder som kan påverka oss 

vid användningen av en webbsida. I dagens samhälle är fokuset på layouten mer viktig än 

webbsidans funktionalitet. Detta leder till att målgruppen samt funktionaliteten av en 

webbsida alltid glöms av. Som i sin tur påverkar kommunikationen mellan målgruppen samt 

webbsidan negativt.  
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3.4 Relevanta litteraturskällor 

Under litteraturgenomgången, samlade vi information med hjälp av de olika litteraturerna för 

att kunna utföra denna studie. Litteraturen var till hjälp när det gäller att hitta teorier som är 

relevanta till vår studie. Vi fokuserade oss på att hitta trovärdiga teorier som vi kan 

tillsammans med empirin basera vår forskning på. Teorier som kunde användas som underlag 

till vår studie tog vi upp i forskningsområdet, för att kunna få en helhetsbild. Det kan vara 

svårt att hitta en teori och utgå från den för att förklara en begrepp, eftersom teorier har 

kopplingar till varandra som samspelar för att ge en helhetsbild över ett visst område. 

Litteraturen som vi hittade under litteraturgenomgången var kopplade till forskningsområdet. 

Vi fokuserade oss på litteraturer som anses vara relevanta och användbara till studien. 

 

En utav dem viktigaste litteraturen inom planering och strukturering är boken 

”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning”, 

skriven av Patel och Davidson (2003). Litteraturen handlar om vetenskapliga metoder som 

skapar bra struktur och ordning vid genomföring av en undersökning. Boken behandlar även 

vetenskapsteoretiska frågor, teknik för insamling av information, problemformulering, 

kvantitativa och kvalitativa bearbetningar av den insamlade information samt rapportens 

utformning. Boken är mycket lärorik och detaljerat, vilket gjorde att vi använde den som bas 

vid planeringen av projektet. Boken är även relevant till vår forskningsstudie som kräver bra 

struktur och ordning för att öka användbarheten i en webbsida. Rune Pettersson (2004) hade 

skrivit litteraturen ”Bild & Form för informationsdesign” som handlar om utformning inom 

informationsdesign. Litteraturen var relevant till vår studie eftersom informationsdesign är en 

utav de relevanta ämnesområdena.  

 

Området webbdesign är viktig inom studien, därför var Jakob Nielsens litteratur ”Användbar 

webbdesign” (2000) en bas litteratur till studien. Nielsens litteratur handlar om 

webbplatsstruktur, navigation samt designprinciper som är viktiga vid utformning av 

webbsidor.  Hans litteratur var grunden till en stor del av våra teorier. Teorier om de olika 

brukskvaliteter som kan följas för att uppnå god kvalitet i webbplatser hämtades från ”Design 

av informationsteknik”, skriven av Löwgren och Stolterman (2004). Boken behandlar 

designteoretiska frågor samt andra begrepp som designprocessens natur, designförmåga och 

vad de uppfattar. Anledning till varför vi tyckte att boken var relevant till studien är att den 

fokuserar på kvaliteten i webbplatserna, vilket är viktigt i en användarvänlig webbsida. 

 

Teorier om tillgänglighet tillämpades av Gulliksen och Göransson (2002) – 

”Användarcentrerad systemdesign”. Litteraturen gav klarare och bredare syn om 

tillgänglighet, samt information om hur ledningen kan skapa bättre kontroll över de olika 

utvecklingsprojekten som finns inom de olika verksamheterna. ”Användbarhet i praktiken” är 

en litteratur skriven av Ottersten och Berndtsson (2002). Litteraturen handlar om 

användbarhet på en övergripande nivå där användbarhet har blivit viktig inom internetvärlden. 

Användbarhet är en fokus område i vår studie, därför hade vi mycket hjälp utav denna 

litteratur. 

 

Rolf Molich är en dansk ingenjör som har arbetat med att utveckla datorprogram, människa - 

maskin- interaktion och användbarhet. I sin bok ”Webbdesign – med fokus på användbarhet” 

hjälper han alla som tänker designa en webbsida genom att ge råd för att dra användarens 

uppmärksamhet. Han beskriver också hur utvecklaren kan skapa enkla webbsidor som inte 

kräver mycket tid att designa. Hans råd är värdefulla och är absolut relevanta till vår 

forskning.  
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Allwood är författaren till boken ”Människan och datorinteraktion” beskriver interaktionen 

mellan människan och datorn ur ett psykologiskt perspektiv där användbarhetsperspektivet är 

i centrum. I hans bok, tar han även upp frågor som berör områden; effektiv produktivitet och 

användbarhet. Att läsa igenom hans bok var mycket lönsamt, vi fick en klar bild inför empirin 

samt teorier vi kunde använda vidare i analysen. När det gäller teorier kring kommunikation, 

har boken ” Tillämpad kommunikationsvetenskap” skriven av Larsson varit värdefull. Boken 

ger en bra introduktion till planerad och strategisk kommunikation samt dess påverkan för 

ledningen av alla typer av organisationer. 

 

Manuel Castells släppte ut en bok år 2000 som heter ” Nätverkssamhällets framväxt”. Boken 

handlar om nätverkssamhället baserat på Castells egna erfarenheter och tankar kring ämnet. 

Castells var bra med att förklara framväxten av nätverkssamhället, eftersom han har skapat 

sitt eget nätverkssamhälle förut och använde datorkraften för att kunna bearbeta gigantisk 

informationsmängd.  Vi använde oss utav Castells bok då vi skrev historia om företag och 

internet. 

 

Peter Van Dijck beskriver i sin bok ” Information architecture for designers: structuring 

websites for business success” hur en designer kan utnyttja informationsarkitektur för att 

skapa intelligenta webbplatser som producerar hårdförsäljning. Hans bok behandlar 

webbsidorna från ett ekonomiskt perspektiv som syftar till att få ekonomisk vinst till de olika 

företagen. Eftersom vi valde att undersöka två webbsidor som tillhör företag som vill uppnå 

vinst i sina försäljningar, var denna bok bra att använda. En annan bok som har samma syfte 

som Dijcks bok är boken ” Bortom dot.com företagen”.  Robert Litan och Alice M. Rivlins är 

två amerikanska ekonomer som forskade genom de positiva, långvariga och bestående 

effekter av internetrevolutionen. Deras bok ” Bortom dot.com företagen” behandlar 

webbsidorna från ett ekonomiskt perspektiv som syftar till ekonomiska vinster. 

 

Alison J. Head beskriver i sin bok ”Design Wise, A guide for evaluating the interface design 

of information resources” hur dålig utformade webbplatser är; svåra att hitta och använda. 

Han beskriver också hur ett välutformade gränssnitt hjälper användaren att hitta och utnyttja 

den information de behöver snabbt och enkelt. Björn Lundéns bok ”Internet handel: hur du 

säljer via internet” och Lars Eriksson & Stefan Nilssons bok ”Näthandel A” handlar nästan 

om samma saker som Alisons bok. De beskriver webbsidorna från ett användarvänligt 

perspektiv som syftar till att öka försäljning inom de olika företagen. Dessa tre böcker gav oss 

en klar bild över vilka saker som uppfattas som användarvänlig, samt vilka saker som kan 

resultera dålig utformat gränssnitt. 

 

Från Jan Hartmans bok ” Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori” tog vi 

lite fakta angående positivismen och hermeneutiken. Hartman hade förklarat begreppen väl 

vilket skapade förståelse hos oss om båda begreppen; vad de betyder och hur de skiljer sig 

från varandra. Boken diskuterar även olika uppfattningar om hur vetenskap bedrivs, och vilka 

krav måste vetenskapen ha inom de positivistiska och hermeneutiska vetenskaperna. För att 

läsa mer om kvalitativ och kvantitativ forskning, valde vi att läsa igenom 

”Samhällsvetenskapliga metoder” av Alan Bryman. Boken beskriver de olika teknikerna på 

ett bra sätt, vilket hjälpte oss med att välja den metoden som passar forskningen bäst. Boken 

tar även upp olika synsätt och analysmetoder samt jämförelse mellan de kvantitativa och 

kvalitativa metoderna.  

 

Anders Hedman och Staffan Palmcrantz skrev boken “Grafisk design på internet” år 1997. 

Boken ger råd och tips som lättar för designern att producera attraktiva, men också 

http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Hedman%20Anders%20och%20Palmcrantz%20Staffan
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välfungerande webbsidor. Boken fokuserar i första hand på målgruppen samt hur utvecklaren 

skall lära känna de för att skapa webbsidor som passar målgruppen. Detta känns bekant med 

vår forskningsstudie, därför valde vi att ta med fakta från den boken i arbetet. Olof Holms bok 

” Strategisk marknadskommunikation –teori och metod” handlar om kommunikation och dess 

påverkan på arbetsmarknaden. Från den boken, tog vi lite kriterier om målgruppen samt vilka 

egenskaper skall målgruppen ha. Det här var bra eftersom målgruppen är en centralpunkt i vår 

studie. 

 

Rune Pettersson skrev två böcker som vi använde oss utav i vår studie. Den ena boken heter ” 

Information design, an introduction” som handlar om riktlinjer för användning av text, 

symboler, grafik, typografi och layout inom design. Den andra boken heter ” Ord, bild, form – 

termer och begrepp inom Informationsdesign” och är en uppslagsbok inom 

informationsdesign som försöker skapa en sammanhållen terminologi inom området. Runes 

böcker hjälpte med att förklara de olika begreppen inom design såsom begreppet 

”informationsdesign”. 

 

Bertil Lind och Ann lind tar upp i sin bok ” Information: drivkraften till förändring ”viktiga 

aspekter inom området kommunikation. Det är viktigt att veta hur människor skall 

kommunicera med varandra för att genomföra en effektiv kommunikation. En annan viktig 

aspekt är att målgruppen bör vara i fokus, men i dagens samhälle så glöms de alltid av. I vårt 

arbete vill vi att företag skall kunna anpassa deras design till målgrupp vilket kräver 

kommunikation mellan företaget och målgruppen. 

 

Starrin & Svensson skrev boken ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” som är indelad i tre 

olika delar där varje del tar upp ett område. Del 1 handlar om datainsamling och kvalitativ 

intervjumetodik.  Del 2 handlar om de kvalitativa analysmodellerna samt ”Ground Theory” 

och analys av texterna. Den sista delen handlar om hur kvalitativa undersökningar kan 

rapporteras. Från den boken, tog vi med utvärderingsprinciper vid kvalitativ forskning som 

hjälpte oss inför förberedandet av våra intervjuer. 

 

Från Adam Westerholm & Mattias Åström bok ”En kognitionsvetenskaplig introduktion till 

människa maskin- interaktion” tog vi vilka färdigheter och egenskaper måste en designer ha 

för att kunna skapa gränssnitt som nöjer målgruppen. Boken var viktig och handlade om allt 

inom människans och maskinens interaktion. 

 

Den sista litteraturen som vi har använt är en bok skriven av Tommy Sundström 

”Användbarhetsboken”.  Boken förklarar begreppet användbarhet och hur användaren ställs i 

centrum under utvecklingen av en webbplats. Från den boken tog vi flera teorier som täcker 

relevanta ämnesområden som trovärdighet, utseende på webbsidor, struktur m.m. 
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3.5 Användbarhet  

3.5.1 ISO 9241 

ISO definierar användbarhet som;  

 

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 

användningssammanhang” 

 

Användningssammanhanget definieras som: ”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, 

programvara och annan materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten 

används.” Enligt Gulliksen och Göransson (2002) innehåller denna definition ur ett 

användarperspektiv flera viktiga synpunkter. 

 

Enligt ISO (1998) finns det andra definitioner på användbarhet och dessa är:  

 

 Ändamålsenlighet: ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår 

givna mål” 

 

  Effektivitet: ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med 

vilken användaren uppnår givna mål” 

 

 Tillfredsställelse: ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en 

produkt”  
 

 

3.5.2 Dix  

Alan Dix är professor och arbetar vid Computing Department på Lancaster University UK. 

Dix i Gulliksen och Göransson (2002) ser användbarhet som tre olika grupper med olika 

faktorer vilka är: 

 

 Lärbarhet: handlar om hur lätt det skall vara för nya användare att på ett effektivt sätt 

kunna använda en webbsida. De olika faktorerna i lärbarhet handlar om att ge stöd åt 

användaren när han/hon använder systemet 

 

 Flexibilitet: handlar om informationsprocess mellan användaren och systemet. 

Informationsprocessen kan ske på olika sätt. Faktorerna i flexibilitet handlar om att 

kontrollera samt anpassa systemet för användaren  

 

 Stabilitet: är den hjälp som användaren får för att kunna nå målet. Faktorerna i 

stabilitet handlar om att användaren skall kunna lösa olika problem som kan 

uppkomma vid navigeringen på webbsidan 

 

Användbarhet kan förbättras genom att använda olika typer av test. Designern bör tänka på 

uppgiften som skall genomföras i webbsidan för att underlätta användbarheten och designa 

webbsidan på ett effektivt sätt. Användbarhet är en viktig del av utvecklingen av en webbsida 

eftersom den gör att designern får flera funderingar på hur en webbsida skall vara 

väldesignad. En webbsida skall inte bara vara väldesignad utan användaren skall också kunna 

förstå de olika funktionerna i webbsidan. 
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3.5.3 Molich  

 

Enligt Molich (2002) innehåller användbarhet några krav vilka är:  

 

 Tillförlitlighet: webbsidan skall vara stabil, där ingen förlust av viktig information 

skall ske eftersom detta kan påverka användaren negativt  

 

 Tillgänglighet: webbsidan skall vara tillgänglig när användaren vill använda den 

 

 Säkerhet: säkerhet är ett viktig krav. Användaren skall vara säker på att 

informationen som han/hon fyller i är skyddad 

 

 

Det finns andra kriterier som både Nielsen (1993) och Molich (2002) tar upp vilka är;  

 

 Lätt att lära sig 

För att användaren skall kunna påbörja uppgiften snabbt bör det vara lätt för 

användaren att veta hur webbsidan används. Webbsidan bör därför ha en tydlig 

struktur där användaren kan lätt hitta det som söks  

 

 Lätt att komma ihåg 

 När användaren inte har använt systemet på ett tag skall han eller hon kunna använda 

systemet lätt igen. Därför är det viktigt att layouten på webbsidan är tydlig och 

effektiv för att underrätta för användaren att minnas de olika funktonerna i webbsidan 

 

 Effektiv 

Webbsidan skall vara snabb vid användningen samt vara felfri. Om en viss uppgift 

genomförs snabbt kan det bero på att webbsidan är effektiv och välstrukturerad vilket 

nöjer användaren 

 

 Begriplig 

De olika funktionerna i webbsidan skall vara lätt att förstå och hantera 

 

 Tilltalande 
Användaren bör tycka om att använda webbsidan. Webbsidan bör vara välutformad 

för att locka användaren 

 

 Felhantering 

Systemet skall vara välutformat så att användaren lätt kan hantera de fel som kan 

uppstå. Om användaren gör fel skall han kunna gå tillbaka där han var innan felet 

uppstod.  Vid felskrivandet av personnummer bör användaren kunna ändra det snabbt 

innan personuppgifterna registreras 

 

Alla dessa kriterier som Molich (2002) och Nielsen (1993) tar upp är till nytta för att 

användaren skall känna sig mer trygg vid användningen på webbsidan. Detta betyder att 

tillfredsställelse kan lätt mätas genom intervjuer som kan genomföras med användaren. Det är 

användaren som bör vara i fokus och som bör känna sig nöjd vid användningen av webbsidan. 

Enkelhet bör därför vara i fokus och enligt Molich (2002) är den mycket viktig i dagens 

samhälle. Det är viktigt att tiden vid genomförningen av en viss uppgift är kort. 
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Enligt Molich (2002) är det viktigt att skapa mätbara mål inom användbarheten. Några av 

dessa mål kan vara att webbsidan bör vara designad på ett sätt som lockar och väcker 

användarens uppmärksamhet.  Det finns fem gyllene regler som är viktiga att tänka på enligt 

Molich (2002): 

 

1. Känna din användare 
Att veta vilka som kommer att använda webbsidan, vilket kan göras med hjälp av 

observationer samt intervjuer med olika användare. Under intervjuerna skall det ställas 

frågor till användaren om deras förväntningar, förutsättningar och inställningar på 

webbsidan. Resultatet dokumenteras för vidare forskning 

 

2. Engagera dina användare 
Att kunna träffa användaren under utvecklingen av webbsidan för att kunna samla 

information om vad de tycker och tänker. Det är viktigt att skapa olika prototyper som 

beskriver layouten på webbsidan. Det finns två olika prototyper vilka är, pappers 

prototyper och elektroniska prototyper. De olika prototyperna kan diskuteras med 

användaren för att webbsidan skall vara mer användbar 

 

3. Testa och korrigera designen 
Att användaren skall kunna genomföra olika uppgifter på webbsidan och genom 

användarens reaktioner förbättra webbsidan. Prototyperna bör vara i fokus där de 

testas av användaren innan webbsidan skapas. Användarens idéer och synpunkter kan 

vara till grund för en mer utvecklad och användbar webbsida. Det är viktigt att 

designer har i tanken att en prototyp kan korrigeras flera gånger tills användaren är 

nöjd. En webbsida bör inte skapas innan prototypen stämmer överens med 

användarens behov och krav 

 

4. Jämför och lära av andra 
Att jämföra webbsidan med andra webbsidor. Här är det viktigt att jämföra den 

webbsidan som designas med andra färdiga webbsidor. Att jämföra med webbsidor 

som är kända och som nöjer användaren kan vara en fördel.  Designern kan även lära 

sig nya metoder genom att undersöka andras webbsidor  

 

5. Samordna hela användargränssnittet 
Här är det viktigt att se till att alla delar hör ihop och ger en effektiv utveckling av 

webbsidan 

 

Användbarhet är studiens huvudämne. Det är viktigt att ta hänsyn till innehållet av 

användbarhet för att kunna skapa effektiva webbsidor som nöjer målgruppen.  

 

 

 

3.6 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” vilket betyder att något blir 

gemensamt. Inom kommunikation bör det vara en sändare och en mottagare. Enligt Lind & 

Lind (2006) finns det tre typer av kommunikation;  

 

1.  Intrapersonell kommunikation: denna typ av kommunikation är baserad på 

sändaren och mottagaren. Sändaren har information som mottagaren kan tolka på olika 
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sätt, vilket betyder att ansvaret är viktig för både sändaren och mottagaren. Under 

kommunikationen skall sändaren använda effektiva begrepp som underlättar för 

mottagaren att förstå budskapet, medan mottagaren skall vara uppmärksam  

 

2. Interpersonell kommunikation: ”är ett utbyte av meddelanden mellan sändare och 

mottagare som resulterar i någon grad av delad förståelse mellan deltagarna i 

processen”. Detta betyder att processen är form av tvåvägskommunikation, där både 

sändaren och mottagaren kommunicerar  

 

3. Gruppkommunikation: där många får vara med och kommunicera 

 

 

Enligt Larsson (2001) finns det en process som sker vid kommunikation mellan två personer, 

vilka är:  

 

1. Kodning: sändarens tolkning på budskapet  

2. Budskapet: budskapet som skall förmedlas till mottagaren 

3. Avkodning: vilket innebär det sättet som mottagaren tolkar budskapet 

 

Det finns även faktorer som påverkar kommunikationen negativt. Alla vi är olika och har 

olika tankar, kunskaper, bakgrunder och intressen. Allt detta kan påverka kommunikationen 

vilket betyder att sändaren bör vara medveten om dessa skillnader. Sändaren bör också 

använda sig av ett enkelt språk som underlättar kommunikationen.  

 

Den klassiska modellen enligt Bertil Lind och Ann Lind (2006) ger oss en tydlig bild på att 

”Meddelande” är vårt forskningsämne i samband med målgruppen. Kommunikationen enligt 

denna modell innebär att det skall vara förståelse mellan mottagaren och sändaren.  

 

Enligt Tonnquist (2008) handlar kommunikationsprocess om fem olika steg vilka är; vem, 

säger vad, i vilken kanal till vem och med vilket resultat. Kommunikationen som vi får brukar 

vi alltid tolka på olika sätt beroende på den situation vi befinner oss i. Kommunikationen kan 

ha olika budskap om åsikter, tankar, upplevelser, känslor samt information. Utan mottagaren 

kan inte budskapet skapas, eftersom det är mottagaren som tar till sig informationen och 

börjar tolka den.  

 

Figur 6: Kommunikationsmodell (Tonnquist 2008) 
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Det finns olika typer av kommunikationssätt och dessa kan vara genom telefon, internet eller 

ansikte mot ansikte. Det kan uppkomma flera störningar när mottagaren tar emot budskapet. 

Detta leder till att ansvaret hos sändaren ökar, men samtidigt har mottagaren lika mycket 

ansvar att vara uppmärksam vid förståelse av budskapet. Detta innebär att det är viktigt att 

lära känna mottagaren av budskapet, vilket i denna studie är målgruppen. Enligt Koblanck 

(2003) är miljön som budskapet tas emot från avsändaren viktig att ta hänsyn till. Det kan 

också finnas aspekter som kan leda till en negativ kommunikation. Ett exempel på detta är när 

budskapet missuppfattas av mottagaren. Detta beror på att vi är alla olika och har olika tankar, 

idéer samt tolkar budskapet på olika sätt eftersom vi blandar in egna tolkningar och 

bedömningar. Enligt Lind (1993) bör avsändaren ta hänsyn till mottagarens olika backgrunder 

för att kommunikationen skall lyckas.  

 

Störningar eller brus som kan ske under kommunikationen enligt Watson (2008) kan 

förkomma på tre olika sätt, vilka är; 

  

 Mekaniskt brus: kommunikationen störs av omgivningen som t.ex. ljud och dövhet, 

vilket kan leda till att vår koncentration försämras  

 

 Semantiskt brus: hur vi tolkar och förstår budskapet. Språket som används under 

kommunikationen är viktig att vara tydlig för att bruset inte skall uppkomma 

 

 Psykologiskt brus: handlar om mottagarens olika känslor. Det är viktigt att ta hänsyn 

till mottagarens känslor under kommunikationen 

 

Kommunikationsprocessen består av avsändaren, meddelandet/budskapet samt brus. 

Feedback är en viktig punkt i kommunikationsprocessen, eftersom då mottagaren inte förstår 

budskapet av kommunikationen bör det ställas frågor till sändaren för att tydliggöra 

informationen som sänds. Enligt Lind (1993) fungerar inte kommunikationen utan en 

feedback mellan sändaren och mottagaren. Feedback uppkommer när mottagaren inte förstår 

vad som sker under kommunikationen.  

 

Kommunikationskvalitet innehåller fem olika kriterier vilka är:  

 

 Informationsinnehåll: symboler, språkliga termer och satser som används under 

kommunikationen 

 

 Handlingsaspekt: för att kommunikationen skall vara effektiv bör den vara relevant 

och begriplig 

 

 Förståelig kommunikation: mottagaren bör ha kunskaper under kommunikationen 

som t.ex. språkliga satser och symboler för att kommunikationen skall vara förståelig 

och relevant 

 

 Trovärdig kommunikation: mottagaren skall uppleva en tillförlitlighet från sändaren 

vid kommunikationen. Detta betyder att sändaren bör använda trovärdig information 

för att en förståelse skall skapas under kommunikationen 

 

 Accepterad kommunikation: det är sändarens ansvar att kontrollera 

kommunikationen för att det skall ske förståelse samt trovärdighet under 

kommunikationen 
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Visuell kommunikation är enligt Koblanck (2003) samspelet mellan form och innehåll. Form 

används för att budskapet skall vara tydlig under kommunikationen. Det är viktigt att känna 

till mottagaren av budskapet och hur budskapet skall förmedlas på ett förståeligt sätt.  

 

Analys kan ske under kommunikationen och dessa är:  

 

 Intentionsanalys: här är fokuset på sändaren och att veta vem sändaren är. Det är 

också viktigt att veta avsändarens motiv av budskapet  

 

 Receptionsanalys: här är fokuset på mottagaren och att veta mer information om 

mottagaren 
 

 Näranalys: fokuset här är på meddelandet vilket är budskapet som sändaren vill att 

mottagaren skall förstå 

 

Kommunikation är viktig att fokusera sig på i vår studie. Vi vill öka kommunikationen mellan 

webbsidan och målgruppen genom relevanta insikter för mer användbara webbsidor.  

 

 

3.7 Grafisk design  

”Grafisk design avser arbetet med att planera och utforma grafiska produkter med hänsyn till 

utförande (format, sidantal, materialspecifikation, layout och typografi) såväl praktiska som 

estetiska aspekter” (Pettersson, 2003). Enligt Head (1999) skall grafisk design minska på 

informationsflödet, vilket ger oss en tydlig bild av att det bör finnas andra funktioner som kan 

locka användaren. 

 

Typografi är en viktig del inom grafisk design. Enligt Koblanck (2003) är de vanligaste 

typsnittsfamiljer; antikvor och linjärer. Antikva innehåller seriffer samt en blandning av 

grundsträck och hårsträck, medan linjära typsnitt inte innehåller seriffer. Det finns människor 

som skummar igenom en text medan andra läser igenom hela texten. En text med korta rader 

kan påverka lässituationen, medan långa rader blir tröttsam att läsa efter en kort stund. Enligt 

teorierna kan 55-60 tecken på en rad skapa en god läslighet. Designern kan också använda sig 

av olika skrivtekniker som t.ex. rubriker, punktlistor samt spalter. Detta kan leda till mer 

struktur på ett textstycke. Layout innebär att placera ut text och bilder på den yta som arbetas 

på. Denna arbetsyta kallas för satsyta och är omringad av marginalen. Marginalens storlek 

varierar beroende på syftet, men den nedre marginalen är oftast störst.  

 

Samspelet mellan text och bild är viktig. Detta beror på hur väl sammanhanget mellan bild 

och text egentligen passar ihop. Att läsa och tolka text tar alltid väsentligt mycket längre tid 

än att läsa och förstå en bild. Detta kan vara bra för internationella användare som inte kan det 

aktuella språket och inte har en användning av texten på webbsidan. Dessa användare kan 

fokusera sig på bilderna som tydliggör budskapet av texten. Detta betyder att kontexten och 

sammanhanget har stor betydelse. Syftet med vardagsgrafik är oftast att locka målgruppen till 

att köpa en viss produkt eller tjänst. Detta kan vara estetsikt attraktivt såväl som dekorativ, 

vilket kallas det tryckta ordets makt.  

 

Enligt Koblanck (2003) finns det flera saker som bör vara i fokus inom området grafisk 

design. I faktaböcker kan det vara ”tråkigt” att läsa en hel text utan några bilder. För att 
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undvika den ”tråkiga” känslan i texten brukar det placeras diagram med olika färger för att 

locka användaren. Bilderna på webbsidan kan  förklara syftet utan att behöva läsa igenom 

texten. Placering av bilderna är också en viktig punkt som bör diskuteras för att få det bästa 

resultat.  

 

Enligt Koblanck (2003)  är det viktigt att tänka på färgsättningen på en webbsida. Färger kan 

bl.a. utnyttjas för att dra till sig uppmärksamhet. Det är bra att använda sig av klara färger 

tillsammans med en kontrasterande färg. Detta kan göra informationen tillgänglig även för 

dem med synnedsättning. Det är viktigt att ta hänsyn till att färger har olika budskap. Några 

exempel kan vara; gult, är en synlig färg som kan blandas med andra färger för att skapa en 

känsla av värme. Den starka nyansen av den gula färgen kan betyda nervositet och bör 

undvikas. Färgen blått beskrivs som en färg som ger vila för ögat och ger en känsla av 

harmoni.  

 

Marks (2009) tog upp färgernas betydelse och symboler. Nedan förklaras vad de olika 

färgarna symboliserar enligt Marks (2009) samt vilket budskap/känsla de skapar hos 

mottagaren: 

 

Orange: färgen skapar känslor av kreativitet. Den anses vara uppiggande och uppmuntrar 

syreintag. Ljus orange används oftast i varningsskyltar, detta beror på att den anses fånga 

uppmärksamheten hos mottagaren. Den oranga färgen förmedlar också känslan av att något är 

fräscht och nyttigt, därför används den oftas till köksprodukter. 

 

Lila: färgen symboliserar exklusivhet och lyxighet. Den förmedlar känslor av kunglighet och 

hälsa. Olika nyanser av lila förmedlar olika känslor. Den mörklila anses vara deprimerande 

och sorglig i vissa kulturer medan den ljusa färgen skapar känslan av mystik och kvalitet. 

 

Rött: färgen påminner om blod, hjärtat, kärlek, passion och våld (Nationalencyklopedin 

2011). Den röda färgen symboliserar även stopp och fara vilket gör att den används i flera 

olika sammanhang som trafikljus. Den röda färgen symboliserar även makt som t.ex. den röda 

mattan som rullas ut till kända personer. 

 

Blått: Marks (2009) tycker att den blåa färgen är den mest uppskattade färgen, eftersom den är 

behaglig och vilosam. Färgen förmedlar känslan av harmoni och lugn. Den symboliserar 

himlen och havet vilket är en annan anledning till varför den är lugnande. Trots detta, 

uppfattas färgen i vissa kulturer som sorgens färg. 

 

Grönt: grönt är hoppets färg men kan också förknippas med ungdomar och oerfarenhet. Den 

symboliserar naturen och används mycket i miljöföretag. Den gröna färgen ger känslan av 

harmoni och lugnande precis som den blåa färgen. 

 

Gult: färgen symboliserar solen. Gult förmedlar känslor av spontanitet, intellekt, optimism 

och vishet. Det är svårt att ignorera den gula färgen, eftersom den är så synlig. Stark gulfärg 

skall alltid undvikas för att den kan skapa nervositet hos användaren. 

 

Rosa: är vänlighetens färg, den är lugnande och minskar aggressioner. Rosa har använts 

tidigare för att få lugnare klasser i skolor och minska antisocialt beteende. Rosa är också 

feminin färg som associeras med vårdande och medkänsla. Chockrosa anses vara en energisk 

färg som uppfattas som rolig. 

 



31 

 

Grått: är neutral och formell. Färgen har ingen värme i sig, vilket kan förmedla en sorglig 

känsla i vissa kulturer. Generellt, förmedlar den gråa färgen känslor av makt och hälsa och 

den kan användas mest i kontoren. 

 

Svart: färgen är färgernas frånvaro. Den förknippas med djup, mystik, negativitet, djup sorg, 

hat, självständighet och magi. Färgen förknippas även med styrka, stabilitet och beskydd. Små 

mängder av den svarta färgen stimulerar introspektionen, men kan i stora mängder framkalla 

depression. Den svarta färgen bör därför användas mycket sparsamt.  

 

Vitt: symboliserar perfektion, ljus, renhet och oskuld. Den anses vara en lugnande färg, därför 

används den mest i sjukhus för att förmedla en lugnande och ren känsla till patienterna. 

 

Loranger & Nielsen (2006) tycker att användning av multimedia i webbsidorna endast bör 

användas om den ger målgruppen nytta. Här är det viktigt att tänka på multimediakvalité och 

se till att bild, ljud och video är välfungerande. 

 

Inom grafisk design är det viktigt att ta hänsyn till de tre viktiga aktiviteter i designprocessen. 

Dessa aktiviteter är förståelse av kravspecifikation, skapande av design som uppfyller kraven 

och utvärdering av designen. Aktiviteterna bör vara i fokus för all typ av design. Enligt Preece 

(2006) omfattar dessa aktiviteter flera steg vilka är att: 

 

 Identifiera behov och etablera krav 

 Utveckla flera modeller som passar behov och krav 

 Bygga interaktiva versioner av design (t.ex. prototyper) för att kunna kommunicera, 

bedöma och utveckla dem 

 Utvärdera designen under byggningsprocessens gång i form av feedback 

 

Grafisk design är viktig att diskutera i vår studie. Genom att studera innehållet i grafisk design 

kan vi förbättra skapandet av webbsidor. Detta kommer leda till en effektiv bas för att skapa 

användbara insikter som kan användas för att nöja målgruppen.  

 

 

3.8 Informationsdesign 

Informationsdesign består av forskning av principer för planering, analys, presentation av 

meddelanden samt deras innehåll, språk och form. Oavsett vilket medium som används, måste 

en välutförd informationsdesign uppfylla ekonomiska-, estetiska-, ergonomiska- samt 

ämnesmässiga krav (Pettersson, 2002). Syftet med informationsdesign är att förklara, 

förtydliggöra och betona ett budskap. Detta är viktigt eftersom en webbsida besökare måste 

kunna förstå syftet med webbsidan. Informationsdesign ser till att information i form av text, 

ljud och bild utformas på ett sätt som lyfter fram budskapet av webbsidan till användaren
1
.  

 

Typografi är ett viktigt begrepp inom informationsdesign. Pettersson (2004) förklarar att 

typografins uppgift är att förklara, förtydliga och betona det viktigaste i utformningen. Det är 

viktigt att separera de olika elementen inom typografin såsom rubriker, bildtexter, texter och 

färger. Detta kan göras genom att väl strukturera webbsidan vilket kan underlätta för 

användaren att lätt hitta informationen som söks. Här är det viktigt att inte använda för 

                                                           
1
 
 
Lind, Bertil Informationsdesign, förläsning 4 
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mycket teckensnitt för att inte påverka webbsidans struktur negativt. Det är också viktigt att 

använda lagom tomrum och kategorier för lättare navigering på webbsidan. 

 

Layout är också ett viktigt begrepp inom informationsdesign. Layout handlar om att 

strukturera de olika grafiska elementen för att förtydliga budskapet. När designern bestämmer 

webbsidans layout, måste materialet, målgruppen och budskapet bestämmas. Efter detta kan 

designern gå igenom vissa punkter som hjälper honom att utforma layouten, vilka är 

(Koblanck 2003): 

 

 Format 

 Satsytan 

 Marginaler 

 Typ av layout 

 Typsnitt 

 Fotografier/illustrationer  

 

Därefter kan designern börja med att skissa olika layout för att välja den som mest passar 

webbsidan. Här bestämmer designern ifall han skall använda sig av en symmetrisk eller 

asymmetrisk layout. Den symmetriska layouten uppfattas som enkel och harmonisk, men kan 

upplevas som tråkig ibland. Den asymmetriska layouten används mest för att framhäva och 

fånga läsarens intresse. I den asymmetriska layouten saknas strukturering i de olika 

webbsidorna. Därför bör designern fokusera sig på layouten för att skapa en helhetskänsla 

(Koblanck 2003). 

 

Kontrasten är också viktig att ta hänsyn till och den används för att väcka läsarens 

uppmärksamhet för ett visst element. Det finns olika typer av kontrast vilka är: 

storlekskontrast (Abc), formkontrast (Abc), styrkekontrast (Abc) och färgkontrast (Abc). Det 

är också viktigt att skapa harmoni och balans vid användning av varierande bilder, rubriker 

och storlek. Detta kan underlätta för mottagaren att förstå budskapet (Koblanck 2003). 

 

Pettersson (2004) tog upp några viktiga gestaltningslagar som kan vara relevant för mer 

användbara webbsidor. En utav de handlar om närhet, vilket innebär att gruppera likadana 

föremål för att visa tydligt att de hör ihop. En annan lag är likhetens lag, som handlar om 

element som har likadan text, storlek och form. Denna lag används mer i menysystem. En 

tredje lag som heter slutenhetens lag, innebär att inneslutna element måste upplevas som de 

hör ihop. Detta hjälper mottagaren att se skillnad mellan webbsidans meny och resten av 

webbsidan. 

 

Pettersson (2004) tar även upp informationsbilder i sin teori. Enligt honom, syftar 

informationsbilder till att skapa förståelse för målgruppen kring bildernas budskap. Bilderna 

skall kunna förmedla upplevelser till användaren. Enligt honom skall informationsbilder 

uppfylla följande krav: 

 

 Läsvärda 

 Läsliga 

 Läsbara 

 Innehålla tydliga syften 

 Medföljas med bildtext som förklarar bildens innehåll 
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Med hjälp av informationsbilder, har kommunikation blivit vanligare inom de olika medierna. 

Bilderna har förmågan att påverka människorna, därför är det viktigt att förstå dess budskap 

(Pettersson 2004) 
 

Skannbarhet är viktig i informationsdesign. En studie har visat att 79 % av användare skannar 

webbsidan istället för att läsa texten på webbsidan ord för ord (Nielsen 2001). För att en sida 

skall vara skannbar, måste följande kriterier uppfyllas (Nielsen 2001): 

 Att dela upp ett längre textstycke i rubriker och underrubriker 

 Att dela in en text i punktlistor 

 Markera viktiga ord för att fånga användarens uppmärksamhet på dessa  

 

 

Skriflig design är mycket viktig att ta hänsyn till. Det finns fyra principer av skriftlig design
2
: 

 

 
 Proximitet (gruppering): i denna princip grupperas de element som är relaterade till 

varandra. Fördelen med detta är att läsaren kan förstå strukturen, vilket skapar en 

tydlighet. Det är viktigt att använda sig av närhet mellan de grupperade element som 

är orelaterade. Ett exempel på detta kan vara när designern skapar ett registreringsfält 

där användaren fyller i personuppgifter. I registreringsfältet grupperas namn, adress 

och ort för sig samt telefonnummer och mobilnummer för sig. Detta kan minska 

missförstånd hos användaren när han fyller i sin personuppgift  

 

 Kontrast: det är viktigt att undvika lika element som har olika typer av entiteter. Det 

är också viktigt att se till att skillnaden blir tydlig genom att använda sig av 

kontrastering. Detta kan öka tydligheten för användaren. Kontrastering innebär att 

använda sig av olika färgnyanser, linjestorlekar m.m.  

 

 Alignment (linjering): innebär synlig relation till andra element. Det är viktigt att 

elementen placeras tydligt i webbsidan med hänsyn till sidlinjerna. Detta innebär att 

symboler som tillhör samma ram är relaterade till varandra. För att visa detta kan man 

placera alla symboler som tillhör varandra i en ram 

 

 Repetition (upprepning): repetition ger alltid en förtydlighet eftersom man upprepar 

budskapet av informationen flera gånger. Det är viktigt att inte överdriva med 

användning av repetition. Användaren kan uppleva den upprepade informationen som 

tröttsam 

 

Informationsdesign är lika viktig som grafisk design när det gäller att skapa användbara 

webbsidor. Området beskriver principer som är viktiga att beaktas under utformning av en 

webbsida. Därför tycker vi att området ”Informationsdesign” är ett relevant område för vår 

studie.  
 
 
 
 

                                                           
2
 Bertil Lind, Informationsdesign, HT 2007 
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3.9 Interaktionsdesign 

 ”Den process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa 

de bruks orienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, estetiska) hos en digital 

artefakt för en eller flera uppdragsgivare.” Detta är definitionen på interaktionsdesign enligt 

Löwgren & Stolterman (2004). Interaktionsdesign handlar om att skapa ett bra samspel 

mellan användaren och datorn (Nationalencyklopedin). Designern vill skapa en behaglig 

upplevelse för användaren vid användningen av en webbsida. Sundström (2005) påstår att det 

är viktigt att veta användarens behov för att skapa en användbar design. Området innehåller 

viktiga brukskvaliteter som kan användas för att uppnå bra kvalitet och funktionalitet på en 

webbsida.  

 

Enligt Molich (2002) bör en användbar webbsida innehålla följande kriterier;  

 

 Lätt att lära  

 Lätt att komma ihåg 

 Begriplig  

 Effektiv och tillfredställande 

 

Om interaktionen mellan datorn och användaren försämras, skapas irritation hos användaren. 

Detta kan leda till att de flesta användare lämnar webbsidan. Ett exempel på en dålig 

interaktionsdesign kan vara brist på feedback, icke fungerande knappar m.m. Söderström 

(2001) anser att en bra interaktionsdesign är när användaren inte upptäcker alla dåliga 

funktioner i webbsidan.  

 

Interaktionsdesign behandlar en viktig fråga som: hur skall användarens interaktion med ett 

system utformas för att den skall stödja användarens aktiviteter? (Hallnäs & Redström, 

2006). Ottersten & Berndtsson (2002) påpekar att interaktionsdesign är att formge produktens 

beteende; att formge det som inte syns.  

 

Enligt Lars Hult (2000) finns det fem olika aktiviteter inom utveckling av interaktiva 

produkter; 

 

1. Förståelse: ”designern försöker skapa en begriplig bild av den aktuella 

designsituationen och de problem som ska lösas” 

 

2. Abstrahering: ”syftar till att klargöra vilka de viktigaste delarna av den tänkta 

produkten är, vilken typ av information den ska innehålla, hur den är tänkt att 

användas samt prioritera relevanta eller avgränsa irrelevanta delar” 

 

3. Strukturering: ”klargörs relationer mellan olika element samt hur de kan ordnas för 

att användaren skall uppleva dem som meningsfulla. Tydliga kopplingar görs här mot 

målgruppen och en tänkta användarsituationen, tester utförs med användare för att 

säkerställa kvaliteten i de lösningar man väljer inom processen” 

 

4. Gestaltning: ”här relaterar designern till den målgrupp som avses för att kunna få en 

uppfattning om vad dessa användare kan förstå och vad som upplevs vara naturlig 

användning av produkten” 
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5. Detaljering: ”en högre grad av förfining kring produkten skapas inom det femte 

steget, detaljering, där frågor som färgval, knappars placering och grafiskt manér 

behandlas” 

 

Fokus för interaktionsdesign är att utveckla användbara produkter där interaktion mellan 

produkten och användaren sker effektivt. Preece (2006) anser att det är viktigt att ta hänsyn 

till följande designprinciper om vi vill optimera användarens interaktion med produkten. 

Dessa principer är att veta: 

 

 Vad användaren är bra och dålig på 

 Vad det är som användaren behöver hjälp med 

 Vilka saker kan förbättra användarens interaktion med produkten 

 Användarens åsikter och involvera de i designprocessen 

 Vad ”tried-and-tested” användarbaserade tekniker är och att använda de under 

designprocessen  

 

Med hjälp av designprinciper är det möjligt att åstadkomma följande (Preece, 2006):  

 

 Synlighet: funktionerna som används i webbsidan skall vara synliga och användbara 

  

 Återkoppling: viktiga informationskällor bör finnas med för att hjälpa användaren att 

förstå innehållet. Ett exempel kan vara att användaren får en feedback som t.ex. 

förmedlar att information som fylldes i är felaktig 

 

 Begränsning: de funktioner som användaren kan använda bör vara synliga. 

Funktionerna som inte är tillgängliga för användaren bör vara skuggade 

 

 Kartläggning: tydlighet av att hitta de olika funktioners placering på webbsidan 

  

 Affordance: om en länk är tryckbar bör det synas tydligt att användaren kan klicka på 

den 

 

Enligt Moggridge (2006) definieras interaktionsdesign som, ”designen på de subjektiva och 

kvalitativa aspekterna på sådant som både är digitalt och interaktivt, det skapar design vilken 

är användbar, önskvärd och lättförståelig”. Enligt Cooper (2007) finns det några 

interaktionsdesignsprinciper vilka är strukturerings-, navigations- och kontrollsprinciper;  

 

 Struktureringsprinciper: ”strukturering står för det som löser problem som är 

relaterade till organiserandet av informationen och funktioner på internetsidor”. De 

viktigaste aspekterna inom denna princip är placering av information, konsekvens och 

tydighet. Placering av information innebär att texten skall vara placerad på webbsidan 

från vänster till höger. Internetsidan skall ha ett sidnamn. Enligt Cooper (2007) är 

konsekvens att hela webbsidan skall ha liknande layout. Detta leder till mer tydlighet 

då användaren kan lära sig att använda sig av en och samma layout. En webbsida bör 

också ha tydliga rubriker och olika typsnitt. Det är viktigt att variera på textstorlek 

samt färger för att skapa en variation 

 

 Navigationsprinciper: Enligt Krug (2006) handlar om två viktiga aspekter vilka är, 

”att hjälpa användaren att finna vad de söker och att visa vart användaren är” några 
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exempel kan vara fliksystem, hierarkier och landmärke. Fliksystem kan definieras som 

en menylista som innehåller information. Detta betyder att användaren klickar sig 

fram på webbsidan för att nå informationen. Inom hierarkier innebär det att 

användaren skall kunna förstå sidan väl och vilka egenskaper webbsidan erbjuder. En 

webbsida skall också kunna svara på både innehåll och funktion. Budskapet av 

webbsidan skall vara relaterade till webbsidans information. Sist men inte mins skall 

en webbsida ha landmärke vilket betyder att användaren lätt skall kunna befinna sig i 

systemet. Här kan olika funktioner användas som t.ex. att ha tydliga menylistor och 

rubriker 

 

 Kontrollsprinciper: ”objekt på skärmen vilka användaren integrerar med tjänsten 

och är byggda för att skapa ett användargränssitt” (Cooper 2007). Här är det viktigt 

att webbsidan innehåller synliga- och tryckbara knappar. Om en knapp inte ser 

”tryckbar” ut kan detta skapa missförstånd för användaren. Användaren skall också ha 

rätt att kunna redigera vissa steg på webbsidan som han/hon inte vill genomföra. Det 

kan vara att gå tillbaka till föregående steg eller att få tillbaka borttagen information. 

Användaren skall också kunna ångra det som han/hon fyller i. Länkar är också viktiga 

att använda. Om all information inte får plats på webbsidan skall den länkas till en 

annan webbsida 

 

 

Brukskvaliteter karakteriserar användningen av en produkt, exempelvis enkelhet, säkerhet och 

snabbhet. Enligt Nielsen (2001) vinner alltid enkelheten över komplexiteten dvs. om designen 

på webbsidan fungerar utan ett visst element så bör elementet tas bort. När det gäller säkerhet, 

skall användaren känna sig säkra när han fyller i personuppgifter på webbsidan såsom 

registrering, beställning och betalning. Enligt Sundström (2005) är säkerhet mycket viktig att 

ägna uppmärksamhet åt vid design av en webbsida. Snabbhet är lika viktig. I den, skall vissa 

funktioner laddas fort dvs. det bör inte finnas element som gör att webbsidan laddas långsamt. 

Dessa element kan vara som t.ex. bilder, animationer m.m. som kan skapa irritation hos 

användaren.   

 

Löwgren & Stolterman (2004) beskriver följande principer som tillhör begreppet 

brukskvalitet: 

 

 Formbarhet: innebär att ge användaren friheten att navigera på systemet. Här handlar 

det om att användaren kan kontrollera olika funktioner i webbsidan som t.ex. 

bestämma informationsmängden på webbsidan 
 

 Genomskinlighet: handlar om användarens syn och förståelse av systemet. Detta kan 

leda till att användaren kan upptäcka nya funktioner i systemet 

 

 Feedback: är den återkoppling användaren får som ett svar från systemet efter 

genomförda handlingar. Detta kan ske i form av felmeddelande för att förmedla 

användaren om att något inte stämmer. Feedback är viktig för användaren och bidrar 

till bättre användarvänlighet 

 

 Kontroll/Självständighet: innebär upplevelsen samt interaktionen mellan användaren 

och systemet. Användaren upplever kontroll när hans handlingar utförs smidigt. 

Användarens kontroll kan minska om systemets självständighet ökar 
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 Säkerhet: detta kan uppnås när användaren registrerar sig på en webbsida för att 

använda sin inloggning för att utföra sina uppgifter. Fördelen med detta är att 

flexibiliteten ökar i webbsidan 

 

 Relevans och nytta: handlar om ett program eller system som genererar nytta till 

användaren. Systemet underlättar användarens uppgifter, oavsett om det handlar om 

en van- eller ovan användare. Detta är viktigt eftersom den ökar trovärdigheten i 

webbsidan 

 

Betydelsen för området ”interaktionsdesign” är relevant till vår studie.  Den handlar om hur 

interaktionen mellan användaren och systemet kan underlättas för att kunna förbättra 

användbarheten på webbsidan. 

 
 
3.10 Tillfredställelse 

ISO definierar begreppet ”tillfredställelse” som mått på användarens attityder vid användning 

av en produkt. Begreppet refererar till graden på de positiva känslorna som användaren får när 

han använder produkten. Tillfredsställelse innebär också att produkten inte skall inneha 

obehag utan den skall bidra till att användaren får bra attityd och positiva känslor vid 

interaktion med produkten. Söderlund (2001) förklarar begreppet som användarens 

sammanfattande omdömen av ett visst objekt där de uppstår när han väger ihop alla intryck av 

objektet. Med andra ord, är tillfredsställelse användarens positiva upplevelse vid användning 

av produkten (Gulliksen, Göransson, 2002). 

 

Det är viktigt att användaren upplever systemet som behagligt och tilltalande för att 

tillfredsställelse skall ”ske”. Nielsen och ISO 9241-11 tycker att tillfredsställelse är ett 

begrepp som är svår att avgöra, men genom att låta användaren gradera tillfredställelse i en 

produkt, kan forskaren få en uppfattning på hur nöjd användaren är. Den kan t.ex. mätas med 

hjälp av enkäter eller vid intervjuer där användarens uttryck om systemet antecknas. Om 

användaren upplever webbsidan som trevlig ökar användningen och intresset för webbsidan.  

 

Nielsen (1993) tycker att det enklaste sättet att fastställa systemets tillfredsställelse är genom 

att fråga användaren direkt hur de upplever systemets användning. Enligt honom, måste 

forskaren skapa ett mer objektivt omdöme av systemet om han vill beakta individuella åsikter 

från ett flertal användare. Detta gör att användare får möjligheten att påverka produkten, 

stödja den och berätta om sina synpunkter. Gullikson & Göransson (2002) tycker att en 

tillfredsställelse mätning bör göras vid utvärdering av systemet, vilket ger användaren 

chansen att medverka och ta del av resultatet. Detta leder till att användaren känner sig 

meningsfull i medverkandet. 

 

Ett exempel på en utvärdering som kan mäta användarens tillfredställelse är följande metod; 

Hur nöjd är du med produkten på skala 1 10 (1= missnöjd, 10= mycket nöjd). Söderlund 

(2001) tycker att denna metod är viktigt, eftersom den har en hög grad av reliabilitet om den 

kombineras med andra relaterande frågor för att mäta användarens nöjdhetsgrad. I seriösa 

sammanhang, tycker många att något annat än flerfrågeansats är oacceptabel, eftersom det är 

svårt att få ett trofast resultat genom att ställa up endast en fråga till användaren.  

 

Söderlund (2001) påpekar att om användning av en flerfrågeansats ger en acceptabel 

konsistens mellan frågorna och svaren, brukar forskaren mäta tillfredsställelse genom att ta 
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medelvärdet av svaren på de samtliga nöjdhetsfrågor. Ett exempel på det, är om en deltagare 

svarar på tre tillfredsställelser frågor ”7,8,6” brukar forskaren räkna ut medelvärdet för att 

bestämma kundens nöjdhet som är: 7.  Fördelen med den här metoden är att den förenklar 

analys av förhållandet mellan tillfredsställelse och lojalitet (Söderlund 2001). 

 

 

 

Enligt Nielsen (1993), finns det ett annat sätt för att kontrollera användarens tillfredsställelse. 

Detta görs genom att jämföra användningen av systemet med andra likvärdiga system som 

används för att utföra liknande arbetsuppgifter. Däremot tycker Preece (2002) att användaren 

tillfredsställande påverkas av systemets utseende. Om ett gränssnitt upplevs som irriterande, 

t.ex. störande grafik, texter och blinkande föremål, kommer det vara svårt för användaren att 

hitta den information de söker. Detta leder till att användaren blir frustrerad och inte 

tillfredställd. 
 

Under en längre tid, hade forskare förstått att tillfredsställelse är ett fenomen som 

sammanfattar användarens intryck av leverantören. Senare forskning hade visat att 

användaren kan vara tillfredsställd på olika sätt.  En forskning som är gjord av Fournier & 

Mick (1999) resulterade att det finns olika typer av tillfredsställelse som t.ex. tillräcklighet, 

njutning och lättnad. Om vi tänker på begreppet tillfredsställelse som ett 

mångdimensionelltbegrepp, kommer vi märka att alla användare kan inte ha samma höga 

nöjdhet i alla nöjdhetsdimensioner. Det är till exempel lättare för en viss användare att ge 

höga poäng på tillräklighet än på kärlek.  

 

Tillfredsställelse är en viktig teori i vår studie. I vår studie är det målgruppen som vi vill 

tillfredsställa vid användning av en webbsida. Därför är ämnet relevant till vår studie.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Exempel på tillfredsställelse mätningsmetod (elevenkät) 
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3.11 Sammanfattning av teorin 

3.11.1 Vilka egenskaper skall ett användarvänligt gränssnitt innehålla vad det 

gäller användningen av webbsidan? 

 

Det finns flera egenskaper som ett gränssnitt måste innehålla för att vara användarvänligt. Ett 

gränssnitt måste till exempel vara trovärdigt. Med trovärdigt gränssnitt menas det att 

webbsidan måste vara uppdaterat, ha ett syfte, ha en kontaktperson som användaren kan 

återvända sig till. Webbsidan måste också ha en regelbunden uppdatering, kontrollering och 

kunna skydda användarens personuppgifter. Om dessa egenskaper saknas i en webbsida, kan 

den upplevas som meningslös.  

 

Webbsidan måste ha en tydlig och enkel layout som hjälper användaren att hitta den 

informationen som söks. Några egenskaper som kan göra layouten enkel och lätt är; begränsat 

antal teckensnitt och färger, lagom informationsmängd på webbsidan, kontrast och tomma 

ytor som kan skapa vila för ögat. Det är viktigt att tänka på dessa saker för att inte skapa 

irritation hos användaren vilket påverkar användarvänligheten på webbsidan. Webbsidans 

funktionalitet måste bestämmas från början av designprocessen. Användaren måste veta vilka 

handlingar han kan utföra i webbsidan såsom sökning, beställning, bokning, registrering, 

m.m. Här är det också viktigt att alla länkar och knappar i webbsidan är välfungerande för att 

underlätta navigeringen.  

 

Utseendet av webbsidan ger det första intrycket, därför är det viktigt att se till att webbsidans 

utseende är välskapad. Det är viktigt att använda färger och animationer sparsamt för att 

minska irritationen och missförstånd hos användaren. När det gäller texten, måste den vara 

tydlig, läsbar och kortfattad. Det är viktigt att användaren kan skumma igenom texten utan att 

behöva läsa hela texten ord för ord. Att dela texten i stycken och rubriker underlättar sökning 

av information. Strukturen på en webbsida bör innehålla max fyra nivåer.  All information bör 

vara tillgänglig i startsidan genom max tre klick. Om webbsidans struktur upplevs som svår 

kan en ”Sajtkarta” användas. 

 

Designern bör använda bilder och visuella attraktioner för att fånga användarens intresse. 

Detta kan ske genom att använda sig av olika färger och bilder. En webbsidan bör inte 

innehålla för mycket reklam och pop-up fönster, samt ljud filer som kan irritera användaren 

och störa navigeringen. Det är viktigt att användaren får feedback av webbsidan. Feedback 

hjälper användaren att förstå webbsidans krav t.ex. om användaren fyller i felaktig 

information.  

 

 

3.11.2 Hur kan webbsidans utformning påverka kommunikationen med 

användaren? 
 

Att kommunicera innebär att förmedla ett meddelande genom de olika komponenterna som 

t.ex. text, bild, färg m.m. Mottagaren kan tolka meddelandet på olika sätt. De olika 

komponenterna kan förmedla olika meddelande till mottagaren. När det gäller webbsidans 

layout, kan den symmetriska layouten skapa en lugnande känsla hos några användare, men 

samtidigt ge en ”tråkig” känsla hos andra användarna. Den asymmetriska layouten kan 

förmedla ett budskap till några användare, men kan också förmedla att webbsidan är rörig till 

andra användare. Det är viktigt att använda passande teckensnitt i webbsidan för att förmedla 
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rätt budskap. Ett exempel kan vara om designern vill skapa en webbsida för barn, kan 

designern använda sig av teckensnittsgruppen ”handstil”. Denna grupp gör webbsidan mindre 

formell och förmedlar webbsidans budskap. Om det skall skapas en nyhetssida, kan designern 

använda sig av mer formell teckensnitt för att förmedla att webbsidan är ”seriös”. 

 

Färger har sitt eget språk där varje färg har ett budskap. Den svarta färgen uppfattas som ilska 

och hat medan den röda färgen uppfattas som fara. Den blåa färgen förmedlar lugnhet medan 

den gråa färgen uppfattas som formell. Det är viktigt att välja rätt färg för att kommunicera 

budskapet till användaren. Språket som används på en webbsida kan också påverka 

kommunikationen. Här menas inte själva texten eller begreppen utan språknivån t.ex. 

komplexa eller lättlästa. Dagstidningar använder t.ex. ett komplext språk vilket förmedlar att 

de är allvarligare än vissa kvällstidningar som använder talspråk eller lättlästa texter. Det är 

viktigt att webbsidans innehåll kan underlätta kommunikationen med målgruppen.  

 

 

3.11.3 På vilket sätt är användarna inblandade i utvecklingsprocessen och hur 

kan vi använda dem för att kunna besvara på vår forskningsfråga? 

 

Designern bör ha goda kunskaper om vilken målgrupp som använder webbsidan innan 

webbsidan skapas. Vi alla har olika tankar och kunskaper, men kan ha samma behov vid 

användningen av en webbsida. Enligt teorierna bör en webbsida vara; begriplig, lätt att lära, 

lätt att komma ihåg, effektiv och tillfredställande. Under utvecklingsprocessen av en webbsida 

bör designern tänka på kommunikationsprocessen mellan användaren och webbsidan. 

Informationen som används bör vara tydlig och anpassad till en specifik målgrupp. 

Användaren bör vara inblandad under hela utvecklingsprocessen, eftersom det är han som är 

slutanvändaren av webbsidan. Enligt teorierna kan detta göras med hjälp av prototyper och 

intervjuer med användaren för att förbättra webbsidans layout och funktionalitet.  

 

Området informationsdesign beskrivs som att förklara, förtydliga och betona ett budskap. 

Detta betyder att användaren bör vara i fokus, eftersom det är användaren som bör förstå 

budskapet av webbsidan. Inom interaktionsdesign handlar det mer om samspelet mellan 

användaren och datorn som även bör vara i fokus. Designern bör tänka på att vi alla är olika 

och har olika kunskaper vid användningen av webbsidan. För att underlätta navigeringen kan 

feedback användas eftersom den ger nytta ifall användaren inte förstår en viss funktion. Enligt 

Sundström (2005) är det viktigt att veta användarens behov för att skapa en användbar design. 

Detta betyder att användarens åsikter är mycket viktiga att ta hänsyn till under 

designprocessen.  

 

Målgruppen enligt Molich (2002) är en grupp av användare som har gemensamma intressen, 

förutsättningar, krav och behov av webbsidan. För att nöja en bred målgrupp kan designern 

skapa prototyper där användaren kan bestämma webbsidans layout. Detta leder till att 

användaren är med och deltar under webbsidans utveckling. Vilket leder till att webbsidan 

designas på ett effektivt sätt genom användarens krav och behov. Ansvaret skall alltid vara 

densamma hos företaget som hos designern för att kunna utveckla en användbar webbsida ur 

målgruppens perspektiv.  

 

Det är viktigt att vi blandar in användaren av webbsidan i designprocessen. Detta betyder att 

målgruppens/användarens åsikter är viktiga för att kunna besvara studiens forskningsfråga.  
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3.11.4 Vilka kriterier används i dagens samhälle för att uppnå en användbar 

webbplatsdesign?  
 

Om en webbsida skall vara användbar måste den uppfylla olika kriterier. Syftet är att 

kriterierna skall beskriva hur en väldesignad webbsida skall vara. Kriterierna skall vara till 

hjälp för designern, men frågan är om designern nuförtiden följer alla dessa kriterier. Det är 

viktigt att designern tar del av dessa kriterier för att skapa användbara webbsidor som nöjer 

målgruppen.    

 

I dagens samhälle finns det mycket brist på att skapa en webbsida som är anpassad till 

kriterierna och användarens behov. Detta påverkar företagets målgrupp negativt och kan leda 

till att de inte använder webbsidan mer. Enkelhet bör därför vara i fokus och enligt Molich 

(2002) är det mycket viktigt i dagens samhälle. Det är viktigt att tänka på den äldre 

målgruppen som inte använder datorn lika mycket som de flesta ungdomarna. Inom grafisk 

design, är det viktigt att förmedla informationen visuellt på ett effektivt sätt. Trovärdighet är 

enligt Nielsen (2001) det allra viktigaste kriteriet i en webbsida för att den skall beskrivas som 

en ”seriös” webbsida. 

 

Webbsidan bör vara väldesignad så att användaren fortsätter att använda den. Andra viktiga 

kriterier som bör vara i fokus är enkelhet, snabbhet, stabilitet, flexibilitet, tillgänglighet samt 

säkerhet. Det är viktigt att användaren kan få hjälp vid behov och detta kan göras genom att 

använda sig av feedback. Det är också viktigt att informationen på webbsidan är tydlig.  

Säkerhet är ett viktigt kriterium att diskutera då företag vill ha en effektiv kontakt med hela 

målgruppen via internet samt telefon. Snabbhet bör inte bara vara att systemet skall fungera 

snabbt utan att layouten skall vara anpassad till att kunna genomföra en viss uppgift snabbt.  
 

 

 

3.12 Argument för den empiriska undersökningen  

Det är viktigt att målgruppen får vara med och delta med nya idéer för att kunna skapa en 

användbar webbsida. Detta betyder att den empiriska undersökningen är viktig, eftersom den 

kan svara på våra forskningsfrågor. En annan fördel med den empiriska undersökningen är att 

få nya kunskaper inom området användbarhet. Vi alla är olika och kan uppleva användningen 

av IT-systemet på olika sätt. Detta betyder att vi måste få reda på hur målgruppen/användaren 

reagerar under användningen av systemet. Vi valde att genomföra intervjuer med olika 

användare där två webbsidor kommer att vara i fokus för två e-handelsföretag.  

 

Studiens första delfråga handlar om vilka egenskaper ett användarvänligt gränssnitt skall 

innehålla vid användningen av en webbsida. Denna delfråga måste dock undersökas i 

verklighet för att se ifall webbsidor innehåller användarvänliga gränssnitt. Studiens andra 

delfråga handlar om hur webbsidans utformning kan påverka kommunikationen med 

användaren. Denna fråga är mycket viktig i den empiriska delen eftersom vi vill veta hur vi 

kan förbättra kommunikationen med användaren genom användbara webbsidor. Detta görs 

genom att veta mer om användarens åsikter vid navigering på webbsidan.  

 

Studiens tredje delfråga handlar om hur användaren är inblandad i utvecklingsprocessen och 

hur vi använder dem för att kunna svara på vår forskningsfråga. Enligt teorierna bör 

användaren vara inblandad under hela designprocessen och detta görs genom intervjuer och 

prototyper. Genom den empiriska undersökningen kommer vi kunna veta hur viktigt det är att 

blanda in användaren för att kunna skapa användbara insikter. Studiens sista delfråga handlar 
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om kriterier som används i dagens samhälle för mer användbara webbsidor. Denna fråga 

besvaras relevant i den teoretiska delen med hjälp av studiens huvudteorier. Delfrågan kan 

även vara till grund för att veta om designern verkligen använder sig av dessa kriterier. 

 

Studiens huvudfråga kan besvaras med hjälp av både den teoretiska undersökningen och den 

empiriska undersökningen. Studiens huvudfråga handlar om vilka insikter skapar användbar 

webbdesign som passar målgruppen. Genom den teoretiska undersökningen kommer vi kunna 

veta mer om vilka användbara kriterier som bör vara i fokus vid skapandet av användbara 

webbsidor. I den empiriska delen får vi reda på målgruppens åsikter vilket bör vara i fokus. 

Resultatet av detta kommer basera sig på nya insikter för mer användbara webbsidor.   
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer en kort beskrivning av de valda webbsidorna att presenteras. Syftet 

med undersökningen kommer att presenteras och sedan sammanfattas intervjuerna med 

koppling till delfrågorna.  

 

 

4.1 Syftet med undersökningen 

Syftet med den empiriska undersökningen är att skapa insikter som hjälper till med att skapa 

en användarvänlig webbsida. Fokus i undersökningen är på målgruppen och deras 

tillfredsställelse. Det är viktigt att interaktionen mellan användaren och systemet sker flexibelt 

och utan några svårigheter. Syftet är att minska osäkerheten hos användaren vid användning 

av en webbsida. Vi förväntar oss att studien skall vara till hjälp för andra forskare och e-

handelsföretag då de skall skapa en användbar webbsida ur målgruppens perspektiv. 

 
 

4.2 Beskrivning av webbsidorna 

4.2.1 www.hm.com 

H&M (Hennes & Mauritz) är en internationell klädkedja. Det finns cirka 2200 butiker på 40 

olika länder där huvudmålet är att ha bra kvalitet samt billiga priser.  

 

Företaget grundades år 1947 i Sverige av Erling Persson och Mauritz Widforss, där den i 

början hette Hennes och var endast damkläder. Sedan utvecklades affären och blev kallad för 

Hennes & Mauritz och blev en affär för dam- och herrkläder. 1998 började företaget med 

internethandel och detta gjorde företaget mer känt vilket resulterade i nyetableringar både 

inom och utanför Europa.  

 

Att köpa kläder via internet var ovanligt då, men är i dagens samhälle mer vanligt på grund av 

den höga graden av IT-användningen. Det finns många fördelar med internethandel som gör 

att människor köper via internet. Exempel på fördelar är att kunden inte behöver gå till affären 

längre, samt att det går att jämföra priser på olika kläder. H&M ger den möjlighet att veta mer 

om de olika produkterna, samt kräver ingen köptvång.  

 

4.2.2 www.kicks.se 

Kicks är ett företag som är känt för att vara för nordens största kosmetikbutik. Produkterna i 

företaget är en blandning mellan, makeup, parfym, hudvård samt hårvård. Kicks finns i 

Sverige, Norge och Finland. 

 

Företaget använder sig av välkända varumärken t.ex. Dior, Clinique, Biotherm, IsaDora, 

Lancóme, L’Oréal Paris, Lumene, Nivea, Maybelline. Det startades år 1991 och har 

utvecklats mycket genom åren. De flesta tycker om att handla på Kicks för den fina butiken 

och de bra varorna. Frågan är om människor vet att det går att handla genom företaget via 

internet. Målgruppen för denna butik är också bred.  

 

 

 

http://www.hm.com/
http://www.kicks.se/


44 

 

4.3 Urval av deltagarna  

Tänka-högt-testet skall göras för att veta hur användaren av de olika webbsidorna tänker vid 

genomföring av uppgifterna. Varje webbsida skall ha två uppgifter och sex deltagare skall 

vara med och delta på varje hemsida. Deltagarurvalet gjordes för att spegla olika bakgrunder 

för att samla in så mycket fakta så möjligt och veta mer om vad de olika deltagarna tycker och 

tänker vid användningen av webbsidorna.  

 

Vi är alla olika och har olika kunskaper inom IT-systemet, därför kommer vi ha variation på 

deltagarna där målet är att samla heterogen data för studien. En stor deltagarvariation 

möjliggör en bred datainsamling. Vi kommer att genomföra intervjuer med både erfarna och 

oerfarna IT-användare.  

 
De mest grundläggande urvalsfaktorer på användartest kan vara följande;  

 

 Könsfördelning 

 Ålder  

 Mångkulturell 

 Datorvana 

 Yrkeskategorier  

 Gruppstorlek  

 

Användartest kan hjälpa oss att kunna förbättra en webbsida och göra den mer 

användarvänlig. Vi skall kunna skilja mellan kvinnans och mannens sätt att genomföra 

uppgiften. Det kan vara att kvinnan har en mindre kompetens på användningen av den 

tekniska funktionen. Utförandet av uppgifterna kan variera beroende på deltagarnas ålder, kön 

och datorkunskap. Detta kommer vi att ta hänsyn till när vi utför testet. Enligt Patel & 

Davidson (2003) är det effektivt att genomföra 6 intervjuer för att utforma relevant 

dataanalys. 

 

 

4.4 Tänka-högt-test/intervjuer  

På H&M/ Kicks webbsida har det varit 6 deltagare som genomförde två uppgifter var. Dessa 

uppgifter är baserade på olika nivåer när det gäller kontroll på webbsidan och 

svårighetsnivåer. Varje deltagare tog sin tid att genomföra uppgifterna utan att bli störd eller 

påverkad. En intervju genomfördes efter tänka-högt-testet med deltagarna baserad på frågor 

som ger oss fördel att samla data för en mer utvecklad webbsida med hjälp av nya idéer (se 

bilaga 1). Vi valde att spela in intervjuerna på en bandspelare för att vi skall kunna gå tillbaka 

till intervjun och lyssna på den igen vid behov. Denna metod har minskat stressen under 

intervjun där vi slapp att anteckna och koncentrerade oss på användarens reaktion. 

Uppgifterna som valdes för företaget H&M är att bli medlem samt att hitta en vara och 

beställa den. Uppgifterna för företaget Kicks är att först hitta tips på vilken hårfärg som passar 

användaren och att kolla upp hur parfymen ”The One” från ”Dolce & Gabbanna” 

klassificeras; dejten, sporten, jobbet, m.m. 

 

För att nå ett effektivt resultat, valde vi en heterogen målgrupp där de olika deltagarna har 

olika bakgrund, yrken, kunskaper samt kön.  En annan viktig punkt som syftar till ett effektivt 

undersökningssätt är att kunna ställa rätt frågor till målgruppen.  
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Vi tror att målgruppen kommer ha en viss svårighetsgrad beroende på ålder, datorvana, m.m. 

vid interaktion med webbsidorna, eftersom ingen webbsida är perfekt.  Baserat på deras 

interaktionssvårigheter kommer vi kunna lista ut insikter som de olika företagen kan ta nytta 

av. 

 

Den insamlade materialet och tidigare forskningar kommer vara till grund för en effektiv 

analys och besvarandet av forskningsfrågorna.  

 

 

4.5 H&M webbsidan  

4.5.1 Deltagare 1  

Första deltagaren var en kvinna som är 21 år gammal och studerar på högskolan, kvinnan har 

mycket goda kunskaper av användning av olika webbsidor.  
 

 

Testet  

Kvinnan tittade runt på webbsidan först för att känna sig mer säker på vart allt fanns. Hon 

förväntade sig att det skulle stå tydligt en rubrik med, ”Bli Medlem” men det stod inte tydligt 

på webbsidan vilket gjorde att hon fick läsa igenom menylistan. Hon hittade en rubrik med, 

”H&M Club” och gick vidare till en ny sida som inte innehöll så mycket information. På 

webbsidan var det två stora rutor som drog till sig hennes uppmärksamhet. De gav henne 

ingen hjälp så hon gick vidare till menylistan på samma webbsida och hittade en rubrik med, 

”Bli Medlem” (se bilaga 4).  

 

Under rubriken ”Bli Medlem” stod det tydligt att hon skulle fylla i personliga uppgifter och 

detta gjorde hon utan att tveka. Då hon senare skulle skicka in all information, fick hon inget 

svar, vilket gjorde henne förvirrad. Hon började därför läsa informationen igen för att se om 

hon hade glömt att fylla i någon viktig information. Hon hade emellertid fyllt i all information 

men webbsidan gav henne ingen feedback om vad som saknades (se bilaga 6 & 7).  

 

Hon försökte lösa uppgiften genom att godkänna att H&M kan skicka mejl till henne med 

nyheter och reklam. Detta var lösningen till problemet. Det framgick inte att användaren var 

tvungen att fylla i om hon vill ha reklam för att komma vidare. Informationen upplevdes av 

deltagaren som valfri vilket var orsaken till problemet. Hon hamnade sedan på en ny 

webbsida och den nya sidan gav henne information om att allt är godkänt och hon är nu kund 

hos H&M. Deltagaren kände sig nu mer säker vid användningen av denna webbsida eftersom 

hon har tittat igenom den och har mer kontroll över var allt fanns.  

 

Uppgift 2 är ganska valfri och gällde att beställa ett plagg. Deltagaren gick till startsidan och 

började leta efter klädmenyn. På menylistan till vänster på webbsidan fanns det en länk som 

kallades för ”Shop Online” vilket deltagaren klickade på och sedan valde kategorin ”DAM” 

(se bilaga 8). Hon skulle beställa skor, hon valde skorna samt storlek och färg. Hon valde att 

lägga skorna i shoppingkorgen. Hon letade sedan runt och såg att det kom upp en ruta om att 

skorna nu hade lagts i korgen. Hon klickade i rutan för att gå vidare till kassan (se bilaga 10 & 

11).  

 

Hon tyckte att det fanns för mycket information på webbsidan vilket gjorde att hon inte kunde 

hitta länken, ”Till Kassan”. Hon letade runt på webbsidan och då hon hittade länkknappen 
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tryckte hon på den. Då kom det upp en ruta med reklam vilket gjorde henne förvirrad. Hon 

gick sedan vidare till kassan och skrev in all personlig information vid beställningen.  

 

Intervju  

Kvinnan tycker inte om att handla via internet, eftersom hon vill se materialet i plaggen innan 

hon köper dem. Hon påstår också att om hon vill lämna tillbaka varan kommer det att ta tid. 

Annars är hon en person som använder internet mycket och tycker om att titta på kläder men 

kanske inte att beställa dem på webbsidor.  

 

Hon tycker att startsidan var relativt innehållslös. Hon förväntade sig att startsidan skulle 

innehålla kläder eftersom det är ett klädföretag. Hon tyckte inte heller att ”Shop Online” sidan 

innehöll mycket kläder. Startsidans menylista var svår att förstå, vissa ord var skrivna på 

svenska medan andra på engelska vilket förvirrade henne. Däremot tyckte hon att det var bra 

att kategorisera webbsidan med ”DAM, ”HERR”, BARN” osv. 

 

Bilderna och färgerna som användes tyckte hon om, eftersom de var lugna och fräscha. 

Samtidigt så var bilderna och färgerna i webbsidan matchande vilket gjorde att hon fick en 

känsla av att gå och shoppa. När det gäller säkerhet så kände hon sig trygg att ange sina 

personliga uppgifter, eftersom hon visste mycket om H&M. 

 

Vad det gäller ”Sajtkarta”, så var den osynlig för hennes del, men samtidigt tyckte hon om 

idén att ha den på de flesta webbsidor (se bilaga 5). Hon tycker att den ger användaren en 

fördel genom att han inte behöver klicka sig runt på webbsidan för att hitta olika typer av 

information. Hon tyckte också att en ”Sajtkarta” skulle finnas med på Aftonbladets hemsida 

som numera innehåller för mycket information.  

 

Deltagaren tyckte däremot att även om H&M är mycket känt, bör de ha bättre kundkontakt 

med sin breda målgrupp. Deltagaren tyckte att företaget bör följa kunden på Facebook och 

Twitter. Hon tycker att detta kan öka kommunikationsnivån mellan kunden och företaget.  

 

 

4.5.2 Deltagare 2  

Andra deltagaren var en man i 25 årsåldern som studerar på högskolan. Mannen jobbar på ett 

klädföretag och tycker om att surfa på nätet.  

 

Testet 

Mannen började först med att orientera sig på webbsidan, men kunde inte hitta något på 

menylistan om var han kunde bli medlem. Han klickade istället på ”Shop Online”.  Sedan 

tittade han runt på sidan där han senare hittade länken, ”Ny Kund” och där kom det upp en 

webbsida där han kunde skriva in all information. Mannen var säker vid genomförandet och 

var inte stressad när han skulle göra andra uppgiften (se bilaga 4).  

 

En skjorta ville han beställa och eftersom han redan hade tryckt på länken ”Shop Online” var 

det lätt för honom att hitta kategorin ”HERR” (se bilaga 8). Det var bilder på skjortor som 

lockade honom på ”HERR”- sidan och han klickade på den. Han glömde klicka på storlek, 

men fick feedback om det så han valde storlek och färg.  Han genomgick samma process som 

deltagare 1. Deltagaren klickade på ”Lägg i shoppingkorg” och blev förvirrad av reklam som 

kom upp då han skulle gå till kassan (se bilaga 11).  
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Intervju  
Mannen brukar handla via nätet och har inget emot att fylla i personuppgifter. Han tycker att 

H&M har en professionell hemsida som gör att det är lätt att navigera och kommunicera med. 

Han beskriver webbsidan som en tydlig standardmall där kunden lätt kan följa de olika stegen 

i beställningsprocessen. Färgerna och bilderna på hemsidan tyckte han var väl valda, men han 

tyckte inte om startsidan som bara innehöll ett kort på kvinnor. Han menade att hemsidan 

skulle ha flera kort för hela familjen, eftersom målgruppen är hela familjen.  

 

När vi frågade honom om det fanns tillräckligt med reklam för företaget så påpekade han 

tydligt att, ”H&M ser jag alltid på TV och nätet, men samtidigt så behöver företaget variera 

på reklam som passar till all typ av målgrupp”. Han påpekade även att för de äldre som 

kanske inte handlar på nätet kan det vara svårt att förstå hemsidans system. Enligt honom 

måste företaget förbättra hemsidan för att kunna locka den äldre målguppen och få dem att 

navigera på webbsidan smidigare.  

 

”Sajtkartan” tyckte han var onödig, eftersom H&M’s webbsida är professionell behövs ingen 

”Sajtkarta” (se bilaga 5). Däremot tyckte han att ”Sajtkartan” kan vara användbar för andra i 

målgruppen som kan ha det svårt att navigera på webbsidan. Han tyckte också att webbsidor 

som är svåra att förstå bör använda ”Sajtkarta” som kan vara till hjälp.  
 

4.5.3 Deltagare 3  

Tredje deltagaren var en 38-årig dam som även studerar på högskolan.  

 

Testet  

Hon tittade först på menylistan, men hittade ingen rubrik med, ”Bli Medlem”.  Hon valde att 

prova de olika alternativen och klickade på, ”Kundservice” men hittade inget där och gick 

tillbaka till startsidan. Hon provade istället ”Shop Online” och började orientera sig på 

webbsidan, där hon senare hittade ”Ny Kund”. Hon klickade på den, men samtidigt sa hon att, 

”den var krånglig att hitta och borde vara på startsidan istället” (se bilaga 4).  

 

Hon var lite osäker vid navigeringen och letade hela tiden på webbsidan. Vid beställning av 

en valfri vara valde hon ett par jeans. Hon valde färg och storlek. När hon skulle gå till 

kassan, hann hon inte se att det kom upp en ruta längst upp till höger som beskrev att varorna 

var i shoppingkorgen (se bilaga 11). Hon började orientera sig på sidan för att få information 

om hur hon skulle betala, och hittade den till slut. Hon påpekade att det var för mycket 

information på webbsidan och reklamrutan var onödig, eftersom hon direkt ville gå vidare till 

betalningen.  

 

Hon klickade ner reklamrutan utan att titta på den vilket gjorde att hon inte såg länken, ”Till 

Kassan” som var på samma reklamsida. Hon blev irriterad och fick göra om steget.  

 

 

Intervjun 

Deltagaren brukade ibland shoppa via nätet, och hade goda kunskaper inom IT-systemet. Hon 

tyckte att H&M’s webbsida är fräsch och tydlig, där kategorierna för, ”DAM”, HERR” osv. är 

bra att använda. Hon tyckte att startsidan använde för mycket färger och att menylistan inte 

var synlig där den viktiga informationen inte fanns med. Företaget kunde ha använt större 

text, men samtidigt upplevdes bilderna som härliga och behagliga för ögat.  
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Hon hade inget emot att uppge personuppgifter för H&M, eftersom företaget är känt, men hon 

tvekar lite då hon uppger de till andra företag. Hon påstod att hon ser H&M’s reklam överallt. 

Däremot uppfattade hon inte att det fanns mycket information om att kunden kan handla 

online via webbsidan. Deltagaren ser alltid reklam till olika företag på Facebook och skulle 

vilja att H&M skapar en grupp på Facebook för att öka kommunikationen med kunderna.  

 

 ”Sajtkartan” tyckte hon om men den var inte synlig på startsidan, ”hade jag vetat att det 

fanns en Sajtkarta så skulle jag ha använt den direkt” sa hon (se bilaga 5). 

 

 

4.5.4 Deltagare 4  

Deltagare nummer fyra var en 53-årig kvinna som jobbar på en förskola.  

 

Testet 

Hon letade efter ”Bli Medlem”- länken, men hittade den inte. Hon läste igenom hela menyn 

och gissade att den skulle finnas under rubriken ”H&M Club” (se bilaga 4). Där hittade hon 

också länken. 

 

Andra uppgiften blev lite lättare för henne, eftersom hon redan från början hade läst igenom 

menylistan och kom ihåg att det var en länk med, ”Shop Online”. Hon klickade på den och 

skulle köpa en klänning till en flicka. Hon valde kategorin ”Barn” och gick vidare med att 

välja ”Flicka” och sedan ”Klänningar”. Hon valde en klänning och sedan valde hon färg och 

storlek och blev glad för att priset stod tydligt på webbsidan. När hon skulle lägga varan i 

shoppingkorgen så hann hon inte läsa feedbacken som kom upp vid kassan. Hon började leta 

efter en länk som kunde hjälpa henne till kassan och hittade den till slut. När reklam kom upp 

började hon läsa den och blev glad för att det fanns erbjudande på webbsidan.  

 

 

Intervju 

Kvinnan tyckte inte om att shoppa online, eftersom hon vill titta på kläderna först innan hon 

köper ett plagg. En annan anledning för att hon inte handlar online är också att hon är rädd för 

att uppge personuppgifter och säger: ”tänk om de lurar mig”.  

 

Bilderna och färgerna på webbsidan tyckte hon om. Deltagaren tyckte att kläderna ser finare 

ut på webbsidan än i verkligheten. Detta tyckte hon inte om, eftersom kunden kan bli lockad 

att köpa något den inte vill ha och därför bli tvungen att lämna tillbaka varan.  Kvinnan 

förstod inte vad ”Sajtkarta” innehöll och därför klickade hon inte på den (se bilaga 4). Hon 

tyckte att om den hade varit tydlig så kunde den också vara användbar eftersom den 

underlättar navigeringen och sparar tid.  

 

Deltagaren avslutade med att säga att hon ville se mer reklam för H&M. Hon menade också 

att företaget bör ha mer kontakt med den äldre målgruppen.  För henne är det kul att shoppa 

men inte online, nu kommer hon att titta på kläderna på nätet innan hon går till affären.  
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4.5.5 Deltagare 5  

Femte deltagaren var en man i 56-årsåldern som jobbar som lärare.  

 

Testet  

Han kände sig säker vid navigeringen, eftersom han tycker om att använda nätet och 

genomförde därför den första uppgiften väl. Han klickade på ”H&M Club” och sedan på ”Bli 

Medlem” (se bilaga 6 & 7).  Det var inte svårt för honom att beställa en valfri vara, han 

klickade på ”Shop Online” och sedan ”HERR” och valde att beställa en skjorta.  

 

Han blev lite osäker på menylistan på kategorin ”HERR” eftersom det var för mycket 

information (se bilaga 8). Han valde storlek samt färg, men kunde inte läsa klart feedbacken 

som kom upp vid beställningen (se bilaga 10). Han fick titta noga på sidan för att hitta kassan 

vid betalningen. Reklam tycker han om, men kanske inte då kunden vill gå direkt vidare till 

betalningen. Detta gjorde att han fick sitta och läsa texten vilket upplevdes som frustrerande. 

 

 

Intervju 

Deltagaren tycker om idén att handla online, men en sak som upplevs jobbigt var att det är 

svårt att veta om storleken passar.  

 

Mannen tyckte att menylistan på startsidan var lite otydlig och texten var för liten att läsa. 

”När jag sen gick vidare till att beställa så var menylistan också otydlig och det stod mycket 

onödigt information” sa han.  

 

Han tyckte att det fanns fina färger och bilder på webbsidan, men kanske inte på startsidan 

som bör vara lockande för användaren att titta vidare på sidan. Han påpekar även att eftersom 

H&M är ett företag för hela familjen så bör kunden kunna se lite variation av bilder och 

reklam som passar hela familjen.  

 

När det gäller kommunikationssätt, tyckte deltagaren om idén att H&M skickar nyhetsbrev till 

kunderna. Detta håller kunden uppmärksam för nya varor samt erbjudande. 

 

Deltagaren ansåg inte att ”Sajtkarta” var synlig, men samtidigt uppfattade han att den är 

mycket bra att använda (se bilaga 4 & 5). Han tyckte att sådana funktioner skall användas av 

människor som har svårt att navigera i systemet, därför skall ”Sajtkarta” placeras tydligt och 

synligt på startsidan.  

 

4.5.6 Deltagare 6   
Deltagare nummer sex var en 14 år gammal pojke som tycker om att sitta framför datorn.  

 

Testet  

Deltagaren började leta på menylistan och valde direkt ”Shop Online” men gick tillbaka till 

startsidan för att läsa menylistan igen (se bilaga 4). Han valde ”Shop Online” igen och började 

leta där efter information om hur han kunde bli medlem. Slutligen hittade han länken ”Ny 

Kund” och klickade på den för mer information. Det tog honom lång tid att genomföra 

uppgiften, eftersom han inte läste all information från början utan endast skummade igenom 

texten på webbsidan.  
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I den andra uppgiften valde han att beställa ett par skor. Han var intresserad av alla bilder och 

kunde genomföra alla steg vid beställningen väl. Då han skulle till kassan kom det upp reklam 

vilket förvirrade honom. Han genomförde båda uppgifterna väl, men det tog lite längre tid än 

för de andra deltagarna.  

 

Intervju 

Pojken tyckte att webbsidan var tydlig för vana användare, men kanske inte för 

förstagångsanvändare. Han tyckte att texten var för liten och lite otydlig. Deltagaren 

uppfattade färgerna som används på webbsidan som fina och lugna. 

 

Eftersom pojken är ung så har han inte något bankkort att handla med, men hade han haft det 

skulle han inte ha något emot att beställa varor från välkända företag via nätet. Efter att ha 

frågat honom om ”Sajtkarta” så blev han förvirrad, eftersom han inte hade lagt märke till den 

på startsidan (se bilaga 4). Även om han skulle ha sett länken ”Sajtkarta” så är han osäker på 

om han skulle ha förstått vad länken innehöll.  

 

Deltagaren tyckte att det finns brist på H&M- reklam för ungdomar i hans ålder. Därför anser 

han att H&M borde satsa mer på reklam för barn och ungdomar. Han vill även se mer reklam 

om företaget på Facebook, eftersom han använder den dagligen.  

 

 

 

4.6 Kicks webbsida 

4.6.1 Deltagare 1 

Deltagare ett var en 21-årig kvinna som studerar IKOM (interaktions- och 

kommunikationsdesigner). Hon tycker om mode och smink, men har aldrig handlat online. 

Kvinnan är datorvan.  

 

Testet 

Hon började uppgift ett med att klicka på olika länkar till produkter och valde ”Hår” från 

listan för att komma till en sida med hårvaror (se bilaga 2). Hon klickade fundersamt på en 

hårfärgsprodukt, men hittade inga tips där. Hon letade efter tips och inte en vara så hon gick 

tillbaka och provade att klicka på ”Beauty Guiden” och valde ”Hår” från listan. Där kunde 

hon se en rubrik som hade namnet ”Vilken färg passar mig?”. Hon klickade på den och tittade 

ointresserad på sidan.  

 

Vid utförande av uppgift två, använde hon sökfunktionen för att leta upp parfymens namn. 

Hon hittade parfymen, men verkade inte vara nöjd med det. Hon letade vidare på sidan för att 

se om det fanns någon kategorisering av parfymen, men hon hittade ingen. Uppgiften 

genomfördes därför inte. 

 

Intervjun 

Hon tyckte att sidan hade en dålig struktur. Hon menade att eftersom KICKS är ett välkänt 

företag så borde de ha en bättre hemsida. Hon uppfattade sidan som otydlig. Hemsidan hade 

för mycket information samt ett dåligt färgval ansåg hon. Kvinnan hade problem att utföra 

sina uppgifter. Hon tyckte att rubrikerna på de olika kategorierna är otydliga. Ett exempel var 

kategorin ”Beauty Guide” som hon inte trodde skulle handla om tips. Hon påpekade att sidan 

inte kommunicerade väl med användaren. Däremot, tyckte tjejen att sökfunktionen var tydlig 
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och att den var placerad på en lämplig plats på hemsidan. Hon tyckte att det var bra att 

företaget hade delat upp varorna i en kategorilista som ”Make-up”, ”Hår”, ”Hud”, ”Doft” osv. 

 

Då vi frågade henne om vilka saker som hon inte tyckte om på sidan sa hon att sidan hade 

bildbrist. Hon gav exempel på det då hon navigerade sig fram till hårfärgtipset under 

kategorin ”Hårfärg”. Här förväntade hon sig att se bilder på olika hårfärgsnyanser som passar 

till olika hudfärg. Hon menade att tipset var felplacerat under ”Beauty guide”. Hon skulle 

hellre läsa denna information jämte varan.  Företaget borde ange om till exempel en 

parfymprodukt är till jobbet eller festen. Hon förväntade sig hitta den informationen jämte 

varan. Hon tyckte även att de olika kategorierna skall synas tydligt på sidan så att kunden inte 

behöver klicka på ”Produkter” för att kunna välja ”Make-up” eller ”Doft”. Avslutningsvis 

uppfattade hon texten som lång och tråkig att läsa och hon såg ingen skillnad mellan 

rubrikerna och resten av texten. 

 

Vad det gäller säkerhet, har hon inget emot att uppge sina personuppgifter, men hon vill ändå 

inte handla kosmetik online. Hon tyckte att det är bättre att gå till butiken och få testa de olika 

varorna samt få tips. Hon tyckte om att lukta på doften innan hon köper den vilket hon inte 

kan göra online.   

 

Då vi bad henne att skrolla ner på startsidan så blev hon förvånad då hon såg att sidan hade en 

fortsättning. Hon trodde att sidan tog slut där den svarta bakgrunden tog slut (se bilaga 2). 

Kvinnan stördes inte av reklam som fanns på hemsidan, men hon förväntade sig inte att 

reklamen skulle vara placerad på mitten av hemsidan. Kvinnan var van att se reklam placerad 

till höger eller till vänster på sidan.   

 

När det gäller reklam på KICKS, tyckte deltagaren att företaget har brist på reklam. Hon 

påpekade att företaget hade en meningslös blogg som ingen deltog i. Hon skulle helst vilja att 

företaget ersätter bloggen med nyhetsbrev och grupper på Facebook och Twitter för en mer 

ökad kommunikation.  

 

 

4.6.2 Deltagare 2 

Deltagare två är en 25-årig man som läser Systemvetarutbildningen. Han har aldrig använt 

KICKS webbsida, men har varit i KICKS-butiken. Mannen är datorvan och har handlat online 

förut. 

 

Testet 

Vid utförandet av uppgift 1, gick deltagaren först till ”Produkter” och valde ”Herr” från listan, 

och hittade inget. Han gick sedan till startsidan igen och valde ”Hår” istället för ”Herr” i 

kategorin ”Produkter”. Han letade efter tips bland produkterna, men hittade inget. Mannen 

gick istället tillbaka till startsidan och tittade på vilka andra alternativ som fanns. Han fick syn 

på länken, ”Beauty Guide” och klickade på den. Han valde ”Hår” från menyn och sedan fick 

han se rubriken ” Vilken färg passar dig?” vilket betydde att han löste uppgiften.  

 

I uppgift 2 började deltagaren med att använda sökfunktionen och skrev parfymens namn. 

Han hittade varan men ingen klassificering på den. Han gick tillbaka till ”Produkter” och 

valde ”Doft” från menylistan. Han orienterade sig på hemsidan, men hittade inget som kunde 

hjälpa honom. Han gav upp. 
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Intervjun 

Deltagaren tycker att sidan är välgjord vad det gäller färgerna, men inte funktionaliteten. Han 

tyckte inte om ”Beauty Guide” kategorin, eftersom informationen om de olika varorna bör 

vara placerade jämte varan under ”Produkter” och inte under ”Beauty Guide”. Han blev 

besviken på informationen som fanns på sidan eftersom han tyckte att det var för mycket 

information. Han påpekade att han helst söker tips om hårfärg på bloggar än att göra det 

genom KICKS hemsida.  

 

Trots den enkla layouten, tyckte deltagaren att uppgifterna var svåra att utföra. Han tyckte att  

det var för mycket text och att texten saknade bilder och animationer. Han var van att se 

sökfunktionen till höger på sidan och inte i mitten. Deltagaren kände sig förvirrad när han 

klickade på ”Herr” under kategorin ”Produkter” och han här fick flera alternativ.  Han trodde 

att dessa alternativ tillhörde ”Herr” men när han klickade visade det sig vara andra varor. 

Trots det var dessa alternativ placerade jämte ”Herr” avdelningen (se bilaga 3).  

 

Deltagaren har inget emot att shoppa online, men parfym och kosmetik handlar han helst i 

butiken. Deltagaren hade inte lagt märke till att sidan hade en fortsättning vilket också var 

gemensamt med deltagare 1. Han tyckte att sidan bör designas på ett bättre sätt, men han 

stördes inte av reklamplaceringen på sidan.   

 

När det gäller reklam på KICKS, tyckte deltagaren att företaget har brist på reklam. Enligt 

honom, skulle det vara bra att få erbjudanden via sms eller nyhetsbrev. Detta tyckte han ökar 

kommunikationen mellan företaget och kunden samt uppdaterar kunden om nya erbjudanden.  

 

 

4.6.3 Deltagare 3 

Deltagare 3 är en studerande kvinna som är 38 år gammal. Hon tycker om mode och att 

shoppa, men shoppar endast tågbiljetter online. Hon har goda kunskaper inom IT. 

 

Testet 

Vid utförandet av uppgift 1, läste kvinnan igenom rubriken i menyn och gick direkt till 

”Beauty Guide” och valde ”Hår” från listan (se bilaga 2). Hon hittade rubriken ”Vilken färg 

passar dig?” och klickade på den. Hon blev besviken på sidans alltför stora 

informationsmängd.  

 

I uppgift 2 gick kvinnan till produktlistan och valde ”Doft” från listan. Hon letade i 

parfymlistan, men hittade inte den angivna parfymen. Hon gick istället till sökfunktionen och 

sökte på parfymens namn. Hon läste parfymens information, men hittade inget som hjälpte 

henne att utföra uppgiften. Då gick hon till ”Beauty Guide” igen och valde ”Doft” från 

menylistan. Den information hon behövde fanns under rubriken ”Bygg din doftgarderob” men 

hon klickade inte på den. Uppgiften genomfördes inte eftersom hon gav upp och vi hjälpte 

henne med att genomföra uppgiften.   

 

Intervjun 

Kvinnan tyckte inte alls om webbsidan och tyckte att den behöver förbättras. Hon hade 

svårigheter med att utföra uppgifterna. Det enda som kvinnan uppfattade positivt i sidan var 

färgerna eftersom de inte var störande. Vad det gäller uppgift 1 tyckte hon inte om 

informationen som kom upp eftersom det var för mycket information att läsa. Hon hade 

förväntat sig att det skulle finnas bilder som förstärker informationen, t.ex. en brunhårig 
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kvinna med olika hårfärgvarianter som passar henne. ”Det fungerar inte med att bara skriva 

det i en lång tråkig och ostrukturerad text. Vem vill läsa den informationen egentligen?” 

undrade hon. 

 

I uppgift 2 tyckte hon att webbsidan hade otydliga rubriker på länkarna. Hon såg länken 

”Bygg din doftgarderob”, men trodde inte att den handlade om den informationen hon sökte. 

”Vad förstår användaren från rubriken? Inget. Det var inte tilltalande för mig i alla fall” sa 

hon. 

 

Kvinnan skulle inte vilja handla kosmetik online, hon åker helst till butiken för att göra det. 

Hon känner sig inte säker att handla via KICKS hemsida, eftersom hon inte vågar ange sina 

personuppgifter. Kvinnan såg inte att startsidan hade en fortsättning som alla andra deltagare 

och då hon visste om det upprepade hon att, ”sidan måste förbättras”. Hon stördes inte av 

reklamen som fanns på sidan, men samtidigt var den inte heller lockande. 

 

Deltagaren tyckte att företaget bör ersätta bloggen med nyhetsbrev och grupper på Facebook 

och Twitter för en mer ökad kommunikation.  

 

 

4.6.4 Deltagare 4  

Deltagare 4 är en 56-årig man som jobbar som lärare. Han är datorvan, men handlar endast 

flygbiljetter online. 

 

Testet 

Mannen började med uppgift 1 genom att titta på menyn och valde länken ”Beauty Guide” 

och sedan ”Hår”-länken (se bilaga 2). Han hittade knappen ”Vilken färg passar dig?”, men 

läste inte igenom texten. I uppgift 2, gick han till ”Beauty Guide” igen och valde länken 

”Doft” där han letade efter information som kunde hjälpa honom att utföra uppgiften. Han 

läste igenom de olika rubrikerna, men hittade inget som kunde hjälpa honom. Då började han 

prova de olika rubrikerna för att se vad de innehöll tills han hittade informationen han sökte 

under länken ”Bygg din doftgarderob”.  

 

Intervjun 

Mannen tyckte inte om sidstrukturen, eftersom det tog honom alltför långt tid att utföra sina 

uppgifter. Han var tvungen att gissa under vilka länkar han kunde hitta rätt information. 

Däremot tyckte han om att sidan hade prisuppgift och bild på varje vara. Mannen tyckte att 

sidan hade mycket text och var tråkig att läsa vilket gjorde den mindre lockande.  

 

Mannen tycker inte om att handla varor online och undviker det så mycket han kan. Han går 

hellre till butiken för att handla än att göra det online. Deltagaren tyckte att KICKS har 

reklambrist. Samtidigt påpekade han att han inte bryr sig om KICKS- reklam eftersom han 

aldrig handlar där.  

 

Som alla andra deltagare, tänkte inte mannen på att skrolla ner på startsidan. Han tyckte att 

den svarta bakgrunden gav honom intryck av att sidan tog slut då den svarta bakgrunden tog 

slut. Mannen ansåg att reklamen på mitten av webbsidan tog för mycket plats. Han tyckte att 

det skulle vara bättre om reklamen placerades till höger eller vänster på sidan. ”Detta gjorde 

att sökfunktionen kändes som en del av reklam eftersom den också var i mitten” sa han.  
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4.6.5 Deltagare 5 

Deltagare 5 är en kvinna som är 44 år gammal och studerar Svenska för invandrare (SFI). Hon 

handlar endast i affärer och är inte datorvan. 

 

Testet 

Kvinnan började uppgift 1 med att titta på sidan, men hittade inget som lockade henne. Hon 

skrollade ner på sidan vilket ingen av tidigare deltagare hade gjort och skrollade ner på sidan. 

Hon fick syn på ”Sajtkartan” och hittade ”Hår” där (se bilaga 2). Hon klickade på länken 

”Hår” och sökte igenom information om produkterna, men hittade inga tips. Hon blev 

förvirrad och började klicka runt, men kunde inte hitta det hon sökte. Uppgiften genomfördes 

inte eftersom hon gav upp.  

 

I uppgift 2 gjorde hon samma sak som uppgift 1. Hon gick ner till sidans sajtkarta och valde 

”Doft”. Hon hittade parfymen bland produkterna, men inget hjälpte henne att utföra 

uppgiften. Hon blev förvirrad och gav upp. 

 

Intervjun 

Deltagaren tyckte inte om sidan, eftersom den var svår att använda. Hon hittade produkterna, 

men inte informationen som krävdes. Hon förväntade sig att information skulle finnas tydligt 

jämte produkten. Däremot tyckte hon om sajtkartan som fanns längst ned på slutet av 

webbsidan, men hon skulle helst velat ha haft den placerad högst upp på sidan istället.  

 

Kvinnan tyckte att sidan skulle ha flera språk för att den skall vara mer anpassad till alla olika 

kunder. Kvinnan tyckte att KICKS bör variera på kommunikationssätt med kunden. Detta kan 

vara genom att skicka erbjudande via sms, katalog eller nyhetsbrev.  

 

Vid frågan om hon skulle vilja handla kosmetik online tyckte kvinnan inte om idén och sa att 

hon hellre åker till affären och köper varorna. Kvinnan stördes inte av reklamen som fanns på 

sidan. 

 

4.6.6 Deltagare 6 

Deltagare 6 är en pojke som är 14 år gammal och går i sjuan. Han har god datorvana och 

använder datorn mest för spel och chatt.  

 

Testet 

Han började uppgift 1 med att orientera sig på webbsidan, men hittade ingen relevant 

information. Han skrollade ned tills han hittade sajtkartan. Där såg han länken ”Tips och 

inspiration” och klickade på den, men han kunde inte hitta det som söktes. Då gick han 

tillbaka till sajtkartan och klickade på ”Hår”. Han fick syn på produkterna och skrollade ned 

ännu längre på sidan tills han kom till slutet av sidan. Då såg han en bild på ”Hår” som hade 

länken ”Färga hemma”, han klickade där. Nästa sida innehöll information om att färga 

hemma. På vänstra sidan såg han knappen ”Vilken färg passar dig?’ och klickade på den. 

Därmed genomfördes uppgiften. 

 

I uppgift 2 började han med att använda sökfunktionen och hittade parfymen. Han läste 

igenom informationen, men gick tillbaka till föregående sida. Han gick ner till sajtkartan och 

valde därifrån ”Doft”. Han hittade alla produkter, gick ned till slutet av sidan och hittade tre 

bilder med tre olika länkarna som var ”Sommarens nya dofter”, ”Bygg din doftgarderob” och 
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”Doftens uppbyggnad”. Han provade alla tre länkar tills han hittade den information som 

krävdes för att genomföra uppgiften.  

 

 

Intervjun 

Användaren tyckte att sidan var bra i sin helhet, men att utföra uppgifterna var inte lätt för en 

ny besökare. Han tyckte att sajtkartan i slutet var till mycket hjälp. Pojken orkade inte läsa 

texten som fanns på sidan, eftersom det fanns för mycket information. Han tyckte inte att 

rubrikerna var tilltalande.  Deltagaren stördes inte av reklamen som fanns på webbsidan. 

 

Pojken har aldrig handlat online och tycker inte om att göra det. Deltagaren tyckte att KICKS 

bör ha mer kontakt med sin målgrupp, genom Facebook eller Twitter.  

 

 
4.7 Resultat av den empiriska undersökningen  

Fråga 1 & 2: Vilka egenskaper skall ett användarvänligt gränssnitt innehålla vad det 

gäller användningen av webbsidan? Samt hur kan webbsidans utformning påverka 

kommunikationen med användaren? 

 

Efter att ha genomfört intervjun insåg vi hur deltagarna är olika. De gav oss nya idéer att 

tänka på. Deltagarna som vi intervjuade är målgruppen i de två företagen vi valde att 

undersöka, KICKS och H&M. Resultatet av tänka-högt-testet och intervjuerna gav oss idéer 

om hur vi kan förbättra kommunikationen mellan deltagarna och företagen genom en 

användbar design. Det är därför vi valde att undersöka vilka kriterier som finns i dagens 

samhälle inom området användbarhet. Vi insåg att det finns många kriterier för en 

välstrukturerad- och lättnavigerad webbsida, men alla dessa kriterier används inte i dagens 

samhälle. Detta observerades tydligt när deltagarna genomförde de olika uppgifterna, 

eftersom de flesta upplevde navigeringen på webbsidan svår.  

 

Flera användare påstod att bilderna som användes i webbsidan var mer riktade till den unga 

målgruppen. Andra påpekade att texten var för liten vilket gjorde den mindre läsbar. En del 

upplevde att webbsidan innehöll mycket information. I KICKS webbsida kunde de flesta 

deltagarna inte genomföra klart uppgifterna, eftersom det var för mycket information på 

webbsidan.  De önskade sig om webbsidan hade använt flera bilder eller video som en 

variation på stukturen. En webbsida bör i första hand vara användbar för användaren vilket 

påstods mycket av deltagarna.  

 

Genom den empiriska delen får vi reda på många användbara idéer som är relevanta till vårt 

forskningsämne. Dessa idéer kan även hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att genom intervjuerna får vi reda på några insikter som 

gör en webbsida mindre användbar:  

 

 Att företaget inte har kommunikation med designern vid skapandet av webbsidan 

 Designern kan ha kunskapsbrist inom området användbarhet. Detta kan påverka 

webbsidas struktur och navigering negativt  

 Den stora informationsmängden på webbsidan är inget som lockar målgruppen 

 Textstorlek bör kunna justeras av användaren vid behov 

 Olika hjälpfunktioner bör användas t.ex. sökfunktioner 
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 Tydliga ord bör användas på webbsidan eftersom det var vissa deltagare som inte viste 

vad en ”Sajtkarta” är 

 En struktur som täcker målgruppens behov 

 Bilder på webbsidan var anpassade till några i målgruppen 

 För lite feedback på webbsidorna 

 Användaren kan ha möjlighet till att själv välja till vilket språk sidan skall översättas 

till  

 

Genom dessa insikter kan vi skapa nya och effektiva webbsidor som nöjer vår målgrupp. När 

dessa punkter är i fokus kan kommunikationen mellan användaren och webbsidan ökas. Det 

är viktigt att använda rätt verktyg i en webbsida för att användaren inte missuppfattar syftet 

vid användningen. Kommunikationen kan ökas när det finns bra feedback i en webbsida 

eftersom användaren kan ha det svårt att förstå en viss funktion i webbsidan. Deltagarna 

tyckte att webbsidorna hade för mycket information vilket gav en negativ effekt. De slutade 

läsa vidare. 

 

 

Fråga 3: På vilket sätt är användarna inblandade i utvecklingsprocessen och hur kan vi 

använda de för att kunna besvara på vår forskningsfråga?  

Denna fråga kan delvis besvaras i den empiriska undersökningen och delvis i den teoretiska 

undersökningen. I teoridelen tas det upp hur viktigt det är för en designer att blanda in 

användaren i hela utvecklingsprocessen. Teorierna som tas upp i teoridelen används oftast inte 

vid skapande av användbara webbsidor. Användaren är ofta inte inblandad i 

utvecklingsprocessen, vilket leder till att webbsidan blir mindre användbar. I empiridelen får 

vi reda på att deltagarna tycker att de bör vara med och utveckla en webbsida redan från 

början av utvecklingsprocessen.  

 

Tänka-högt-test som genomfördes gav en stor fördel för projektets framgång. Deras 

medverkan hjälpte oss att genomföra vår studie på ett effektivt sätt. Intervjuerna som 

genomfördes gav användaren chansen att påverka och dela med nya tankar, idéer och 

kunskaper. Tänka-högt-testet och intervjuerna genomfördes för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Utan empiridelen, hade arbetet bara baserat sig på teoridelen. Resultatet 

av empiridelen gav oss flera kunskaper om hur målgruppen är viktig att blanda in vid 

skapandet av användbara webbsidor. 

 

 

Fråga 4: Vilka kriterier används i dagens samhälle för att uppnå en användbar 

webbplatsdesign? 

Denna fråga kan inte besvaras i den empiriska delen, utan i den teoretiska delen. Syftet i den 

empiriska delen är inte att söka vilka kriterier som används inom webbplatsdesign. Syftet är 

att samla information om hur användaren interagerar med en webbsida. På det sättet, kunde vi 

sammanställa vad målgruppen inser som användbar i en webbsida och sedan skapa insikter 

för mer användbara webbsidor.  

 

Resultaten vi har åstadkommit från deltagarna kan inte hanteras som användbarhetskriterier 

för en hemsida. De behandlas och analyseras för att sedan kunna skapa nya insikter. Detta 

kommer vi göra i kommande delar av arbetet.  
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5 Analys 

I detta kapitel kommer en jämförelse presenteras mellan empiriska undersökningen och 

teoretiska undersökningen. I detta kapitel kommer även delfrågorna att presenteras.  

 

 

5.1 Vilka egenskaper skall ett användarvänligt gränssnitt innehålla vad det 

gäller användningen av webbsidan?  

Efter att ha haft kontakt med målgruppen och undersökt hur de uppfattar de olika 

funktionerna i en webbsida, hittade vi några egenskaper som målgruppen uppfattar som 

svårighet. Vi kunde också komma på bra lösningar för att lösa dessa problem på ett effektivt 

sätt. Följandet är en jämförelse mellan resultatet i empiridelen och teoridelen. 

 

Baserat på den undersökning vi gjorde, märkte vi att de flesta deltagarna hade förväntat sig att 

menylistan skall vara tydlig och synlig på framsidan. Menylistan skulle inte vara ”gömd” 

under någon annan länk, som det var i KICKS webbsida. Användaren tycker om att se 

funktionerna i sidan tydligt och inte behöva leta upp de i webbsidan. Detta var KICKS 

webbsida dålig på, eftersom de hade sin menylista under knappen ”Produkt” vilket förvirrade 

de flesta deltagarna i testet. Vi jämförde KICKS webbsida med H&M’s webbsida, vilket gav 

samma resultat. Trots att H&M hade en menylista i startsidan, fick deltagarna gissa vilken 

rubrik de skulle klicka på för att kunna registrera sig eller hitta en vara. Sådana viktiga länkar 

som handlar om sidans funktionalitet bör vara tydliga och synliga för användaren.  

 

Detta betyder att webbsidorna hade en dålig struktur. Enligt kapitel 3.1.15 handlar struktur om 

ordning och organisation, samt hur de olika avdelningarna i en webbsida fördelas för att 

kännas logiska för användaren. Här skall företaget tänka på användaren mer än allt annat. 

Enligt kapitel 3.1.15  påpekar Nielsen att webbsidan inte skall avspegla företagets 

organisationsstruktur utan den måste uppfylla användarnas behov. I samma kapitel tar 

Petersson at al upp det är hjälpsamt för ett företag att skapa en ”Sajtkarta” för mer 

strukturerade sidor. Kartan ska innehålla tre nivåer där startsidan är första nivån. Startsidan 

har undersidor som har i sin tur andra undersidor.  Användaren skall alltid kunna gå tillbaka 

till startsidan oberoende i vilken nivå han befinner sig på. 

 

På kapitel 3.1.12 har Van Dijck tagit upp hur en webbsida skall vara strukturerat. Enligt 

honom, måste designern bestämma vilka handlingar som skall kunna utföras genom 

webbsidan: sökning, beställning, bokning, registrering, m.m. Van Dijck påpekar att komplexa 

handlingar måste delas in i mindre delar vilket underlättar identifiering av fel som kan uppstå 

vid användningen. Navigeringen av webbsidan bör vara lätt och smidigt så att användaren 

känner sig säker. I samma kapitel, tycker Gulliksen & Göransson att kategorisering och 

indelning av information vara en del av användbarheten i en webbsida. 

 

En annan punkt som togs upp i både empiridelen och teoridelen är länkrubrik. Deltagarna i 

testet blev förvirrade över några länkrubriker i webbsidorna. Vissa rubriker var inte tydliga 

och berättade inget om sitt innehåll. De flesta deltagare fick gissa sig fram till rätt svar. Det är 

viktigt att ha tydliga namn på de olika knapprubrikerna i webbsidan för att inte förvirra 

användaren. Detta var både företagen, H&M och KICKS dåliga på.  
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H&M’s webbsida hade en ”Sajtkarta” som skulle vara till hjälp för nybörjareanvändare. 

Problemet var att de flesta användarna inte visste vad en ”Sajtkarta” var och valde att leta 

vidare i webbsidan. Hade ”Sajtkarta” hetat något tydligare, kunde användaren haft mer nytta 

av den. Detta gäller också för KICKS webbsida. Parfymklassificering var under rubriken 

”Bygg din doft garderob” och många användare visste inte att informationen de sökte finns 

under denna rubrik. En del användare fick gissa medan de andra gav upp pga. de otydliga 

rubrikbenämningarna.  

 

Det är viktigt att ha tilltalande och tydliga rubriker på de olika rubrikknapparna. Detta 

kommer underlätta navigering på webbsidan. Otydligheten leder till att användaren tröttnar på 

att fortsätta använda webbsidan. Här påpekar Petersson at al (2004) i kapitel 3.1.14 att 

användarnas intresse måste väckas upp genom att komma på lockande rubriker. Enligt 

honom, måste språket anpassas till användarna och informationen på webbsidan bör skrivas 

tydligt, enkelt och kortfattat. 

 

Både H&M och KICKS webbsidor hade blandat in engelskan i deras menylista. Detta var en 

dålig idé, eftersom de flesta deltagarna lockades direkt åt de svenska orden och undvek att 

läsa de engelska orden. En del av användaren hade även svårt att första vad de engelska orden 

betydde. Lösningen här kan vara att använda samma språk på alla rubrikknappar. Ett exempel 

kan vara i KICKS hemsida är att byta ut länkknappen ”Beauty Guide” mot ”Skönhetstips” för 

att användaren skall förstå vad rubrikknappen handlar om.  

 

H&M hade en länkknapp som kallades för ”Social media Room” vilket gjorde att de flesta 

användare inte förstod mycket från rubrikknappen. Då användaren klickade på länken ”Social 

media Room” fick de fram en webbsida som handlar om olika sätt att bli ”Fan” till H&M 

genom Facebook, Twitter och andra blogg. Det som var bra men länkknappen är att den ökar 

kommunikationen med målgruppen. Det dåliga med länkknappen var placeringen och 

benämningen av den. Vi tycker att sådana funktioner skall vara mer tydliga i webbsidan, 

eftersom de ökar kommunikationen mellan företaget och kunden. Designern kunde ha 

placerat länkknappen i startsidan för att de flesta användare skall kunna se den. 

 

I kapitel 3.4 tar Head (1999) upp en teori som handlar om webbsidans gränssnitt. Enligt 

honom, skall en webbsida innehålla ett lätt och välutformat gränssnitts rubriker som tydliggör 

användningen av huvudfunktioner. Med andra ord bör användarna veta omedelbart vad 

gränssnittets huvudsakliga syften är genom att läsa dess rubrik. Head påpekar också att 

gränssnitten måste kunna fördela och minimera informations överbelastning samt hantera 

användarnas uppmärksamhet. Vi tycker att den delen av teorin är mycket viktig, eftersom den 

påverkar användarens tålamod att fortsätta använda webbsidan.   

 

Information är en viktig del i alla webbsidor, därför bör en webbsida vara läsvänligt och 

välhanterad. Här gäller det att ha kortfattad och välstrukturerat information som får 

användaren att vilja läsa vidare. Om en webbsida innehåller för mycket information kommer 

användaren att tröttna på webbsidans innehåll. Enligt teorierna, måst texten vara synlig. 

Användaren skall kunna se skillnaden mellan de olika rubrikerna och resten av webbsidans 

information. Användningen av spalter kommer göra texten mer läsvänligt och mindre 

kompakt. Ibland, blir designern tvungen att använda mycket information på en viss webbsida 

pga. informationsbetydelse. Här gäller det att kunna bearbeta texten på ett bra sätt som hjälper 

läsaren att kunna skumma igenom texten utan att behöva läsa vartenda ord. 
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Deltagarna tyckte att det är viktigt att variera och kombinera mellan bilder och text i en 

webbsida. Designern skall alltid använda bilder för att skapa ”roligare” webbsidautseende. 

Bilder används för att förstärka webbsidans information. Bilderna kommer också locka 

målgruppen och göra informationen mer trovärdig. Här kan vi ta upp ett exempel från KICKS 

webbsida.  Informationen som handlar om hudfärger och hårfärger skall kombineras med 

bilder som förstärker informationen. Detta tycker deltagarna att KICKS webbsida bör 

förbättra.  

 

Färger används för att förmedla och förstärka budskapet till användaren. Med färger går det 

att uttrycka känslor och egenskaper, där varje färg symboliserar olika saker som har beskrivits 

i kapitel 3.8. Olika länder har olika färgbetydelser. Det är viktigt att tänka på färgbetydelsen, 

då designern skapar en webbsida, särskilt om webbsidan är internationell. Deltagarna i testet 

tyckte om den vitblåa färgen som H&M hade i sin webbsida. Färgerna var lugna och gav ögat 

en vila vilket gjorde att målgruppen slapp stressen. Den blåa färgen symboliserar vattnets 

energi. Den förknippas medsanningen, ärligheten, inspirationen och kreativiteten. Detta var 

ett bra val för H&M eftersom företaget betonar hela tiden hur mycket inspiration och 

kreativitet är viktigt för dem.  

  

KICKS webbsida hade en svart bakgrundsfärg vilket var ett dåligt val enligt de olika 

deltagarna. Färgen irriterade några användare eftersom navigeringen av webbsidan var 

irriterande. Enligt teorierna i kapitel 3.8, symboliserar den svarta färgen, färgernas frånvaro. 

Den förknippas med djup, mystik, negativitet, sorg, hat, självständighet och magi. Den 

förknippas också med styrka, stabilitet och beskydd. Små mängder av den svarta färgen 

stimulerar introspektionen, men kan i stora mängder framkalla depression. Den svarta färgen 

bör därför användas mycket sparsamt och inte användas som en bakgrund till en webbsida.  

 

Varken KICKS eller H&M hade distraherande animationer eller pop-up fönster på deras 

webbsidor. Detta var bra, eftersom sådana funktioner kan vara irriterande för användaren. 

Både företagen hade reklam till sina varor. Reklamen var inte störande, men både företagen 

hade olika reklamplacering.  H&M valde att placera sina reklam på den högra sidan av 

webbplatsen. Reklamen påverkade inte webbsidans innehåll och behövde inte mycket 

sidutrymme. Men vissa deltagare blev lite besvärade av dessa reklamer.  KICKS hade ingen 

ordning på sin reklam, eftersom de hade animerade reklamer som hade olika sidplaceringar. 

Deltagarna tyckte att reklamen i KICKS webbsida tog för mycket sidutrymme vilket gjorde 

att webbsidan inte hade plats för menylista.  

 

De flesta KICKS deltagare blev förvånade då de skrollade ner på startsidan. Startsidan hade 

två olika bakgrundsfärger, svartfärg på toppen av startsidan och vitt i botten vilket gav intryck 

att sidan tog slut där den svarta bakgrunden tog slut. Detta gjorde att de flesta användare inte 

skrollade ner i webbsida eftersom de inte visste att den hade en fortsättning. Deltagarna tyckte 

att KICKS webbsida har en dålig struktur, eftersom de inte hade ordning på sin menylista, 

text, reklam, m.m. Här är det viktigt att designern tänker på att användarens behov och 

förväntningar av en webbsida under utvecklingsprocessen.  

 

När det gäller säkerhet, upplevde de flesta deltagarna att det är säkrare att fylla i sina 

personuppgifter på H&M’s webbsida än i KICKS webbsida. I kapitel 3.5.3 förklarar Molich 

(2002) att säkerhet är en av förutsättningarna för användbarhet där personuppgifter måste 

skyddas enligt ”Personuppgiftslagen” som är: ”Syftet med denna lag är att skydda människor 

mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter”. I samma 

kapitel påpekar Sundström (2005) att det är designers och företagets uppgift att säkra 
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webbsidan och få kunden att känna sig bekväm vid köp av en vissa vara via nätet. Han 

påpekar också att ett fel i de känsligaste processerna kan slå hårt mot företaget. Därför måste 

varje företag lägga ner mycket arbete på att säkra webbplatsen från olika slags intrång så att 

ingen information om användarna kan läckas ut.  

 

Genom tänka-högt-testet får vi reda på att H&M har lyckats med att få kundens förtroende 

mer än vad KICKS har gjort. Detta kan bero på att H&M har  jobbat på sin säkerhet mer än 

KICKS. Vissa deltagare i testet skulle aldrig vilja dela med sina personuppgifter till kända 

företag. Deltagarna kände sig inte säkra trots att webbsidorna lovar att skydda deras 

personuppgifter.  

 
I kapitel 3.3 har Alibasic & Friberg, (2002) visat att användarnas åsikter kring den grafiska 

utformningen av en webbsida var delvis betydelsefulla för designern, medan funktionell 

design och innehåll ansågs ha mer betydelse. Detta betyder att designern brydde sig mest om 

att bygga en webbsida som fungerar, men inte en webbsida som är lätt att navigera. De flesta 

deltagarna tyckte att webbsidorna brydde sig mer om sidan funktionalitet än struktur och 

utseende. Ett exempel på det är den välkända webbsidan ”Aftonbladet”. Aftonbladet har en 

bra funktionalitet, men en dålig design. Webbsidan har för mycket oorganiserade 

applikationer och tjänster som är placerad överallt i webbsidan. Webbsidan har till och med 

för mycket animationer och blinkande reklam som distraherar och stressar läsaren. 

Aftonbladet innehåller även för mycket information, vilket försämrar navigeringen.   

 

Det finns flera olika typsnitt som används i webbsidorna, men de mest vanliga typsnitten är  

antikvor och linjärer. I kapitel 3.7 har Koblanck (2003) diskuterat området antikva typsnitt 

som innehåller seriffer och växlingar mellan grundsträck och hårsträck. Linjära typsnitt har 

inga seriffer och ingen skillnad mellan grundsträck och hårsträck vilket gör att de är 

behagligare att läsa. Både KICKS och H&M webbsidor hade enkla och behagliga typsnitt 

som inte irriterade användaren vid läsande. Däremot, blev KICKS deltagare irriterade över 

den långa och kompakta texten som fick de att tappa lusten att läsa vidare. Detta gav 

användaren en känsla att webbsidan är dålig strukturerat och oprofessionell uppbyggd. 

 

I kapitel 3.7, tog Koblanck upp hur färgerna är viktiga vid förmedling av ett budskap. Han 

påpekar att färger väcker upp användarens uppmärksamhet och ger olika intryck. Här är det 

viktigt att ta hänsyn till att färger har olika betydelser i olika kulturer. Färgerna kan ha olika 

budskap, några exempel kan vara; gult, är en synlig färg som kan blandas med andra färger 

för att skapa en känsla av värme. Den starka nyansen av den gula färgen kan betyda nervositet 

och bör undvikas. Färgen blått förklaras som en färg som ger vila och kan ge en känsla av 

harmoni. Därför bör designern ha goda kunskaper om färger och dess betydelser för att kunna 

välja anpassade färger som kan förmedla rätt budskap.  

 

5.2 Hur kan webbsidans utformning påverka kommunikationen med 

användaren? 

I kapitel 3.9, anses interaktionsdesign behandla en viktig fråga som är: hur skall användarens 

interaktion med ett system utformas för att den skall stödja användarens aktiviteter? Detta 

innebär att interaktionen mellan systemet och användaren bör vara effektiv. Detta leder till att 

användarens aktiviteter kan genomföras på ett effektivt sätt.  
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I kapitel 3.1.13 får vi reda på att utseendet på en webbsida ger första intrycket, därför är det 

viktigt att sidan ser bra ut. I en webbsida är allting betydelsefull och förmedlar ett 

meddelande; språket, färgerna, strukturen, teckensnittet osv.  

 

I kapitel 3.6 får vi reda på att sändaren bör använda sig av ett enkelt språk som underlättar 

kommunikationen. När det gäller visuell kommunikation beskrivs det i kapitel 3.6.1 enligt 

Koblanck (2003) att samspelet mellan form och innehåll är viktig. För att skapa lyckad visuell 

kommunikation bör form användas, för att förtydliga budskapet. Om form och innehåll drar åt 

olika håll kan mottagaren bli förvirrad, vilket kan leda till att budskapet inte nås fram. Därför 

är det viktigt att dels lära känna målgruppen och dels bestämma vilket budskap som skall 

föras fram. Här menar Koblanck att designern skall se till att använda rätt element för att 

kunna ge en uppfattning som förmedlar budskapet. 

 

Kommunikation mellan företaget och målgruppen är mycket viktig för företagets framgång. 

Att skapa en webbsida till ett företag kan öka kommunikationen mellan företaget och 

målgruppen, men webbsidan måste designas på ett effektivt sätt för underlätta 

kommunikationen. Många företag nuförtiden skapar webbsidor för att få chansen att visa sina 

varor till kunden hemma. Detta är bra, men räcker inte för att öka kommunikationen mellan 

företaget och dess kunder. Ett exempel på detta kan vara att följa kunden på de platserna de 

befinner sig mest i t.ex. Facebook, Twitter och bloggar. Detta kan öka kommunikationen med 

kunden eftersom kunden får reda på vilka nyheter/erbjudande företaget har utan att behöva 

besöka webbsidan. Vi tycker också att det är viktigt att skicka nyhetsbrev till kunderna via e-

post eller mejl. Detta kan öka kommunikationen med kunden samt informera de om nya 

uppdateringar. De flesta deltagarna tyckte om idén att företaget skall följa sina kunder på 

olika kommunikationswebbsidor. 
 

I vissa webbsidor, såsom nyhetssajter får läsaren möjlighet att diskutera kring en viss artikel, 

vilket skapar bra kommunikation mellan läsaren, företaget och andra läsare. När det gäller 

KICKS och H&M, är det bättre om kommunikationen sker endast mellan kunden och 

företaget. Det är viktigt att kunden kan nå företaget genom telefon och e-post för att kunna få 

information om en viss vara eller tjänst. Trots att H&M hade en dålig placering och 

benämning på länkarna ”Press” och ”Social Media Room”, var innehållet i länkknapparna 

viktigt. Enligt deltagarna, bryr H&M sig mer om att följa målgruppen än vad KICKS gör. 

H&M kommunicerar med målgruppen genom de olika kommunikationswebbsidor såsom 

Facebook, Twitter, nyhetsbrev, reklam, m.m. Detta är ett bra kännetäcke för företag som vill 

vara kända över hela världen.  
 

KICKS har en blogg som lägger ut olika artiklar där kunden kan kommentera på. Detta tyckte 

deltagarna var ett delvis bra försök. KICKS företag förväntar sig att kunden skall följa dem 

istället för att de skall följa kunden. Detta var en dålig idé, eftersom många av kunderna inte 

medverkar i bloggen. De flesta deltagarna tyckte att KICKS blogg hade för få deltagare och 

medverkningar. Det är viktigt att företaget använder sig av olika kommunikationsmetoder för 

att locka till sig olika kunder. KICKS har inte lika mycket reklam som H&M. Detta skapar en 

dålig kommunikation med den breda målgruppen. Dålig kommunikation kan orsaka kundbrist 

och kan leda till att företaget inte blir välkänd inom arbetsmarknaden.  
 

Om vi skall diskutera webbsidornas kommunikation med kunden i allmänt, tycker vi att H&M 

har mer kontakt med sin målgrupp än vad KICKS har. Detta märks tydligt genom de olika 

reklamer och affischerna som H&M publicerar för att hålla sin målgrupp uppdaterade. 

Information om kläder och andra frågor kan hittas i H&Ms webbsida, samt i deras katalog. 

Detta är en bra sak, eftersom företaget ser till att inte tappa kontakten med kunden. När det 
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gäller företaget KICKS, har de endast en blogg som kräver att användaren skall logga in till 

deras webbsida för att kunna delta. Det är sällan kunden ser en affisch på KICKS på vägen, 

busstationer eller teven vilket påstods av deltagarna som intervjuades. Däremot, har KICKS 

en kundservice där kunden kan kontakta företaget genom mejl och telefon. Företaget bör 

tänka mer på hur de kan locka till sig kunderna samt öka kommunikationen via nätet eller 

reklam.  

 

 

5.3 På vilket sätt är användarna inblandade i utvecklingsprocessen och hur 

kan vi använda de för att kunna besvara på vår forskningsfråga? 

En effektiv webbsida bör vara designad genom användarens olika tankar, idéer och behov. 

Designern bör veta vad användarens behov är på en webbsida för att kunna skapa den 

effektivt. I kapitel 3.5.3 påpekar Molich och Nielsen att tillfredsställelse kan mätas med hjälp 

av intervjuer som kan genomföras med användarna. De fem gyllene regler som presenteras i 

samma kapitel förstärker budskapet att man bör känna till sina användare för att kunna 

tillfredsställa de. I kapitel 3.5.3 diskuterar Molich att det finns två typer av prototyper som är 

viktiga att använda sig av. Dessa prototyper kan vara ett sätt att blanda in användaren under 

hela designprocessen.  

 

Genom intervjuerna som genomfördes upptäckte vi att det finns många webbsidor som inte är 

baserade på användarens behov. Reklam och mycket text används i många av webbsidorna 

som gör att navigeringen på webbsidan blir meningslös. Sundström (2005) påstår i kapitel 3.9 

att det är viktigt att veta användarens behov för att tillfredställa de.  

 

Det är svårt att tillfredställa alla människor. Vi människor är olika och har olika kunskaper, 

bakgrunder, yrken och intressen vilket gör att designern får mycket ansvar vid 

utvecklingsprocessen.  Målgruppen definieras i kapitlet 1.1 som en grupp av användare som 

har gemensamma intressen, förutsättningar, krav och behov till produkten/webbsidan. När 

målgruppen är bred och har olika kunskaper vid användningen av IT-systemet blir lösningen 

svår att identifiera.  

 

I H&M/KICKS webbsida fick användaren uppgifter att genomföra. Genom dessa uppgifter 

kunde vi identifiera interaktionsnivån mellan användaren och webbsidan. Många användare 

hade det svårt att genomföra klart uppgifterna, eftersom de hade navigeringssvårigheter. De 

faktorer som mest irriterade deltagarna är följande: 

 

 För mycket text på webbsidan, vilket gjorde att deltagarna inte orkade läsa klart texten  

 Bilder användes sparsamt  

 Brist på feedback, vilket påverkade användaren negativt under navigeringen 

 Texten på webbsidorna var liten och otydlig  

 Reklam användes mycket 

 Otydlighet ledde till att användaren gissar sig fram till de olika länkarna på webbsidan. 

Detta är en negativ aspekt då kunden vill kunna genomföra uppgiften snabbt 

 

Allt detta får oss att ställa en viktig fråga vilket är; hur väl målgruppen är inblandade under 

designen av en webbsida?  

 

Efter att ha genomfört tänka-högt-testet, kan vi konstatera att deltagarna som har en god 

datorvana kunde genomföra uppgifterna bättre än nybörjareanvändare. De kunniga deltagarna 
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kände sig mer säkra vid navigeringen på webbsidan. Nybörjareanvändare bestod mer av den 

äldre målgruppen och de flesta hade inte många goda kunskaper inom IT-systemet. Detta 

ledde till att deltagarna med dålig datorvana gav upp snabbt då det blev svårt att genomföra 

klart uppgifterna.   

 

Frågan i detta kapitel kunde vi dels besvara genom empiridelen och teoridelen. Enligt 

teorierna samt deltagarna som intervjuades, bör användaren vara inblandad i hela 

designprocessen. Användaren bör alltid vara i fokus och designern måste veta vad de har för 

behov. Företaget bör också ta ansvar att skapa användbara webbsidor som nöjer sina kunder. 

Målgruppen kan alltid användas för att testa om en viss webbsida är användbar eller inte 

genom att genomföra ett tänka-högt-test eller prova prototyper.  Detta betyder att företaget 

bör ha en god kommunikation med målgruppen under hela utvecklingsprocessen.  

 

 
5.4 Vilka kriterier används i dagens samhälle för att uppnå en användbar 

webbplatsdesign? 

Om en webbsida skall vara användbar måste den ha olika kriterier att följa. Dessa kriterier 

kan variera, men bör ha samma syfte; att skapa användbara webbsidor. Frågan är om 

designern nuförtiden följer alla dessa kriterier för att skapa effektiva webbsidor. Några 

kriterier för en god interaktionsdesign, som beskrevs i kapitel 3.9  är följande;  

 

 Synlighet: funktionerna som används i webbsidan skall vara synliga och lätt att 

användas 

  

 Återkoppling: viktiga informationskällor bör finnas med för att hjälpa användaren att 

förstå mer innehållet. Det kan vara att användaren får en feedback som förmedlar att 

information som fylldes i var felaktig 

 

 Begränsning: de funktioner som användaren kan använda bör vara synliga. 

Funktionerna som inte är tillgängliga till användaren bör vara skuggade 

 

 Kartläggning: tydlighet på vart kunden kan hitta olika funktioner bör vara placerade 

tydligt på webbsidan  

 

 Affordance: om en länk skall vara tryckbar bör det synas tydligt att användaren kan 

klicka på den 

 

 

Några andra kriterier som finns i kapitel 3.1.10, 3.5.2 och 3.5.3 handlar om att skapa effektiv 

layout på en webbsida: 

 

 Enkelhet: webbsidan skall vara enkel och lätt att navigera på 

 

 Snabbhet: uppgiften skall kunna genomföras snabbt, eftersom det är vad användaren 

kräver 

 

 Stabilitet: den hjälp som användaren ges för att komma fram till hur väl han/hon har 

uppnått målen 
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 Flexibilitet: handlar om informationsprocess mellan användaren och systemet 

 

 Tillförlitlighet: webbsidan skall vara stabil, där ingen förlust av viktig information 

skall ske 

  

 Tillgänglighet: webbsidan skall vara tillgänglig då användaren vill använda den 

 

 Säkerhet: säkerhet är ett mycket viktigt krav som en webbsida skall ha eftersom 

användaren skall vara säker på att informationen som han/hon fyller i är skyddad 

 

I grafisk design, är det viktigt att en webbsida skall kunna förmedla information visuellt på ett 

effektivt sätt. Trovärdighet som beskrivs i kapitel 3.1.16  är det allra viktigaste kriterium inom 

en webbsida. Under intervjun fick vi reda på att det finns faktorer som kan göra en webbsida 

mindre trovärdig. Dessa faktorer kan vara att de påverkar navigeringen på webbsidan 

negativt. Några av deltagarna kände sig störda då reklam kom upp på webbsidan. Deltagarna 

tappade koncentrationen och blev osäkra att navigera vidare.   

 

I kapitlet 3.7 får vi reda på att den grafiska designen skall kunna minska på 

informationsflödet. Här gäller det att kunna bearbeta befintlig information på ett bra sätt som 

lockar användaren. Många deltagare påpekade att bilder bör användas mer och skall vara 

riktade till hela målgruppen. Vad deltagarna menar här att i H&Ms startsida används det mer 

kort på damer trots att målgruppen är riktad till hela familjen. Samma sak gäller för KICKS 

webbsida. Webbsidan bör ha lite variation på färger och bilder, eftersom de också har en bred 

målgrupp.  

 

Första kriteriet som bör vara i fokus är trovärdighet, där webbsidan bör vara designad på ett 

sätt som gör att användaren fortsätter att använda den. H&M är mycket känd, vilket kan vara 

positivt för företaget när det gäller trovärdighet. Många användare hade det lättare att fylla i 

sina personuppgifter i H&Ms webbsida än i KICKS webbsida. Detta berodde på att H&M är 

mer känd och de flesta användare litar på dem.  Hjälpresurser kan vara att använda sig utav 

feedback eller sökfunktioner vid navigeringen. KICKS använder detta mer än H&M. H&M 

har kundservice, där användaren kan läsa de vanliga frågorna som kunden mest undrar över. 

Däremot har kunden ingen möjlighet att ställa upp en fråga själv.  

 

Enligt teorierna, icke tilltalande webbsidor beskrivs som meningslösa. Detta kan påverka 

användaren att inte fortsätta använda webbsidan. Informationen som används i en webbsida 

kan stärka tilltalandet. Om en webbsida använder sig utav trovärdig information, ökar 

användningen av webbsidan. H&M är känd på att ha nya produkter hela tiden, vilket är en 

positiv egenskap. Företaget bör däremot uppdatera kunderna om de nya varorna genom 

reklam samt olika kommunikationssätt.  

 

Det är viktigt att layouten samt funktioner som används i webbsidan är välstrukturerade och 

lätt att förstå. Teorin beskriver att en webbsida skall vara anpassat till användarens behov och 

krav.  Det finns några punkter som beskrevs i kapitlet 3.5.3  om hur en användbar webbsida 

skall vara;  

 

 Lätt att lära sig 

 Lätt att komma ihåg 

 Effektiv vid använda  



65 

 

 Begriplig 

 Tilltalande 

 Felhantering   

 

En mycket viktig fråga ställs vid läsandet av alla dessa kriterier vilket är; skapas en prototyp 

för en webbsida innan den publiceras? I kapitel 3.5.3 diskuterar Molich att det finns två typer 

av prototyper. Den ena är pappers prototyp medan den andra är elektronisk prototyp. Då 

designern skapar en prototyp på papper betyder det att han skissar hur layouten på en 

webbsida skall se ut. Elektroniska prototyper skapas genom att använda en dator. Några 

positiva egenskaper med en prototyp är att det går att blanda in användaren tidigt i 

utvecklingsprocessen. Detta kan medge flera idéer från användaren som kan användas som ett 

underlag till designen.  

 

I dagens samhälle finns det stor brist på just att skapa en webbsida som är anpassad till 

användarens behov. Detta påverkar företagets målgrupp negativt och kan leda till att de inte 

använder webbsidan mer. För KICKS hemsida så var det deltagare som inte kunde utföra 

uppgiften pga. den dåliga layouten på webbsidan. Webbsidan använde sig av för mycket 

information. Det är viktigt att skapa användbara webbsidor som nöjer målgruppen och får de 

att fortsätta navigera på webbsidan. Besvarandet av frågan i detta kapitel behövde både stöd 

från teoridelen och empiridelen. Teoridelen samt empiridelen jämfördes för att skapa 

användbara insikter till mer användbara webbsidor.   
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6 Diskussion  

I detta kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån teori- och empiri undersökningen 

samt analysen. Studiens huvudfråga kommer att presenteras och vilka fortsatta forskningar 

kan genomföras.  

 

 

6.1 Slutsatser 

Vilka insikter skapar en användbar webbdesign som passar målgruppen? 
Efter att ha genomfört intervjuerna kan vi konstatera att målgruppen har olika uppfattningar 

av navigeringen på en webbsida. Detta var en fördel i studien eftersom det gav oss nya idéer 

och kunskaper för att förbättra kommunikationen mellan användaren och webbsidan. 

Deltagarna som intervjuades är målgruppen i de två företagen vi valt att undersöka; KICKS 

och H&M. I den teoretiska undersökningen insåg vi att det finns många kriterier för en 

välstrukturerad samt lättnavigerad webbsida, men alla dessa kriterier används inte i de flesta 

webbsidor.  

 

Målgruppen är viktig inom all typ av företag. Om målgruppen inte är nöjd kommer detta 

påverka företagets tillväxt. Att handla via internet är kanske inte den enklaste metoden för 

målgruppen, eftersom det finns både erfarna och oerfarna användare. Med oerfarna användare 

menar vi de som inte har goda kunskaper vid navigeringen på en webbsida. Ett företag som 

har en bred målgrupp bör skapa en webbsida som är anpassad till den breda målgruppen. 

Flera användare påstod att bilderna som användes var riktade mot den unga målgruppen. 

Några deltagare påstod att webbsidans text var osynlig, medan andra påstod att webbsidan 

innhöll mycket information. Ett exempel kan vara i KICKS webbsida där deltagarna tyckte att 

den innehöll för mycket information och för lite bilder.  

 

En webbsida bör i första hand vara till hjälp för användaren. Målgruppen enligt Molich, 2002 

är en grupp av användare som har gemensamma intressen, förutsättningar, krav och behov till 

webbsidan. Detta betyder att målgruppsstorlek har ingen betydelse. Det som är viktig är att 

målgruppen skall kunna utföra sina handlingar smidigt. Detta ställer ett stort krav på 

designern av webbsidan för att kunna tillfredsställa de flesta i målgruppen. Det finns tre 

viktiga aktiviteter i alla designprocesser; förståelse av kravspecifikation, skapande av design 

som uppfyller kraven och utvärdering av designen. Dessa aktiviteter bör vara i fokus för all 

typ av design. Enligt Preece (2006) omfattar dessa aktiviteter flera steg som är: 

 

 Identifiera behov och etablera krav 

 Utveckla flera modeller som passar behov och krav 

 Bygga interaktiva versioner av design (t.ex. prototyper) för att kunna kommunicera, 

bedöma och utveckla dem 

 Utvärdera designen under byggningsprocessens gång i form av feedback 

 

Vi insåg att många av dessa aktiviteter inte har uppfyllts. Detta ställer oss en fråga: 

Kommunicerar e-handelsföretaget med designern av webbsidan? Det är viktigt att de 

kommunicerar med varandra för att välja rätt budskap och målgrupp av webbsidan.  
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Varför vi valde att studera de två valda e-handelsföretagen; KICKS och H&M är för att kunna 

jämföra företagens olika webbsidor. Vi anser att en webbsida bör vara till hjälp för 

användaren och vara välstrukturerad för att underlätta navigeringen. Sammanfattningsvis kan 

vi konstatera att; genom empiridelen finns det några insikter som bör vara i fokus för en mer 

användbar webbsida:  

 

 Företaget bör ha kontakt med designern av webbsidan 

 Designern bör ha den rika kunskapen av att skapa en användbar webbsida som nöjer 

den breda målgruppen 

 För mycket information på webbsidan är inget vad som nöjer målgruppen 

 Textstorlek bör justeras av användaren vid behov  

 Olika hjälpfunktioner bör användas, det kan vara som sökfunktioner, vilket är 

tidssparande  

 Tydliga namn på länkknapparna  

 En struktur som täcker målgruppens behov 

 Bilder bör vara anpassade till hela målgruppen 

 Förbättring av webbsidans feedback 

 

Många deltagare tyckte att en ”Sajtkarta” är en bra idé att använda. Sajtkartan är en 

applikation som förklarar vart allt finns på webbsidan. Den kan vara till hjälp för både 

erfarna- och oerfarna användare. Deltagarna tyckte att H&Ms ”Sajtkarta” var osynlig på 

startsidan vilket gjorde att den blev meningslös. De påpekade att ”Sajtkartan” hade varit mer 

användbar om den var mer synlig på webbsidan. Deltagarna tyckte också att det är bra att 

använda en ”Sajtkarta” på alla webbsidor eftersom den kan spara tid under navigeringen.  

 

Genom intervjuerna insåg vi att en webbsida inte kan nöja alla människor. Däremot bör 

webbsidan uppfylla användarens behov där de kan genomföra sina uppgifter smidigt. 

Prototyper används i dagens samhälle, men vi anser att de inte används tillräckligt. Prototyper 

kan vara till hjälp för designern av webbsidan för att veta vad som nöjer användaren. Vi anser 

att det finns brist på kommunikation mellan användaren och designern. Bristen på 

kommunikation kan skapa missförstånd hos användaren vid navigeringen på webbsidan. En 

webbsida bör också vara anpassad till både erfarna och oerfarna användare för att kunna 

tillfredsställa många användare.  

 

Följande är några insikter vi har kommit fram till genom både teoridelen och 

empiridelen för mer användbara webbsidor:  

 

 Prototyper bör användas på ett mer effektivt sätt, där olika användare intervjuas för att 

kunna skapa mer användbara webbsidor 

 

 Sajtkartan är en viktig applikation som underlättar sökningen på webbsidan. Det är 

viktigt att placera applikationen synligt och lättåtkomligt 

 

 Informationen på webbsidan bör vara kortfattat, specifik och förmedlar rätt budskap 

 

 Bilder bör användas på webbsida för att skapa en läsvänlig text 

 

 Webbsidans budskap bör vara kopplad till målgruppens behov och krav  
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 Företaget bör följa kunden genom de olika kommunikationsmetoder som Facebook, 

Twitter, tidningar och bloggar  

 

 Länkknapparna bör ha tydliga benämningar och placeringar på webbsidan 

 

 Texten på webbsida måste vara läsvänlig och användaren bör kunna justera 

textstorleken vid behov 

 

 Webbsidans text måste översättas till olika språk och speciellt om företaget är 

internationellt 

 

 Designern måste vara uppmärksam vid val av färger. Alla färger kan ha olika 

betydelser och förmedlar olika budskap. Det är viktigt att ta hänsyn till webbsidans 

budskap under val av färger 

 

 Säkerhet är viktig kriterium för att skapa en mer trovärdig webbsida 

  

 Designern bör ta hänsyn till målgruppens och företagets behov och krav under hela 

designprocessen. Företaget och målgruppen bör kommunicera med designern för att 

kunna skapa mer användbara webbsidor 

 

 Designern bör också ha goda kunskaper inom området användbarhet, för att skapa 

effektiva webbsidor 

 

 

Det är viktigt att alltid ha målgruppen i fokus. Det är också viktigt att webbsidan är tillgänglig 

vid behov. Våra resultat kan vara till hjälp för mer utvecklade webbsidor. När vi genomförde 

alla intervjuer fick vi många nya idéer som bör vara i fokus. Företaget samt designern måste 

kommunicera med målgruppen för att förstå deras behov. Designern måste även ha goda 

kunskaper vid skapandet av en webbsida. Designern kan använda sig av prototyper för att 

kunna skapa mer användbara webbsidor. Den hjälper designern att utveckla webbsidan utifrån 

användarens och företagets synpunkter och behov.  

 

Vi tycker att företag bör använda sig av olika kommunikationssätt för att alltid vara tillgänglig 

för den breda målgruppen. Detta kan göras genom internet, tidningar och affischer. På detta 

sätt kan kunden vara mer medveten om företagets uppdateringar. Vi anser att många företag i 

dagens samhälle använder sig av olika kommunikationssajter som Facebook, Twitter m.m. 

Det kan vara en bra idé att följa den breda målgruppen genom olika kommunikationssajter.  

 

Informationsmängden på en webbsida bör minskas och bearbetas på ett effektivt sätt. Det är 

också viktigt att kombinera texten med bilder för att informationen inte skall uppfattas som 

tråkig. Texten bör vara läsvänlig och anpassad till dels webbsidans budskap och dels 

målgruppen. Detta kan nås genom att fördela texten i spalter och paragrafer. Det är också 

viktigt att se skillnad mellan titlarna och resten av texten för att inte skapa missförstånd hos 

användaren. Färgerna kan ha olika betydelser och här är det viktigt att välja färger som 

förmedlar rätt budskap. 

 

I vår studie presenterade vi många relevanta teorier för att läsaren skall få en tydlig  blick över 

området webbdesign. Vissa teorier togs inte med i analysdelen. Vi valde istället att fokusera 

på teorierna som påverkade målgruppen under navigeringen på webbsidan. 
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6.2 Implikationer för Informatik 

I vår studie har vi skrivit om många olika insikter inom området informatik. Teorierna som vi 

använde i forskningen gav oss stöd vid jämföring av teorierna med vår empiriska 

undersökning. Teorierna som har undersökts gav oss nya kunskaper om hur vi kan designa en 

användbar webbsida. Målgruppen bör vara startpunkten inom all typ av design, eftersom det 

är viktigt att målgruppen blir nöjd. I den teoretiska delen får vi reda på att målgruppen är 

viktig att tänka på, men i den empiriska undersökningen får vi reda på att de flesta deltagare 

inte är nöjda med webbsidornas design.  

 

I den teoretiska undersökningen får vi reda på att en användartest samt målgruppsanalys bör 

genomföras för att kunna skapa användbara webbsidor. I vår empiriska undersökning får vi 

reda på att de flesta webbsidorna inte följer de kriterierna som finns i den teoretiska 

undersökningen. Efter att ha jämfört teori med empiri får vi reda på att det som gör 

användaren missnöjd kan bero på att designern inte har kunskaper inom den teoretiska 

undersökningen och vad som nöjer målgruppen. Brist på kunskap leder till negativa resultat 

vilket kan skapa missförstånd mellan sändaren och mottagaren.  

 

Resultat av vår studie kan användas när forskare vill utveckla mer användbara webbsidor. E-

handelsföretag som vill skapa nya användbara webbsidor kan ta del av vår studie. Vår 

forskning är användbar då vi vill öka kommunikationen mellan användaren och webbsidan. 

Detta görs genom att ta hänsyn till teorierna inom området informatik och fokusera på 

målgruppens behov och krav. Som förkunskap vet vi att informatik handlar om bearbetning 

och presentation av information. Vi har under studiens gång samlat information om insikter 

från både teoridelen och empiridelen för mer användbara webbsidor. Dessa insikter handlar 

om hur navigeringen på webbsidan kan förbättras. Informatik handlar här om hur vi bör 

bearbeta denna information på ett relevant sätt med hänsyn till användarbeteende som är 

viktig inom informatik. Detta har vi tagit hänsyn till i empiridelen.  

 

Enligt deltagarna av testet har de utvalda webbsidorna bearbetat information på ett dåligt sätt. 

En bra bearbetning av information från tidigare teorier och tester kan hjälpa designern med att 

skapa en högre informatiknivå. Detta är vad studiens resultat har bidragit till, att tänka på 

användarbeteendet vid användning av webbsidorna och koppla detta med tidigare teorier inom 

området. Resultatet av detta gav förståelseinriktade insikter för mer användbara webbsidor.   

 

 
6.3 Metodutvärdering  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning, där vi har under studiens gång intervjuat 

målgruppen. Denna metod har hjälpt oss att förstå vilka saker som målgruppen uppfattar som 

lätt och smidigt, samt vad målgruppen har för behov och krav. Intervjuerna som genomfördes 

gav oss nya insikter för att utveckla en mer användbar webbsida genom målgruppens 

perspektiv. Deltagarna hade friheten att svara på frågorna som ställdes efter testet.  

 

Vi använde oss av den kvalitativa forskning som innebär att fokusera sig på mjuk data såsom 

intervjuer och tolkande analyser. Detta hjälpte oss mycket eftersom vi genomförde flera 

intervjuer som sedan analyserades. En komparativ analys genomfördes där vi jämförde de 

olika intervjuerna, samt jämförde den empiriska undersökningen med den teoretiska 

undersökningen. Den teoretiska undersökningen gav oss flera kunskaper, eftersom vi 
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fördjupade oss mer inom området användbarhet. I den empiriska undersökningen fick vi reda 

på hur användaren uppfattar navigering på webbsidan.  

 

 

6.4 Resultatutvärdering  

Struktur: vi har valt att skriva en strukturerad rapport, där vi först förklarar vad vi kommer 

att skriva om. Sedan tar vi de teorier som används i dagens samhälle inom området 

användbarhet. För att forska vidare och utveckla detta, genomförde vi tänka-högt-test samt 

intervjuer med målgruppen. I slutet av arbetet diskuterade vi resultaten samt gav nya insikter 

för mer användbara webbsidor ur målgruppens perspektiv. Vi fokuserade oss på att rapporten 

skall ha den röda tråden som gör det enkelt för läsaren att förstå vår studie och ta nytta av den. 

  

Etiskt värde: under intervjuerna valde vi att ha anonyma deltagare, där vi bara nämner ålder, 

kön, yrken samt datorvanor. Resultatet av vår studie påverkades inte av att användarna var 

anonyma utan gjorde forskningen mer trovärdig. Vi tycker också att om deltagaren vill vara 

anonym måste vi respektera deras åsikter.  

 

Kunskapsrikt: vi inser att vi har många goda kunskaper inom området användbarhet som 

många kan ta nytta av i vår studie. Vi har även forskat en del teorier som gav oss stöd till både 

teoridelen och analysdelen.  

 

Ärlighet: vi valde att använda oss av många teorier för att förstärka vårt budskap, samt att 

intervjuerna godkändes av de olika deltagarna. Vi har även använt oss av olika referenskällor 

som förstärker studiens syfte.  

 

 
6.5 Generaliserbarhet 

Inom den empiriska delen, genomfördes 12 intervjuer för både H&M och KICKS företag. 

Deltagarna var valda att ha olika bakgrunder, ålder, kön, kunskaper samt datorvanor. Vi anser 

att vi har genomfört en medelhög generalitet och den skulle kunna vara högre om vi hade 

flera personer att intervjua. Vår studie är riktad till e-handelswebbsidor som bidrar till att 

utveckla mer användbara webbsidor. Inom teoridelen hade vi som grund litteratur böcker för 

kända författare som har undersökt ämnesområdet väl. Att bygga en studie på trofast teori 

ökar generaliserbarheten i studien.  

 

 
6.6 Fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att intervjua flera personer speciellt när vår studie handlar om en 

bred målgrupp. Detta kommer bidra till att generaliserbarheten ökas för att kunna hjälpa e-

handelsföretag vid skapandet av deras webbsidor. Andra företag än e-handelsföretag kan även 

ta del av den fortsatta forskningen för att kunna skapa användbara webbsidor.  

 

Vi hade målgruppen som fokus i vår studie. Vi ville att de skulle uppfatta en webbsida som 

mer användbar, så att navigeringen sker smidigare. En forskning kan göras ur designerns 

perspektiv och veta vilka metoder de använder för att skapa användbara webbsidor. Det skulle 

vara intressant att intervjua några designer och veta hur de jobbar inom detta område och om 
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de har kontakt med företaget och målgruppen. Här skulle vi kunna undersöka vilka principer, 

kriterier, teorier och insikter  de tänker på vid skapandet av en webbsida. Det skulle också 

vara intressant att veta vad designern fokuserar på; målgruppen, layouten eller bara vinsten.  

Vi kunde också ha undersökt vilka lösningar designern har för webbdesigns problem som kan 

uppstå vid navigeringen. En annan forskning kan vara att diskutera lösningar till människor 

med särskilda behov (handikapp, dyslexi, osv.) 

 

Vi kunde också ha kontaktat en reklambyrå och undersökt om uppfattningen av användbarhet 

är densamma för reklambroschyrer som webbsidor. Allt detta syftar till att undersöka 

begreppet användbarhet från olika hörn för att skapa bättre förståelse kring området. 
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8 Bilagor  

 

Bilaga 1  
 
Intervjufrågorna för företagen, H&M & KICKS: 

 

1. Brukar du handla via internet?  

 

2. Vad tycker du om webbsidan, när det gäller feedback, kommunikationssätt och 

navigering?  

 

3. Vad tycker du om användningen av bilder, text och färger på webbsidan?  

 

4. Var det säkert att fylla i personlig information på webbsidan?  

 

5. På vissa webbsidor har företag implementerat en länk som kallas för, ”Sajtkarta” där 

användaren kan lätt hitta vart allt finns på webbsidan, vad tycker du om den?  

 

6. Finns det mycket reklam om H&M och Kicks?  

 

7. Var det lätt att utföra uppgifterna? 

 

8. Vad är bra med webbsidan? 

 

9. Vad är dåligt med webbsidan? 

 

10. Skulle du vilja handla kosmetik/kläder via internet? 

 

11. Stördes du av reklamen som fanns på webbsidan? 
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Bilaga 2  

 

 
Kicks startsida: bara den 

svarta bakgrunden visades i 

webbläsaren, vilket gav 

intryck till att webbsidan 

tog slut där. Som bilagan 

visar, har webbsidan en 

”Sajtkarta” som är placerad 

osynligt längst ner på 

webbsidan.  

 

Referens: www.kicks.se 

Tillgänglig: 

http://www.kicks.se/ 

[2011-04-15] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kicks.se/
http://www.kicks.se/
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Bilaga 3  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: www.kicks.se Tillgänglig: http://www.kicks.se/herr-c293 [2011-04-15] 

 

 

 

 

Bilaga 4 

 

 
 
Referens: www.hm.com Tillgänglig: http://www.hm.com/se/ [2011-04-15] 
 

 

 

 

http://www.kicks.se/
http://www.kicks.se/herr-c293
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/se/
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Bilaga 5 

 

 
Referens: www.hm.com Tillgänglig: http://www.hm.com/se/sajtkarta/  [2011-04-15] 
 

Bilaga 6  

Referens: www.hm.com Tillgänglig: https://www.hm.com/se/customer-service/hm-club 

[2011-04-15] 

http://www.hm.com/
http://www.hm.com/se/sajtkarta/
http://www.hm.com/
https://www.hm.com/se/customer-service/hm-club
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Bilaga 7  

Referens: www.hm.com Tillgänglig: https://www.hm.com/se/my-hm#joinclub  
 [2011-04-15] 
 

 

Bilaga 8  

 
Referens: www.hm.com Tillgänglig: http://www.hm.com/se/department/MEN  [2011-04-15] 
 

http://www.hm.com/
https://www.hm.com/se/my-hm#joinclub
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/se/department/MEN


80 

 

Bilaga 9 

 

 
Referens: www.hm.com Tillgänglig: http://www.hm.com/se/product/95242?article=95242-A 

[2011-04-15] 
 

 

 

Bilaga 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referens: www.hm.com Tillgänglig: http://www.hm.com/se/product/95242?article=95242-A 

[2011-04-15] 
 

http://www.hm.com/
http://www.hm.com/se/product/95242?article=95242-A
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/se/product/95242?article=95242-A
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Bilaga 11  

 

 

 
Referens: www.hm.com Tillgänglig: http://www.hm.com/se/product/95242?article=95242-A 

[2011-04-15] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hm.com/
http://www.hm.com/se/product/95242?article=95242-A
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Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
 

 

 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT 

 


