
 
 
 
 

 
SÅ ARBETAR E-

HANDELSFÖRETAG MED 

ANVÄNDBARHET 
– EN EXPLORATIV STUDIE AV 11 

FALLSTUDIEFÖRETAG 
 
 
 
 
 
 
 

2012KANI17 
 
 
 
 

 
 

 

 

                 

Kandidatuppsats i Informatik 

Lisa Berntsson 

Jenny Rigsjö 



 

I 

Svensk titel: Användbarhet inom e-handel – en studie av svenska e-handelsföretag  

Engelsk titel: Usability within e-commerce – a study of Swedish e-commerce companies 

Utgivningsår: 2012 

Författare: Lisa Berntsson, Jenny Rigsjö 

Handledare: Malin Nilsson, Bertil Lind 

Abstract 

While shopping via Internet becomes more and more widespread, surveys show that the 

usability of e-commerce web sites can be improved. Many customers feel that the web sites are 

too complicated to use. Unlike other types of IT systems, it is not possible to educate customers 

how to use e-commerce websites, and customers cannot be forced to make purchases from a 

website. As consumers abort or fail to carry through their online purchases, companies risk 

losing billions of SEK (Swedish Krona) in potential incomes. 

For this reason we ask ourselves the following questions: 

How do Swedish e-commerce companies work with usability in the development of their web 

sites? 

What reasons are there for the companies not to work with usability? 

The purpose of our study is to gain insight into how Swedish e-commerce companies develop 

their web sites and how they work with usability, how usability is prioritized and why the 

companies have chosen to work in this way. 

In order to gain insight into how Swedish e-commerce companies have chosen to work with and 

prioritize usability we have interviewed 11 companies that sell goods or services over the 

Internet by means of an exploratory multiple case study. 

The results of our study show that there is a widespread awareness of the importance of 

usability among the companies. However, how and to what extent work is carried out to 

improve website usability vary from company to company. We have observed a clear tendency 

among companies to carry out the majority of the usability work after release of the web site. 

The work that is carried out at this stage consists mainly of a/b testing, questionnaires and 

customer feedback to get an idea of how well the web site is accepted among the customers. 

Our study shows that lack of time and money are among the biggest reasons that some of the 

companies in our study carry out only a limited amount of usability work on their web sites. In 

other words it seems as though the view that usability work is expensive and time-consuming 

still prevails among Swedish e-commerce companies. 



 

II 

We think that the results of our study may be of interest to companies and organizations who 

have usability as a business idea, but also to the e-commerce companies themselves as they 

hopefully lead to a better self-awareness and a critical review of the situation within the 

companies. The results may also be of interest to students and scientists of informatics, as the 

study contributes knowledge about obstacles and weaknesses relating to usability in the 

development process and highlights problem areas that can be further explored in future 

research. 

Keywords: Usability, usability work, e-commerce, web development, obstacles 



 

III 

Sammanfattning 
 

Samtidigt som handel via internet blir allt vanligare visar undersökningar att användbarheten på e-

handelssidorna kan förbättras. Många kunder anser webbplatserna vara komplicerade att använda. 

Till skillnad från många andra typer av IT-system har man inte möjlighet att utbilda kunderna och 

man kan inte heller tvinga dem att handla via webbplatsen. Företagen riskerar därför att gå miste om 

miljarder i potentiella intäkter då konsumenterna avbryter eller misslyckas med sina köp. 

Detta har gjort att vi ställer oss följande frågor: 

 Hur arbetar svenska e-handelsföretag med användbarhet under utvecklingen av sina 

webbplatser? 

 Vilka anledningar finns det att välja bort användbarhet? 

Syftet med vår undersökning är att få en inblick i hur svenska e-handelsföretag utvecklar sina 

webbplatser och hur företagen arbetar med användbarhet, hur användbarhet prioriteras och varför 

de har valt att arbeta på detta sätt.  

För att få en inblick i hur svenska e-handelsföretag valt att arbeta med och prioritera användbarhet 

har vi i en explorativ flerfallsstudie intervjuat 11 företag som säljer varor eller tjänster över nätet.  

Resultatet av vår undersökning visar att det finns en utbredd medvetenhet om betydelsen av 

användbarhet bland e-handelsföretagen. Hur och i vilken utsträckning man jobbar för att göra sin 

webbplats användbar varierar däremot avsevärt från företag till företag. Vi har sett en tydlig tendens 

bland företagen att förlägga merparten av användbarhetsarbetet till efter lanseringen av 

webbplatsen. Arbetet består då i a/b-testning samt enkäter och feedback för att få en uppfattning 

om hur väl webbplatsen tas emot av kunderna. 

Vår studie visar att brist på tid och pengar är bland de främsta orsakerna till att en del av e-

handelsföretagen i vår studie endast utför begränsat användbarhetsarbete på sina webbplatser. Det 

verkar med andra ord som att uppfattningen att det är dyrt och tidkrävande att arbeta med 

användbarhet i utvecklingen av webbplatsen fortfarande är utbredd bland svenska e-handelsföretag. 

Vi tror att resultatet av vår studie kan vara av intresse för företag och organisationer som har 

användbarhet som affärsidé, men även e-handelsföretagen själva då den förhoppningsvis leder till 

ökad självinsikt samt en kritisk granskning av situationen inom det egna företaget. 

Resultatet av studien är också intressant för studenter och forskare inom informatik då studien 

bidrar med kunskap om hinder och brister i utvecklingsarbetet gällande användbarhet samt belyser 

problemområden som kan utforskas vidare. 

 

 
 
Nyckelord: Användbarhet, användbarhetsarbete, e-handel, webbutveckling, hinder 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vår studie, våra forskningsfrågor och syftet med studien. 

Vidare går vi igenom studiens avgränsningar och intressenter. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har e-handeln ökat stadigt sedan början av 2000-talet. Enligt Handelns Utredningsinstitut 

(HUI), som tillsammans med Posten och Svensk Distanshandel följer den svenska e-handelns 

utveckling via den s.k. e-barometern, har den svenska e-handelns totala omsättning ökat från 4,9 

miljarder kronor år 2003 (e-barometern Q4 2007) till 27,7 miljarder kronor 2011 (e-barometern, Q1 

2012). Prognosen är att omsättningen kommer att passera 31 miljarder år 2012 (e-barometern, Q1 

2012). Förklaringen till den starka tillväxten är enligt e-barometern (Q1 2012) inte bara att 

svenskarna anser sig ha ekonomiskt utrymme för ökad konsumtion, utan även att fler och fler 

konsumenter överger vanlig shopping och istället använder sig av internet för att köpa varor och 

tjänster. 

 

Samtidigt som handel via internet blir allt vanligare visar en färsk undersökning av företaget 

Silentium (2012) att missnöjet med e-handeln ökar bland svenska konsumenter. Enligt 

undersökningen har sex av tio avbrutit ett köp på internet eftersom de ansett att det varit för 

komplicerat eller tagit för lång tid. Undersökningen visar också att missnöjet med 

användarvänligheten och enkelheten i samband med handel via internet ökar: 2011 svarade 94 

procent av konsumenterna att de ansåg att användarvänligheten och enkelheten var ganska eller 

mycket bra på de e-handelswebbplatser de besökt; 2012 har motsvarande siffra sjunkit till 87 

procent. 

Att enkelhet är en viktig faktor i samband med handel via internet framgår även av andra rapporter 

och undersökningar. En rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) år 2009 visade att enkelhet i 

användningen av en webbplats var den näst vanligaste anledningen till att svenskar köpte varor 

och/eller tjänster via internet (SCB, 2009). Faktorer såsom låga priser och brett sortiment kom på 

tredje respektive sjunde plats. En senare undersökning, utförd av HUI år 2011, visade att enkelhet var 

den främsta anledningen till att konsumenterna e-handlade, följt av lägre priser samt större utbud 

(e-barometern, Q4 2011).  

En vetenskaplig studie av Calisir, Bayraktarog˘lu, Gumussoy, Topcu and Mutlu (2010) visar att 

användbarhet även är vikigare än funktionalitet för kundernas uppfattning av en e-

handelswebbplats. I Calisir et als (2010) studie fick ett antal deltagare besvara en enkät om hur de 

värderade och prioriterade olika aspekter av användbarhet och funktionalitet på två välkända e-

handelsplatser. Resultaten av studien visar att kunder på en e-handelswebbplats lägger större vikt 

vid webbplatsens användbarhet, framför allt i form av navigering och interaktiva aspekter, än vid den 

funktionalitet som webbplatsen erbjuder. Även om funktionaliteten på en webbplats i vissa fall kan 

leda till att webbplatsen uppfattas som mer användbar av kunderna (t.ex. genom att inkludera en 

avancerad sökfunktion) så är det i första hand användbarhetsrelaterade aspekter såsom navigering 

och interaktion, snarare än tillförseln av funktioner, som man bör fokusera på för att skapa en ur 

kundernas synvinkel attraktiv e-handelplats. 
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Till skillnad från många andra typer av IT-system, utvecklas en e-handelswebbplats för en i viss mån 

okänd besökare, även om marknadsundersökningar och målgruppsanalyser kan ge en relativt god 

bild av potentiella kunder. Man har inte möjlighet att utbilda kunderna i hur webbplatsen ska 

användas och man kan inte heller tvinga dem att handla via webbplatsen. Det är med andra ord 

kundernas egna intryck och uppfattning av en webbplats som avgör om de väljer att handla via den, 

och även här har sidans upplevda användbarhet visat sig spela en viktig roll. Detta framgår av en 

vetenskaplig studie av Lee och Koubek (2010), som bl.a. undersökte huruvida det fanns en koppling 

mellan tiden det tog för en användare att slutföra ett antal uppgifter på olika e-handelswebbplatser 

och användarens preferenser i förhållande till webbplatserna. Deltagarna fick först utföra tre 

scenariobaserade uppgifter på varje webbplats och fick därefter ranka webbplatserna på en tiogradig 

skala. Resultaten visade tydligt att de webbplatser på vilka det tog kortast tid att slutföra uppgifterna, 

dvs. de webbplatser som ur användarnas perspektiv var mest lättanvända, tenderade att rankas 

högre. 

Resultaten av Lee och Koubeks (2010) studie tyder på att en konsument mycket väl kan bestämma 

sig för att lämna en e-handelswebbplats, om webbplatsen uppfattas som svåranvänd. Därtill tyder 

undersökningarna av SCB (2009), e-barometern (Q4 2011) och Calisir et al. (2010) på att faktorer som 

låga priser, brett sortiment och många funktioner kan förbättra användarens upplevelse av en 

webbplats endast i begränsad utsträckning. Den viktigaste prioriteringen för dagens e-handelsföretag 

borde därför vara att tillgodose konsumenternas behov av användarvänliga och enkla e-

handelswebbplatser, eftersom de annars riskerar att gå miste om miljarder i potentiella intäkter som 

en följd av att konsumenterna avbryter eller misslyckas med sina köp (Silentium, 2012). 

Undersökningar har dock visat att denna prioritering dessvärre inte får något större utrymme inom 

den svenska e-handelsbranschen. År 2003 utförde företaget Usability Partners en studie av hur 

svenska e-handelsföretag jobbade med användbarhet i utvecklingen av sina tjänster. Resultaten 

visade att de flesta e-handelsföretag i studien utförde användartester endast under de senare 

utvecklingsfaserna, och då ofta på ett ”löst strukturerat” sätt (Piatidis, 2003). En senare studie, utfört 

av samma företag år 2010, visade att arbetet med användbarhet fortfarande var ”lågt prioriterat” 

bland e-handelsföretagen och att få av dem ”verkligen utgick från ett användarcentrerat arbetssätt” 

(Ström, 2010). På nästan ett decennium har med andra ord intresset, eller åtminstone 

ansträngningarna, för att utforma användbara och användarvänliga webbplatser inte ökat nämnvärt 

bland e-handelsföretagen. Detta trots att ovan beskrivna undersökningar visar att företagen har 

mycket att vinna på att bedriva användbarhetsarbete (och mycket att förlora på att inte göra det). 

Orsaker till att användbarhet är dåligt prioriterad i utvecklingsarbetet kan enligt Seffah och Metzker 

(2004) bero på att själva begreppet användbarhet är förvirrande då det har definierats på en mängd 

olika sätt. Med flera olika definitioner kan det vara svårt att specificera mätbara attribut på 

användbarhet. En annan orsak kan vara att användarcentrerade tekniker ställs utanför utvecklingens 

livscykelmodell. En syn på detta är att de verktyg som används för att främja användbarhet bara 

används till att dekorera en liten del som sitter ovanpå det ”riktiga” systemet. Systemutvecklarna 

menar att de skapar systemet och att användbarhetsexperter kan göra användargränssnittet mer 

användbart i efterhand medan användbarhetsexperterna menar att man först bör testa designen på 

användarna och därefter bygga ett system som stödjer de uppgifter användarna ska utföra. Seffah 

och Metzker (2004) anser vidare att en användbarhetsexpert är nödvändig för större projekt 
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samtidigt som man påtalar vikten av att systemutvecklare och användbarhetsexperter arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål med respekt för varandras discipliner.  

Undersökningarna vi har relaterat till visar hur användarna upplever företagens e-handelssidor och 

vad som är viktigt för en kund när han eller hon besöker en e-handelswebbplats. Dock har få studier, 

förutom de två ovan nämnda studierna av Usability Partners, fokuserat på hur e-handelsföretagen 

bakom webbplatserna tänker rörande användbarhet och hur de arbetar för att göra sina webbplatser 

användbara för kunderna. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att genom en explorativ flerfallsstudie bidra med färsk kunskap om 

hur dagens e-handelsföretag utvecklar sina webbplatser, hur företagen arbetar med användbarhet 

och hur användbarhet prioriteras i utvecklingsprocessen. Vi vill på detta sätt skapa en övergripande 

förståelse av användbarhetens roll och utrymme inom e-handeln. Genom att ge en översiktlig bild av 

hur arbetet med användbarhet ser ut bland dagens e-handelsföretag, vill vi underlätta att i framtiden 

bedriva mer djupgående forskning om användbarhet och användbarhetsarbete inom e-handel 

baserat på resultaten av vår studie. 

1.3 Forskningsfrågor 

Ett företag som använder sig av internet för att sälja sina produkter är beroende av en webbplats 

som är lätt för kunden att använda och förstå. Eftersom användbarheten är en så viktig del av en e-

handelssida, skulle vi vilja få en inblick i hur arbetet med användbarhet kan se ut på den svenska e-

handelsmarknaden. 

Detta har gjort att vi ställer oss nedanstående huvudsakliga frågor. Därtill tillkommer ett antal 

delfrågor som måste utforskas för att kunna besvara respektive huvudfråga. 

1. Hur arbetar svenska e-handelsföretag med användbarhet under utvecklingen av sina 

webbplatser? 

a. Vad menas med e-handel? 

b. Vad menas med användbarhet i e-handelssammanhang? 

c. Vad anses som god användbarhet på en e-handelssida? 

d. Påverkar valet av systemlösning möjligheten att arbeta med användbarhet? 

e. Har företagen tillgång till användbarhetsexpertis?  

f. Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker kan användas för att uppnå 

användbarhet? 

g. Har företagen några specifika användbarhetsmål? 

 

2. Varför prioriteras inte alltid användbarhet?  

h. Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om användbarhetens betydelse? 

i. Vilka hinder upplever företagen i utvecklingsarbetet? 

j. Skulle företagen prioritera användbarhet om de hade möjlighet? 

Delfrågorna har även en viss koppling till varandra, som framgår av diagrammet nedan. 
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Figur 1 Relationen mellan forskningsdelfrågorna. 

 Huvudfråga 1 besvaras med hjälp av svaren på delfråga A-G. För att besvara huvudfrågan måste man 

börja med att reda ut vad som menas med e-handel (delfråga A). Detta har gjorts bl.a. genom att ge 

en definition av begreppet e-handel och e-handelsföretag, genom att beskriva vad som 

karaktäriserar e-handel samt genom att beskriva hur e- handel skiljer sig från traditionell handel. 

Dessa kunskaper gör det sedan möjligt att reda ut vad som menas med användbarhet i e-

handelssammanhang (delfråga B) och hur olika typer av lösningar för e-handelsystem påverkar 

möjligheten att arbeta med användbarhet (delfråga D). 

Kunskapen om vad som menas med användbarhet i e-handelssammanhang gör det i sin tur möjligt 

att reda ut vad som kännetecknar god användbarhet på en e-handelssida (delfråga C). När man rett 

ut vad som kännetecknar god användbarhet på en webbplats, kan man ta reda på vilka modeller, 

metoder, verktyg och tekniker som kan användas för att uppnå god användbarhet (delfråga F). Det 

blir även möjligt att identifiera de yrkesroller som specialiserar sig på användbarhet och att ta reda 

på om företagen har tillgång till sådan expertis (delfråga E). Vidare blir det möjligt att ta reda på hur 

användbarhetsmål kan utformas och om företagen använder sig av sådana i utvecklingen av 

webbplatsen (delfråga G).  

Vi anser även att det finns en koppling från delfråga D till delfråga F, E och G, på så sätt att valet av 

systemlösning kan få konsekvenser för vilka metoder, tekniker och verktyg som kan användas för att 

förbättra webbplatsen, vilken inverkan användbarhetsexpertis kan ha på webbplatsens 

användbarhet samt hur användbarhetsmål kan utformas. 
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Huvudfråga 2 besvaras med hjälp av svaren på delfråga H-J. För att ta reda på hur medvetna svenska 

e-handelsföretag är om användbarhetens betydelse (delfråga H) måste man ta hänsyn till svaren på 

de föregående delfrågorna E, F, och G. Detta eftersom vi anser att utsträckningen i vilken företagen 

använder sig av modeller, metoder, verktyg och tekniker (delfråga F), användbarhetsexpertis 

(delfråga E) samt användbarhetsmål (delfråga G) i utvecklingen av sina webbplatser kan sägas spegla 

den vikt som företagen lägger vid användbarhet och användbarhetsarbete. Vi anser även att 

förtegens prioritering av användbarhetsarbete ger en uppfattning om hur medvetna de är om 

användbarhetens betydelse, varför svaret på delfråga J också bidrar till att svara på delfråga H. 

När man kartlagt i vilken utsträckning svenska e-handelsföretag är medvetna om vikten av 

användbarhet blir det naturligt att ställa frågan vilka hinder företagen upplever i utvecklingen av sina 

webbplatser och om dessa hinder även påverkar arbetet med användbarhet (delfråga I). Beroende på 

hindrens karaktär kan man tänka sig att dessa i sin tur påverkar företagens sätt att prioritera 

användbarhet i utvecklingen av sina webbplatser, varför svaret på delfråga I även bidrar till att svara 

på delfråga J. 

1.4 Förväntat resultat 

Nedan redovisas den kunskap/de resultat som vi förväntar oss att vår teoretiska och empiriska studie 

ska generera, genom att utforska och besvara de olika forskningsdelfrågorna. 

a) Vad menas med e-handel? 

Resultatet förväntas ge kunskap om vad e-handel är samt hur begreppet e-handel definieras. 

b) Vad menas med användbarhet i e-handelssammanhang? 

Resultatet förväntas ge kunskap om begreppet användbarhet och vad det innebär i e-

handelssammanhang.  

c) Vad anses som god användbarhet på en webbsida? 

Resultatet förväntas ge kunskap om de egenskaper och aspekter av en webbsida som måste beaktas 

för att sidan skall bli användbar. 

d) Påverkar valet av systemlösning möjligheten att arbeta med användbarhet? 

Resultatet förväntas visa huruvida valet av en viss typ av systemlösning kan påverka möjligheten att 

arbeta med användbarhet. 

e) Har företagen tillgång till användbarhetsexpertis? 

Resultatet förväntas visa i vilken utsträckning företagen har haft tillgång till användbarhetsexpertis 

under utvecklingsprocessen. 

f) Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker kan användas för att uppnå användbarhet? 

Resultatet förväntas klargöra vilka metoder, verktyg och tekniker som kan användas för att uppnå 

användbarhet på en webbplats samt vilka av dessa företagen använder sig av. 

g) Har företagen några specifika användbarhetsmål? 

Resultatet förväntas visa om företagen har specifika användbarhetsmål för sin e-handelssida. 
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h) Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om användbarhetens betydelse? 

Det förväntade resultatet är en utvärdering av hur medvetna de medverkande företagen är av 

betydelsen av god användbarhet på en e-handelssida. 

i) Vilka hinder upplever företagen i utvecklingsarbetet? 

Resultatet förväntas visa om företagen upplever att det finns faktorer som förhindrar dem att 

utveckla sina webbplatser på ett för dem själva optimalt sätt och om det finns en koppling mellan 

dessa hinder och utförandet av användbarhetsarbete. 

j) Skulle företagen prioritera användbarhet om de hade möjlighet? 

Resultatet förväntas visa om företaget skulle prioritera användbarhet under optimala förhållanden 

eller om man skulle prioritera annat på e-handelsplatsen. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie har gjorts för att ta reda på hur svenska e-handelsföretag arbetar med utvecklingen av 

sina webbplatser, med inriktning på användbarhet. Studien behandlar också de orsaker som finns till 

att vissa företag inte prioriterar användbarhetsarbete i sin utvecklingsprocess.  

När det gäller vårt urval avgränsar vi oss till svenska e-handelsföretag som säljer varor och tjänster till 

privatkonsumenter i Sverige, s.k. B2C-företag (Business to Consumer).  

När det gäller utvecklingsarbetet avgränsar vi oss till de faktorer i utvecklingsarbetet som påverkar 

webbplatsens användbarhet.  

Vi kommer inte heller att redovisa hur det valda arbetssättet speglas i användbarheten på företagens 

webbplatser.  

1.6 Intressenter 

Vi tror att resultatet av vår studie kan vara av intresse för företag och organisationer som har 

användbarhet som affärsidé, t.ex. företag inom interaktionsdesignbranschen. Om dessa företag fick 

en tydlig bild av hur och varför deras potentiella kunder (inte) jobbar med användbarhet, skulle det 

vara lättare för dem att sälja in sina tjänster på ett effektivt och övertygande sätt. Vi tror även att e-

handelsföretagen själva skulle ha nytta av denna information, då den förhoppningsvis leder till ökad 

självinsikt samt en kritisk granskning av situationen inom det egna företaget. 

 

Resultatet av studien är också intressant för studenter och forskare inom informatik då studien 

bidrar med kunskap om hinder och brister i utvecklingsarbetet gällande användbarhet. 

Informationen kan bidra till vidare forskning på så sätt att den visar på de problemområden som 

finns och genom detta kan studien ge en fingervisning om vilka aspekter som kan vara intressanta för 

mer djupgående studier. 
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1.7 Uppsatsens struktur 

1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vår studie, våra forskningsfrågor och syftet med studien. 

Vidare går vi igenom studiens avgränsningar och intressenter. 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs vår forskningsmetod, vårt vetenskapliga synsätt, den vetenskapliga strategin, 

teorins och empirins roll i uppsatsen samt de metoder vi använt oss av för insamling och analys av 

teoretisk och empirisk data. Metoder för utvärdering och presentation av vår studie presenteras 

också. 

3. Teoretisk undersökning 

I detta kapitel presenteras den teori som vi anser behövs för att svara på våra forskningsdelfrågor ur 

teoretisk synvinkel. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i vilken vi besvarar delfrågorna med 

hjälp av resultaten av den teoretiska undersökningen. 

4. Empirisk studie 

I detta kapitel presenteras upplägget och resultaten av vår empiriska studie, inklusive intervjufrågor 

och sammanfattningar av intervjuerna med de medverkande företagen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning i vilken vi besvarar delfrågorna med hjälp av resultaten av intervjuerna. 

5. Analys och resultat 

I detta kapitel jämförs och analyseras resultaten av dels vår teoretiska undersökning och dels vår 

empiriska studie genom att koppla resultaten till respektive forskningsdelfråga. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning i vilken vi besvarar forskningsdelfrågorna med utgångspunkt i både teori och 

empiri. 

6. Utvärdering 

I detta kapitel gör vi en utvärdering av den teoretiska undersökningen och den empiriska studien 

med hjälp av de utvärderingskriterier som presenterats i kapitel 2.8. 

7. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel besvarar vi våra huvudsakliga forskningsfrågor genom att relatera till och diskutera 

svaren på forskningsdelfrågorna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens konsekvenser för 

forskningsområdet informatik samt ett avsnitt med förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs vår forskningsmetod, vårt vetenskapliga synsätt, den vetenskapliga strategin, 

teorins och empirins roll i uppsatsen samt de metoder vi använt oss av för insamling och analys av 

teoretisk och empirisk data. Metoder för utvärdering och presentation av vår studie presenteras 

också. 

2.1 Forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av fallstudien som forskningsmetod i vår studie. Fallstudier är generellt 

den metod som är lämplig när frågor om ”hur” eller ”varför” ställs med fokus på aktuella skeenden i 

ett konkret socialt sammanhang. En fallstudie är en empirisk undersökning som studerar en aktuell 

företeelse i dess verkliga kontext, speciellt då gränsen mellan fenomen och kontext är oklar (Yin 

2007).  

Oates (2006) tar upp tre olika typer av fallstudier. Den beskrivande fallstudien som ger en rik, 

detaljerad analys av ett specifikt fenomen och dess kontext. Analysen genererar en berättelse som 

inkluderar en diskussion om vad som hänt och hur människor uppfattat händelsen.  

Den förklarande fallstudien som går längre än den beskrivande fallstudien i sina försök att förklara 

varför något hänt eller varför ett visst utfall uppstod. Analysen syftar till att identifiera flera, ofta 

sammanlänkade faktorer som haft en effekt eller att jämföra fynden i fallet med teorier från 

litteratur för att se om en viss teori passar bättre för att förklara fallet än en annan. 

 En explorativ fallstudie används enligt Oates (2006) för att identifiera frågor eller hypoteser som kan 

utforskas vidare i efterföljande forskning. Den används för att hjälpa en forskare att förstå ett 

problem, och kan vara lämplig i de fall då det inte står så mycket i litteraturen om ett ämne, varför en 

empirisk undersökning fordras för att identifiera problemområden som kan täckas upp av och 

utforskas vidare i senare forskningsprojekt. 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur svenska e-handelsföretag i dagsläget arbetar 

med och prioriterar användbarhet för att därigenom ge en överblick av intressanta aspekter och 

problemområden som kan studeras i framtida studier av mer djupgående karaktär. Av denna 

anledning anser vi att fallstudien i allmänhet och den explorativa fallstudien i synnerhet är det 

lämpligaste valet för vår studie. Studien genomförs som en flerfallsstudie av 11 företag. 

Nedan följer en beskrivning av forskningsupplägget för vår studie. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Positivismen bygger på att världen existerar oberoende av människan och inte påverkas av våra 

uppfattningar.  Världen är strukturerad och regelbunden, inte slumpmässig, och det går därför att 

studera den objektivt, oberoende av forskarens egna värderingar och uppfattningar. Forskningen 

bygger på hypotestestning med kvantitativa dataanalyser och man försöker hitta universella lagar, 

mönster eller fakta som går att generalisera (Oates 2006). 

Det hermeneutiska synsättet innebär att man vill skapa en förståelse för ett fenomen genom att 

tolka fenomenet mot bakgrund av det specifika sammanhang som fenomenet förekommer i 
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(Andersson, 1979). Till skillnad från positivismen finns det inom hermeneutiken ingen absolut 

”sanning”, utan det vi uppfattar som verklighet eller kunskap är det som vi uppfattar med våra 

sinnen. Olika människor kan alltså uppfatta världen på olika sätt. Vidare kan en verklighet bara delas 

med andra genom språket och genom en delad uppfattning och förståelse. Forskningen är inte heller 

neutral utan påverkas av forskarens egna antaganden, uppfattningar, värderingar och handlingar, 

som oundvikligen formar forskningsprocessen och situationen. Data analyseras kvalitativt och 

genererar ofta flera förklaringar till det studerade fenomenet (Oates 2006). 

Syftet med vår studie är inte att identifiera universella lagar eller att pröva hypoteser om hur och 

varför svenska e-handelsföretag arbetar med användbarhet i utvecklingen av sina webbplatser, och 

det positivistiska synsättet är därför inte aktuellt för vår uppsats. Istället vill vi, genom att närma oss 

forskningsproblemet förutsättningslöst, skapa en förståelse för hur och varför företagen arbetar som 

de gör, vilket i sin tur kan underlätta mer djupgående forskning inom området. Av denna anledning 

är det hermeneutiska synsättet mest lämpligt för vår uppsats. 

2.3 Vetenskaplig strategi 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ strategi 

Som forskare kan man välja mellan två olika strategier eller ”tillnärmelseperspektiv” (Olsson och 

Sörensen, 2007) för att utforska ett problemområde: kvantitativt eller kvalitativt. Vilken av dessa 

strategier eller perspektiv man väljer styrs av problemformuleringen eller forskningsfrågan, dvs. vad 

forskaren önskar veta. De olika strategierna leder till olika forskningsupplägg och design, vilket i sin 

tur får konsekvenser för karaktären på den kunskap som forskningen genererar. 

Kvantitativ forskning kännetecknas av ett utifrånperspektiv, vilket innebär att forskaren har ett 

objektivt förhållningssätt och ett distanserat förhållande till det problem eller den person som 

studeras. Den kvantitativa forskningen är strukturerad med entydiga frågeställningar som 

formulerats i förväg. Vidare innefattar kvantitativ forskning hypotesprövning, vilket innebär att 

teorier formuleras och genom t.ex. experiment antingen bekräftas, förkastas eller revideras. 

Resultaten av kvantitativ forskning grundar sig som regel på ett stort antal individer och ett 

begränsat antal variabler. Forskaren eftersträvar generaliserbarhet i resultaten och variablerna är 

entydiga, valida och pålitliga. I kvantitativa studier är arbetsmaterialet siffror, och forskningen syftar 

till att beskriva och förklara mätresultat (Olsson och Sörensen, 2007). 

Det som utmärker den kvalitativa forskningsstrategin är att forskaren har ett inifrånperspektiv, dvs. 

han eller hon har ett subjektivt förhållningssätt och en närhet till det problem eller den person som 

studeras.  Vidare ger det kvalitativa perspektivet utrymme för flexibilitet, på så sätt att 

frågeställningarna kan anpassas till situationen och att de kan fördjupas successivt. Kvalitativ 

forskning innebär även att kunskapen om ett problem växer fram successivt i takt med att problemet 

upptäcks och preciseras. Kvalitativ forskning grundar sig vanligtvis på ett litet urval individer eller fall, 

medan de variabler som undersöks kan vara desto större till antalet. Resultaten av kvalitativ 

forskning går vanligtvis på djupet och tar hänsyn till forskningsproblemets sammanhang, t.ex. i form 

av specifika miljöer, omständigheter eller tidpunkter. I kvalitativa studier är ord och text det centrala 

arbetsmaterialet, men mängdangivelser och siffror kan också förekomma (Olsson och Sörensen, 

2007). 
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För en förtydligande bild av skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik, se Figur 2 

nedan. 

Probleminventering

Kvalitativ ansats

Heterogena, ej slumpmässiga 
urval

Analytisk beskrivning
Statistisk generalisering
Avstånd och selektivitet

Homogena eller heterogena 
slumpmässiga urval

Datainsamling
Bearbetning

Tolkning
Analys

Datainsamling
Bearbetning

Statistisk analys
Utvärdering

Litteraturgenomgång Resultatredovisning

Diskussion av:
Metod

Resultat
Jämför tidigare studier

Konsekvens
Anknytning till teori

Diskussion av:
Metod

Resultat
Jämför tidigare studier

Konsekvens
Anknytning till teori

Litteraturgenomgång

Forskningsfrågor

Etikprövning

Problemformulering

Litteraturgenomgång

Kvantitativ ansats

 

Figur 2. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsansats (hämtad från Olsson och Sörensen, 2011). 

Motivering av vald strategi 

Syftet med våra forskningsfrågor är att skapa en förståelse för hur och varför svenska e-

handelsföretag arbetar som de gör med användbarhet i utvecklingen av sina webbplatser. För att 

uppnå detta krävs en personlig kontakt med företagen, och då helst med någon som är direkt 

involverad i arbetet med webbplatsen eller åtminstone har god insyn i hur utvecklingsprocessen ser 

ut. Vi behöver prata med personen ifråga och låta denne med egna ord redogöra för hur 

utvecklingsarbetet ser ut. Vidare behöver vi tolka redogörelsen utifrån våra tidigare kunskaper om 

användbarhet och användbarhetsarebete och med hänsyn till redogörelsens sammanhang. 

Eventuellt kan vi också komma att behöva be respondenten utveckla de delar av redogörelsen som vi 

anser är relevanta för våra forskningsfrågor. På så sätt kommer vår förståelse för hur och varför 

företagen arbetar som de gör att utvecklas successivt. Tillsammans med vårt hermeneutiska synsätt 

pekar detta på att ett kvalitativt forskningsupplägg är lämpligt för oss. 
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Textuell beskrivning av den kvalitativa modellens koppling till upplägget av vår studie 

För att förtydliga hur upplägget i vår uppsats följer den kvalitativa strategin, följer nedan en textuell 

beskrivning av hur uppsatsens olika delar relaterar till olika steg/moment i modellen i figur 2. 

Modellens probleminventering och etikprövning är gemensam för både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Punkten probleminventering motsvarar kapitel 1.1 Bakgrund i vår uppsats och vår etiska 

prövning tas upp i kapitel 2.5 Etikprövning.  

Punkten Litteraturgenomgång i modellen berörs i vår uppsats i kapitel 2.6.1 Litteraturgenomgång där 

vi beskriver syftet och tillvägagångssättet med vår litteraturgenomgång. Hur vi har gått tillväga för att 

säkerställa kvaliteten på den litteratur som används tas upp i kapitel 2.8 Utvärderingsmetoder under 

2.8.1 Teori. Resultatet av litteraturgenomgången presenteras i kapitel 3 Teoretisk undersökning. 

Punkten Analytisk beskrivning motsvarar kapitel 2.3 Vetenskaplig strategi i vår uppsats där vi 

beskriver den kvalitativa forskningsmetodiken och argumenterar för vårt val att utgå från denna i vår 

studie. 

Modellen visar vidare på att ett heterogent, ej slumpmässigt urval är typiskt för den kvalitativa 

studien. Vår urvalsmetod och urval presenteras i kapitel 2.6.2 Urval av respondenter. Det heterogena 

urvalet som anges i modellen försökte vi uppnå genom att kontakta både större välkända och 

mindre, mer okända företag. Tyvärr var de företag som tackade ja till att vara med i studien relativt 

likartade varför vårt urval snarare får ses som homogent än heterogent. Detta blir därför ett ofrivilligt 

avsteg från den använda modellen.  

Den punkt i modellen som handlar om datainsamling, bearbetning, tolkning och analys motsvaras i 

vår uppsats av kapitel 2.6 Insamling av data, 2.7 Analysmetod, 2.8 Utvärderingsmetoder, samt kapitel 

5 Analys och resultat. 

Den andra litteraturgenomgången som i modellen kommer efter datainsamling etc. har i vår uppsats 

uteslutits helt. Modellen grundar sig till viss del på exempelstudier i den bok (Olsson och Sörensen 

2011) som modellen är hämtad ifrån. Den andra litteraturgenomgången som av Olsson och Sörensen 

(2011) beskrivs som mer grundlig än den första, utfördes i de fall där grounded theory använts. Detta 

gjordes för att undvika att forskarna skulle bli påverkade av tidigare studier i sin egen forskning. Då vi 

inte har denna problematik har vi uteslutit detta moment från vår studie.  

Modellens punkt Diskussion motsvaras i vår uppsats av kapitel 6 Utvärdering och kapitel 7 Diskussion 

och slutsatser. 

2.4 Teorins och empirins roll i uppsatsen 

Tyngdpunkten i vår uppsats ligger mestadels i empirin, då vi anser att den ger oss bäst möjligheter att 

få svar på våra frågeställningar. Teorin spelar dock också en viktig roll på så sätt att den används för 

att reda ut och definiera ett antal begrepp som är centrala för vår studie, samt att den har gett oss 

viss vägledning om vad vi ska leta efter (t.ex. potentiella anledningar till att företag arbetar eller inte 

arbetar med användbarhet) och hur vi ska leta (t.ex. hur vi ska strukturera frågorna) i empirin. 
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Det finns två huvudsakliga sätt att förhålla sig till teori och empiri inom forskningen: induktion 

respektive deduktion. Induktion innebär att man genom en serie observationer kommer fram till en 

mer generell hypotes eller teori kring ett forskningsproblem (Elgmork, 1985). Med andra ord försöker 

man analysera de data man har öppet och fördomsfritt, utan hänsyn till tidigare teorier kring 

forskningsproblemet (Fejes och Thornberg, 2009). 

Deduktion innebär det motsatta, dvs. att man börjar med en teori och genom en serie observationer 

antingen bekräftar, förkastar eller modifierar teorin. Man tolkar data med hjälp av teoretiskt 

baserade perspektiv och begrepp. Teorin fungerar på detta sätt som ett par ”glasögon” genom vilka 

de empiriska fynden analyseras (Fejes och Thornberg, 2009). 

Vår strategi är att studera teorin och med utgångspunkt i denna ställa frågor till företagen som  

medverkar i vår studie om hur de jobbar med utvecklingen av sina webbplatser. Vårt arbete har på 

detta sätt en deduktiv ansats, då vi använder oss av befintlig teori för att få kunskap om hur 

användbarhet värderas och prioriteras av e-handelsföretag. Dock genererar våra intervjuer även ny 

kunskap som saknar motsvarighet i teorin, vilket gör att vårt arbete även får en induktiv ansats. Vår 

forskningsansats innehåller med andra ord en blandning av deduktion och induktion, då vår avsikt är 

dels att testa befintliga teorier, dels att skapa nya. 

2.5 Etikprövning 

En studies etiska frågeställningar handlar om att de medverkande ska informeras om studiens syfte 

vilket också innebär att man inte får utgå från falska förespeglingar eller beskriva sin forskning som 

något annat än den är. Deltagandet ska vara frivilligt och information om hur undersökningen ska 

genomföras ska ges. De medverkande ska också ha rätt till att själva bestämma över sin medverkan. 

Uppgifter om de medverkande ska behandlas konfidentiellt och man måste respektera deltagarnas 

privatliv. Man får inte heller utsätta deltagarna för skada eller men (Bryman 2002). 

Den aspekt av vår studie som måste genomgå en etisk prövning är vårt beslut att i vår kontakt med 

företagen inte uttryckligen presentera arbetet som en studie om användbarhet, utan som en studie 

om hur e-handelsföretagen arbetar generellt med utveckling av sina webbplatser (se kapitel 4). I 

övrigt uppfyller vår studie de etiska kraven. 

Beslutet att presentera vår undersökning som ett arbete om hur företag arbetar generellt med 

utvecklingen av e-handelssidor, snarare än om hur de arbetar specifikt med användbarhet på e-

handelssidor, har tagits på följande grunder: 

 Vi vill undvika förvirringar kring begreppet användbarhet, då vi varit medvetna om att 

terminologin som används av företagen kan variera. Vi vill också se vilka ord och begrepp 

företagen själva använder för att beskriva sitt användbarhetsarbete, och detta hade varit 

svårt om vi ”lagt orden i munnen” på dem. 

 Vi vill undvika att företag avböjer att ställa upp i studien, om de anser att de inte arbetar med 

användbarhet. Detta eftersom vi vill ta reda på varför de inte arbetar med och prioriterar 

användbarhet. 

 Vi vill undvika att företag som utför få eller inga användbarhetsaktiviteter ska känna sig 

negativt utpekade. 
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 Vi vill undvika att respondenterna försöker ”vara oss till lags” genom att svara överdrivet 

positivt på vissa frågor, t.ex. på frågan om de skulle arbetat mer med användbarhet om de 

haft möjlighet.  I detta fall tror vi att det skulle kunna vara möjligt att ett företag svarat "ja" 

om frågan haft en uttalad inriktning mot användbarhet.  

 

 Vi vill få en helhetsbild av hur företagens arbete med webbplatserna ser ut, eftersom det då 

blir lättare att få en uppfattning om användbarhetens roll och utrymme i 

utvecklingsprocessen. Det hade inte varit möjligt att skapa denna uppfattning om vi hade 

riktat in frågorna uttryckligen mot användbarhet. 

Beslutet att ha en outtalad inriktning mot användbarhet skulle kunna tolkas som att vi missleder de 

medverkande företagen. De faktorer som gjort att vi ändå valt att presentera studien på detta sätt 

har varit följande: 

 Användbarhetsarbete är en integrerad del av utvecklingsarbetet. Vi har inte lagt fokus på 

något som ligger utanför det område (webbutveckling) som vi presenterat för de 

medverkande företagen. På detta sätt anser vi att vi inte har misslett företagen. 

 Våra frågor när det gäller tekniska lösningar, programmering etc. har varit mycket 

sparsamma och följdfrågor har mestadels koncentrerats kring användbarhetsaktiviteter, 

vilket vi tror kan ha gett respondenterna ett hum om var inom området systemutveckling vår 

tyngdpunkt har legat. 

2.6 Insamling av data 

2.6.1 Litteraturgenomgång 

Syftet med litteraturgenomgången har varit att skaffa information om användbarhet som begrepp, 

hur användbarhetsarbete bör bedrivas i ett system-/webbplatsutvecklingsprojekt för att få bäst 

resultat samt vilka metoder verktyg och tekniker som främjar en god användbarhet hos 

slutprodukten. Vidare har vi velat få information om vilken betydelse användbarhet har för e-handeln 

och dess webbplatser. Vi har också sökt information som visar om, hur och i vilken utsträckning e-

handelsföretag arbetar med användbarhet under utvecklingen av webbplatserna, främst för svenska 

förhållanden. 

För att hitta lämplig litteratur har vi använt oss av sökfunktioner till databaser tillgängliga via 

Högskolan i Borås biblioteks webbplats, främst för att hitta vetenskapliga artiklar som behandlar vårt 

intresseområde. Sökbegreppen har bl.a. inkluderat användbarhet, användarvänlighet, usability, e-

handel, e-business och e-commerce. Vi har också använt oss av dessa begrepp för att söka litteratur 

som finns tillgängligt online via Safari Tech Books Online samt böcker tillgängliga i högskolans 

bibliotek, samt Google för att hitta källor som finns publicerade på Internet i form av artiklar, 

undersökningar och informationsmaterial. Referenslistor i de artiklar och böcker vi läst har också 

utnyttjats för att finna ytterligare relevant litteratur. Även kurslitteratur har utnyttjats. 

I vår uppsats har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och publicerade artiklar och undersökningar 

utförda av företag vi ansett vara tillförlitliga. Vidare har facklitteratur inom MDI, systemutveckling, 

användbarhet, interaktionsdesign och webbdesign utnyttjats för att få information.  Denna litteratur 
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har funnits tillgänglig via högskolans databaser, e-bokstjänsten Safari Tech Books Online, i högskolans 

bibliotek samt publicerat material på internet. 

2.6.2 Urval av respondenter 

Bland de företag vi valt ut ingår både företag som säljer en fysisk produkt och företag som säljer en 

tjänst, t.ex. en resa. För att företagens webbplatser ska klassas som e-handelswebbplatser måste de 

dessutom tillhandahålla någon form av beställnings- och betalningsfunktion på webbplatsen.  

Vi har gjort valet att enbart intervjua svenska e-handelsföretag av typen B2C. Den främsta 

anledningen till detta är att de undersökningar (Silentium 2012, SCB 2009, e-barometern Q4 2011, 

Piatidis 2003, Ström 2010)som utgör bakgrunden till våra frågeställningar har varit inriktade på just 

svenska företag av typen B2C. Detta eftersom vi vill ha möjlighet att jämföra resultaten av vår 

empiriska undersökning med tidigare utförda undersökningar. En annan viktig anledning är att vi vill 

att företagen ska vara verksamma inom samma kulturella och ekonomiska miljö samt att det är 

enklare att kontakta företag som finns inom Sverige.  

Vår målsättning har varit att få med både stora och välkända b2c-företag samt mindre och mindre 

kända företag i undersökningen. Detta för att vi tror att stora och små företag kan ha olika 

förutsättningar för att bedriva användbarhetsarbete, exempelvis p.g.a. ekonomiska resurser, tillgång 

på kompetens eller användning av paketlösningar. Vår avsikt har med andra ord varit att, i enlighet 

med vår kvalitativa forskningsstrategi (se kapitel 2.3 Vetenskaplig strategi), göra ett så heterogent 

urval av b2c-företag som möjligt, vad gäller exempelvis nisch/affärsområde, storlek samt hur välkänt 

företaget är. Syftet med detta har varit att den empiri som genereras av varje intervju skall vara så 

relevant och intressant som möjligt för syftet med våra forskningsfrågor. Vår urvalsmetod kan 

således sägas vara ett ”syftesinriktat urval” (fritt översatt från ”purposive sampling”, se Oates 2006).  

Tyvärr lyckades vi inte få den spridning vi önskade bland de företag som slutligen ställde upp i 

studien. Det slutgiltiga urvalet för vår studie omfattar därför enbart b2c-företag som kan räknas som 

större och välkända, alternativt välkända inom sin nisch. Inga företag som enligt oss kan klassas som 

små eller okända har medverkat i studien. Vårt urval av b2c-företag har därmed blivit relativt 

homogent, vilket avviker från hur urvalet i kvalitativa studier vanligtvis ser ut (se kapitel 2.3 

Vetenskaplig strategi). 

2.6.3  Kontakt med respondenter  

Företagen kontaktades antingen via e-post eller per telefon. I kontakten med företagen förklarade vi 

att syftet med undersökningen var att ta reda på hur svenska e-handelsföretag jobbade med 

utvecklingen av sina webbplatser. Vi valde att inte berätta att det ultimata syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur de jobbade med användbarhet i utvecklingen av sina 

webbplatser. Orsaken till detta är bl.a. att vi ville undvika att de företag som eventuellt inte arbetar 

medvetet med användbarhet skulle tacka nej till intervjun. Vi hade då förlorat värdefull information 

om varför de valt att inte prioritera användbarhetsarbete.  

Vi har ansträngt oss för att boka intervjuer med personer på företagen som vi anser har en sådan roll 

eller befattning att de är involverade i eller har kunskap om hur webbplatsens utvecklingsarbete ser 

ut. Då vår studie inte är tänkt att vara en djupstudie har vi ansett att det räcker att intervjua en 

person per företag för att skapa en bild av hur företagen arbetar med användbarhet. Att intervjua 
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flera personer per företag skulle dock kunna ge intressant information om hur olika yrkesroller 

förhåller sig till användbarhet och användbarhetsarbete, varför detta tas upp som ett förslag på 

vidare forskning i kapitel 7.4. 

Vi förklarade även för företagen att de skulle vara anonyma i undersökningen, på så sätt att 

företagsnamn (inklusive namnen på de intervjuade personerna) inte skulle nämnas.  

2.6.4 Insamling av empiri 

Semistrukturerade intervjuer 

Syftet med våra forskningsfrågor är att skapa en förståelse för hur och varför svenska e-

handelsföretag arbetar som de gör med användbarhet i utvecklingen av sina webbplatser. Vi anser 

att det bästa sättet att uppnå detta syfte är att prata med personer på företagen som är direkt 

involverade i arbetet med webbplatsen, alternativt har god insyn i hur utvecklingsprocessen ser ut. Vi 

behöver prata med personen ifråga och låta denne med egna ord redogöra för hur 

utvecklingsarbetet ser ut. Detta gör intervjuer till en lämplig metod för att samla in empirisk data. 

Det finns olika typer av intervjuer. En strukturerad eller standardiserad intervju utgår från ett fast 

frågeschema där frågorna ställs på exakt samma sätt i exakt samma ordning till varje respondent, 

som får besvara frågorna efter fasta svarsalternativ (Bryman 2002).  

Den semistrukturerade intervjun utgår vanligen från ett frågeschema där frågorna vanligtvis är mer 

allmänt formulerade än vid den strukturerade intervjun. Den inbördes ordningen av frågorna kan 

variera. Intervjuaren har också ett visst utrymme för uppföljningsfrågor till de svar som uppfattas 

som viktiga (Bryman 2002). 

Vid den ostrukturerade intervjun utgår intervjuaren från ett antal teman eller allmänna 

frågeställningar. Frågor ställs på ett informellt sätt och formuleringen och ordningsföljden varierar 

(Bryman 2002). 

För att samtalet inte ska bli för brett och handla om saker som inte är relevanta för våra 

forskningsfrågor bör vi i förväg förbereda ett antal fasta huvudfrågor att ställa till företagen. Frågorna 

bör vara formulerade så att respondenten kan besvara dem med egna ord. Då vi vill ha möjlighet att 

lära oss mer om de svar vi uppfattar som viktiga måste vi även ha möjlighet att ställa 

anpassningsbara följdfrågor. Detta gör en intervju med en hög grad av strukturering olämplig för våra 

syften, eftersom denna intervjuform inte tillåter respondenten att fritt besvara våra frågor och inte 

heller ger oss möjlighet att ställa följdfrågor. Den ostrukturerade intervjun kan å andra sidan lätt bli 

för allmän och leda till att intervjun inte berör det vi vill veta. Detta gör den semistrukturerade 

intervjun mest lämplig för oss, då den ger oss möjlighet att rikta in intervjun på de områden vi anser 

är intressanta och samtidigt låter respondenten besvara frågorna fritt efter egen erfarenhet. 

Intervjuer per telefon 

Vidare kommer våra semistrukturerade intervjuer att utföras per telefon. Den främsta anledningen 

till detta är att vi på detta sätt kan komma i kontakt med och intervjua företag vars fysiska kontor är 

geografiskt avlägsna, vilket inte hade varit möjligt om vi hade genomfört s.k. direktintervjuer ansikte 

mot ansikte (Bryman 2002).  
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Ytterligare fördelar med telefonintervjuer i jämförelse med direktintervjuer är att telefonintervjuer är 

förhållandevis billiga och mindre tidkrävande att genomföra med hänsyn till resväg och 

resekostnader (Bryman 2002). Detta är en fördel för oss eftersom vi ansett oss behöva prata med ett 

flertal e-handelsföretag för att få en god uppfattning om hur användbarhetsarbete kan ser ut. 

 När fler än en intervjuare än inbegripna, vilket är fallet i vår studie, är en telefonintervju dessutom 

lättare att kontrollera med hänsyn till eventuella felaktigheter i intervjuarnas utförande av intervjun 

(t.ex. oavsiktliga omformuleringar av frågor). Den distans som en telefonintervju innebär har också 

fördelen att respondenternas svar inte påverkas i samma utsträckning av olika aspekter av 

intervjuarens person och bakgrund (Bryman 2002). Risken för att respondenten svarar på ett sätt 

som han eller hon tror att intervjuaren uppskattar minskar med andra ord vid en telefonintervju, 

vilket är en fördel fös oss då vi inte vill att respondenterna ska känna sig tvingade att svara på ett 

visst sätt.  

Som metod har telefonintervjuer emellertid även vissa svagheter. De personer som genomför 

intervjun kan inte se den de intervjuar, vilket medför att de inte kan se på personens kroppsspråk 

huruvida de har förstått frågan eller om en omformulering eller ett förtydligande krävs (Bryman 

2002). Man kan även tänka sig att det är svårare att avgöra när en person har pratat färdigt, och att 

risken för att intervjuare och respondent avbryter eller pratar i mun på varandra därmed är högre än 

vid direktintervjuer. 

Bryman (2002) menar även att det per telefon är svårt att avgöra om man verkligen talar med rätt 

person, t.ex. när det är människor i en viss roll eller position eller med speciella egenskaper som man 

ska intervjua. Denna nackdel anser vi dock att vi har lyckats hålla till ett minimum i vår studie, 

eftersom vi redan i den initiala kontakten med företagen (se kapitel 2.6.3) gjorde ansträngningar att 

komma i kontakt med personer på företagen som vi ansåg hade en roll eller befattning som gjorde 

att de kunde svara på våra frågor. 

Utvärdering av alternativa insamlingsmetoder 

Skulle man välja en annan form för datainsamling ligger enkäten nära till hands, då även en enkät ger 

respondenten möjlighet att svara fritt på frågorna. Även slutna frågor eller frågor med fasta 

svarsalternativ kan användas för att fråga om detaljer i företagens utvecklingsarbete.  

För vår studie hade den främsta fördelen med att använda enkäter varit frånvaron av den s.k. 

intervjuareffekten (Bryman och Bell, 2011), vilket innebär att intervjuarens egenskaper och beteende 

(t.ex. vad gäller formulering av frågor) påverkar respondentens sätt att besvara frågorna. Eventuellt 

hade det också varit bekvämare för respondenterna att kunna besvara enkäten i egen takt och när de 

själva känner för det. 

Det finns dock ett antal nackdelar som gör enkäten olämplig som insamlingsmetod i vår studie, varav 

den främsta är att det blir omständigt att följa upp de svar som respondenten anger i enkäten och be 

personen ifråga förklara vad han eller hon menar (Bryman och Bell, 2011). Dessutom har vi inte 

möjlighet att omedelbart hjälpa respondenten ifall han eller hon är osäker på en fråga, vilket kan 

leda till att respondenten missförstår innebörden av frågorna, alternativt inte besvarar frågorna, 

vilket skulle kunna leda till att vi får svar som är bristfälliga eller irrelevanta för våra forskningsfrågor.  
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Fokusgrupper är en olämplig insamlingsmetod eftersom vi då inte får en bild av hur varje enskilt 

företag som medverkar i studien arbetar med utvecklingen av sin webbplats. Detta gör det i sin tur 

svårt att jämföra företagens arbetssätt sinsemellan. Att arrangera fokusgrupper innebär dessutom 

att man samlar representanter från flera företag på ett ställe vid samma tidpunkt, vilket är mycket 

omständigt och tidskrävande både för de medverkande företagen och för oss själva. Risken hade 

funnits att människor inte hade dykt upp såvida vi inte erbjudit dem någon form av kompensation 

(Bryman och Bell, 2011).  

En deltagande observation hade visserligen kunnat ge fördelar med hänsyn till förståelsen för 

företagens sätt att resonera kring och prioritera användbarhet i utvecklingen av webbplatserna. Dock 

är deltagande observation en mycket tidskrävande och omständlig insamlingsmetod, vilket 

antagligen hade medfört att vi fått nöja oss med att studera max ett eller två företag.  

2.6.5 Genomförande av intervjuer 

Vi har gjort tio intervjuer per telefon och en direktintervju som utförts på företagets kontor. Den 

intervju som utfördes på kontoret tog något längre tid än övriga intervjuer. Vi har i samtliga fall 

intervjuat personer som är väl insatta i utvecklingen av företagets webbplats. 

Vi inledde intervjun med att fråga respondenterna om det var okej att vi spelade in intervjun. 

Samtliga respondenter svarade ja på denna fråga. 

Då våra frågor gett respondenterna möjlighet att svara fritt har vi fått viss information som inte är 

relevanta för våra frågeställningar. Detta har gjort att vi ansett det vara onödigt att transkribera 

intervjuerna och vi anser att vi fått med den information vi behöver i våra anteckningar. De inspelade 

intervjuerna har sparats som ljudfiler för att kunna avlyssnas under arbetets gång. 

Under intervjun hade en av oss huvudansvaret för att ställa frågor till och föra diskussion med 

respondenterna, medan den andra tog anteckningar om vad som sades (även den som höll i 

intervjun förde anteckningar, dock i mindre utsträckning än den som lyssnade). Framåt slutet av 

intervjun hände det att den som lyssnade hade kompletterande frågor att ställa, baserat på vad som 

sagts tidigare under intervjun.  

Omedelbart efter intervjun sammanställde och renskrev vi våra anteckningar. Inspelningarna 

användes för att fylla i eventuella luckor och förtydliga oklarheter i anteckningarna, samt i de fall då 

våra anteckningar inte stämde överens. Tyvärr har kvaliteten på inspelningarna i vissa fall blivit 

väldigt dålig, varför denna typ av avstämning inte varit möjlig. 

För att ytterligare säkerställa kvaliteten kontaktade vi i vissa fall respondenterna i efterhand med 

kompletterande frågor om deras verksamhet. Två av respondenterna bad oss även att skicka en 

kopia på våra anteckningar så att de kunde rätta eventuella missförstånd och försäkra sig om att vi 

fått en korrekt bild av hur de jobbade. 
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2.7 Analysmetod 

2.7.1 Analys av teori 

Syfte och tillvägagångssätt för att hitta lämplig teori tas upp i kapitel 2.6.1. Den teori vi samlat in har 

analyserats för att avgöra om den är lämplig och relevant för vår studie. Vi har prioriterat källor som 

tar upp e-handel, användbarhet och systemutveckling i allmänhet och källor som kombinerar 

användbarhetsaspekter med e-handel i synnerhet. Den information vi har valt ut har därefter 

kategoriserats efter ämnesområde och presenteras i det teoretiska kapitlet under respektive 

ämnesområdesrubrik. Teorin har därefter använts för att kunna besvara våra delfrågor ur ett 

teoretiskt perspektiv i den efterföljande teoretiska sammanfattningen. Den har även använts 

tillsammans med resultatet av den empiriska analysen för att kunna besvara våra forskningsdelfrågor 

ur ett jämförande perspektiv.   

2.7.2 Analys av empiri 

Som tidigare fastställts har vårt arbete en kvalitativ ansats. Holme och Solvang (1991) nämner olika 

sätt att arbeta med ett kvalitativt material (intervjuer). Analysen kan göras som en helhetsanalys, 

vilket innebär att man ser till helheten i det insamlade materialet och att en mening uppstår först när 

intervjuerna sätts in i det sammanhang de gjordes i. Analysen kan också göras som en delanalys, där 

materialet i sig innehåller påståenden om företeelser som är knutna till forskningens fokus. Dessa 

påståenden kan sedan kategoriseras eller beskrivas i tabellform. Utifrån de enskilda påståendena 

bygger man genom analysen upp en tolkning.  

Vi valt att göra en delanalys, eftersom detta ger oss möjlighet att fokusera på de delar av materialet 

från intervjuerna som vi anser besvarar våra forskningsfrågor. 

Vi har valt att komplettera den kvalitativa analysen av vår empiri med en fördelningsanalys i syfte att 

förtydliga resultaten och ge en samlad bild av hur användbarhetsarbetet ser ut hos de medverkande 

företagen. Resultatet av fördelningsanalysen har i några fall presenterats med hjälp av en tabell och i 

andra fall i textform. 

Fördelningsanalysen ökar förståelsen för hur företagen förhåller sig till och arbetar med 

användbarhet genom att visa hur vanliga olika företeelser (t.ex. användningen av ordet 

användbarhet, användandet av olika metoder eller förekomsten av hinder) är bland företagen. 

Fördelningsanalysen har också gjort det möjligt att urskilja tendenser i de sätt företagen arbetar på 

(Holme och Solvang 1991). En fördelningsanalys brukar nämnas bland de kvantitativa 

analysmetoderna, vilket leder till att den empiriska analysen får ett kvantitativt inslag. 

Eftersom de ord och uttryck som vi använder oss av kan skilja sig från de ord och uttryck företagen 

använder för att beskriva samma sak, har vi i vår analys klassificerat företagens arbete efter vad de 

faktiskt gör, inte efter vad de kallar det. Detta för att undvika begreppsförvirring. 

Resultatet av den empiriska analysen har använts för att besvara våra delfrågor ur ett empiriskt 

perspektiv. En analys av skillnader och likheter mellan teori och empiri har slutligen genomförts för 
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att kunna besvara våra delfrågor ur ett jämförande perspektiv och på så sätt skapa en bättre 

förståelse för problemområdet. 

I analysen har företagen anonymiserats på så sätt att företagsnamn och annan potentiellt 

identifierande information har uteslutits. Företagen har i analysen tilldelats ett slumpmässigt tal 

mellan ett (1) och elva (11). 

2.8 Utvärderingsmetoder 

2.8.1 Teori 

För att säkerställa kvaliteten på de källor man använder sig av när man skriver uppsats är det viktigt 

att tillämpa någon form av källkritik. Evjegård (2009) anger fyra olika kriterier som en forskare kan 

använda sig av för att kritiskt granska och därmed säkerställa kvaliteten på de källor han eller hon 

använder sig av för sin forskning.  

Dessa kriterier är: 

Äkthetskrav. Det är viktigt att de källor forskaren använder sig för sin forskning inte är förfalskade. 

Vi har varit noga med att kritiskt granska och referera till samtliga källor som vi använt oss av i 

uppsatsen, i enlighet med Harvardsystemets riktlinjer. För att undvika att (oavsiktligt) projicera våra 

egna tankar och idéer på de författare vars verk vi hänvisat till har vi, i de fall då det varit nödvändigt, 

varit noga med att hänvisa till den exakta sida i verket som vi fått idén från och, om så behövs, 

klargöra att det rör sig om en tolkning av vad författaren säger.  

När vi använt oss av källor på annat språk än svenska, har vi i samtliga fall valt att översätta de ord 

och begrepp som författaren använder till svenska. Vi har då varit noga med att skriva originalorden 

inom parentes i direkt anslutning till vår översättning, för att läsaren lätt ska kunna hitta 

ordet/begreppet i originalkällan. 

Oberoende. Forskaren bör ta reda på varifrån en källas uppgifter och fakta kommer. Generellt sägs 

primärkällor vara bättre än sekundärkällor, eftersom risken för förvanskningar finns.  

Vi har så långt som möjligt använt oss av förstahandskällor i vårt arbete. I de fall då andrahandskällor 

har använts har vi varit noga med att ange den ursprungliga källan i enlighet med Harvardsystemets 

riktlinjer. I vår utvärdering av källorna har vi även tagit ställning till om det som källan säger verkar 

rimligt, med hänsyn till dels vad andra källor säger, dels vår egen kunskap och erfarenhet. Detta 

gäller framför allt de källor som våra forskningsfrågor har sina utgångspunkter i. 

Färskhetskrav. I allmänhet är det bättre att använda en nyare källa än en äldre även om undantag 

finns. Detta innebär dock inte att man helt ska glömma bort tidigare fakta. 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av källor med ett inte alltför gammalt 

publiceringsdatum. Detta har varit speciellt viktigt i de fall då det rör sig om olika typer av 

undersökningar och studier som är relevanta för våra forskningsfrågor. I de fall då vi har hänvisat till 

en gammal undersökning, har detta gjorts i syfte att relatera den gamla undersökningen till en nyare 
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undersökning för att på så sätt belysa en förändring som ägt rum (se t.ex. beskrivningen av e-

handelns ökade omsättning mellan 2003 och 2011 i kapitel 1.1).  

Samtidighetskrav. En källa som tidsmässigt ligger närmare den händelse/företeelse som den 

beskriver är att föredra framför källor som producerats en lång tid efter att händelsen ägt rum. 

Vi bedömer att de källor vi använt oss av uppfyller samtidighetskravet.  

2.8.2 Empiri  

En studie måste utvärderas för att säkerställa dess kvalitet. Att en undersökning har hög kvalitet 

menas att undersökningen är gjord med lämpliga metoder, att fynden verkligen kommer från 

insamlad data och att den besvarar de ställda forskningsfrågorna (Oates, 2006).  

I kvantitativa studier mäts detta i termer av objektivitet, reliabilitet samt intern och extern validitet.  

Objektivitet innebär att forskningen inte färgas av forskarens eget synsätt och att resultatet inte 

förvrängs. Reliabilitet innebär att man fått fram data med hjälp av instrument som är neutrala, 

korrekta och tillförlitliga. Intern validitet innebär att forskningen är väldesignad, att man studerat rätt 

sak, på rätt sätt och från rätt källa. Extern validitet innebär att forskningsresultatet är generaliserbart. 

När det kommer till kvalitativa undersökningar kan dessa kriterier vara svåra att tillämpa eftersom 

kvalitativ data oftast inte är mätbar på samma sätt som kvantitativ data (Heron 1996 samt Lincoln 

och Guba 1985, se Oates 2006 s. 293). Dessutom innehåller den sociala verkligheten ingen absolut, 

objektiv sanning som en forskare kan upptäcka (Bryman och Bell, 2011, s. 395). Svårigheterna med 

att applicera kriterierna objektivitet, reliabilitet och validitet i kvalitativ utvärdering är anledningen 

till att Lincoln och Guba (1985, se Oates 2006 s. 294) har utarbetat alternativa utvärderingskriterier 

som är mer lämpade för den kvalitativa undersökningen och som går under det gemensamma 

begreppet trovärdighet. Vi har valt att använda oss av dessa kriterier för utvärderingen av vår 

empiriska studie: 

Möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability). Studien måste vara tillräckligt välbeskriven för 

att kunna bedöma huruvida slutsatserna kan härledas från studiens empiriska data och fynd. 

Personliga värderingar eller teoretisk inriktning får inte påverka utförande och slutsatser. Denna 

aspekt motsvarar objektivitet. 

Även om kriteriet är skiljt från objektivitet, som vanligtvis används i kvantitativa studier, nämner 

Bryman och Bell (2011) att möjligheten att styrka och konfirmera motsvaras av objektivitet. Därför 

vill vi nämna att vi i genomförandet av intervjuerna har varit noga med att undvika att våra egna 

värderingar och synpunkter angående användbarhet och användbarhetsarbete märks eller speglas i 

vårt sätt att uttrycka oss. Denna objektivitet har vi försökt uppnå genom att på ett öppet sätt fråga 

företagen om deras utvecklingsarbete och därigenom, med hjälp av kompletterande frågor, ”fiskat 

fram” information om det arbete som vi anser främjar användbarhet. 

Pålitlighet (dependability). Forskningsprocessen, inklusive framkommen data och de hjälpmedel som 

forskaren använt sig av, ska vara så väl dokumenterad att det går att se en röd tråd i 

forskningsprocessen. Pålitlighet motsvaras av reliabilitet i kvantitativ forskning. Detta uppnås genom 

att redogöra för alla faser av forskningsprocessen och granska kvaliteten på metoder och utförande. 
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För att säkerställa pålitligheten närvarade båda författarna vid genomförandet av intervjuerna och 

förde anteckningar. Detta gjordes för att få bådas intryck av intervjun och för att dokumentationen 

av intervjuerna skulle bli så gedigen som möjligt. Intervjuerna spelades också in för att möjliggöra 

avlyssning i efterhand. I enlighet med Patel och Davidsons (2003) råd om bearbetning av kvalitativa 

data renskrevs och jämfördes anteckningarna omedelbart efter intervjun för att säkerställa att vi inte 

glömde något samt att vi uppfattat respondenternas svar på samma sätt. Inspelningarna användes 

sedan för att fylla i luckor och förtydliga oklarheter i anteckningarna, samt i de fall då våra 

anteckningar inte stämde överens. 

Tillförlitlighet (credibility). Studien ska vara utförd på ett sådant sätt att det går att säkerställa att 

man uppfattat saker och ting på ett korrekt sätt. Detta är en motsvarighet till intern validitet. 

Tillförlitlighet görs genom att utföra en s.k. respondentvalidering, dvs. genom att låta de 

medverkande i studien granska resultaten, eller med hjälp av triangulering (att använda mer än en 

metod eller källa). 

För att säkerställa empirins tillförlitlighet kontaktade vi i efterhand en del av respondenterna med 

kompletterande frågor i syfte att reda ut oklarheter kring deras utvecklingsarbete. På 

respondenternas begäran har vi i ett par fall använt oss av respondentvalidering, där respondenterna 

fått ta del av våra renskrivna anteckningar från intervjun och kommit med synpunkter. 

Vi har även varit noga med att gå igenom datamaterialet (inspelningar och anteckningar) upprepade 

gånger för att säkerställa att vi uppfattat det på rätt sätt. 

Överförbarhet (transferability). Kan resultatet av forskningen överföras och vara relevant i en annan 

situation eller miljö? Kvalitativa forskare bör sträva efter att uppnå s.k. thick description, en detaljrik 

redogörelse som gör det möjligt för läsaren av en rapport att själv bedöma hur generaliserbara 

resultaten är. 

Vi har ett förhållandevis ringa antal medverkande företag i vår studie, även om dessa är 

förhållandevis lika på så sätt att samtliga är väl etablerade på den svenska e-handelsmarknaden och 

att de flesta (men inte alla) är välkända av allmänheten. Vidare grundar sig våra resultat på enskilda 

individer. Dessa personer kan ändra åsikt och företagen de representerar kan förändra något i sitt 

arbetssätt som gör att resultaten skulle kunna skilja sig från det vi fått fram om man utför en 

liknande studie vid ett senare tillfälle. Vi kan inte heller, trots att de medverkande företagen är 

väletablerade och välkända, vara säkra på att dessa är representativa för e-handelsföretag som 

helhet. 

Av denna anledning har vi strävat efter att ge läsaren tillräckligt med information (s.k. thick 

description) i vår rapport för att läsaren själv ska kunna bedöma hur generaliserbara resultaten av vår 

studie är. 

2.9 Presentation av resultat 

Resultaten av denna studie beskrivs dels textuellt, dels med hjälp av tabeller för tydlighetens skull. 

Detta sker i form av en C-uppsats i enlighet med av Högskolan i Borås föreskrivna riktlinjer och 

formalia för rapporter och uppsatser. Vidare presenteras uppsatsen vid ett slutseminarie som 

avslutar uppsatskursen.   
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3. Teoretisk undersökning 
I detta kapitel presenteras den teori som vi anser behövs för att svara på våra forskningsdelfrågor ur 

teoretisk synvinkel. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i vilken vi besvarar delfrågorna med 

hjälp av resultaten av den teoretiska undersökningen. 

3.1 Relevanta ämnesområden 

För att besvara våra forskningsfrågor är ämnesområdena e-handel, användbarhet och 

systemutveckling intressanta för oss. Bilden nedan visar på vilket sätt våra delfrågor är kopplade till 

respektive ämnesområde. 

b) Vad menas med användbarhet?

h) Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om 
användbarhetens betydelse?

a) Vad menas med e-handel?

f) Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker 
kan användas för att uppnå användbarhet?

E-handel

Användbarhet

Systemutveckling

c) Vad anses som god användbarhet på en e-
handelssida?

d) Påverkar valet av system möjligheten att 
arbeta med användbarhet?

e) Har företagen tillgång till användbarhets-
expertis?

g) Har företagen några specifika användbarhets-
mål?

i) Vilka hinder upplever företagen i 
utvecklingsarbetet?

j) Skulle företagen prioritera användbarhet om 
de hade möjlighet?

 

Figur 3 Delfrågornas koppling till ämnesområden. 

Ämnesområdet e-handel tar upp vad e-handel innebär, vad som skiljer e-handel från traditionell 

handel, en kortare beskrivning av e-handelssystem och användbarhetsarbete inom e-handel. Detta 

ger en god förståelsegrund för den miljö vår studie är inriktad på. 

Ämnesområdet användbarhet tar upp begreppet användbarhet, innebörden av användbarhet på en 

webbplats, användbarhetsexpertis samt användbarhetsmål. Området användbarhet syftar till att ge 

en förståelse för vad som menas med användbarhet och vad som är viktigt när det gäller att uppnå 

god användbarhet. Denna förståelse kommer sedan till nytta vid den empiriska analysen av 

företagens användbarhetsarbete.   
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Ämnesområdet systemutveckling behandlar val av systemlösningar, utvecklingsmodeller, metoder, 

tekniker och verktyg och deras relation med användbarhet. Avsnittet tar även upp problem och 

svårigheter som kan uppstå i ett systemutvecklingsprojekt, både generellt och med inriktning på 

användbarhet. Detta är relevant för vår studie då även e-handelssystemet utvecklas efter samma 

principer som övriga IT-system. Då utvecklingsprocessen både påverkar och integrerar de aktiviteter 

som kan användas för att uppnå användbarhet är detta område viktigt att ha med. 

3.2 E-handel 

Handel över internet blev vanligt i mitten av 90-talet. 1995 startade Amazon.com bokförsäljning över 

internet och eBay lanserade sin auktionssajt. E-handelsmarknaden växte sedan kraftigt under senare 

delen av 90-talet för att leda till IT-kraschen i början av 2000-talet. Även om kraschen dämpade E-

handeln har marknaden för E-handel fortsatt växa (Tian & Stewart, 2006). 

3.2.1  Definition av e-handel 

Trots e-handelns framgångar i Sverige under det senaste årtiondet så verkar det, ironiskt nog, inte 

finnas någon vedertagen definition av e-handel som begrepp. Peter Fredholm (2002) tar i boken 

Elektroniska affärer upp det engelska begreppet e-commerce, där begreppet definieras av Electronic 

Commerce Association som: 

”Electronic commerce is any form of business or administrative transaction, or information exchange, 

that is executed using any information and communications technology” (Fredholm 2002). 

Fredholm (2002) ger också en svensk översättning som lyder: 

”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla information 

elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med omvärlden”. 

Elektroniska affärer eller e-commerce är alltså ett vidare begrepp än vad vi i denna studie räknar som 

e-handel. 

Eriksson och Nilsson (2001, s. 18) definierar e-handel som ”elektroniska affärer som begränsar sig till 

varor och tjänster som beställs via internet”. Vidare menar de att varan/tjänsten kan levereras fysiskt 

via frakt eller elektroniskt i form av t.ex. nedladdningsbar musik och e-böcker (Eriksson och Nilsson, 

2001). Detta kallas också direkt och indirekt e-handel.  Vid direkt e-handel får köparen varan 

levererad via nätet. Indirekt e-handel innebär att köparen genomför köpet på nätet, men får varan 

eller tjänsten traditionellt levererad eller utförd (Fredholm 2002). 

Många av de undersökningar (e-barometern Q1 2012, e-barometern Q4 2011, Piatidis 2003, Ström 

2010) som våra forskningsfrågor har sin utgångspunkt i fokuserar på en viss typ av e-handel kallad 

Business to Consumer (B2C). B2C innebär elektronisk handel mellan ett företag och en privatperson, 

där företaget är säljare och privatpersonen är köpare (Turban, 2008). På mer vardaglig svenska kallas 

B2C för (elektronisk) detaljhandel. Det finns även andra typer av e-handel, dock använder vi i denna 

uppsats begreppet e-handel enbart för att syfta på e-handel av typen B2C. 
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3.2.2 E-handel kontra traditionell handel 

E-handeln erbjuder både fördelar och nackdelar som en traditionell fysisk butik saknar. E-handeln är 

öppen dygnet runt, vilket gör att kunden när som helst kan få information, söka efter varor, jämföra 

priser och handla. I hemmet är dock kunden helt beroende av vad e-handelsföretaget väljer att 

presentera på datorskärmen, vilket ställer höga krav på utformningen av gränssnittet (Rayport och 

Jaworski 2001). Eftersom man, i jämförelse med traditionella affärssystem, saknar möjlighet att 

utbilda kunderna i hur webbplatsen ska användas och inte heller tvinga dem att handla via 

webbplatsen kan en kund idag mycket väl bestämma sig för att lämna en e-handelswebbplats, trots 

att webbplatsen har lägre priser och bättre sortiment än konkurrenterna, om kunden anser att 

webbplatsen är för svår att använda. (Silentium, 2012). 

Vidare är det kunden som helt kontrollerar köpsituationen. I en fysisk butik har säljaren en möjlighet 

att påverka köpet genom att intressera kunden för olika produkter, visa kunden till olika avdelningar i 

butiken, motivera butikens priser eller direkt agera på ett affärsförslag från kunden. På webbplatsen 

kontrollerar kunden allt från sökning till hur länge man vistas på sidan, gör jämförelser och beslutar 

sig för om det blir ett köp. Å andra sidan har e-handelsföretaget stora möjligheter att kontrollera 

köparnas beteende genom att observera deras aktiviteter på webbplatsen. Med hjälp av denna 

information kan e-handelsföretaget anpassa webbplatserna efter kunderna, till och med på en 

individuell nivå (Rayport och Jaworski 2001). 

E-handeln tillåter kunderna att på ett enklare sätt än vid traditionell handel söka, jämföra, handla, 

betala och distribuera varor och tjänster. 

3.2.3 E-handelssystemet 

Här ges en kortare beskrivning på vad ett e-handelssystem ska klara av (Fredholm 2002). 

Ett e-handelssystem för B2C ska via en webbplats kunna visa information om de varor som säljs. 

Systemet behöver därför kopplas samman med en produktdatabas. För att kunna ange aktuell 

lagerstatus på en vara måste e-handelssystemet kunna kommunicera med företagets lagersystem.  

Det underlättar för kunden att hitta önskad vara med en sökfunktion och systemet måste ha en 

funktionalitet som låter kunden välja ut de varor han vill köpa. I samband med ett genomfört köp ska 

systemet kunna kommunicera med företagets ordersystem.  

E-handelssystemet måste därefter kunna hantera betalning på ett säkert sätt och behöver kunna 

kommunicera med företagets ekonomisystem. I samband med köpet ska systemet också kunna 

hantera kvitto och/eller orderbekräftelse, t.ex. till kundens e-post.  

Systemet ska ge kunden möjlighet att kommunicera med företaget, gärna i realtid, varför systemet 

behöver funktionalitet även för att hantera detta.  

Det kan underlätta för de logistikföretag som ska leverera varorna tillkunden om de har möjlighet att 

ta del av de ordrar som ska distribueras. Det är också bra om e-handelssystemet har någon typ av 

statistikfunktion som ger information om antalet besökare och kundernas individuella köp.  

E-handelssystemet är alltså betydligt mer än det som kunden ser på webbplatsen. 
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3.2.4 Användbarhetsarbete inom e-handel 

2003 genomförde företaget Usability Partners (Piatidis 2003) en studie om e-handel och 

användbarhet. De intervjuade företagen delades in i tre grupper: 

1. De som inte arbetar med användbarhet 

Företagen hade ägnat lite om någon tid åt användaranpassning av deras e-handelssajter och 

det förekom kommentarer som att "användarna är dumma" och att "de har alla olika åsikter, 

så man tjänar inget på att göra större undersökningar”. Tre av 17 kontaktade företag sa att 

de inte ägnat tid åt att anpassa webbplatsen till sina användare. 

2. De som utför ett fåtal aktiviteter för användarfokus 

De flesta företagen hamnade i mitten på skalan och ett tydligt mönster sågs i hur företagen 

arbetade för att anpassa sina webbplatser till kunderna. Under sena skeden i 

utvecklingsprocessen utförde företagen olika typer av "användartester" (oftast löst 

strukturerade) med användare ur målgruppen. Efter release gjordes vissa anpassningar 

grundade på feedback och/eller enkätundersökningar. De aktiviteter som utfördes varierade 

avsevärt och gav varierande resultat.  

3. De som arbetar strukturerat med användbarhet och användarcentrerade aktiviteter 

Endast två av 17 företag strukturerade sitt arbete för att anpassa webbplatsen till 

användarnas behov. Aktiviteter som utförts var tidig kontakt med de tilltänkta användarna 

för att kartlägga deras behov, prototyper som testades strukturerat och repeterbart med 

användare, tester med funktionshindrade, granskningar av användbarhetsexperter och 

uppföljningar efter release med hjälp av t.ex. enkäter. 

2010 utförde Usability Partners ytterligare en studie där de tio deltagande företagen fick svara på 

frågor om hur de arbetade med att involvera användare i utveckling och framtagning av deras e-

handelsplatser. De flesta ansåg sig veta vikten av användbarhetsaktiviteter och att de hade för avsikt 

att försöka skapa så intuitiva gränssnitt som möjligt. Trots det var det få som utgick från ett 

användarcentrerat arbetssätt. De flesta av de medverkande företagen använde sig av någon typ av 

webbanalysverktyg för att se hur användarna gick till väga på webbplatsen, vilket ansågs fungera bra 

(Ström 2010).  

Företaget Silentium genomförde i mars 2012 en undersökning med syfte att ta reda på vad svenska 

konsumenter tycker om användarvänlighet och enkelhet på internet vid beställning av varor och 

tjänster. Sedan 2011 har siffran som anser att användarvänligheten och enkelheten är ganska eller 

mycket bra sjunkit från 94 % till 87 %. Trots de relativt höga siffrorna har sex av tio (59 %) angett att 

de avbrutit ett köp på grund av att det varit krångligt eller tagit för lång tid.  

Studierna tyder på att prioriteringen av användbarhet inte nämnvärt har förbättrats de senaste åren. 

3.3 Användbarhet 

3.3.1 Definitioner av användbarhet 

ISO 

Trots att användbarhet är ett omdiskuterat ämne, finns det i dagsläget ingen universellt accepterad 
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definition av begreppet. Det som närmast kan liknas vid en standardisering av begreppet är den 

definition som tagits fram av ISO (International Organization for Standardization): 

"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." (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen och Göransson 2002) 

 

Vidare definieras ändamålsenlighet som: 

Den ”noggrannhet och fullständighet” med vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11 1998, 

se Gulliksen och Göransson 2002) 

 

Effektivitet definieras som: 

”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår 

givna mål.” (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen och Göransson 2002) 

 

Tillfredsställelse definieras som: 

”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.” 

 

Användningssammanhanget definieras som: 

”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annat material) samt fysisk och 

social omgivning i vilken produkten används.” (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen och Göransson 2002) 

 

ISOs definition avser ursprungligen användbarhet för ”kontorsarbete” (Gulliksen och Göransson, 

2002, s. 61), men har med tiden blivit så pass populär att den numera används av bl.a. företaget 

Usability Partners, vars studier vi hänvisar till i bl.a. kapitel 1.1, för att tala om användbarhet även i e-

handelssammanhang. Orsaken till definitionens popularitet tror vi bl.a. kan bero på att den är så pass 

bred att den kan användas för att tala om användbarhet hos olika typer av produkter, inte bara hos 

interna kontorssystem. 

 

Överfört till e-handelssammanhang innebär ISO-definitionen av användbarhet att en kund eller 

besökare (användare) ska kunna använda en webbplats (produkt) för att uppnå ett specifikt mål, t.ex. 

att hitta, välja och/eller genomföra ett köp av en vara eller tjänst, utan att uppleva att någon del i 

processen känns svår, osäker eller besvärlig. 

 

Nielsen 

Jakob Nielsen är något av en auktoritet inom användbarhet, och hans forskning om begreppet har i 

stor utsträckning fokuserats på utformningen av webbsidor. Av denna anledning redogör vi även för 

hans definition av användbarhet. 

 

Enligt Nielsen (Nielsen 1993, se Gulliksen och Göransson 2002) associeras användbarheten hos en 

produkt med följande attribut: 

 

 lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

 effektiv att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara effektivt att 

arbeta med.  
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 lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro och 

fortfarande komma ihåg hur det fungerar. 

 få fel: Användarna måste göra så få fel som möjligt, och felen måste kunna rättas till. 

 subjektivt tilltalande: Det ska kännas ”angenämt” att använda systemet.  

 

Nielsens definition kan utan problem appliceras på en e-handelswebbplats. Att en webbplats är lätt 

att lära sig och därmed lätt att förstå samt hjälper användaren att göra så få fel som möjligt under 

köpprocessen är viktigt då en kund inte kan tvingas att använda webbplatsen och lämnar den om den 

känns besvärlig eller inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att webbplatsen är tilltalande är 

också viktigt då webbplatsens layout kan vara avgörande för om kunden väljer att genomföra ett 

köp. 

 

ISOs och Nielsens definitioner liknar på många sätt varandra. Det som ISO kallar för effektivitet 

motsvaras av Nielsens effektivt att använda och lätt att lära. ISOs ändamålsenlighet motsvaras av 

Nielsens lätt att komma ihåg och få fel, ISOs tillfredsställelse motsvaras av Nielsens subjektivt 

tilltalande (Gulliksen och Göransson, 2002, s. 67). 

 

En viktig skillnad mellan dem är dock att ISO anser att funktionaliteten är en del av användbarheten, 

medan Nielsen skiljer mellan funktionalitet och användbarhet (Gulliksen och Göransson, 2002, s. 65). 

Nielsen anser istället att funktionalitet och användbarhet är delbegrepp som tillsammans utgör det 

övergripande begreppet nytta. 

 
Användbarhet som process 

Santto Tajakka(2004) skriver i sin artikel Användbarhet behövs inte längre att användbarhet ska ses 

som en process eller ett sätt att arbeta, snarare än ett slutmål. Användbarheten är alltså en process 

som ska leda till att man uppnår önskade effekter i användning. Det rör sig alltså främst om en 

omdefinition av begreppet användbarhet, inte att användbarhet i sig är oviktigt.  

Orsaken till att omdefiniera begreppet användbarhet till att avse en process är enligt Tajakka att 

begreppet är alltför generellt och att det saknas en allmänt vedertagen definition som är tillräckligt 

tydlig för att kunna användas praktiskt.  Det är också svårt att definiera vad man vill uppnå i ett 

specifikt fall genom att bara använda sig av termen användbarhet, i synnerhet om man bara 

använder sig av ISOs definition som saknar beskrivning om vad som bör uppfyllas för att uppnå 

användbarhet.  Tajakka menar att begreppet effekt på ett bättre sätt kan definieras och mätas för 

varje enskilt system. Detta kan ske t.ex. med hjälp av effektkartläggning. 

 

Användbarhet kontra användarvänlighet 

Det är också värt att reflektera över relationen mellan användbarhet och det näraliggande begreppet 

användarvänlighet. Liksom för begreppet användbarhet har vi i vår litteraturgenomgång inte lyckats 

hitta någon vedertagen definition av användarvänlighet. Enligt Gulliksen och Göransson (2002) har 

dock ”användarvänlig” kommit att bli det begrepp som används ”i dagligt tal” när man talar om 

användbara system. 

Interaktionsdesignern Mikael Sköld (2006-11-12) menar att ordet användarvänlighet är en förlegad 

marknadsföringsterm som ingår i användbarhetsbegreppet. Användbarhet handlar enligt Sköld om 

en bra relation mellan användare, system och uppgift, medan ordet användarvänlighet låter som att 
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det enbart tar hänsyn till användaren. Sköld verkar med andra ord mena att användarvänlighet 

enbart fokuserar på relationen mellan användare och system, medan användbarhet avser både 

relationen mellan användare och system samt relationen mellan system och uppgift.  

Skölds uppfattning speglas av informationsarkitekten Kristin Emilsson Hammarberg (2010-06-20), 

som menar att användbarhet = användarvänlighet + nytta. Ett system är med andra ord användbart 

om det är lätt och behagligt att använda (användarvänlighet) och dessutom kan nyttjas av 

användaren för att utföra en viss uppgift eller lösa ett visst problem. 

User experience 

Ett annat begrepp som förekommer i e-handelssammanhang är ”user experience” 

(”användarupplevelse”). Att designa för user experience innebär enligt Gulliksen och Göransson 

(2002, s. 58) att användaren ska ha en ”positiv stund” tillsammans med produkten närhelst han eller 

hon konfronteras med den. Enligt Gulliksen och Göransson (2002, s. 58) avser user experience ”hela 

processen”, från det att en kund ser en produkt på hyllan i butiken till det att han eller hon köper och 

använder produkten. User experience verkar på detta sätt ha en bredare betydelse än användbarhet, 

då det innefattar kundens upplevelse inte bara av webbplatsen, utan av kontakten med företaget 

och dess produkter och/eller tjänster i helhet.   

3.3.2 Innebörden av användbarhet på en webbplats 

ISOs definition av användbarhet är definierad på ett sådant sätt att den kan appliceras på i stort sett 

alla typer av produkter, och Nielsens definition är utformad med webbsidor i åtanke. Båda 

definitionerna beskriver hur användaren ska uppleva interaktionen med ett system för att det ska 

anses vara användbart, men ingen av definitionerna talar om vad som karaktäriserar god 

användbarhet på en e-handelswebbplats i konkreta termer, t.ex. vad gäller utseende och navigering. 

Av denna anledning går vi nedan igenom de viktigaste aspekterna av interaktionsdesign, 

informationsdesign och grafisk design som måste beaktas för att uppnå god användbarhet på en 

webbplats. Genomgången gör inte anspråk på att vara uttömmande, utan avser endast att skapa en 

tillräckligt god förståelse för vad användbarhet innebär i konkreta termer. Vi vill på detta sätt öka vår 

förståelse för vad det är man strävar efter när man bedriver användbarhetsarbete. 

3.3.2.1 Förutsättningar för en användbar e-handelswebbplats 

Enligt Molich (2002) måste en webbplats uppnå en viss kvalitetsnivå för att det ska vara meningsfullt 

att överhuvudtaget tala om användbarhet. Detta innebär att webbplatsen ska vara stabil och utan 

funktionsfel för att kunden ska uppfatta sidan som tillförlitlig. Vidare bör e-handelsplatsen försäkra 

användarna om att den information de lämnar på sidan hanteras på ett säkert sätt, speciellt med 

tanke på känsliga uppgifter såsom personnummer eller kontouppgifter. Slutligen måste e-

handelssidan finnas tillgänglig när kunderna vill använda den, vilket ju är en viktig fördel gentemot en 

fysisk butik som har begränsade öppettider. 

Det är först när dessa egenskaper är uppfyllda som man kan börja tala om användbarhet med hänsyn 

till webbplatsens interaktionsmässiga, informationsmässiga och grafiska utformning. 
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3.3.2.2 Interaktionsdesign 

 

Navigering 

Enligt Nielsen (2001) måste ett navigationsgränssnitt kunna besvara tre grundläggande frågor för 

användaren: 

 Var är jag? 

 Var har jag varit? 

 Var kan jag gå?    

Var är jag? 

Denna fråga kan enligt Nielsen (2001) besvaras på två nivåer – i förhållande till webben som helhet, 

och i förhållande till webbplatsens struktur.  

Att besvara frågan i förhållande till webben som helhet innebär att webbplatsens identitet klart 

måste framgå, oavsett vilken sida användaren befinner sig på. Ett sätt att åstadkomma detta är enligt 

Nielsen (2001) att inkludera företagets logotyp på varje sida i webbplatsen. Vidare bör logotypen ha 

samma placering överallt (helst i det övre vänstra hörnet, om texten på sidan löper från vänster till 

höger) och den bör göras till en länk till webbplatsens hemsida (startsida), så att användarna kan ta 

sig dit oavsett var på webbplatsen de befinner sig. 

Det enklaste sättet att visa en sidas relativa placering i webbplatsens struktur är enligt Nielsen (2001) 

att visa delar av strukturen och markera den plats där den aktuella sidan finns. Det är också viktigt att 

sidan har en tydlig huvudrubrik som anger sidans namn eller huvudsakliga innehåll (Nielsen, 2001).   

Ett alternativt sätt att visa användaren var han eller hon befinner sig är enligt Molich (2002) att 

använda sig av en synlig länkkedja som leder till den sida kunden befinner sig på, så kallade bread 

crumbs.  

Var har jag varit? 

För att underlätta för användaren att komma ihåg vilka sidor han eller hon redan har besökt på en 

webbplats, är det lämpligt att visa länkar till redan besökta sidor i lila eller rött, medan länkar till 

ännu obesökta sidor normalt visas i blått. Enligt Nielsen (2001) kan användning av andra färger än 

”standardfärgerna” (blå, lila, och röd) leda till att användarna ”tappar koll” på vilka sidor de redan 

besökt; vår egen uppfattning är dock att det spelar mindre roll vilka färger man använder för att 

indikera besökta och obesökta sidor, bara man använder dem konsekvent. 

 

Förutom färgen på länkar kan navigeringsfunktionerna i dagens webbläsare ofta ge information om 

vilka sidor användaren har besökt (Nielsen, 2001). Med hjälp av t.ex. Bakåt-knappen kan användaren 

återvända till föregående sida; problem kan dock uppstå om sidan som användaren befinner sig på 

har öppnats i ett nytt fönster, eftersom Bakåt-knappen då är inaktiverad. Av denna anledning menar 

Molich (2002) att man bör undvika att öppna sidor i nya fönster. 

Var kan jag gå? 

Denna fråga besvaras enligt Nielsen (2001) genom de navigeringsalternativ och övriga länkar som 

finns på sidan. Nielsen (2001) skiljer mellan tre typer av länkar: 
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 Inbäddade länkar är understrukna textavsnitt som indikerar att det finns mer information på 

annan sida om det som diskuteras i texten. Nielsen (2001) menar att textuella länkar inte bör 

vara för långa, eftersom detta gör det svårare för användaren att förstå länken. En länk i en 

löpande text bör som mest innehålla fyra ord (Nielsen, 2001, s. 55), och dessa ord bör vara 

”betydelsebärande” i bemärkelsen att de säger något om vad användaren kan förvänta sig 

att hitta om han eller hon väljer att följa länken. 

 Strukturella länkar leder till andra nivåer eller förgreningar i webbplatsens struktur. Det är 

viktigt att samtliga sidor på webbplatsen innehåller samma strukturella länkar, så att det för 

användaren inte råder någon tvekan om vilka naivgeringsalternativ som finns. Ett vanligt sätt 

att visa strukturella länkar på är enligt vår egen erfarenhet vänsterställda (vertikala) menyer, 

eller menyer i form av horisontella ”flikar”.  

 Associativa länkar används för att tipsa besökarna om andra sidor som kan vara av intresse. 

Oavsett vilken utformning en navigationsdesign har, så är syfet med den att visualisera användarens 

aktuella position och alternativa vägval i förhållande till webbplatsens struktur. Ett vanligt misstag i 

detta avseende är enligt Nielsen (2001) att låta webbplatsen avspegla företagets 

organisationsstruktur snarare än användarnas behov. Besökarna på en webbplats ska inte behöva 

bry sig om företagets organisation, utan strukturen på webbplatsen ska helt bestämmas av de 

uppgifter som användarna väntas utföra på webbplatsen. 

Nielsen (2001) talar också om vikten av att underlätta och stödja användarstyrd naivgering. Han 

menar att man som webbformgivare aldrig bör tvinga en användare att använda en webbplats på ett 

särskilt sätt, t.ex. genom att följa vissa vägar för att hitta till en viss sida. Det är bättre att tillåta 

rörelsefrihet och att låta användarna röra sig som de vill på webbplatsen. 

Nielsen (2001) menar också att användarna förväntar sig att webbplatserna de besöker ska följa vissa 

konventioner, och att de ogillar webbplatser som avviker för mycket från normen. Det är med andra 

ord webben som helhet som styr hur användarna uppfattar enskilda webbplatser, och varje 

webbplats bedöms efter hur väl den följer detta formspråk. 

Ta bort navigationsskräp 

Navigering av ett webbaserat gränssnitt innebär ofta att användaren måste hantera stora mängder 

information och informationsobjekt (Nielsen, 2001). Närvaron av sådana objekt kan försvåra 

navigeringen för en användare, och Nielsen (2001) tipsar därför om några metoder som kan 

användas för att reducera och ta bort onödig information i ett gränssnitt: 

 Representation – låt ett objekt representera en grupp mindre objekt. 

 Sammanfattning – representera en stor datamängd med en mindre. Denna metod kan 

tillämpas både för text (referat) och bilder (thumbnails). 

 Filtrering – uteslut stora mängder irrelevant information, t.ex. genom endast visa sådan 

information som andra användare har funnit värdefull. 

 Trunkering – visa endast början av/första meningarna i ett informationsstycke, och låt 

användarna klicka på ”Mer information”-länken om de vill se mer. 

 Exempelbaserad information – visa endast några representativa exempel på något och tala 

sedan om att det finns ytterligare liknande objekt. 
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Sökning 

En e-handelssida med god användbarhet bör innehålla en sökfunktion som är lätt att använda och 

som genererar ett relevant och överskådligt resultat för att underlätta för användaren att hitta 

önskad vara (Molich 2002).  

Nielsen (2001) skiljer mellan två typer av användare som använder sökfunktionen: de ”sökbenägna” 

användarna som vanligtvis går direkt till sökfunktionen när de kommer till en webbplats, och de 

”länkbenägna” användarna som föredrar att ta sig fram via länkar och bara använder sökfunktionen 

när de tappat bort sig eller inte hittar det de letar efter. För att stödja dessa två användartyper i 

deras beteende bör det enligt Nielsen (2001) finnas en sökknapp tillgänglig på samtliga sidor, inte 

bara på huvudsidan, på en webbplats. 

Molich (2002) menar att användare på webbplaster utför sökningar enligt en viss modell och ger en 

rad rekommendationer för hur utformningen av sökmotorn kan stödja användarens beteende. 

 Användaren formulerar sin fråga och omvandlar den i sökord. 

Här kan sökmotorn stödja användaren genom att 

- visa en lista med de begrepp, produktnamn etc. som finns på webbplatsen 

- inkludera synonymer för det angivna ordet 

 Användaren använder motorn för att genomföra sökningen. 

Här kan sökmotorn stödja användaren genom att  

- vara synlig/lätt att hitta på den sida användaren befinner sig på 

- erbjuda både enkel och avancerad sökning 

- göra det så lätt som möjligt att använda den enkla sökningen: ett inmatningsfält, en 

sökknapp 

- inledningsvis erbjuda enkel sökning, men med en tydlig möjlighet att övergå till avancerad 

sökning 

- göra sökmotorn feltolerant, t.ex. mot felstavningar 

- ge kortfattade tips om hur sökmotorn fungerar, särskilt när sökningen misslyckas och 

användaren får ett felmeddelande 

 Användaren omsätter resultatet av sökningen i användbar information. 

Här kan sökmotorn stödja användaren genom att 

- visa ett utdrag av det sammanhang i vilket sökordet hittats 

- utelämna söktekniska uttryck och värden från sökresultaten 

Enligt Nielsen (2001) bör resultatsidan innehålla en lista med de för användaren bästa och mest 

relevanta resultaten överst. Listan bör inte heller innehålla några dubbletter (hänvisningar till en och 

samma sida flera gånger) eftersom användaren kan uppfatta det som förvirrande, eller åtminstone 

irriterande, att klicka på olika länkar och få samma resultat. 

Återkoppling 

Molich (2002) talar om vikten av att ge användaren någon form av återkoppling (även kallat 

feedback) på de handlingar som användaren utför, så att användaren kan se om webbplatsen 

reagerar som han eller hon förväntar sig. Kunden på en e-handelswebbplats behöver t.ex. få 

bekräftat om en vald vara lagts i varukorgen eller få en bekräftelse på att en order har mottagits. Om 

utförandet av en uppgift tar längre tid än kunden förväntar sig, bör kunden informeras om detta 

(Molich 2002). 
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Man bör också tydligt visa kunden var någonstans de befinner sig i utförandet av en uppgift, t.ex. en 

betalningsprocess, om uppgiften består av flera steg (Molich 2002). Detta kan t.ex. göras genom att 

visa genomförda steg, var man just nu befinner sig samt resterande steg på varje ny sida genom 

beställningsprocessen. 

Vid problem 

Eventuella felmeddelanden ska enligt Molich (2002) vara tydliga, konstruktiva och precisa samt vara 

formulerade på ett sätt som kunden förstår. Viktiga meddelanden kan göras extra tydliga genom att 

kunden måste klicka bort dem genom att klicka på en OK-knapp. 

Knappar som är inaktiverade (gråmarkerade) om inte vissa villkor är uppfyllda kallas osynliga 

meddelanden. Dessa bör undvikas då dessa kan vara svåra att förstå samtidigt som ingen information 

ges till vad som saknas (Molich 2002). 

3.3.2.3 Informationsdesign 

 

Viktiga typer av information 

Molich (2002, s.72) menar att den information som en användbar e-handelswebbplats tillhandahåller 

sina kunder måste vara ”tillförlitlig” och ”saklig”. Varor eller tjänster ska ha en tydlig beskrivning med 

bild, gärna flera, för att kunden ska få en god uppfattning av produkten eller tjänsten som erbjuds. 

Pris och eventuella tilläggskostnader ska vara tydligt angivet, gärna tillsammans med aktuell 

information om varan/tjänsten finns i lager. 

Vidare menar Molich (2002) att information om hur man går till väga för att beställa ska finnas 

lättillgänglig för kunden. Eventuella instruktioner ska vara korta och enkla att förstå och knappar ska 

ha tydlig, relevant text. När det gäller att fylla i uppgifter säger Molich (2002) att en fälthjälp kan vara 

lämplig. Information om hur man fyller i fältet finns då tillgänglig i anslutning till fältet.  Det 

underlättar för kunden om den totala kostnaden för beställningen räknas ut automatiskt. 

Det är också viktigt att informera kunderna om hur personliga upplysningar hanteras och vad de 

används till, då många användare drar sig för att lämna ut känsliga uppgifter (Molich, 2002). 

E-handelssidan bör även förutse de vanligast förekommande frågorna från kunden och erbjuda svar 

på dessa (Molich, 2002). När det gäller e-handel är t.ex. frågor om köpvillkor, betalning, frakt, 

leveranstid samt retur vanliga. 

Språkliga aspekter 

Forskning har visat att användare tenderar att skumma texten på webbsidor snarare än att läsa den 

ord för ord, och att det dessutom går ca 25 % långsammare att läsa på skärmen än på papper 

(Nielsen, 2001). Enligt Nielsen (2001) beror detta dels på att ”livet på webben” tenderar att skapa en 

viss otålighet hos användaren, dels på att det är jobbigare för ögonen att läsa elektronisk text än 

tryckt text. Texten på webbplatsen måste således vara utformad så att den hjälper kunden att 

skumma igenom information för att snabbt hitta rätt.  

En väl utformad text som stöder användarens ”skummande” beteende på webben har bl.a. följande 

egenskaper (Molich 2002, Nielsen 2001):  
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 En talande rubrik. Enligt Nielsen (2001) bör man här använda informativa snarare än häftiga 

rubriker. Rubriken ska tydliggöra vad sidan eller texten handlar om, och man ska inte behöva 

läsa brödtexten för att få reda på det. 

 En kort sammanfattning av innehållet i början av texten. Nielsen (2001, s.111) talar om att 

”presentera det viktigaste först”, enligt den s.k. upp- och nervända pyramidens princip. 

Besökarna ska direkt kunna se vad sidan handlar om och vad den har att erbjuda. 

 Överskådliga delavsnitt. Enligt Nielsen (2001) kan överskådlighet skapas genom att 

strukturera artiklarna med två till tre rubriknivåer (huvudrubrik, underrubrik och eventuellt 

ytterligare en underrubrik), använda punktlistor samt lyfta fram nyckelord med fetstil. Molich 

(2002) varnar dock för att fetstilta ord visserligen stöder skummandet, men att för många 

sådana kan hämma läsandet av texten. 

 Korta avsnitt med tomrum emellan. Enligt Nielsen bör en text avsedd att publiceras på 

webben vara 50 % kortare än en text som ska publiceras i t.ex. en dagstidning. 

 Skriven på användarens språk. Enligt Molich (2002) bör fackuttryck och övriga för 

användaren främmande ord undvikas. I de fall då de måste användas bör främmande ord och 

fackuttryck förklaras. I övrigt bör text vara koncis samt rättstavad då stavfel drar ner 

trovärdigheten på webbplatsen. Nielsen (2001) menar även att man bör vara försiktig med 

att använda metaforer och humor på webben, då användarna kan missuppfatta dessa eller 

tolka dem bokstavligt. Nielsen poängterar dock att webbplatser som tar sig själva på alltför 

stort allvar kan uppfattas som tråkiga av användarna, och på det sättet kan ett stråk humor 

vara viktigt för intrycket som besökaren får av webbplatsen. 

 Läsbar. Enligt Nielsen (2002) bör endast färger som ger en hög kontrast mellan text och 

bakgrund användas. Ju lägre kontrasten är, desto sämre blir läsbarheten. Att välja röd text 

mot grön bakgrund (eller vice versa) är olämpligt av två anledningar: dels blir kontrasten 

mellan text och bakgrund för låg, dels kan texten inte urskiljas av personer som lider av röd-

grönfärgblindhet. Även storleken på texten spelar roll, då alltför liten text kan vara svår att 

läsa för människor med nedsatt syn. 

3.3.2.4 Grafisk design 

 

Bilder och animeringar 

Nielsen (2001) är av åsikten att grafik i form av bilder, fotografier, animeringar och videoklipp bör 

hållas till ett minimum på en webbplats. Den grafik som används bör inte placeras högst upp i 

webbplatsens struktur (t.ex. på startsidan) utan bör placeras på sidor längre ner i hierarkin. Nielsens 

argument för att hantera grafik på detta sätt är att de användare som befinner sig på överordnade 

sidor ”ännu inte har uttryckt något särskilt intresse för någon bestämd sak” (Nielsen, 2001, s. 134), 

men i slutändan verkar den främsta anledningen till denna ståndpunkt vara att grafiken kan resultera 

i väldigt långa nedladdningstider, speciellt för användare med långsam Internetanslutning. Långa 

nedladdningstider är visserligen ett mindre (men inte oviktigt) problem idag än för drygt tio år sedan 

när Nielsen bedrev sin forskning, men hans argument att all grafik som är ”omotiverad”, dvs. som 

inte har en uttalad funktion eller fyller ett specifikt syfte, bör elimineras är fortfarande relevant och 

speglas av bl.a. Molich (2002). 

 

Molich (2002) skiljer mellan tre huvudtyper av grafik, sett från användarens synvinkel: 
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 Nyttig information, t.ex. bilder av produkter som går att köpa från e-handelswebbplats. 

Enligt Molich (2002) är användare villiga att ”vänta länge” för att få denna typ av grafik 

överförd till sin dator. Vidare menar Molich (2002) att bilder som används ska vara relevanta 

och bör ha ett logiskt samband med den text de illustrerar. De bör vara enhetliga i stil och 

storlek samt gå snabbt att överföra. Bilder bör också ha en alternativ text i koden som 

beskriver bilden då denna text kan används av synskadade (World Wide Web Consortium, 

2012). Både Molich (2002) och Nielsen (2001) menar dock att det bästa är att börja med att 

visa en liten bild (en s.k. thumbnail) som inte dröjer lika lång tid att ladda ner. Den fullskaliga 

bilden hämtas först när användaren själv ber om det och är beredd att vänta. 

 Grafik som hjälper till att strukturera informationen på en webbsida, t.ex. en tydlig 

uppdelning mellan navigation och information. 

 Utsmyckning, dvs. grafik som enbart tjänar estetiska syften eller som inte intresserar 

användaren, t.ex. företagslogotyper eller annonser. Enligt Molich (2002) ”tolererar” 

användarna denna typ av grafik om den är så snabb att ladda ner att den är nästan omärklig. 

Den typ av utsmyckning som användare verkar ha svårast att tolerera är rörliga bilder och 

animeringar. En studie av Spool, Scanlon, Schroeder, Snyder och DeAngelo (1999) visade t.ex. 

att vissa försökspersoner gick så långt som att hålla handen framför de rörliga bilderna för att 

lättare kunna koncentrera sig på texten på skärmen. 

Enligt Molich (2002) finns det inte något samband mellan tjusig grafik och användbarhet, däremot 

finns ett samband med en enhetlig design. En design som inte är enhetlig förvirrar användaren. 

3.3.3  Användbarhetsexpertis 

Tillgången på någon form av användarexpertis leder alltså till att någon i utvecklingsteamet tar ett 

ansvar för de frågor som rör användbarhet. Det ökar chansen att den färdiga webbplatsen uppnår en 

god användbarhet jämfört med om det inte finns någon i teamet som har ett sådant ansvar. Utan 

någon form av expertis är det inte heller säkert att kunskap om användbarhetsarbete finns i 

utvecklingsteamet. 

Vad är då en användbarhetsexpert? Det finns flera olika yrkestitlar som arbetar med användbarhet. 

Ett problem är att de olika yrkesrollerna inte är klart definierade vad gäller arbetsuppgifter och en 

person kan ha olika yrkestitlar beroende på var de arbetar även om arbetsuppgifterna är desamma.  

Ottersten och Berndtsson (2002) anger och beskriver följande roller; användbarhetsarkitekt, 

kartläggare, interaktionsdesigner, användbarhetsexpert, testledare och grafisk formgivare. 

Användbarhetsarkitekt 

Användbarhetsarkitekten ska planera, följa upp och kvalitetssäkra användbarhetsaktiviteter i 

projektet, åskådliggöra divergerande krav och fatta nödvändiga beslut. Användbarhetsarkitekten ska 

ingå i projektets kärnteam och utforma sambandet mellan förväntad nytta och de åtgärder som krävs 

för att uppnå denna. 

Kartläggare 

Kartläggaren ska fånga och förmedla målgruppen och deras krav (som kan påverka utformningen av 

systemet) till utvecklingsteamet. 
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Interaktionsdesigner 

Interaktionsdesignern ansvarar för användargränssnittet och ansvarar för design som rör hur 

interaktionen mellan användare och produkt ska fungera. 

Testledare 

Testledaren designar och genomför användartester. 

Grafisk formgivare 

Den grafiska formgivaren arbetar med de grafiska komponenterna, layout, färg och ikoner i det 

grafiska användargränssnittet. 

Användbarhetsexpert 

Användbarhetsexpert är ett samlingsnamn på en person som utför och ansvarar för alla 

användbarhetsaktiviteter, t.ex. målgruppsanalys, interaktionsdesign och användartester. Flera 

användbarhetsexperter kan ingå i utvecklingsteamet. 

Ottersten och Berndtsson (2002) nämner även användaren och beställaren bland de roller som är 

inblandade i användbarhetsarbetet. Även om dessa roller kan medverka i användbarhetsarbetet eller 

påverka resultatet väljer vi att inte se dessa som användbarhetsexperter, då dessa inte nödvändigtvis 

besitter kunskaper i användbarhetsarbete. 

3.3.4 Användbarhetsmål 

Gulliksen och Göransson (2002) talar om vikten att bestämma någon form av mål för 

användbarheten hos det system som utvecklas. Specificerade och uttryckliga användbarhetsmål har 

fördelen att de vägleder utvecklingen av systemet samt att de gör det möjligt att mäta dess 

användbarhet. När man specificerar mätbara användbarhetsmål behövs enligt ISO 9241-11 (se 

Gulliksen och Göransson, 2002, s. 72) följande information: 

 En beskrivning av användarens mål och intentioner. 

 En beskrivning av användningssammanhanget, inklusive användarna, uppgifterna, 

utrustningen och miljön. 

 Målen eller faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i det 

avsedda användningssammanhanget. 

Användbarhetsmål är enligt Gulliksen och Göransson (2002) nödvändiga eftersom de tvingar 

utvecklarna att utgå från användarnas behov och avsikter istället för att göra antaganden om kraven 

på systemet. 

S.k. riktlinjer och Style Guides kan enligt Gulliksen och Göransson (2002) utgöra ett komplement till 

befintliga användbarhetsmål, men aldrig ersätta dem, då man aldrig kan bortse från betydelsen av 

uppgift, användare och sammanhang. Syftet med en Style Guide är att vara ett stöd i 

designprocessen, och det finns olika typer av Style Guides, bl.a. (Gulliksen och Göransson, 2002, s. 

75): 

 Generella designprinciper och tumregler (heuristik): designprinciper som anses vara ”bra” 

baserat på forskning och erfarenhet, även kallat best practice. 
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 Internationella standarder: ”bra” designprinciper som tagits fram i enlighet med 

internationell konsensus. 

 Plattformsspecifika Style Guides: designregler för en specifik teknisk plattform som syftar till 

att skapa ett gemensamt utseende och känsla (”look and feel”). 

När det gäller generella designprinciper och internationella standarder måste man dock komma 

ihåg att något som fungerar dåligt i en situation kan fungera bra i rätt sammanhang. Det rätta 

sättet är enligt Krug (2006) inte att fråga om en viss princip eller regel är bra eller dåligt, utan att 

fråga om det är bra i just den här situationen. Kanske kan det vara detta som gör att det ibland 

inte blir som man har tänkt sig? 

3.4  Systemutvecklingsprocesser 

Systemutveckling är ett område som täcker in alla aspekter när det gäller utveckling och underhåll av 

ett datorsystem.   

3.4.1 Val av systemlösning 

En viktig faktor som kan påverka användbarheten hos ett system är dess grad av anpassningsbarhet 

till verksamhetens behov. Det finns två huvudsakliga typer av system som påverkar 

anpassningsbarheten: Beynon-Davies (2009) kallar dessa för skräddarsydda system (fritt översatt från 

”bespoke systems”) samt paketlösningar (fritt översatt från ”software packages”).  

Ett skräddarsytt system är ett system som har utvecklats för att passa företagets specifika krav på 

systemet och kan utvecklas antingen av företaget självt eller med hjälp av extern kompetens. En 

paketlösning är en färdig standardlösning som kan vara mer eller mindre anpassningsbar till 

företagets behov. En paketlösning kan köpas i butik (”off-the-shelf”), hyras som en tjänst 

(”application service provision”) eller ges tillgång till via en open sourcelicens (Fitzgerald 2006, se 

Beynon-Davies 2009 s. 350). 

Väljer företaget en skräddarsydd lösning står man alltså inför ytterligare ett val; att utveckla själva 

eller att anlita extern kompetens. Väljer man att utveckla systemet med extern kompetens är det 

viktigt att de externa utvecklarna får en klar bild över vad företaget vill ha och att 

användbarhetsarbete finns med i kraven om det är något företaget önskar (se vidare kap 3.4.4 

Problem och svårigheter i systemutvecklingsprojekt ). 

De skräddarsydda systemen ger alltså möjlighet att utforma systemet även ur 

användbarhetssynpunkt, medan paketlösningarna kan ha begränsningar i sin anpassningsbarhet som 

kan gå ut över systemets användbarhet. 

3.4.2 Utvecklingsmodeller 

Livscykelmodellen 

Livscykelmodellen är ett vanligt sätt att beskriva ett system från det att beslut tas om införandet av 

ett nytt system tills dess att systemet avvecklas (Andersen, 1994).  
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Förändrings- 
analys 

Analys Utformning Realisering Implementering Förvaltning 
och drift 

Avveckling 

Systemutvecklingsprocess 

Figur 4. Livscykelmodellen med systemutvecklingsprocessen markerad (Andersen, 1994). 

Bild 1 visar var i livscykeln som systemutvecklingsprocessen äger rum. I dagsläget finns ett flertal 

olika modeller för att bedriva systemutveckling. Möjligheten att bedriva användbarhetsarbete kan 

påverkas beroende på vilken av dessa arbetsmodeller man väljer för utvecklingsarbetet. 

 

Vattenfallsmodellen 

Systemkrav Mjukvarukrav Analys Programdesign Kodning Testning Drift 
 
Figur 5. Vattenfallsmodellen (baserad på bild i Gulliksen och Göransson, 2002). 

Vattenfallsmodellen är en av de äldsta modellerna och används fortfarande. Den bygger på att hela 

systemet byggs på en gång och föregående steg avslutas innan nästa påbörjas. Fullständig 

dokumentation fungerar som stoppkriterium för varje fas. Många nyare och mer effektiva 

utvecklingsmodeller har sin grund i vattenfallsmodellen.  

Fördelarna med vattenfallsmodellen är att den är enkel och lätt att följa.  De olika faserna har 

kriterier både för att påbörjas och avslutas och utförs i ordning. Eftersom den funnits i många år är 

den välbekant och den gör det enkelt att fördela personal på grund av de olika strikta faserna. Vidare 

fungerar vattenfallsmodellen bra för mindre projekt med väl kända och förstådda krav (Braude och 

Bernstein 2010). 

Nackdelarna med vattenfallsmodellen är att systemkraven måste vara kända i förväg, vilket ofta är 

svårt. Många gånger startar ett projekt med en viss osäkerhet som klarnar allt eftersom projektet 

fortskrider. Det är också svårt att göra tillförlitliga beräkningar då beräkningar tenderar att bli mer 

exakta allt eftersom. Vidare saknas möjligheter för intressenterna att ta del av resultatet förrän efter 

testfasen, vilket är väldigt sent. Större problem blir inte heller synliga förrän sent i processen då tiden 

som finns att korrigera felen är kort. Detta kan ge enorma följder för tidsplaner och kostnader. 

Vattenfallsmodellen gör det också omöjligt att utveckla olika delar av systemet parallellt. Även om 

det är lätt att fördela personal, riskerar man också att personalen kan bli sittandes medan de väntar 

på att saker ska bli färdiga (Braude och Bernstein 2010). 

Även Budde et al. (1992, se Gulliksen och Göransson 2002, s. 141) kritiserar Vattenfallsmodellen 

eftersom de anser att: 

 det inte går att formulera en fullständig och oföränderlig kravspecifikation innan 

utvecklingsprocessen börjar 

 specifikation, design och konstruktion inte kan ses som separata arbetssteg 

 tung, komplex och formell dokumentation oftast är obegriplig för både användare och 

utvecklare 

 användarna stängs ute från utvecklingsprocessen 
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Iterativ och inkrementell utveckling 

De steg som ingår i vattenfallsmodellen är viktiga. Problemet är att det är svårt att samla alla krav, 

designa hela systemet, skriva all kod och sedan testa hela systemet i en linjär process. Det är mer 

naturligt att utvecklingen sker cykliskt genom att en del av systemet utvecklas och testas. Baserat på 

resultat och feedback på denna del utvecklar man ytterligare en del av systemet tills hela systemet är 

klart. I en iterativ utvecklingsprocess upprepar man helt eller delvis stegen i vattenfallsmodellen 

vilket leder till en förfining av krav, design och implementation. En iterativ process blir inkrementell 

om varje iteration är relativt liten. Cockburn (1994) beskriver en inkrementell utveckling som en 

strategi som tillåter delar av ett system att utvecklas vid olika tidpunkter eller i olika takt och som 

sedan integreras allt eftersom delarna blir klara (Braude och Bernstein 2010). 

Gulliksen och Göransson nämner följande fördelar med den inkrementella utvecklingsmodellen: 

 Projektstyrningen blir mer hanterbar för varje inkrement eftersom delprojekten är mindre. 

 Det är lättare att förstå och testa inkrement med mindre funktionalitet. 

 Man har möjlighet att lägga till användarkrav, som är ett resultat av tidigare versioner, i 

framtida versioner. Designen är lättare att anpassa under utvecklingens gång. 

 Initiala funktioner utvecklas snabbare och successivt byggs ny fungerande funktionalitet. 

 Avsättning för investeringar syns tidigare. 

 Mjukvara som levereras som inkrement kommer med större sannolikhet att möta 

förändrade krav än om hela systemet levereras i slutet av utvecklingsprojektet. 

Exempel på iterativa och inkrementella modeller är Spiralmodellen, Unified Software Development 

Process (USDP) och Rational Unified Process (RUP) som utvecklats av IBM (Braude och Bernstein 

2010). 

Agila metoder 

Man har med tiden utvecklat metoder som anses vara mer flexibla än den traditionella 

vattenfallsmetoden. Dessa metoder brukar kallas agila metoder och agil betyder lättrörlig eller vig.  

Agil systemutveckling kan ses som ett paraplybegrepp för ett flertal olika metoder där SCRUM är ett 

välkänt exempel. Andra metoder är Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, Extreme 

Programming (XP), Lean Software Development och Pragmatic Programmer (Eriksson, 2005). 

År 2001 började en grupp som kallar sig Agile Alliance att diskutera olika sätt att förbättra 

mjukvaruutveckling. Målet var att skapa värderingar och principer som skulle leda till att 

utvecklingen gick snabbare och som effektivt skulle kunna anpassas till förändringar. De värderingar 

och regler som de kom fram till kallas Manifesto for Agile Software Development eller Agile 

Manifesto.  Huvudpunkterna i det agila manifestet lyder: 

 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

De agila metoderna är iterativa och inkrementella. Vanligtvis uppfyller de följande: 

 Små, täta team. 
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 Regelbundna, ofta förekommande möten gällande krav. 

 En kodcentrerad inställning, dokumentation bara när det anses nödvändigt. 

 Kundrepresentanter arbetar tillsammans med teamet. 

 User-stories utgör basen för kraven; fullständiga beskrivningar av hur användarna utför 

uppgifter. 

 Refactoring, vilket innebär att förbättra källkoden på ett sådant sätt att funktionaliteten inte 

förändras. Detta görs främst för att underlätta underhåll.  

 Parprogrammering, där två programmerare hjälps åt. 

 Fortlöpande uni-test (test av små delar, t.ex. en metod) och acceptanstester. 

Fördelarna med agila metoder är att det finns fungerande programvara att visa upp då utfallet av 

varje iteration är fungerande mjukvara. Vidare är det motiverande för utvecklarna att få arbeta mer 

med kod än med dokumentation. Kunderna har också en möjlighet att ställa bättre krav då de kan se 

hur systemet växer fram. 

Nackdelarna med de agila metoderna är att de kan vara olämpliga för större projekt. Det är vanligare 

att använda agila metoder för mindre projekt och det pågår debatt om lämpligheten för större 

projekt. Det finns också en risk för att nödvändig dokumentation inte tas fram, då dokumentationen 

inte prioriteras (Braude och Bernstein 2010). 

När vi läser vad Gulliksen och Göransson (2002, s. 110) skriver om vikten av att arbeta iterativt och 

inkrementellt som en del av den användarcentrerade arbetsprocessen, drar vi slutsatsen att de agila 

metodernas principer stöder ett arbetssätt som gynnar användbarhet. 

3.4.3 Metoder, tekniker och verktyg 

Användbarhet är, som vi tidigare skrivit, inte något som bara uppkommer utan är resultatet av en 

medveten strategi. Olika typer av användbarhetsarbete kan utföras under hela utvecklingsprocessen. 

Genom att analysera, utvärdera och testa under utvecklingsarbetet ges bättre möjligheter att skapa 

en användbar webbplats med en gång istället för att upptäcka att man måste göra ändringar efter 

lanseringen, ”releasen”, av webbplatsen. Genom att bygga så rätt som möjligt med en gång sparar 

man både tid och pengar (Ottersten & Berndtsson 2002). 

Nedan beskriver vi vanligt förekommande metoder, tekniker och verktyg för att uppnå 

användbarhet: 

Målgruppsanalys 

Målgruppsanalysen utförs så tidigt i projektet som möjligt för att man ska kunna göra sig en 

uppfattning om vem de tänkta användarna är, deras förväntningar, behov, syften och motivation.  

Analysen gör att man inte behöver gissa sig till eller göra antaganden angående användarnas krav 

(Ottersten & Berndtsson 2002). Målgruppsanalysen kan sedan ligga till grund för personas. 

Personas 

En persona kan beskrivas som en modell av användaren. En persona hjälper till att förstå en 

användares beteende, hur de tänker, vad de vill uppnå och varför, och baseras på riktiga användares 

beteenden och motivation. Personan representerar en specifik individ med individuella krav och 

önskemål, men är baserad på en specifik grupp av användare och representerar användaren under 

utvecklingsprocessen. En detaljerad persona kan göra det enklare för utvecklarna att sätta sig in i en 
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viss typ an användares behov. Det är alltså viktigt att känna sin målgrupp för att kunna skapa en 

fungerande persona. Personan kan användas i ett scenario eller en storyboard (Cooper, Reimann and 

Cronin 2007). 

Scenarier och Storyboards 

Scenarier och storyboards. I scenarierna beskriver man den ideala situationen för hur olika kategorier 

av användare (s.k. personas, se ovan) löser uppgifter med hjälp av systemet och hur det är tänkt att 

systemet ska uppföra sig. Scenariona kan sedan användas för att definiera krav. Dessa krav definierar 

sedan produktens ramverk för interaktion. De skrivna scenarierna kan därefter kompletteras med 

storyboards i form av bildserier som illustrerar användargränssnittets utseende och uppförande i ett 

visst scenario (Gulliksen och Göransson 2002). 

Prototyper 

Prototyping är en metod som går ut på att tillsammans med de tilltänkta användarna av en produkt 

ta fram ”prototyper”, icke färdiga versioner, av produkten. Beroende på syfte och resurstillgång kan 

man använda allt ifrån enkla pappersskisser till mer avancerade datorprogram för att skapa 

prototyperna. Fördelarna med prototyper är många, inte minst att man får inblick i användarnas 

förväntningar på produkten samt att man får tillfälle att utforska olika lösningar. De prototyper som 

tas fram och som användarna är nöjda med kan sedan användas som grund för byggandet av den 

slutgiltiga produkten (Gulliksen och Göransson 2002). 

Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys innebär att analysera styrkor och svagheter hos konkurrerande system för att få 

idéer till den egna designen eller undvika andras misstag. Analysen går att utföra både genom att 

göra användartester eller som en heuristisk utvärdering1. 

Användar- och uppgiftsanalys 

Detta innebär att man genom exempelvis intervjuer och observationer studerar de tilltänkta 

användarna av produkten och de uppgifter som användarna utför, för att på så sätt kunna fånga upp 

de behov som finns och utveckla en produkt som stödjer användarna i utförandet av uppgifterna 

(Gulliksen och Göransson, 2002). Detta ska inte förväxlas med laboratorieutvärderingen som görs för 

att testa den utvecklade webbplatsen. 

Expertutvärdering/Heuristisk utvärdering 

Expertutvärdering kännetecknas av att en eller flera användbarhetsexperter med kunskaper i 

människa-datorinteraktion samt erfarenhet av design och utveckling går igenom olika aspekter av en 

mer eller mindre färdigutvecklad produkt i jakt på eventuella problem och felaktigheter. 

Expertutvärdering kräver inte direkt involvering av användarna, dock måste experten redan innan 

utvärderingen känna till användarnas bakgrund, kunskaper samt i viket sammanhang de ska använda 

produkten Gulliksen och Göransson (2002). 

Den heuristiska utvärderingen liknar expertutvärderingen, men den som ska utvärdera sidan 

stämmer av webbplatsen som ska utvärderas mot en lista med riktlinjer(Nielsen, 2005). 

Användartester 

Ett användartest, eller ”laboratorieutvärdering” som Gulliksen och Göransson (2002) kallar det, går 

                                                             
1 Källa: Usability Partners: http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#competitor-analysis 

http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#competitor-analysis
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till så att användarna får ett antal uppgifter att lösa med hjälp av en mer eller mindre färdigutvecklad 

produkt. Interaktionen mellan användare och produkt spelas in på video och analyseras i efterhand. 

Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur användarna löser uppgifterna och vilka problem de 

ställs inför under användningen av produkten (Gulliksen och Göransson, 2002).  

Det finns en speciell typ av användartest som kallas för distansutvärdering. Distansutvärdering går till 

som ett vanligt användartest, med skillnaden att användaren befinner sig på en annan plats än i 

testlabbet, t.ex. i hemmet2. 

Betatester /Pre-release 

Betatestning är en typ av acceptanstest som innebär att ett färdigbyggt system testas i den miljö som 

det är avsett att användas i, av ett urval av användare ur systemets målgrupp (Hoffer, George and 

Valacich 2008). I e-handelssammanhang innebär detta att en färdigutvecklad webbplats lanseras så 

att företagets kunder kan besöka och handla via webbplatsen. Syftet med betatestningen är att 

säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt att fungera, och att lösa eventuella problem som 

kan uppstå när kunderna använder systemet.  

Ett alternativ att göra detta är genom att lansera sidan innan det faktiska releasedatumet, en s k 

smygpremiär eller pre-release. De kunder som trots allt hittar till den nya sidan kan använda sidan för 

att genomföra sina köp medan företaget analyserar webbtrafiken och aktiviteterna för att på så sätt 

kunna upptäcka fel. 

A/B-tester 

Denna metod används oftast för att mäta resultatet av en förändring på en befintlig webbplats. Vid 

en A/B-test slussar man användarna till en av versionerna av webbplatsen och gör sedan mätningar. 

Testerna sker alltså utan att användarna är medvetna om det. De olika versionernas mätresultat 

jämförs sedan. Vid en A/B-testning är det därför viktigt att man i förväg vet vad det är man vill uppnå 

och hur man ska mäta det för att få ett användbart resultat. Det är också viktigt att inte ha flera 

ändringar vid testet, eftersom det då är svårt att avgöra vilka ändringar det är som orsakar effekten 

(Karman, 2012). 

Webbanalys 

Att göra en webbanalys innebär att man samlar in och analyserar webbstatistik om besöken på en 

webbplats. Webbstatistik omfattar sådana uppgifter som t.ex. antal träffar, antal sidexponeringar, 

antal besök, antal besökare, hur ofta besökare återkommer, vilka länkar och funktioner som 

besökare klickar på, hur många besök som leder till köp, intresseanmälan, registrering eller annan 

önskad handling 3. För insamling och analys av statistik kan olika verktyg användas i syfte att hitta 

trender och mönster och dra slutsatser, antingen om besökarna eller om webbplatsen och dess 

användbarhet. Till de mer kända verktygen hör bl.a. Google Analytics4, som hanterar både insamling 

och analys. 

Kundfeedback 

Ordet feedback är idag så välkänt och välanvänt att dess innebröd knappast behöver någon närmare 

förklaring. I denna uppsats används ordet kundfeedback för att beskriva en metod som ett e-

                                                             
2
 Källa: Usability Partners: http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#remote-evaluation 

3
 Källa: Computer Sweden: http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?b=W 

4 För information om Google Analytics, se: http://www.google.com/analytics/  

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=tr%E4ff
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=sidexponering
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=bes%F6k
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=bes%F6kare
http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#remote-evaluation
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?b=W
http://www.google.com/analytics/
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handelsföretag kan använda sig av för att samla in information om vad deras kunder anser om olika 

aspekter (såsom funktioner eller utseende) av företagets webbplats. Kundfeedback innebär att 

kunden med egna ord beskriver sin åsikt om en valfri aspekt av webbplatsen, t.ex. genom att fylla i 

ett kontaktformulär på webbplatsen. Observera att vi skiljer mellan kundfeedback och 

enkätundersökning (nedan).  

Enkätundersökning 

En enkätundersökning är ett frågeformulär som innehåller ett antal frågor med fördefinierade 

svarsalternativ. Den används av ett e-handelsföretag för att få återkoppling från kunderna om en 

eller flera aspekter av företagets webbplats. Enkätundersökningar görs för att nå en stor grupp 

användare, oftast på webbplatsen men även via e-post. Enkätundersökningar skiljer sig från 

kundfeedback (ovan) på så sätt att företaget självt bestämmer vilken eller vilka aspekter av 

webbplatsen man vill få återkoppling på. 

3.4.4  Problem och svårigheter i systemutvecklingsprojekt  

Ett systemutvecklingsprojekt skiljer sig inte från andra projekt när det gäller att analysera, planera, 

producera och leverera och ett systemutvecklingsprojekt kan möta samma hinder som andra typer 

av projekt.  

Enligt Tonnquist (2010) behöver ett projekt ett tydligt syfte och målsättning för att ge en förståelse 

för vad det är som ska skapas. Hur den färdiga produkten ska utformas beskrivs i en 

kravspecifikation. Projektet påverkas av intressenter och styrs vidare av faktorerna kvalitet, tid och 

resurser genom den så kallade projekttriangeln. En av dessa parametrar måste prioriteras vilket i sin 

tur ger konsekvenser för de andra två. Är t.ex. tiden den viktigaste faktorn innebär det att tid för 

leverans prioriteras och kvalitet och resurser får en lägre prioritet. Dessa parametrar påverkar alltså 

projektets budget, tidsplanering, resursplanering och kravspecifikation. Denna information samt 

information om projektets fortlöpande måste också delas inom projektet samt till projektets 

intressenter varför en fungerande kommunikation är viktig. Fungerar inte detta det svårt att 

genomföra ett lyckat projekt (Tonnquist 2010).  

De projektmodeller som är vanliga inom systemutveckling beskrivs mer ingående i kapitel 3.4.2. De 

olika modellerna har för- och nackdelar vilket i sin tur kan påverka projektet. 

Hinder som kan uppstå under systemutvecklingsprocessen kan alltså ha sin orsak i: 

 Otydliga syften, målsättningar och krav.  

 Tids- eller resursbrist 

 Intressenter 

 Kommunikation 

 Vald utvecklingsmodell 

3.4.4.1 Svårigheter som kan påverka arbetet med användbarhet 

Studierna av företaget Usability Partners (Piatidis 2003, Ström 2010) innehåller ett fåtal (om än något 

kortfattade) beskrivningar av möjliga orsaker till bristen på användbarhetsarbete inom e-

handelsbranschen. Enligt studien från 2003 ansåg en del företag att användaranpassning av deras 

sajter var onödigt eftersom "användarna är dumma" samt att "de har alla olika åsikter, så man tjänar 



 

50 

 

inget på att göra större undersökningar". Enligt Piatidis (2003) speglar detta en negativ syn på 

slutanvändarna som ett problem snarare än en tillgång. 

 

Studien från 2010 nämner ett antal orsaker: Vissa e-handelsföretag menar att de redan känner till 

sina slutkunders behov och därför inte behöver engagera dem i utvecklingsprocessen. Bristande 

resurser i fråga om tid och pengar är en annan viktig orsak, samt att sajtens huvudfokus ”ändå inte är 

att sälja”. Bland de företag som köpt in en paketlösning (en färdig produkt med få möjligheter till 

individuell anpassning) till sina webbshoppar råder även uppfattningen att sajten redan är 

”användartestad och klar” och att ytterligare inblandning av slutanvändarna således är onödig 

(Ström, 2010). 

 

En annan som forskat kring potentiella orsaker till bristande användbarhetsarbete är den 

amerikanske användbarhetskonsulten och författaren Steve Krug. I boken Don’t Make Me Think: A 

Common Sense Approach to Web Usability (2006) tar Krug upp några uppfattningar om 

användartester, och menar att dessa uppfattningar inte stämmer. Att skylla på tidsbrist, tight budget, 

brist på expertis, avsaknad av ett testlab eller okunskap om hur testresultat ska tolkas är alla vanliga 

ursäkter enligt Krug (2006).  

Om man har ett okomplicerat förhållande till användartester och inte förstorar upp mängden 

resurser som krävs, kommer rätt utförda användartester att spara tid. Uppfattningen om att tester är 

dyrt punkteras också, och Krug menar att man kan klara sig med 300 USD (cirka 2000 SEK) per 

testrunda med hjälp av en vanlig videokamera. Vidare anser han att även utan expertis går det att 

genomföra ett användartest. Inte heller behövs ett dyrt testlab, allt som krävs är ett rum med ett 

skrivbord, en dator och två stolar. Krug tycker inte heller att man behöver vara expert för att kunna 

tolka resultaten av ett test. Det framgår ofta tydligt under testet vad som utgör ett problem och 

allvarligare problem är svåra att missa. Härmed visar Krug på att många av de vanliga orsakerna att 

inte testa för användbarhet beror på missförstånd om hur mycket resurser i form av tid, pengar och 

kunskap som faktiskt behövs. 

 

När det gäller webbutveckling menar Krug (2006) att det inte är ovanligt att webbutvecklare 

misslyckas när de fattar beslut om användbarhetsaspekter på webbplatsen de utvecklar. En orsak till 

detta är enligt Krug att utvecklarna överför sina egna personliga preferenser till de tänkta 

användarna. En annan orsak är att olika yrkesroller har olika åsikter om vad som gör en sida bra. En 

designer tenderar att lägga stor vikt vid det visuella medan utvecklare lägger stor vikt vid ”häftiga 

funktioner”. Detta kan leda till konflikter om vad som egentligen är viktigt när det kommer till 

användbarhet och vad som ska prioriteras (Krug, 2006). 

Krug(2006) nämner också skillnader i ledningens önskemål kontra de som ska verkställa önskemålen, 

dvs. utvecklarna och programmerarna, som en orsak till att användbarhet väljs bort eller 

nedprioriteras. Skillnaderna mellan önskemål och genomförande kan ibland vara så stora att de utgör 

ett problem, t.ex. i form av tidsbegränsningar. Det kan också vara så att den som har befogenheter 

att ta beslut inte vill lyssna på negativa synpunkter angående sidans utformning, och det är inte alltid 

så enkelt (eller möjligt) att gå emot dessa önskemål och övertyga personen om att en annan lösning 

kommer att fungera bättre. 
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Att börja testa för sent, på fel sätt och av fel orsaker är ytterligare faktorer som påverkar 

användbarheten negativt enligt Krug (2006). Börjar man testa bara några veckor innan sidan ska 

lanseras är chanserna små att man ska hinna göra betydelsefulla ändringar. Dessa tester utförs oftast 

för att hitta de mest allvarliga felen när utvecklingsteamet börjar bli nervösa inför releasen. Ibland 

utförs tester för att lösa dispyter i utvecklingsteamet. Dessa tester slutar ofta med att helt andra 

problem än de som först orsakade dispyten dyker upp. 

Krug (2006) påpekar också vikten av att skilja på fokusgrupper och användartester då det händer att 

fokusgrupper får ersätta användartester. Fokusgrupper fungerar när man vill få en uppfattning om 

vad målgruppen vill ha och förväntar sig av sidan, men de ersätter inte ett användartest. 

Bara tron att ”alla användare är som oss” är tilläckligt för att skapa problem när beslut ska fattas. Än 

värre blir det när man tror att användaren är som ”vem som helst”. Det finns helt enkelt ingen 

”medelanvändare”. Alla användare är unika och all webbanvändning är individuell. Det som generellt 

fungerar är en genomtänkt design som fyller ett syfte. 

3.5 Sammanfattning av teori 

Delfråga a) Vad menas med e-handel? 

Peter Fredholm (2002) tar i boken Elektroniska affärer upp det engelska begreppet e-commerce, där 

begreppet i en svensk översättning lyder:  

”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla information 

elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med omvärlden”. 

Elektroniska affärer eller e-commerce är därför ett vidare begrepp än vad vi i denna studie räknar 

som e-handel. 

Eriksson och Nilsson (2001, s. 18) definierar e-handel som ”elektroniska affärer som begränsar sig till 

varor och tjänster som beställs via internet”. Varan/tjänsten kan levereras fysiskt via frakt eller 

elektroniskt i form av t.ex. nedladdningsbar musik och e-böcker (Eriksson och Nilsson, 2001). 

Business to Consumer (B2C) innebär elektronisk handel mellan ett företag och en privatperson, där 

företaget är säljare och privatpersonen är köpare (Turban, 2008). På mer vardaglig svenska kallas B2C 

för (elektronisk) detaljhandel.  

E-handeln erbjuder både fördelar och nackdelar i jämförelse med en traditionell fysisk butik. E-

handeln är öppen dygnet runt, vilket gör den tillgänglig för kunden, men kunden är helt beroende av 

vad e-handelsföretaget väljer att presentera på datorskärmen. Vidare är det kunden som kontrollerar 

köpsituationen medan det i en fysisk butik är möjligt för säljaren att påverka köpet.  I gengäld har e-

handelsföretaget stora möjligheter att kontrollera köparnas beteende genom att observera deras 

aktiviteter på webbplatsen. Med hjälp av denna information kan e-handelsföretaget anpassa 

webbplatserna efter kunderna, till och med på en individuell nivå (Rayport och Jaworski 2001). 
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Delfråga b) Vad menas med användbarhet i e-handelssammanhang? 

Det som närmast kan liknas vid en standardisering av begreppet användbarhet är den definition som 

tagits fram av ISO (International Organization for Standardization): 

"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." (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen och Göransson 2002) 

 

Enligt Nielsen (Nielsen 1993, se Gulliksen och Göransson 2002) associeras användbarheten hos en 

produkt med följande attribut: 

 

 lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

  effektiv att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara effektivt att 

arbeta med.  

 lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro och 

fortfarande komma ihåg hur det fungerar. 

 få fel: Användarna måste göra så få fel som möjligt, och felen måste kunna rättas till. 

 subjektivt tilltalande: Det ska kännas ”angenämt” att använda systemet.  

 

Santto Tajakka(2004) skriver i sin artikel Användbarhet behövs inte längre att användbarhet är en 

process som ska leda till att man uppnår önskade effekter i användning. Tajakka menar att begreppet 

effekt på ett bättre sätt kan definieras och mätas för varje enskilt system.  

Användarvänlighet är ett närliggande begrepp till användbarhet. Enligt Gulliksen och Göransson 

(2002) har dock ”användarvänlig” kommit att bli det begrepp som används ”i dagligt tal” när man 

talar om användbara system. Enligt interaktionsdesignern Mikael Sköld (2006-11-12) handlar 

användbarhet om en bra relation mellan användare, system och uppgift, medan ordet 

användarvänlighet låter som att det enbart tar hänsyn till användaren. Skölds uppfattning speglas av 

informationsarkitekten Kristin Emilsson Hammarberg (2010-06-20), som menar att användbarhet = 

användarvänlighet + nytta.  

Ett annat begrepp som förekommer i e-handelssammanhang är ”user experience” 

(”användarupplevelse”). Att designa för user experience innebär enligt Gulliksen och Göransson 

(2002, s. 58) att användaren ska ha en ”positiv stund” tillsammans med produkten närhelst han eller 

hon konfronteras med den. Enligt Gulliksen och Göransson (2002, s. 58) avser user experience ”hela 

processen”, från det att en kund ser en produkt på hyllan i butiken till det att han eller hon köper och 

använder produkten.  

Delfråga c) Vad anses som god användbarhet på en webbsida? 

För att uppnå god användbarhet på en webbplats måste man beakta diverse aspekter av 

webbplatsens interaktion med användaren, dess informationsinnehåll samt grafiska utformning. 

Navigering spelar en viktig roll för webbplatsens interaktionsdesign. Genom tydlig och konsekvent 

placering och utformning av bl.a. länkar, menyer och logotyper måste webbplatsen kunna tala om för 

användaren var på webbplatsen han är, var han har varit och var han kan gå. Oavsett hur man väljer 
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att utforma navigationsgränssittet på en webbplats, bör det enligt Nielsen (2001) vara användarnas 

behov och arbetsuppgifter som styr utformningen, inte företagets organisationsstruktur. Han menar 

också att man som webbformgivare aldrig bör tvinga en användare att använda en webbplats på ett 

särskilt sätt, t.ex. genom att följa vissa vägar för att hitta till en viss sida. Navigering av ett 

webbaserat gränssnitt innebär ofta att användaren måste hantera stora mängder information, och 

därför är det bra att så långt som möjligt ta bort onödig information från ett navigationsgränssnitt 

(Nielsen 2001).  

Att webbplatsen har välplacerad sökfunktion som hjälper användaren att utföra effektiva och 

relevanta sökningar är också viktigt. Webbplatsen bör också ge tydlig återkoppling på de handlingar 

användaren utför på webbplatsen (t.ex. att lägga en vara i varukorgen), och felmeddelanden måste 

vara tydliga och lättbegripliga för användaren. 

Vad gäller webbplatsens informationsinnehåll är det viktigt att ta med sådan information som är 

viktig och relevant för användaren, samt att beakta diverse språkrelaterade aspekter. 

Molich (2002, s.72) menar att den information som en användbar e-handelswebbplats tillhandahåller 

sina kunder måste vara relevant, tillförlitlig och saklig. En e-handelswebbplats bör ha tydliga 

beskrivningar och bilder av de produkter och/eller tjänster som säljs. Information om priser och 

eventuella tilläggskostnader måste tydligt framgå, liksom information om hur beställning går till och 

hur personliga uppgifter hanteras, då användare kan dra sig för att dela med sig av dessa. Det är även 

bra om webbplatsen kan förutse och besvara de vanligaste frågorna från kunderna. 

Språket på webbplasten måste anpassas för att underlätta för användaren att skumma igenom, 

snarare än att läsa, texterna. En väl utformad text på en webbplats har bl.a. följande egenskaper 

(Molich 2002, Nielsen 2001):  

 En talande rubrik.  

 En kort sammanfattning av innehållet i början av texten.  

 Överskådliga delavsnitt.  

 Korta avsnitt med tomrum emellan. 

 Skriven på användarens språk.  

 Läsbar. 

Enligt Molich (2002) finns det inte något samband mellan tjusig grafik på en webbplats och 

webbplatsens upplevda användbarhet. Nielsen (2001) är av åsikten att all grafik i form av bilder, 

fotografier, videoklipp och animeringar som är ”omotiverad” bör minimeras eller tas bort helt från 

webbplatsen. Den främsta anledningen till detta är att mycket grafik på en webbsida kan leda till 

långa nedladdningstider för användare med långsam Internetanslutning. Den typ av grafik som 

användare är mest toleranta inför är enligt Molich (2002) nyttig information i form av t.ex. bilder på 

beställningsbara produkter eller tjänster, och den typ av grafik som de tolererar minst är 

utsmyckning i form av t.ex. reklamannonser. 
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Delfråga d) Påverkar valet av systemlösning möjligheten att arbeta med 

användbarhet? 

En viktig faktor som kan påverka användbarheten hos ett system är dess grad av anpassningsbarhet 

till verksamhetens behov. 

Ett skräddarsytt system har utvecklats för att passa företagets specifika krav på systemet och kan 

utvecklas antingen av företaget självt eller med hjälp av extern kompetens. En paketlösning är en 

färdig standardlösning som kan vara mer eller mindre anpassningsbar till företagets behov (Fitzgerald 

2006, se Beynon-Davies 2009 s. 350). 

Väljer företaget en skräddarsydd lösning står man inför ytterligare ett val; att utveckla själva eller att 

anlita extern kompetens. Väljer man att utveckla systemet med extern kompetens är det viktigt att 

de externa utvecklarna får en klar bild över vad företaget vill ha och att användbarhetsarbete finns 

med i kraven om det är något företaget önskar (se vidare kap 3.4.4 Problem och svårigheter i 

systemutvecklingsprojekt ). 

De skräddarsydda systemen ger alltså möjlighet att utforma systemet även ur 

användbarhetssynpunkt, medan paketlösningarna kan ha begränsningar i sin anpassningsbarhet som 

kan gå ut över systemets användbarhet. 

Delfråga e) Har företagen tillgång till användbarhetsexpertis? 

Så som frågan är formulerad, är den svår att svara på med utgångspunkt från teorin. Teorin nämner 

dock betydelsen av tillgången på användbarhetsexpertis, varför frågan är relevant. 

Tillgången på någon form av användarexpertis leder till att någon i utvecklingsteamet tar ett ansvar 

för de frågor som rör användbarhet. Det ökar chansen att den färdiga webbplatsen uppnår en god 

användbarhet jämfört med om det inte finns någon i teamet som har ett sådant ansvar. Utan någon 

form av expertis är det inte heller säkert att kunskap om användbarhetsarbete finns i 

utvecklingsteamet. 

Delfråga f) Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker kan användas för 

att uppnå användbarhet? 

Utvecklingsmodeller 

Möjligheten att bedriva användbarhetsarbete kan påverkas av vilken utvecklingsmodell man väljer 

att följa. 

Vattenfallsmodellen är en av de äldsta modellerna och används fortfarande. Den bygger på att hela 

systemet byggs på en gång och föregående steg avslutas innan nästa påbörjas.  

Fördelarna med vattenfallsmodellen är att den är enkel och lätt att följa, samt att den funnits i 

många år och därför är välkänd av de flesta (Braude och Bernstein 2010). 

Nackdelarna med vattenfallsmodellen är att systemkraven måste vara kända i förväg, att det saknas 

möjligheter för intressenterna att ta del av resultatet i ett tidigt skede, att större problem inte blir 
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synliga förrän sent i processen samt att det är omöjligt att utveckla olika delar av systemet parallellt 

(Braude och Bernstein 2010). 

Även Budde et al. (1992, se Gulliksen och Göransson 2002, s. 141) kritiserar Vattenfallsmodellen, bl.a. 

eftersom de anser att användarna stängs ute från utvecklingsprocessen. 

De iterativa och inkrementella modellerna är en vidareutveckling av vattenfallsmodellen. En iterativ 

(upprepande) process blir inkrementell om varje iteration är relativt liten. Cockburn (1994) beskriver 

en inkrementell utveckling som en strategi som tillåter delar av ett system att utvecklas vid olika 

tidpunkter eller i olika takt och som sedan integreras allt eftersom delarna blir klara (Braude och 

Bernstein 2010). Problemen med kravinsamling, design, kodning och test i en linjär process 

försvinner i de iterativa och inkrementella modellerna.  

Exempel på iterativa och inkrementella modeller är Spiralmodellen, Unified Software Development 

Process (USDP) och Rational Unified Process (RUP) som utvecklats av IBM (Braude och Bernstein 

2010). 

Man har med tiden utvecklat metoder som anses vara mer flexibla än den traditionella 

vattenfallsmetoden. Dessa metoder brukar kallas agila metoder och de är iterativa och 

inkrementella. Gruppen Agile Alliance har skapat det manifest med riktlinjer som de agila metoderna 

följer. 

Agil systemutveckling kan ses som ett paraplybegrepp för ett flertal olika metoder där SCRUM är ett 

välkänt exempel. Andra metoder är Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, Extreme 

Programming (XP), Lean Software Development och Pragmatic Programmer (Eriksson, 2005). 

Fördelarna med agila metoder är att utfallet av varje iteration är fungerande mjukvara. Det motiverar 

utvecklarna att få arbeta mer med kod än med dokumentation. Kundernas insikt i utvecklingen ger 

möjlighet till bättre kravställning allteftersom systemet växer fram.  

Nackdelarna är att de agila metoderna kan vara olämpliga för större projekt. Det finns också en risk 

för att nödvändig dokumentation saknas eftersom dokumentationen inte prioriteras (Braude och 

Bernstein 2010). 

När vi läser vad Gulliksen och Göransson (2002, s. 110) skriver om vikten av att arbeta iterativt och 

inkrementellt som en del av den användarcentrerade arbetsprocessen, drar vi slutsatsen att de agila 

metodernas principer stöder ett arbetssätt som gynnar användbarhet. 

Metoder, tekniker och verktyg 

Användbarhet är resultatet av en medveten strategi. Olika typer av metoder, verktyg och tekniker 

kan användas under hela utvecklingsprocessen för att förbättra användbarheten. Genom att bygga så 

rätt som möjligt med en gång sparar man både tid och pengar (Ottersten & Berndtsson 2002). 

Följande metoder, tekniker och verktyg kan användas för att uppnå god användbarhet: 

 Målgruppsanalys 

 Personas 

 Scenarier och Storyboards 

 Prototyper 
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 Konkurrentanalys 

 Användar- och uppgiftsanalys 

 Expertutvärdering/Heuristisk utvärdering 

 Användartester 

 Betatester /Pre-release 

 A/B-tester 

 Webbanalys 

 Kundfeedback 

 Enkätundersökning 

3.6.7 Delfråga g) Har företagen några specifika användbarhetsmål? 

Vår teoretiska undersökning har inte kunnat ge svar på om dagens e-handelsföretag har specifika 

användbarhetsmål, men den har hjälpt till att definiera vad som menas med begreppet.  

Användbarhetsmål vägleder utvecklingen av systemet och gör det möjligt att mäta dess 

användbarhet. För att utforma användbarhetsmål behövs enligt ISO 9241-11 (se Gulliksen och 

Göransson, 2002, s. 72): 

 en beskrivning av användarens mål och intentioner 

 en beskrivning av användningssammanhanget, inklusive användarna, uppgifterna, 

utrustningen och miljön  

 målen eller faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse enligt ISOs 

(9241-11 1998) definition 

S.k. riktlinjer och Style Guides kan aldrig ersätta användbarhetsmålen, men kan utgöra ett 

komplement dem och fungera som ett stöd i designprocessen. Det finns olika typer av riktlinjer, bl.a.: 

 Generella designprinciper och tumregler (heuristik): designprinciper som anses vara ”bra” 

baserat på forskning och erfarenhet, även kallat best practice. 

 Internationella standarder: ”bra” designprinciper som tagits fram i enlighet med 

internationell konsensus. 

 Plattformsspecifika Style Guides: designregler för en specifik teknisk plattform som syftar till 

att skapa ett gemensamt utseende och känsla (”look and feel”). 

När det gäller riktlinjer och designprinciper är det viktigt att fråga sig vad som fungerar bäst i en 

specifik situation, inte vad som generellt anses som bra eller dåligt (Krug 2006). 

Delfråga h) Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om användbarhetens 

betydelse? 

Enligt studien utförd av Usability Partners 2003 (Piatidis 2003) som handlar om e-handel och 

användbarhet hamnade 12 av 17 företag i gruppen som utförde ett fåtal aktiviteter för 

användarfokus. Tre av företagen ägnade inte någon tid alls åt användbarhet och två av företagen 

hamnade i gruppen som utförde strukturerat användbarhetsarbete och användarcentrerade 

aktiviteter. 



 

57 

 

I Usability Partners studie från 2010 (Ström 2010) menade de flesta av företagen att de var medvetna 

om vikten av användbarhet och försökte skapa så intuitiva gränssnitt som möjligt även om det var få 

som verkligen utgick från ett användarcentrerat arbetssätt. 

Studierna tyder på att majoriteten av företagen är medvetna om vikten av god användbarhet på e-

handelsplatserna. Dock verkar det som om prioriteringen av användbarhetsarbete och/eller 

kunskapen om hur man uppnår god användbarhet inte nämnvärt har förbättrats det senaste 

årtiondet. 

Delfråga i) Vilka hinder upplever företagen i utvecklingsarbetet? 

Detta är en fråga av empirisk natur på så sätt att de faktiska upplevda hindren kan vara individuella 

och variera från företag till företag. Vår teoretiska undersökning visar dock att de hinder som kan 

uppstå under systemutvecklingsprocessen generellt kan orsakas av (Tonnquist, 2010): 

 Otydliga syften, målsättningar och krav 

 Tids- eller resursbrist 

 Intressenter 

 Kommunikation 

 Vald utvecklingsmodell 

Vidare visar vår teoretiska undersökning att det finns hinder som är typiska (men inte nödvändigtvis 

exklusiva) för företags möjligheter att bedriva användbarhetsarbete inom systemutveckling. 

 

Usability Partners (Piatidis 2003, Ström 2010) studier av användbarhetsarbete inom svenska e-

handelsföretag nämner följande orsaker till bristen på användbarhetsarbete: 

 

 Företagen anser att användaranpassning av webbplatsen är onödigt eftersom "användarna 

är dumma"  

 Företagen användarna "har alla olika åsikter, så man tjänar inget på att göra större 

undersökningar"  

 Företagen anser sig redan känna till kundernas behöver därför inte behöver engagera dem i 

utvecklingsprocessen 

 Bristande resurser i fråga om tid och pengar  

 sajtens huvudfokus är ”ändå inte är att sälja” 

 Bland de företag som köpt in en paketlösning råder uppfattningen att sajten redan är 

”användartestad och klar” 

 

Steve Krug (2006) nämner följande orsaker till användbarheten ibland kommer i kläm i 

systemutvecklingsprocessen: 

 Missförstånd om hur mycket resurser i form av tid, pengar och kunskap som faktiskt behövs 

för att bedriva användbarhetsarbete. 

 Utvecklarna överför sina egna personliga preferenser till de tänkta användarna.  Tron att 

”alla användare är som oss” skapar problem när beslut ska fattas. 
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 Olika yrkesroller kan ha olika åsikter om vad som gör en sida bra, vilket kan leda till 

intressekonflikter. 

 Skillnaderna mellan önskemål och genomförande kan vara så stora att de utgör ett problem, 

t.ex. i form av tidsbegränsningar.  

 Det kan också vara så att den som har befogenheter att ta beslut inte vill lyssna på negativa 

synpunkter. 

 Att man börjar utföra användartester för sent, på fel sätt och av fel orsaker. 

Delfråga j) Skulle företagen prioritera användbarhet om de hade möjlighet? 

Detta är en fråga grundad helt på den empiriska undersökningen och är därför svår att besvara med 

hjälp av vår teoretiska undersökning. Med hänsyn till tidigare utförda studier (Piatidis 2003, Ström 

2010) om hur svenska e-handelsföretag arbetar med användbarhet är det enda vi kan säga att det 

verkar finnas en medvetenhet om vikten av god användbarhet bland företagen, men att denna 

medvetenhet till synes inte är tillräcklig för att företagen ska prioritera och aktivt jobba med 

begreppet. 
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4. Empirisk studie 
I detta kapitel presenteras upplägget och resultaten av vår empiriska studie, inklusive intervjufrågor 

och sammanfattningar av intervjuerna med de medverkande företagen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning i vilken vi besvarar delfrågorna med hjälp av resultaten av intervjuerna. 

4.1 Intervjufrågor 

Vi har under intervjuerna använt oss av två uppsättningar fasta huvudfrågor, beroende på om 

företagen själva har utvecklat webbplatsen eller om de har anlitat externa utvecklare. Anledningen 

till detta är att vi anser att företag vars webbplatser har utvecklats på olika sätt inte nödvändigtvis 

har samma förutsättningar att besvara samma frågor om utvecklingsarbetet. Vissa frågor har dock 

ställts till samtliga företag, då vi anser att sättet som företagens webbplatser utvecklats på inte 

påverkar deras möjligheter att besvara frågorna. 

Vi har valt att undvika direkta frågor om användbarhet/användarvänlighet/user experience i 

huvudfrågorna. Undantag till detta har varit de fall då företagen själva tar upp begreppet, eftersom 

det då blir naturligt för oss att spegla deras ordval. 

Anledningen till att vi valt att utelämna ordet användbarhet är att vi vill få en helhetsbild av 

företagens utvecklingsarbete samt var i denna process användbarhetsarbetet sker. Ytterligare en 

fördel med att utesluta ordet användbarhet är att vi kan se i vilken utsträckning företagen själva tar 

upp ordet, samt att vi undviker begreppsförvirring då vi är medvetna om att begreppet inte 

nödvändigtvis betyder samma sak för alla. Genom att låta respondenterna tala fritt om 

utvecklingsprocessen utan att rikta in frågorna på just användbarhet tror vi att vi fått den bästa 

bilden av hur deras utvecklingsarbete går till. Detta gör också att intervjun kan flyta på naturligt 

oavsett vilka svar vi får. Eftersom vi är intresserade av hur alla företag arbetar med utvecklingen av 

sina e-handelswebbplatser, inte bara de som arbetar med användbarhet, går vi inte miste om någon 

information. I de fall där det behövts, har följdfrågor ställts för att ge en bild av i vilken utsträckning 

och när under utvecklingsprocessen användbarhetsarbetet sker. 

Även om vi i våra frågor till företagen inte haft en uttrycklig inriktning mot användbarhet, så har varje 

fråga ställts i syfte att ta reda på hur företagen arbetar med begreppet. Syftet med frågan, dvs. vilken 

information vi varit intresserade av att ta reda på, anges nedan under respektive intervjufråga. 

Frågorna är formulerade med utgångspunkt i resultaten av vår teoretiska undersökning. 

Samtliga intervjuer inleddes med att fråga företagen om de utvecklat sina webbplatser själva eller 

om de anlitat extern kompetens. 

Frågor till företag med egenutvecklad sida 

 Vilka (yrkes)roller var/är inblandade i utvecklingsprocessen? 

Har företaget någon typ av användbarhetsexpert som var/är inblandad i utvecklingsarbetet? 

 Hur gick ni tillväga när ni utvecklade webbplatsen? 
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Använder företagen sig av några speciella användbarhetsfrämjande metoder, tekniker, verktyg 

(t.ex. prototyper eller personas) och/eller arbetsmodeller (t.ex. SCRUM) i utvecklingsarbetet? Här 

ville vi också ta reda på om och på vilket sätt användare och/eller användbarhetsexpertis 

involverades i utvecklingsarbetet. 

 Hur visste ni när ni var ”klara” med utvecklingen av webbplatsen? Hade ni några speciella 

kriterier? 

Har företaget några användbarhetsrelaterade mål eller kriterier som de arbetar mot i 

utvecklingen av sina webbplatser? 

 Testades webbplatsen innan release? I så fall hur och av vem? 

Utför företaget användartester eller någon annan typ av användbarhetsrelaterade tester? 

Frågor till företag som anlitat externa utvecklingsföretag 

 Varför valde ni just detta utvecklingsföretag för utvecklingsarbetet? 

Var det viktigt för företaget att det valda utvecklingsförtaget hade en tydlig inriktning mot 

användbarhet? 

 Hur involverade var ni i utvecklingsarbetet och i vilka faser (i början, i slutet)? 

Vad bidrog företaget med i utvecklingsarbetet (t.ex. målgruppsbeskrivning, kandidater till 

användartester) och hur måna var de om att bidra på ett sätt som gynnade webbplatsens 

användbarhet? 

 Vilka (yrkes)roller var/är inblandade i utvecklingsarbetet? Vilka av dessa kom från ert 

företag? 

Fanns det en användbarhetsexpert med i utvecklingsteamet och hörde denne till det egna företaget 

eller till det anlitade utvecklingsföretaget? 

 Hade ni egna idéer om utformning och funktioner i samband med utvecklingen av 

webbplatsen? 

Hade dessa idéer med webbplatsens användbarhet att göra? Hur användbarhetsorienterade är 

företaget i sitt tänkesätt? 

 Hur lyhörda var utvecklingsföretaget för dessa idéer? 

Kan valet av utvecklingsföretag ha påverkat sättet och utsträckningen i vilken företaget arbetar med 

användbarhet? 

 Är ni nöjda med resultatet? Varför (inte)? 

Har anledningen till att företagen (inte) är nöjda något med webbplatsernas användbarhet att göra? 

 



 

61 

 

Frågor till samtliga företag 

 Hur går det till när ni ändrar något på webbplatsen (funktioner, utseende eller struktur)? Vem 

beslutar om ändringen och vad är orsaken/motivet till ändringen? 

Är förbättring av webbplatsens användbarhet (t.ex. genom feedback från kunderna) ett motiv som 

föranleder förändring/utveckling av webbplatsen? 

 Efter att en ändring är gjord, hur vet ni att ändringen har gett önskad effekt/resultat? Har ni 

något sätt att mäta effekten (t.ex. genom statistik)? 

Intresserar sig företaget för hur ändringen upplevs av/påverkar kunderna? 

 Hur skulle webbplatsen och ert sätt att arbeta med den sett ut under ”optimala 

förhållanden”, t.ex. om ni hade obegränsat med resurser? 

Skulle företaget prioritera användbarhet i utvecklingsarbetet om de hade möjlighet? 

 Hur hanterar ni feedback från kunderna? 

Intresserar sig företaget för hur webbplatsen upplevs av kunderna i allmänhet (dvs. inte bara i 

samband med förändringar)? Behöver något förändras? 

4.2 Om företagen 

Samtliga företag som finns representerade i vår undersökning är svenska företag som bedriver e-

handel på den svenska marknaden med antingen varor och/eller tjänster. De är alla väl etablerade på 

den svenska marknaden och har bedrivit e-handel under flera år. Vissa av företagen har även fysiska 

butiker. 

4.3 Sammanfattning av intervjuer 

Vi har valt att utesluta namnen på de intervjuade företagen, dels för att vi haft uppfattningen att 

vissa av våra frågor skulle kunna uppfattas som känsliga av företagen, dels för att vi anser att 

företagens namn inte är relevanta för resultatet av studien. 

Företagen benämns i texterna som Företag 1 t.o.m. Företag 11. 

4.3.1 Företag 1 

Företag 1 är en internetbaserad bokhandel utan fysiska butiker.  

Företag 1 har till största delen utvecklat sin sida själva. Man har använt sig av konsulter inom 

programmering, Art Directors, etc. vid vissa tillfällen. Man har också tillgång till interaktionsdesigners 

i utvecklingsteamet. 

Före release 

Grundidéerna har tagits fram med hjälp av workshops och till dessa har man lagt till kundsynpunkter 

och eget tyckande, främst gällande sökoptimering och kategorisering av böcker. I viss mån gör man 
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sidan som man själv skulle vilja ha den, men man är också medveten om att man själv inte är 

representativ för sina kunder så det är ”best practice” som styr. 

I ett tidigt skede har man använt sig av pappersskisser och personas. Persona-profilerna har baserats 

på en analys av målgruppen och man har också utgått från denna målgrupp när man designat 

webbplatsen.  

Pappersskisserna har testats av andra anställda inom den koncern Företag 1 tillhör. Skisserna har 

avbildat systemet i det stora hela. Syftet med testerna var att testa huruvida människor som var 

okunniga, dvs. som inte tidigare hade handlat på Företag 1’s webbplats, kunde förstå systemet. 

I ett senare skede, ca 1 månad innan lansering, har man använt sig av kunder man sökt via Facebook 

för att göra användartester av mer begränsade funktioner. Kundera fick komma till Företag 1’s 

kontor och utföra testerna där. I genomförandet av användartesterna är ett problem att få 

användarna att dyka upp och det är inte ovanligt att de avbokar. Ett annat problem är objektiviteten, 

dvs. att kunderna ställer frågor och man genom sitt svar ”vägleder” kunderna eller omedvetet 

”lägger in värderingar” om vad som är bra och dålig design. Resultatet blir m.a.o. att kunderna tycker 

som de tror att testpersonalen vill de att de ska tycka. Respondenten är i egenskap av 

interaktionsdesigner i regel inblandad i användartesterna, men de har även hyrt in en 

användbarhetsexpert för att hjälpa till med testningen. 

Man har också tittat på andra sajter, bl.a. Amazon, för att hitta funktioner man skulle vilja ha på den 

egna sidan och för att få inspiration. Vissa av dessa funktioner har sedan testats för att se om de 

passar för svenska förhållanden. Man håller sig även ajour med vad andra företag gör genom att läsa 

artiklar. 

Efter release 

Efter lansering använder man sig av Google Analytics för att analysera kundernas beteende och man 

utför också A/B-testning. Här säger man att det är viktigt att veta innan analysen vad det är man vill 

testa och vad målsättningen är. 

För att få feedback använder sig Företag 1 främst av en tyck till-knapp på webbplatsen och en sida på 

facebook och man uppmuntrar där användare att komma med förslag och idéer. De idéer som går att 

använda tas tillvara och utvärderas. Om flera kunder uttrycker önskemål om en viss funktion eller 

annan aspekt av sajten så försöker man även ta tillvara på och uppfylla dessa. De genomför även 

regelbundna månadsundersökningar via webbenkät för att ta reda på vad kunderna tycker om 

sajtens funktioner och utseende. Ett problem i detta sammanhang är att den feedback de får ofta är 

av typen ”det ser tråkigt ut” vilket inte tillräckligt konstruktivt för att de ska kunna åtgärda det som 

kunden anser behöver förbättras. 

Önskemål 

Med obegränsade resurser skulle man testat mer, testat nya idéer etc. Man skulle utökat med fler 

tjänster och ha en större kundanpassning. Företag 1 tycker att personalbrist är det största hindret. 

Man saknar för närvarande ett strukturerat sätt att arbeta på vid större projekt, men det är något 

man arbetar med. Även om de har många idéer så har de oftast inte tid att testa och genomföra alla. 

De anser att de behöver en bättre projektmetodik i genomförandet av framför allt sina 

utvecklingsprojekt. För detta ändamål håller de på att utbilda sin personal genom att skicka dem på 
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kurser. De jobbar i nuläget mycket agilt, men har ingen vedertagen arbetsmetod som de följer. Den 

metod som föreskrivs av koncernen är PROPS5, en typ av vattenfallsmetod mest lämpad för projekt 

som är större än de Företag 1 vanligtvis genomför. Ytterligare nackdelar med PROPS är att den inte 

ger utrymme för användartester. 

4.3.2 Företag 2 

Företag 2 är ett internetbaserat företag som bl.a. säljer kläder och skor. Företaget saknar fysiska 

butiker. 

Företag 2 har ett system som från grunden är egenutvecklat och bygger på stordatorer. Med tiden 

har man vidareutvecklat denna lösning, dels själva och dels med hjälp av externa företag, mycket 

därför att systemet består av flera delar som inte är egenutvecklade. Man har även tagit hjälp utifrån 

för design av olika byråer, men detta har man mer och mer frångått då man vill behålla en röd tråd i 

designen. 

Företagets eget team har en stor kompetensbredd som inkluderar funktionsdesigners. Dessa är dock 

fokuserade på GUI och man har ingen användbarhets- eller interaktionskompetens. Man jobbar 

delvis enligt SCRUM och använder sig av tekniker som t.ex. idéer på gula lappar och 

storyboards/scenarier. 

Utvecklingsarbete 

Webbplatsen är under ständig utveckling. Man utvecklar enligt sunt förnuft och ofta sätter sig 

teamet ner och diskuterar nya funktioner och utseendeaspekter tillsammans med bl.a. 

marknadsföringsavdelningen. Mötena baseras ofta på feedback från kunderna. Man tittar också på 

konkurrenternas sidor för att få inspiration. Man försöker till viss del skapa något som man själv vill 

använda, men som också passar målgruppen. Företaget har gjort en målgruppsanalys och deras 

främsta målgrupp är kvinnor mellan 30 och 50 år. På webbplatsen är dock svårt att säga exakt vem 

kunden är, då många utanför målgruppen använder sidan. Företaget har därför som mål att utveckla 

en webbplats som funkar för alla, även om målgruppen är viktigast. Kundernas beteende sätter också 

gränser för hur de kan utveckla och förändra sajten. Webbplatsen får inte avvika för mycket från 

konkurrenternas sajter då detta kan förvirra kunderna som är vana vid en viss typ av utseende. Man 

har också vissa designriktlinjer som måste följas. Riktlinjerna har tagits fram av företagets egna User 

Interface-designers. 

Företag 2 gör inga användartester utan man går på sunt förnuft och best practice och förlitar sig 

sedan på feedback från kunderna, bl.a. via webbenkäter, efter releasen. Man kontrollerar inte vem 

feedbacken kommer från. Detta anses inte prioriterat utan det är åsikten man vill åt. Företaget kan 

därför inte säga om sidan fungerar bättre för den tänkta målgruppen än för övriga användare. 

Feedback tillsammans med analysverktyg och statistik avgör om något måste förändras. Beslut om 

ändringar kan också komma från företagets ledning. 

Anledningen till att Företag 2 inte utför användartester är främst för att man inte har prioriterat 

detta utan istället jobbat på att få sin testprocess att bli så bra som möjligt även om tid och pengar 

har spelat in om än i mindre utsträckning. Även den gamla, underliggande tekniken och kod sätter 

gränser för hur de kan utveckla sajten, den påverkar även på vilket sätt de kan göra vissa saker. 

                                                             
5 För information om PROPS, se: http://spm.semcon.com/props/props_se.asp 

http://spm.semcon.com/props/props_se.asp
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Hinder och önskemål 

Man kan annars säga att det är personal och pengar som begränsar utvecklingsarbetet. Med 

obegränsade resurser skulle företaget testa mer, både med regelbundna användartester, tester av 

koden, prestandatester och tester i olika miljöer innan release. Man skulle även experimentera mer 

med nya funktioner och utseenden. Nu är man styrd av att det man gör ska fungera. Personalbrist 

verkar vara det minsta problemet och man vill inte vara för många i teamet. 

4.3.3 Företag 3 

Företag 3 är ett internetbaserat företag som säljer musik, film, spel etc . Företaget har även fysiska 

butiker. 

Företag 3 använder sig av en köpt plattform designad för e-handel. Man har en styrgrupp med IT-

ansvarig, redaktör m.m. som tillsammans kommer med en idé om utformning och funktionalitet. 

Företaget har sedan använt sig av externa utvecklare för att skapa webbplatsen efter företagets 

önskemål. Man har under arbetet haft tillgång till en användbarhetsexpert. 

Före release 

Innan den senaste versionen släpptes gjorde man en användbarhetstest via ett externt företag på 

den gamla webbplatsen. Detta resultat användes sedan för att skapa en ny sida. Designen av 

webbplatsen utarbetades genom att man skissade fram förslag på en whiteboard, och ändringar 

gjordes iterativt i och med att man förkastade vissa designförslag och behöll andra. 

Användbarhetsexperten var inblandad i denna fas. Även företagets grundare har åsikter om sidans 

utformning och man vill att sidan ska spegla företagets värderingar. Dock följer merparen av dessa 

åsikter ”best practice” eller vad man själva vet fungerar. Företaget har inte gjort någon 

målgruppsanalys och man har ingen uttalad målgruppsdefinition, men man anser sig känna sina 

kunder och har en uppfattning om vem snittkunden är och vad de vill ha. Man har gjort försök med 

att införa ”häftigare” saker på sidan, men tagit bort dem då de inte gjort någon nytta och det har 

gjort det svårare för kunden att genomföra ett köp. 

Under utvecklingen sker funktionstester och enklare användartester av företaget själva, för att 

upptäcka eventuella större buggar, men ingen annan användartestning görs. Man förlitar sig istället 

på feedback från kunderna, då man vill ha ut ändringar så fort som möjligt.  

Efter release 

Feedbacken får företaget via kundtjänst som förmedlar dessa. Feedback fås också från deras sida på 

Facebook. Det kan gälla både utseende och funktionalitet. Förändringar på sidan styrs dels av 

feedback från kunderna och dels på egna idéer. Målsättningen med designen är att öka försäljningen 

och det är också grunden för alla ändringar på webbplatsen. 

Kunderna involveras i utvecklingsarbetet på så sätt att de helt enkelt får besöka den nysläppta 

versionen av sajten där deras beteende analyseras med hjälp av Google Web Optimizer6. Eventuella 

problem som kunderna stöter på åtgärdas och implementeras senare. 

                                                             
6 För information om Google Website Optimizer, se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Google_Website_Optimizer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Google_Website_Optimizer
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Företaget använder sig av Google Analytics och Google Website Optimizer för analyser och man 

genomför A/B-tester, dock inte i den utsträckning man skulle vilja. Kampanjer följs upp 

försäljningsmässigt. 

Önskemål 

När det kommer till resurser är det i första hand pengar som brister. Även tid och personal är ett 

problem då de är beroende av externa utvecklare. De anser att det är svårt att anställa långvarig 

personal, bl.a. programmerare och marknadskompetens, då företaget ligger ”ute på landet”. 

Tidsmässigt anser man speciellt användartester vara tidskrävande. Under optimala förhållanden 

skulle man satsa på funktioner, t.ex. ”andra kunder har köpt”. 

4.3.4 Företag 4 

Detta företag säljer elektronik, dels över internet, dels via fysiska butiker. Denna intervju utfördes, till 

skillnad från övriga intervjuer, på företagets kontor.   

Företag 4 använder sig av ett egenutvecklat e-handelssystem. 

User experience används som ett paraplybegrepp som innefattar både användbarhet på webbsidan 

och köpupplevelse i helhet som innefattar alla ”touch points” med företaget som beskriver det 

helhetsintryck man vill förmedla på alla plan via affären. 

Företaget nämner vid ett tillfälle ordet användbarhet. När vi frågar hur de definierar begreppet 

svarar de att de nästan har slutat att använda ordet, utan uttrycker sig i termer som att det ska vara 

lätt för kunden. Eller helt enkelt att uttrycka det som att ge kunden enkelhet och hederlighet. 

Man har lyckats bra med att få fram budskapet om användbarhet till företagets intressenter, till den 

grad att även CIO numera anser att user experience är prio ett. Detta för att man har förstått att det 

är detta som leder till ökad försäljning samt nöjda och lojala kunder. Allt man gör ska syfta till att 

sälja. 

Beslut 

Företaget har en egen ”user experience”-expert som även sitter med i den grupp som tar beslut om 

idéer och förändringar på hemsidan. I gruppen finns även personal från inköp, marknad, kundtjänst 

etc., detta för att ge en så bred syn som möjligt på hur ett beslut påverkar verksamhetens alla delar. 

Designprocess 

I grunden börjar man med att komma med idéer om layout eller funktion. Finns det en osäkerhet om 

denna idé fungerar, testar man den med hjälp av kunderna/slutanvändarna. Detta görs i ett tidigt 

skede, helst innan beslut tas. Man jobbar iterativt och testar ofta designförslag/lösningar flera gånger 

innan man lanserar dem. 

Man anser att kommunikation är det viktigaste och därför händer det att dokumentationen i vissa 

led är mindre utförlig och inte alltid sparas. Man arbetar inte sällan ad-hoc, planer och beslut tas upp 

på whiteboards/Post-it. Dessa anteckningar kan, om det behövs, fotograferas för dokumentationens 

skull. Dock är målsättningen att alla ändringar och funktioner grundar sig i en handlings- och 

funktionsbeskrivning. 
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Tester 

När det gäller användbarhetstester tycker man att det är viktigt att designa dessa, så att de verkligen 

mäter och kontrollerar det man är ute efter. 

Man använder sig av intervjuer, användartester där man ska utföra en viss uppgift med hjälp av 

program som dels filmar det som händer på skärmen och dels testpersonens ansikte för att fånga 

upp intryck. Ibland ber man personer genomföra ett test av en befintlig sida för att se om de 

spontant saknar något/upptäcker en brist. 

Företaget arbetar mycket med användartester, och man har en egen pool med cirka 5000 

kunder/användare som anmält sitt intresse för att vara med i tester. Dessa tester sker ofta i det egna 

hemmet med hjälp av en webbkamera eller så åker personal från företaget hem till användaren.  

Användartester har ibland visat att en funktion som man tvivlar på i själva verket fungerar väldigt bra 

och då har man använt den, t.ex. pop-up fönster i försäkringsförsäljning. Tester har också visat 

oväntade mönster, t.ex. att sökfunktionen används mer än man tror, vilket lett till en utveckling av 

söktjänsten och en större insikt i vikten av att tagga produkterna rätt. 

Man har en medvetenhet om att menyn inte alltid är det optimala beroende på vad det är man 

söker. 

Designmål 

Konceptet går ut på att göra det så enkelt som möjligt för kunden, dels att hitta varor men också att 

förenkla både köpbeslut och köpavslut. Processen ska gå så pass snabbt att kunden inte hinner ångra 

sig på väg genom köpprocessen. 

Företagets användbarhetsmål har vuxit fram successivt. Designkriterier hämtas bl.a. från 

användartester, research, önskemål från produktförsäljare, feedback via kundtjänst och 

marknadsavdelningen. Det främsta målet är att sälja och man anser att en god user experience leder 

till att fler kunder fullföljer ett köp. Därför ges användbarhet ett förhållandevis stort utrymme i 

utvecklingsprocessen. 

Idéer om förändringar på webbplatsen får de ofta utifrån, t.ex. genom problem rapporterade till 

kundtjänst. Idéerna kan vara av varierande art och röra bl.a. produktinformation, funktionalitet och 

interaktionsdesign. Man tittar även på konkurrenters sidor för att få idéer. 

Man vill ha designen ”osynlig”, i den bemärkelsen at man inte ska bli störd av den. Funktionerna ska 

hela tiden kännas naturliga, intuitiva och enkla för att kunna genomföra köpet så lätt som möjligt. 

Man strävar efter att lägga fokus på funktionalitet, trots att man i viss mån anlitat externa design- 

och reklambyråer för viss utformning av designen. 

När det gäller utseendet på sidan har man en minimalistisk utgångspunkt. Deras erfarenheter säger 

att för mycket funktioner får kunderna att bara titta alternativt lämna sidan. En alltför ”snygg” sida 

kan också signalera ett högt pris. En tanke med företagets relativt avskalade sida är att den ska 

spegla företagets budskap, på samma sätt som butikerna gör. 
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Analys 

Man använder sig av statistik och analysverktyg, men anser att det kan vara svårt att få ut rätt 

information ur dessa verktyg. 

Man har använt sig av A/B-tester, vilket innebär att man jämför två versioner av en sida. Även om det 

används då och då ställer man sig lite skeptisk till detta. Ju mer parametrar man mäter, desto svårare 

blir det att avgöra vad det är som orsakar ett testresultat. När det gäller användbarhetsaspekter 

förlitar man sig hellre på användartester, vilket ger ett tydligare resultat. 

Det är också viktigt att de får veta om en ändring leder till ökad försäljning totalt eller t.ex. bar för en 

enskild vara. Om så är fallet och att kunden bara byter vara, är förändringen inte lika värdefull. 

Man tycker att det är viktigt att veta varför en ändring eller ny funktion görs, inte minst så att 

utvecklaren/programmeraren förstår varför ändringen ska genomföras. För förändringar i 

gränssnittet görs personas, en handlingsbeskrivning där man försöker komma fram till kundens 

behov och syften och sedan en funktionsbeskrivning som talar om vad som ska ske när man 

interagerar med funktionen. Företaget har ingen specifik målgrupp som de baserar persona-

profilerna på, dock gör de en ”segmentanalys” av kunderna (en slags stereotypisering baserad på 

olika egenskaper). 

Feedback 

För närvarande sker feedback genom kontakt med kundtjänst som sedan förmedlar rimliga förslag. 

Tidigare förslag med kontaktformulär fungerade inte, bl.a. p.g.a. att kunderna uttryckte sig dåligt och 

att deras förslag/idéer var irrelevanta eller orealistiska. Man har därför frångått kontaktformuläret 

som medium för kundfeedback. De förslag som går vidare från feedbacken måste ha stöd i den 

beslutfattande gruppen. 

Önskade förändringar 

På frågan om hur sidan skulle se ut med obegränsade resurser, är svaret att snarare att lägga till 

saker skulle man göra sidan ännu mer minimalistisk. Man skulle göra en utvärdering om vilka 

funktioner som faktiskt används och underlättar för kunden och ta bort det onödiga. Man skulle 

dessutom anställa mer personal till user experience-arbetet. 

Den största utmaningen med att bedriva användbarhetsarbete är tidsbrist, att vissa 

användbarhetsaktiviteter är tidskrävande samt att man måste få grönt ljus från relevanta 

stakeholders. Även pengar samt att man har annat arbete som måste prioriteras är viktiga orsaker till 

att man inte kan jobba så mycket med användbarhet som man vill. Om man hade mer tid, pengar 

etc. skulle man jobba mer med t.ex. funktionen Mina Sidor, bl.a. skulle man utveckla en applikation 

för mobilen. Man skulle även involvera mer user experience-kompetens i arbetet. 

4.3.5 Företag 5 

Detta företag säljer resor över nätet och har även fysiska butiker. 

Företag 5 utvecklar sin webbsida (och övriga elektroniska tjänster) tillsammans med flera 

konsultföretag. Flera avdelningar inom Företag 5 skriver kravspecifikationer och agerar kravställare 

och beställare gentemot konsultföretagen som arbetar med webbsidans design, funktioner och 

teknik. Företag 5 är beslutsfattare. 
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Innan release 

Företag 5 gör stora ansträngningar med att försöka få webbsidan och övriga elektroniska tjänster så 

användbara som möjligt. Detta inbegriper flera olika tester av både funktionalitet och 

användarvänlighet. De jobbar på att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt för t.ex. 

funktionshindrade genom att webbplatsen optimeras och kodas för de webbläsare som 

synskadade/blinda använder, och personer med utländsk bakgrund genom att försöka använda ett så 

enkelt språk som möjligt.  

Man använder sig i ett tidigt skede av prototyper, oftast i pappersform, men när det är nödvändigt 

även datorbaserade prototyper för att ta fram krav och utvärdera sajten. Orsaken till att man inte 

använder sig av datorbaserade prototyper som regel är att detta är ett väldigt dyrt alternativ. 

Användartester sker via ett konsultföretag. Det är konsultföretaget som ger Företag 5 rådgivning om 

vilken typ av användartester som ska genomföras. När det gäller användartester används personer ur 

deras kundregister för att få en så bra sammansättning som möjligt. Dessa tester spelas in och kan 

sedan studeras, antingen i efterhand eller i realtid. 

Efter release 

De får mycket feedback från sina kunder och i den mån det går försöker man uppfylla önskemålen. 

Både kund- och affärsönskemål styr utvecklingen av sajten. De använder sig även av ett 

webbanalysverktyg kallat Site Catalyst7 för att analysera besökarnas interaktion med sajten. 

Dessutom får var 200e besökare på sajten som köpt en resa en fråga om de vill delta i en enkät 

online om sajtens funktionalitet.  

Önskemål 

Företaget har höga krav på lönsamhet och att gå med vinst, vilket innebär att man har begränsade 

resurser. Detta sätter självklart begränsningar för vad man kan utföra. Många av de IT-system som 

Företag 5 har är dessutom äldre och är kostsamma att utveckla vilket försvårar uppdateringar och 

förändringar på webbsidan (bl.a. gör den gamla tekniken det svårt att bygga funktionella prototyper 

för användartester). Om de hade obegränsat med (tidsmässiga och ekonomiska) resurser skulle de 

antagligen göra ännu fler ändringar än de i dag har möjlighet att göra. Under nästkommande år 

kommer en ny teknisk plattform att införas, vilket kommer att göra uppdateringar och ändringar blir 

enklare och billigare. Man satsar även på utökade mobila tjänster och ett kundforum där kunderna 

kan komma med synpunkter och få feedback till dessa. 

4.3.6 Företag 6 

Detta företag säljer elektronik via internet och har även fysiska butiker. 

Företaget har utvecklat webbplatsen själv. 

På IT-avdelningen finns sex personer som jobbar med webbplatsen. Dessa få personer fyller många 

olika roller, inkl. programmerare och utvecklare. Det finns en person som har viss inriktning mot 

användbarhet. 

När de gör ändringar på webbplatsen så utgår de mycket från egen erfarenhet om vad som fungerar 

och vad kunderna vill ha. De förlitar sig även på best practice, t.ex. när det gäller användningen av 

                                                             
7 För information om Site Catalyst, se: http://www.omniture.com/en/products/analytics/sitecatalyst  

http://www.omniture.com/en/products/analytics/sitecatalyst


 

69 

 

pop-up fönster. De jämför också med andra sajter. De har målgruppen i åtanke när de genomför 

förändringar och ändringar som görs på webbplatsen baseras på feedback från kunderna, men idéer 

till förändringar uppstår framför allt internt i företaget. Kundfeedback rör nästan uteslutande 

funktionalitet, inkl. betalsätt och utformning av varukorgen och i samband med den senaste releasen 

av webbplatsen har man försökt ta tillvara på de viktigaste klagomålen och de smartaste idéerna. 

De gör användartester regelbundet, framför allt vid större ändringar. Dessa användartester är främst 

feedback, analyser med Google Analytics och A/B-testning som sker efter release för att säkerställa 

att de fått önskad effekt av ändringarna. Eftersom de har många kunder anser man att en begränsad 

testgrupp ger en bra bild av hur utförda förändringar upplevs. Ett typiskt användartest med 

närvarande användare som studeras görs inte. De har också en ”poll” på sajten som genererar 

feedback från kunderna. Pollens innehåll kan dock variera och rör inte nödvändigtvis bara sajtens 

funktionalitet. 

Innan releasen av en utländsk version av webbplatsen utfördes beta-test av den egna personalen. 

Sidan gjordes också tillgänglig inofficiellt någon vecka innan den officiella releasen, för att man skulle 

kunna testa sidan på ett mindre antal kunder som trots allt hittat dit. Detta har gjorts med hjälp av 

Google Analytics samt A/B-testning. 

Önskemål 

De har mycket som de skulle vilja förbättra på webbplatsen, dock har de inte möjlighet att förändra 

allt, utan måste prioritera. Tidsbrist är den främsta orsaken, samt att det kostar pengar att göra 

förändringar. Om de hade haft obegränsat med resurser hade de gjort webbplatsen tillgänglig 

internationellt på flera språk. 

4.3.7 Företag 7 

Detta företag säljer bl.a. present- och teknikrelaterade produkter över internet. De har även fysiska 

butiker. 

Företag 7 har utvecklat sin webbplats själva. De har inför den senaste ansiktslyftningen anlitat en 

designer från en designbyrå. De har då haft en egen idé som de fått hjälp att utveckla och sedan 

själva implementerat.  

Före release 

De gör ingen målgruppsanalys, men tar tillvara på den information man får genom 

försäljningsstatistik och de har en god uppfattning om vem deras kunder är. De försöker också skapa 

något de skulle gilla själva. De har främst utgått från ”best practice” och egna idéer om vad som 

borde fungera, men lyssnar också på feedback från kunderna som de får i stort sett varje vecka, både 

rörande design och rörande funktioner. Dessa önskemål diskuteras sedan relativt fritt med övrig 

personal, men man har ingen specifik metod (eller specifik person/roll) för att hantera feedback. 

Man gör ändringar utefter de önskemål som anses vara ”vettiga”. En av de ändringar de gjort på 

sajten är att lägga till flera valutor. De utför även webbenkäter för att få en uppfattning om vad 

kunderna tycker.  

Webbplatsen är tänkt att ”inspirera” kunder till att köpa saker. Det har gjort att webbplatsens 

navigation inte följer de riktlinjer som anses vara best practice. Detta är ett medvetet val företaget 

har gjort för att uppnå ett syfte, vilket är att få kunderna att titta runt på sidorna. 
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Tester och utvärdering 

Främst utförs funktionstester, varav en viss del kommer från kundernas feedback. Man använder sig 

av Google Analytics och statistik för att utvärdera ändringar på hemsidan och jämför t.ex. 

försäljningssiffror mellan 2 olika designer (A/B-test). 

Önskemål 

De anser att de har brist på alla typer av resurser och det de först skulle gjort är att göra fler 

förbättringar av kända problem och tester, både funktion och användartester, som nu inte sker i den 

utsträckning man vill p g a tidsbrist. 

4.3.8 Företag 8 

Företaget säljer elektronik via nätet. Företaget saknar fysiska butiker. 

Företag 8 använder ett egenutvecklat system som har utvecklats löpande under cirka 7 år. 

Utformningen styrs av utvecklingsavdelningen tillsammans med marknadsavdelningen. Man har 

utvecklare och designers inriktade på grafisk design och webbutveckling. 

Man har som målgrupp privatkunder och företag och företagen är deras största kunder.  

Före release 

Man arbetar enligt SCRUM, och den ”önskelista” (backlog) som används för nya funktioner baseras 

dels på kundönskemål och dels interna önskemål. När det gäller kunderna är de till största delen 

företagskunder, och dessa kan ha särskilda krav för att kunna vara kund hos dem. 

Önskemålen på backloggen prioriteras av utvecklingsteamet, med en tyngdpunkt på vad som kan 

tänkas hinnas med på ungefär 3 veckors tid. I beräkningen ingår också kostnad, nytta etc. Detta 

innebär att sidan uppdateras ungefär 1 gång i månaden och sidan är under ständig utveckling. Man 

har helt frångått vattenfallsmetoden och istället anammat ett mer iterativt arbetssätt, vilket innebär 

att sidan ”aldrig blir klar”. 

Målsättningen med sidan är att ge den informationen kunden behöver för att ta ett köpbeslut. Det 

gäller tydlig produktinformation, visade tillbehör och bilder. De vill ge kunden en bra grund att stå på 

inför köpet, inte bara frakta kunden på snabbaste sätt genom köpprocessen, men köpet ska gå lätt 

att genomföra när man väl bestämt sig. 

När det gäller användbarhetstester genomför man främst interna tester i större eller mindre skala 

beroende på förändring, så kallade user acceptanstester. Det har förekommit att man anlitat externa 

företag för att genomföra användartester. Man gör även funktionstester. 

Efter release 

Man utför A/B-tester på de ändringar man gjort och man följer upp med övrig statistik för att se 

försäljning per kund. Alla ändringar motiveras i grunden av en önskan om ökad försäljning. 

Ändringarna kan vara av funktionell, användbarhets- eller avtalsmässig art (företagskunder). 

Man följer nyckeltal men måste också ta hänsyn till t.ex. försäljningstoppar kring jul och andra 

säsongsbundna förändringar, varför man anser att A/B-testerna fungerar bättre för att utvärdera 

sidans funktionalitet. 
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Feedbacken från kunderna rör främst butiken och dess produkter som sådant, mer sällan gäller 

feedbacken sidans utseende eller funktioner (feedback ges dock oftare på funktioner än på 

utseende). 

Man har på senare tid börjat arbeta mer med användbarhet och målsättningen är att ha personer i 

teamet med huvudinriktning på användbarhet, även om idéer kan komma från andra håll. 

4.3.9 Företag 9 

Företaget säljer bl.a. smink och skönhetsprodukter via nätet samt i fysiska butiker. 

Företag 9 använder sig av en köpt plattform som utvecklats i nära samarbete med företaget. 

Företaget har varit kravställare. De flesta IT-roller har varit involverade i utvecklingen, inkl 

interaktionsdesigner, då företaget tycker att användbarhet är mycket viktigt. Vidare har styrelsen, 

marknadsavdelning etc. varit inblandade, i princip de delar av företaget som påverkas av e-handeln. 

Företaget anser att kundupplevelsen är det som är viktigast när det gäller hemsidan, då en bra 

upplevelse också genererar köp. Man lägger stor vikt vid användarvänlighet och kundupplevelse. 

Kundupplevelsen ska spegla företagets fysiska butiker, både vad gäller känsla (utseende) och 

kunskap, varför det finns mycket information på sidan. Informationen är till för att stödja kundens 

köpbeslut och man ser sin e-handelssida som en av många kanaler. Man är alltså inte beroende av 

att kunden genomför sitt köp just på hemsidan, utan många samlar information på nätet och 

fullföljer köpet i en fysisk butik (eller tvärtom). 

Före release 

Hemsidan uppdateras löpande och man är alltså aldrig ”färdig”. Ändringarna motiveras av en önskan 

om en förbättrad kundupplevelse, vilket givetvis påverkar ekonomin. Den grundläggande 

motiveringen är alltså en ökad försäljning. Det är en förbättrad kund/köpupplevelse som utgör 

”kriterierna” för utvecklingen av webbplatsen. 

Man utför användartester där man involverar den egna personalen. Dessa tester genomförs när den 

tekniska lösningen är klar. I dagsläget involveras inte deras kunder.  

Efter release 

Man loggar feedback från kundservice i ett ärendehanteringssystem och dessa tas sedan tillvara för 

att försöka uppfylla de önskemål kunderna har för att få en bättre upplevelse. Får man flera 

förfrågningar angående ett visst moment på sidan tar man det som ett tecken på att man misslyckats 

med tydligheten angående detta och gör en förändring. Feedbacken från kunderna rör ofta 

interaktionen på webbplatsen (eller det är åtminstone denna typ av feedback som företaget 

uppmärksammar). Man utför även A/B-tester för att värdera effekten. Dessa tester ser man som en 

självklarhet. 

Man har lagt stor vikt på sin e-handelssida och anser att denna kanal är lika viktig som de fysiska 

butikerna och man upplever inte att det finns något resurshinder i verksamheten. Man är nöjda med 

sin arbetsmetod och anser inte att det skulle bli några större förändringar av sättet att arbeta med 

webbplatsen om man fick obegränsade resurser. 
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4.3.10 Företag 10 

Företaget säljer bl.a. hygienprodukter via nätet samt i fysiska butiker. 

Företag 10 har anlitat två externa företag när det gäller utvecklingen av webbplatsen. Ett företag har 

hand om de tekniska lösningarna och ett annat har hand om design, struktur och funktionalitet. 

”Design-företaget” valdes ut på grund av att man tyckte att de hade en god förståelse av och känsla 

för vad företaget ville ha. Företaget har specialistkompetens inom användbarhet. 

Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete mellan Företag 10 och konsulterna och företaget anser 

att konsulterna varit mycket lyhörda för deras önskemål. Företag 10 agerar beställare, utformar 

kravspecifikation etc. I arbetsgruppen ingår bl.a. en designer med kompetens inom användbarhet 

från Företag 10. 

Innan release 

Ändringar görs främst efter att Företag 10 själva upptäcker saker de vill göra bättre, främst mindre 

uppdateringar, förändringar i samband med kampanjer etc. Dessa ändringar gör företaget själva och 

de har bl.a. med webbplatsens grafiska utformning att göra. Vid större designförändringar eller nya 

funktioner kopplas konsultföretagen in. I utvecklingen strävar Företag 10 efter att ha ett så ”enhetligt 

tänk” som möjligt, vilket innebär att kunderna skall få samma upplevelse av att besöka webbplatsen 

som när de går in i den fysiska butiken. Webbplatsens målgrupp utgår från målgrupper som gäller 

både för de fysiska butikerna och för webbsidan.  

Företag 10 gör inga användartester, men säger att detta är något de skulle vilja börja med i 

framtiden. Företagets egen IT-personal utför tester, dock med fokus på funktion. Dessa tester läggs 

in sent i utvecklingsprocessen, dock planerar man för att hinna göra ändringar som krävs innan 

release. För att få ytterligare information om sidans användning använder man sig av Google 

Analytics. 

Efter release 

Det förekommer också enkätundersökningar. Dessa undersökningar sammanställs av ett externt 

företag. Övrig feedback fås via mail, dock relativt sparsamt. De synpunkter som förekommer 

regelbundet och är av rimlig karaktär försöker man tillgodose. Ledande ord i användaranpassningen 

av sidan är bl.a. enkelhet och tydlighet. 

Önskemål 

Ett problem i arbetet med användbarhet är nuvarande plattform, då det är komplicerat att göra 

ändringar och de större ändringarna sker i samband med större releaser. Detta gör att 

förändringsarbetet inte är så flexibelt som man kunde önska. Ett annat problem är personalen, då 

det är få som arbetar med uppdateringarna på Företag 10. Det gör att man inte har tid att göra allt 

man vill. Med mer personal tror de att de skulle kunna utveckla i snabbare takt och hinna i alla fall 

lite mer än vad de gör. 

4.3.11 Företag 11 

Företaget säljer bl.a. inredningsprodukter via nätet. De har även fysiska butiker. 
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Företag 11 har ingen egen utvecklingspersonal utan hyr in konsulter. Företaget agerar som 

beställare, kravställare etc. och man anser sig ha ett mycket gott samarbete med sina konsulter. 

Webbplatsens design och funktioner tas fram i samarbete med företaget och konsulterna.  

Företag 11 är med under hela utvecklingsprocessen, och man har en egen projektledare med 

inriktning mot digitala medier och webb, en IT-samordnare som ser till att webbplatsen fungerar 

med underliggande system. Företaget har också en egen e-handelsansvarig som står för den dagliga 

driften av webbplatsen samt en grafisk formgivare. Konsulterna har en egen projektledare samt 

utvecklare. 

Man har också hyrt in en extern webbdesigner som arbetar med både användbarhet och design och 

vars uppgift är att konvertera företagets idéer till en funktionell e-handelssida. Företag 11 har inte 

heller några egna systemutvecklare. 

Innan release 

Innehållet i kravspecifikationen kommer mestadels inifrån organisationen, men även från kunder 

(även om detta inte är så vanligt). Man använder sig av ett verktyg som kallas för Microsoft Team 

Foundation Server för att ta fram kravspecifikationen. 

Man försöker anpassa sin webbplats efter sin målgrupp och nyligen har man gjort en enkät på 

webbplatsen, där man fått många svar angående både funktionalitet och design, annars får man inte 

så mycket feedback. Feedbacken man får gäller främst sortiment, kampanjer etc.  

Under utvecklingen tittar man mycket på andra webbplatser och försöker hitta inspiration och idéer 

som kan passa på den egna sidan. Man testar oftast inte dessa idéer utan går på magkänsla och 

erfarenhet. För Företag 11 är det viktigt att shoppingprocessen, inkl. kassan/utcheckningen, på 

webbplatsen är enkel och tydlig från kundernas synvinkel. Att de inte är nöjda med denna process 

har de kommit fram till genom en intern analys i vilken de jämfört processen med motsvarande 

processer på konkurrerande webbplatser. 

I början av utvecklingen går man igenom funktioner och skissar sidor i Photoshop för att prova 

designen. Användartester sker sedan i slutet av utvecklingen och man använder egen personal som 

gör enklare tester, dock inga kunder. Testerna skulle dock kunna vara lite mer väldesignade. 

Efter release 

Man anser att det är svårt att mäta effekten av en mindre specifik ändring, utan man utgår från 

helheten. Man tar ut flera olika typer av statistik från försäljning, interaktionsmönster, antal besök, 

antal order, hur mkt folk köper för etc. för att bilda sig en uppfattning om hur väl webbplatsen 

fungerar. Man utför inga A/B-tester. Anledningen till att man inte AB-testar är att det de har många 

saker på webbplatsen som de vill ändra och att det därför inte finns tid för någon AB-testning av de 

ändringar man gör. 

Önskemål 

Man tycker att pengar är det största hindret för en bättre sida, men anser också att man har en 

relativt rimligt tilltagen budget, då man vill satsa på sin e-handel. Tid kommer på andra plats här. Vid 

optimala förhållanden tror man att själva utvecklingen skulle gå fortare, man skulle införa fler 

funktioner i snabbare tempo, man skulle jobba mer med innehåll och satsa mer på kampanjarbetet. 

Man skulle ha möjlighet att testa fler nya funktioner och antagligen införa A/B-testning. Det är även 
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så att kunderna begränsar vad företaget kan göra, de kan t.ex. inte införa alltför radikala funktioner 

som skiljer från det kunderna är vana vid, eftersom de då riskerar att tappa kunder. 

4.4 Sammanfattning av empiri 

Delfråga a) Vad menas med e-handel? 

Denna fråga har inte varit fokus för vår empiriska studie och är därför svår att besvara med hjälp av 

de empiriska data som samlats in genom intervjuerna. Det vi kan säga är att samtliga e-

handelsföretag som medverkat i vår studie använder sina webbplatser för att sälja varor och/eller 

tjänster, och den främsta målgruppen är i de flesta fall privatpersoner. Företagen använder sina 

webbplatser dels för att informera om sina produkter och tjänster, dels för att ta emot beställningar 

och betalningar från kunderna. Varorna och/eller tjänsterna levereras till kunderna antingen fysiskt 

via frakt eller elektroniskt. I vissa fall har företagen även fysiska butiker, och en del av de företag som 

har fysiska butiker säger att de vill att det ska finnas en ”samstämmighet” mellan fysisk butik och 

webbplats eller att de uppfattar sin webbplats som ”en av många kanaler”. 

Delfråga b: Vad menas med användbarhet i e-handelssammanhang?  

Som vi förklarat i kapitel 4 har vi undvikit att använda oss av begreppet användbarhet under 

intervjuerna. Av denna anledning har vi inte frågat företagen direkt vad de menar med 

användbarhet. Flera av företagen har dock indirekt besvarat denna fråga genom att beskriva vad de 

anser är viktigt när kunden besöker e-handelssidan.  

Användbarhet är inte ett begrepp som används av företagen i intervjuerna. Företag 4 nämner 

visserligen ordet, men menar att de inte använder sig av det för att tala om utvecklingen av 

webbplatsen.  

Företag 5 och 9 använder ordet användarvänlighet när de talar om sina webbplatser. Exakt vilken 

betydelse företagen tillskriver begreppet är oklart, men företag 5 verkar skilja mellan funktionalitet 

och användarvänlighet, medan företag 9 talar om (men inte nödvändigtvis skiljer mellan) 

användarvänlighet och kundupplevelse. 

Flera företag i studien använder ordet kundupplevelse, eller ”user experience”, för att tala om 

utvecklingen av sina webbplatser. Företag 4 definierar user experience som ”ett paraplybegrepp som 

innefattar både användbarhet på webbsidan och köpupplevelsen i helhet”. En bra kundupplevelse 

innebär för flera av företagen att de vill stödja kunden i hela köpprocessen, från beslut om köp till 

köpavslut. Företag 8 menar att informativ text och tydliga bilder till varje produkt på webbplatsen är 

en viktig del av detta stöd, medan företag 9 vill att kunden ska ha tillgång till samma information och 

expertis på webbplatsen som i den fysiska butiken. 

Flera av företagen nämner ”enkelhet” och ”tydlighet” som viktiga egenskaper i utformningen av 

webbplatsen. Företag 10 säger att dessa ord är ledande i ”användaranpassningen” av sidan. För 

företag 11 är det viktigt att ”shoppingprocessen”, inklusive kassa och utcheckning, är så enkel och 

tydlig som möjligt från kundens synvinkel. 
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Delfråga c) Vad anses som god användbarhet på en webbsida? 

Som vi förklarat i kapitel 4 har vi undvikit att använda oss av begreppet användbarhet under 

intervjuerna. Av denna anledning har vi inte frågat företagen direkt vad de anser karaktäriserar ”god 

användbarhet” på en webbsida. Flera av företagen har dock indirekt besvarat denna fråga genom att 

beskriva vad de anser är viktigt när kunden besöker e-handelssidan . 

De flesta företagen säger sig ha fått en god känsla för vad som fungerar och inte fungerar på 

webbplatsen baserat på egen erfarenhet. T.ex. säger företag 3 att de tidigare försökt införa 

”häftigare” funktioner på webbplatsen, men att de varit tvungna att ta bort dessa då de försvårade 

för kunderna att genomföra sina köp. Åsikten att kunderna styr hur webbplasterna utvecklas speglas 

även av företag 2 och 11, som menar att kunderna är vana vid ett visst utseende och att de därför 

inte kan göra vilka ändringar som helst utan att tappa kunder. 

Fem av företagen säger sig gå efter s.k. ”best practice” i utformningen av webbplatsen. Ett exempel 

på detta är företag 6 som säger att de följer best practice bl.a. i utformningen av pop-upfönster. 

Företag 7 har, intressant nog, medvetet valt att frångå de riktlinjer som anses vara best practice när 

det gäller utformningen av navigeringen (dvs. besökarens förutsättningar att ”hitta rätt”) på 

webbplatsen. Detta har gjorts i syfte att uppmuntra besökarna att ströva runt på webbplatsen och 

”inspirera” dem till att köpa saker.  

Delfråga d) Påverkar valet av systemlösning möjligheten att arbeta med 

användbarhet? 

Inget av företagen har webbplatser i form av paketlösningar8. Således kan vi inte säga något om hur 

valet av system (paketlösning eller skräddarsytt) påverkar företagens möjligheter att bedriva 

användbarhetsarbete i utvecklingen av sina webbplatser. 

 

Tabell 1. Egenutveckling kontra extern utveckling. 

Samtliga företag i vår studie har webbplatser som är mer eller mindre skräddarsydda för att passa 

deras verksamheter. Som framgår av tabell 1 varierar det dock i vilken grad företagen själva har stått 

för utvecklingsarbetet: 

Företag  4, 6 och 8 har utvecklat sina webbplatser helt själva med hjälp av egen personal. 

                                                             
8
paketlösning: en färdig lösning med begränsade eller inga möjligheter för företaget att göra personliga 

anpassningar av funktion eller design. 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal

Egen utveckling X X X 3

Hyrt in viss extern expertis X X X 3

Helt extern utveckling X X X X X 5
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Företag 1,2 och 7 har anlitat viss extern expertis. Detta innebär att de själva har stått för merparten 

av utvecklingsarbetet, men att de vid tillfällen har hyrt in viss extern expertis i form av bl.a. 

designbyråer, programmerare och art directors. 

Företag 3, 5 9, 10 och 11 har anlitat ett eller flera externa företag för utvecklingen. I samtliga fall har 

företagen agerat beställare och utformat kravspecifikationer i ett nära samarbete med utvecklarna. 

Vi kan i vår insamlade empiri inte se att företag som är eller har varit helt beroende av extern 

kompetens för utvecklingsarbetet har sämre möjligheter att arbeta med användbarhet än företag 

som utvecklar sina webbplatser själva. Bland de företag som anlitat extern expertis säger sig företag 

10 och 11 ha ett gott samarbete med de anlitade företagen och de upplever att utvecklingsföretagen 

har en god förståelse för vad e-handelsföretagen vill ha. 

Delfråga e) Har företagen tillgång till användbarhetsexpertis? 

Denna information har vi tagit reda på genom att under intervjuerna fråga företagen vilka yrkesroller 

som arbetar med utvecklingen av deras webbplatser. Vi har här inte tagit hänsyn till om expertisen 

tillhör den egna personalen eller är en inhyrd kompetens. 

 

Tabell 2. Företagens tillgång till användbarhetsexpertis. 

Det är svårt att veta vilken typ av utbildning dessa personer har då vi inte närmare har frågat om 

deras utbildning. Har företaget nämnt att de har en person som riktar in sig på användbarhet 

alternativt innehar titeln användbarhetsexpert eller interaktionsdesigner, har vi angett dessa som 

användbarhetsexpertis, med betydelsen att denna person har en kunskap om användbarhet. Några 

företag nämner att de har använt sig av reklambyråer, designers, art directors eller webbdesigners. 

Dessa har vi angett som designers utan uttalad användbarhetsexpertis, även om man kan tänka sig 

att dessa har någon form av kunskap om användbarhet. 

Som framgår av tabell 3 har sju av företagen har under utvecklingen av webbplatsen haft tillgång till 

personer med speciell inriktning mot användbarhet. Dessa har kallats för ”användbarhetsexpert”, 

”interaktionsdesigner”, ”user experience-expert” och i ett fall ”webbdesigner” som vi fått bekräftat 

också arbetat med användbarhet. 

Tre företag har använt sig av någon typ av designer som inte uttryckligen haft någon 

användbarhetsexpertis. Det har rört sig om anlitade reklambyråer, grafiska designers, art directors 

etc. Även om det inte uttryckligen sagts något om användbarhet, går det inte att utesluta att dessa 

personer har någon form av kunskap om användbarhet. 

Ett företag verkar inte ha använt sig av någon typ av användbarhetsexpertis alls.  

 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal

Ja X X X X X X X X 8

Nej X 1

Design, grafiker, webb etc, ej uttalat anv. X X X 3
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Delfråga f) Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker kan användas för 

att uppnå användbarhet? 

 

Tabell 3. Identifierade användbarhetsfrämjande aktiviteter. 

Vi har under intervjuerna fått fram olika typer av aktiviteter som används för att förbättra 

användbarheten på företagens e-handelssidor. Vissa aktiviteter utförs under själva 

utvecklingsprocessen och andra efter lanseringen, ”releasen”, av webbplatsen. Tabellen ovan visar 

de olika aktiviteternas förekomst under utvecklingen av webbplatsen samt efter dess release.  

Utvecklingsmodeller 

Om företagen arbetar efter en agil/iterativ utvecklingsmodell. 

När det gäller användandet av olika utvecklingsmodeller säger fem av företagen att de använder sig 

av SCRUM eller någon annan typ av agilt/iterativt arbetssätt. Företag 1 som arbetar mestadels agilt 

nämner dock att den modell som föreskrivs av koncernen är en typ av vattenfallsmodell.  

 

Användbarhetsarbete före/efter release 

När under utvecklingsarbetet företagen utför användbarhetsarbete. 

Alla företag utom ett utför någon form av användbarhetsfrämjande aktivitet innan release. Det är 

dock vanligare att företagen använder sig av analysverktyg, tester och feedback från kunderna efter 

releasen av webbplatsen för att göra webbplatsen mer användbar.  

Målgruppsanalys 

En målgruppsanalys görs för att få en bild av de krav de tänkta användarna ställer på webbplatsen.  

Målgruppsanalysen underlättar för utvecklarna att bygga det användarna vill ha, baserat på fakta, 

inte gissningar (Ottersten & Berndtsson 2002). 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal

Utvecklingsfas

Agilt/iterativt arbetssätt X X X X X 5

Målgruppsanalys X X X 3

Användar-/uppgiftsanalys X 1

Expertutv./Heuristisk utvärdering 0

Konkurrentanalys X X X X X 5

Personas X X 2

Storyboard/Scenario X X 2

Prototyper X X X X X 5

Användartest med egen kundpool X X X 3

Användartest med egen personal X X X X X 5

Användartest med övriga X X 2

Efter release

Betatester/Pre-release X X 2

Webbanalys X X X X X X X X X X X 11

A/B-tester X X X X X X 6

Feedback X X X X X X X X X X 10

Enkäter X X X X X X X 7
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Tre företag har gjort en medveten målgruppsanalys. Övriga företag säger sig ha fått en god bild av 

vilka deras kunder är genom statistik från webbplatsen. 

Användar- och uppgiftsanalys 

Detta innebär att man genom exempelvis intervjuer och observationer studerar de tilltänkta 

användarna av produkten och de uppgifter som användarna utför, för att på så sätt kunna fånga upp 

de behov som finns. 

Företag 4 har använt sig av intervjuer med kunderna. Dessa utförs innan release och med två olika 

syften. Det ena är ”user research” som görs för att undersöka möjligheter för en design och det 

andra är att skapa testuppgifter som stämmer överens med kundens beteende. 

Expertutvärdering/Heuristisk utvärdering 

Expertutvärdering innebär att en eller flera går igenom olika aspekter av en mer eller mindre 

färdigutvecklad produkt i jakt på eventuella problem och felaktigheter. 

Ingen av de intervjuade företagen säger uttryckligen att de använder denna metod. Då vi inte uttalat 

frågat om denna metod används kan vi inte heller vara säkra på att så inte är fallet. Exempelvis skulle 

de företag som har tillgång till användbarhetsexpertis kunna använda sig av metoden.  

Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys innebär att analysera styrkor och svaghet hos konkurrerande system för att få idéer 

till den egna designen eller undvika andras misstag. Analysen går att utföra både genom att göra 

användartester eller som en heuristisk utvärdering 9. 

Fem av företagen har utfört någon form av konkurrentanalys. I ett av fallen har företaget genomfört 

ett användartest av konkurrentens sida, i ytterligare ett fall har företaget valt att titta på 

internationellt framgångsrika e-handelssidor och därefter gjort en bedömning om huruvida den 

intressanta designen/funktionen är lämplig för svenska förhållanden. Syftet med konkurrentanalysen 

är många gånger att få inspiration till den egna sidan, men även, som företag 2 observerar, att 

undvika att ”sticka ut” för mycket från mängden eftersom kunderna då ”inte känner igen sig”. 

Personas och storyboards/scenarios 

En persona hjälper till att förstå en användares beteende, hur de tänker, vad de vill uppnå och varför, 

och baseras på riktiga användares beteenden och motivation. (Cooper et al. 2007). I scenarierna 

beskrivs i text situationer där användare (personas) löser uppgifter med hjälp av systemet och hur 

systemet ska uppföra sig. Storyboards illustrerar scenarierna. (Gulliksen och Göransson 2002). 

Företag 1 och 4 använder sig av personas. Företag 1 har baserat persona-beskrivningarna på en 

analys av målgruppen, medan företag 4, som inte har en specifik målgrupp, baserar dem på en 

”segmentanalys” (en slags stereotypisering baserad på olika egenskaper) av sina kunder.  

Företag 2 och 4 använder storyboards/scenarios och företag 4 använder sina storyboards/scenarios i 

anslutning till sina personas. 

 

                                                             
9 Källa: Usability Partners: http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#competitor-analysis 

http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#competitor-analysis


 

79 

 

Prototyper 

Prototyper möjliggör en inblick i användarnas förväntningar och man får tillfälle att utforska olika 

lösningar. De prototyper som tas fram och som användarna är nöjda med kan sedan användas som 

grund för byggandet av den slutgiltiga produkten (Gulliksen och Göransson 2002). 

Fem av företagen har använt sig av prototyper under utvecklingsarbetet, antingen som en del i 

designarbetet eller som hjälpmedel vid användartester. Ett av företagen anser att det är dyrt att 

använda datorbaserade prototyper och använder sig därför mestadels av pappersskisser. 

Användartester 

Ett användartest, eller ”laboratorieutvärdering” som Gulliksen och Göransson (2002) kallar det, går 

till så att användarna får ett antal uppgifter att lösa med hjälp av en mer eller mindre färdigutvecklad 

produkt. Interaktionen mellan användare och produkt spelas in på video och analyseras i efterhand. 

Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur användarna löser uppgifterna och vilka problem de 

ställs inför under användningen av produkten (Gulliksen och Göransson, 2002). 

Företagen i vår studie har använt sig av tre olika typer av testpersoner: 

 Användartest med egen kundpool 

 

Tre av företagen har genomfört användartester med användare ur sin egen kundkrets. Två av 

företagen har genomfört testerna själva och ett har anlitat ett externt företag som utför 

testerna. Företag 4 säger att de ofta genomför sina användartester som 

distansutvärderingar, vilket innebär att testpersonen utför testet hemifrån med hjälp av en 

webbkamera. Vi tror att detta kan bero på att företaget vill att användaren ska genomföra 

testet i en så naturlig miljö som möjligt. 

 

 Användartester med egen personal 

 

Sex företag utför användartester med den egna personalen, antingen med de personer som 

ingår i utvecklingsteamet eller med personal på någon annan avdelning inom företaget. Det 

innebär att testpersonerna inte nödvändigtvis tillhör företagets målgrupp. 

 

 Användartester med övriga 

 

Två företag har utfört användartester med ospecificerade användare via ett externt företag. 

Det framgår inte av intervjuerna om dessa användare ingår i eller är representativa för 

företagens målgrupper. 

Betatester/Pre-release  

En typ av acceptanstest som innebär att en färdigutvecklad webbplats lanseras så att företagets 

kunder kan besöka och handla via webbplatsen. Syftet med betatestningen är att säkerställa att 

systemet fungerar som det är tänkt att fungera, och att lösa eventuella problem som kan uppstå när 

kunderna använder systemet. 
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Betatester har utförts av företag 3 och 6. Anledningen till att företag 3 använder sig av betatestning 

är att de vill få ut ändringar så fort som möjligt för att sedan analysera kundernas beteende. 

Eventuella problem åtgärdas och implementeras i nästa version 

A/B-tester 

Denna metod används oftast för att mäta resultatet av en förändring på en befintlig webbplats. Vid 

en A/B-test slussar man användarna till en av versionerna och gör sedan mätningar. De olika 

versionernas mätresultat jämförs sedan. 

A/B-tester används av sex av de intervjuade företagen. Åsikterna om denna typ av test varierar då 

några företag tycker att dessa tester är en självklarhet medan andra företag menar att testresultaten 

i vissa fall kan vara svårtolkade. Det beror på att det kan vara svårt att få fram exakt vad det är som 

orsakar ett visst resultat. 

Analysverktyg/Statistikverktyg 

Att samla in webbstatistik innebär att man samlar in data om besöken på en webbplats.  

Den insamlade statistiken kan efter insamling analyseras med hjälp av ett analysverktyg, t.ex. Google 

Analytics, i syfte att hitta trender och mönster och dra slutsatser, antingen om besökarna eller om 

webbplatsen och dess användbarhet. 

Alla företag använder någon form av verktyg för att analysera hur kunderna beter sig på 

webbplatsen. Det i särklass vanligaste verktyget som används bland de intervjuade företagen är 

Google Analytics. 

Kundfeedback 

En metod som ett e-handelsföretag kan använda sig av för att samla in information om vad deras 

kunder anser om olika aspekter (såsom funktioner eller utseende) av företagets webbplats. 

Kundfeedback innebär att kunden med egna ord beskriver sin åsikt om en valfri aspekt av 

webbplatsen, t.ex. genom att fylla i ett kontaktformulär på webbplatsen. 

Tio företag av elva intervjuade anger att de tar emot och tar hänsyn till kundfeedback. Feedback 

kommer till företagen på olika sätt, dels genom kontaktformulär på webbsidan eller via kundtjänst, 

men också via sociala medier, t.ex. företagssidor på Facebook eller via speciella kontaktsidor hos 

företagen. 

Några av företagen nämner att denna metod inte alltid är den mest effektiva för att förbättra 

webbplatsen, främst p.g.a. att feedbacken ibland kan innehålla väldigt individuella åsikter om 

detaljer som inte är rimliga att åtgärda, samt att kunderna kan ha svårt att uttrycka sig (”det ser 

tråkigt ut”) på ett sådant sätt att feedbacken blir konstruktiv och användbar. 

Enkäter 

En enkätundersökning är ett frågeformulär som innehåller ett antal frågor med fördefinierade 

svarsalternativ. Den används av ett e-handelsföretag för att få återkoppling från kunderna om en 

eller flera aspekter av företagets webbplats. 
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Enkätundersökningar används av sju av de intervjuade företagen. Dessa enkäter visas i vissa fall för 

en slumpvis del av användarna på sidan, och i ett fall som ett konstant inslag på sidan, där frågan 

regelbundet varieras. 

Delfråga g) Har företagen några specifika användbarhetsmål?  

Vi har som sagt inte använt oss av begreppet användbarhet i intervjuerna, utan har istället valt att 

fråga företagen om deras generella målsättningar för webbplatserna.  

Företag 5 säger att de har som mål att göra sin webbplats ”så tillgänglig som möjligt” för 

funktionshindrade, t.ex. genom att optimera och koda webbplatsen för de webbläsare som 

synskadade/blinda använder. De vill även göra webbplatsen tillgänglig för personer med utländsk 

bakgrund genom att använda ett så ”enkelt” språk som möjligt. ”Enkelhet” och ”tydlighet” anges 

också som viktiga målsättningar för webbplatserna av flera andra företag i studien. 

Flera av företagen säger även att deras mål för webbplatsen är att förbättra ”kundupplevelsen” eller 

att skapa en bra ”user experience”. Att skapa en bra kundupplevelse innebär för flera av företagen 

att de vill stödja kunden i hela köpprocessen, från beslut om köp till köpavslut.  

Företag 2 säger sig dessutom ha vissa ”designriktlinjer” som de måste följa i utvecklingen av 

webbplatsen. Riktlinjerna har tagits fram av företagets egna ”user interface designers”, men 

huruvida de har något med användbarhet att göra är oklart. 

En del av företagen som har fysiska butiker säger att de vill att det ska finnas en ”samstämmighet” 

mellan fysisk butik och webbplats. För företag 4 innebär detta att webbplatsen ska spegla företagets 

budskap på samma sätt som den fysiska butiken gör. Företag 9 vill att kunderna ska ha tillgång till 

samma expertis på webbplatsen som i den fysiska butiken, och företag 10 strävar efter ett ”enhetligt 

tänk”, vilket innebär att kunderna ska få samma upplevelse av att besöka webbplatsen som av att 

besöka den fysiska butiken. 

Delfråga h) Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om användbarhetens 

betydelse? 

Av tabell 2 under delfråga F framgår det att samtliga företag i vår studie bedriver åtminstone någon 

form av användbarhetsarbete. I vilken utsträckning användbarhetsarbete bedrivs varierar dock från 

företag till företag, likaså under vilken fas (före eller efter lansering av webbplatsen) av utvecklingen 

som användbarhetsarbetet utförs. Vi tolkar detta som att det finns en allmänt utbredd medvetenhet 

om vikten av användbarhet bland svenska e-handelsföretag, även om det faktiska utrymme som 

arbetet med användbarhet får i utvecklingsprocessen varierar mellan företagen.  

Att mer än hälften av företagen i studien har eller har använt sig av någon form av 

användbarhetsexpertis i utvecklingen av sina webbplatser kan också ses som ett tecken på att det 

finns en utbredd medvetenhet om vikten av användbarhet. Å andra sidan kan det faktum att endast 

hälften av företagen i studien säger att de skulle lägga ner mer arbete på användbarhetsfrämjande 

aktiviteter om de hade mer resurser (se delfråga J) tolkas som att användbarhet inte nödvändigtvis är 

högsta prioritet bland e-handelsföretagen. 
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Att flera av företagen har som målsättning att skapa en bra ”kundupplevelse” eller ”user experience” 

(se delfråga G) samt att de vill att webbplatserna skall vara ”enkla”, ”tydliga” och ”användarvänliga” 

(se delfråga B) kan också tolkas som att förtagen är medvetna om vikten av användbarhet, även om 

de använder sig av andra (mer eller mindre närbesläktade) ord för att tala om begreppet.  

Alla företagen har alltså ungefär samma uppfattning om användbarhetens betydelse. Trots det skiljer 

sig sättet de arbetar med användbarhet relativt mycket. Vi tror att skillnaderna i arbetssätt beror på 

att kunskapen om vad som krävs för att uppnå god användbarhet varierar mellan företagen. 

Delfråga i) Vilka hinder upplever företagen i utvecklingsarbetet? 

Nedan redovisas de ”hinder” som företagen i vår studie angett som orsaker till att de inte kan arbeta 

med utvecklingen av sina webbplatser på ett för dem själva optimalt sätt. Tyvärr har vi trots försök 

inte lyckats erhålla någon information från företag 8 om vilka hinder de eventuellt upplever i 

utvecklingsarbetet. Företag 9 anser sig inte ha några hinder, och kolumn nio i tabellen har därför 

markerats med ordet ”ej”. 

 

Tabell 4. Hinder i utvecklingsarbetet. 

Teckenförklaring till tabellen:  

XX – Anges som huvudorsak/er 

X – Anges som sekundär orsak 

Tid, pengar och personal 

Som synes är bristande tid, pengar och personal de största orsakerna till att företagen inte kan 

arbeta med utvecklingen av sina webbplatser på ett för dem själva optimalt sätt. Företag 3 och 4 

anser att det kan vara tidskrävande att utföra vissa typer av användbarhetsaktivteter, och företag 3 

säger uttryckligen att de upplever att speciellt användartester ofta drar ut på tiden. Företag 5 säger 

att datorbaserade prototyper är väldigt dyra att producera, vilket är anledningen till att de oftast 

använder pappersskisser för att ta fram krav och utvärdera sajten. När det gäller personal säger 

företag 2 intressant nog att de inte vill vara för många i utvecklingsteamet, då man upplever detta 

som försvårande. ”Ju fler kockar…”. 

Teknik 

Teknik är ett hinder som nämns av tre företag. Detta grundar sig i att dessa företag har byggt upp sin 

e-handel på en äldre plattform som gör det mer komplicerat att göra förändringar. Ett av företagen 

kommer att byta ut sin nuvarande plattform mot en ny, vilket medför att uppdateringar och 

ändringar kan ske på ett mer flexibelt sätt. 

 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tid X X X XX XX XX EJ X X

Pengar XX XX X XX X EJ XX

Personal XX XX X X X X EJ XX

Teknik X X EJ X

Arbetsmetodik X EJ
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Arbetsmetodik 

Företag 1 nämner arbets-/projektmetodik som en hindrande faktor. De anser själva att de i dagsläget 

saknar en bra metod för att arbeta med utvecklingen av sin webbplats. Enligt företaget är en av 

nackdelarna med den vattenfallsbaserade arbetsmetodik som föreskrivs av koncernen som företaget 

ingår i att metodiken inte ger utrymme för användartester. 

Stakeholders 

Företag 4 nämner vikten av att få ”grönt ljus” från relevanta ”stakeholders” som en viktig 

förutsättning för att kunna bedriva användbarhetsarbete. Företag 4 anser sig själva ha stort stöd från 

den egna ledningen vad gäller arbetet med användbarhet, och bristande stöd är alltså inte ett 

aktuellt problem eller hinder för företaget. Dock anser de att detta kan vara en vanlig orsak till att 

företag i allmänhet inte arbetar med användbarhet. 

Delfråga j) Skulle företagen prioritera användbarhet om de hade möjlighet? 

 

Tabell 5. Förändringar som företagen skulle göra på sina webbplatser om de hade mer resurser. 

Tyvärr har vi trots försök inte lyckats erhålla någon information från företag 8 om hur de skulle 

prioritera användbarhet om de hade tillräckligt med resurser. 

Användbarhet 

Vår studie visar att det inte är säkert att företagen skulle lägga ner mer arbete på just användbarhet 

om de hade tillräckligt med resurser. Sju av de intervjuade företagen nämner dock att de skulle 

införa fler aktiviteter som främjar användbarhet. Dessa företag skulle främst utöka eller införa 

användartester och/eller A/B-testning.  

Funktioner 

Av de sex företag som säger sig vilja förändra sidans funktioner säger fem av dem att de vill utöka 

funktionerna på sidan. Enligt företag 2 och 11 är det inte bara tillgången på resurser som styr vilka 

funktioner man kan införa, utan även vad kunderna vill ha och är vana vid.  

Företag 4 säger att de vill gå igenom de funktioner som finns idag och förhoppningsvis kunna minska 

antalet och bara ha kvar de som verkligen fungerar och används. Även om fler funktioner inte 

nödvändigtvis leder till ökad användbarhet, visar det på att företagen har en vilja att göra sidan 

bättre för kunderna. 

Nya idéer 

Fyra av företagen skulle experimentera mer med nya idéer, både när det gäller design och 

funktioner.  Då de idag har resursbrister av olika slag är man förhållandevis låst vid att arbeta med 

det som verkligen behövs och som man vet fungerar. Det finns helt enkelt inte tid för så mycket 

experimenterande i dagsläget. 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Skulle lägga ner mer arbete på användbarhet X X X X X X X

Skulle lägga ner mer arbete på funktioner X X X X X X

Skulle lägga ner mer tid på att testa nya ideer X X X X X

Skulle inte förändra något X
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Inga förändringar 

Företag 9 utmärker sig på så sätt att man är förhållandevis nöjd med sin webbplats och sitt 

utvecklingsarbete. Företaget menar att de i dagsläget inte upplever några hinder för sitt 

utvecklingsarbete och man arbetar löpande med att förbättra kundupplevelsen då det enligt 

företaget betyder ökad försäljning. Obegränsade resurser skulle inte medföra någon större skillnad i 

sättet att arbeta med webbplatsen.  
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5.  Analys och resultat 
I detta kapitel jämförs och analyseras resultaten av dels vår teoretiska undersökning och dels vår 

empiriska studie genom att koppla resultaten till respektive forskningsdelfråga. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning i vilken vi besvarar forskningsdelfrågorna med utgångspunkt i både teori och 

empiri. 

5.1 Jämförande analys av teori och empiri 

Delfråga a) Vad menas med e-handel? 

Vår teoretiska undersökning ger en utförlig beskrivning av vad som menas med e-handel. T.ex. lyder 

Peter Fredholms (2002) definition av det engelska begreppet e-commerce:  

”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla information 

elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med omvärlden”. 

Eriksson och Nilssons (2001, s. 18) definition av e-handel lyder: ”elektroniska affärer som begränsar 

sig till varor och tjänster som beställs via internet”. Varan/tjänsten kan levereras fysiskt via frakt eller 

elektroniskt (Eriksson och Nilsson, 2001). 

Business to Consumer (B2C) innebär elektronisk handel mellan ett företag och en privatperson 

(Turban, 2008). Vanligtvis kallas B2C för (elektronisk) detaljhandel.  Fördelen med e-handel i 

jämförelse med en fysisk butik är tillgängligheten för kunden, som också helt kontrollerar 

köpsituationen. Nackdelen är att den hjälp man kan få i en fysisk butik saknas. Fördelarna för 

företagen är att e-handeln ger stora möjligheter att kontrollera kundernas köpbeteende, vilket ger 

möjlighet att anpassa e-handelsplatsen till kunden (Rayport och Jaworski 2001). 

Frågan om vad som menas med e-handel är svår att besvara med utgångspunkt i de empiriska data 

som samlats in genom intervjuerna med företagen. Det vi kan säga är att samtliga e-handelsföretag 

som medverkar i vår empiriska studie har egenskaper som motsvarar den beskrivning som ges av e-

handel i vårt teoretiska ramverk: 

 de använder sina webbplatser för att sälja varor och/eller tjänster 

 de är av typen B2C, dvs. de har privatpersoner som kunder 

 de tar emot beställningar och betalningar från kunderna via webbplatsen 

 de levererar sina varor och/eller tjänster fysiskt via frakt eller elektroniskt 

 vissa av företagen har även fysiska butiker (huruvida företagen upplever några särskilda för- 

eller nackdelar med elektronisk handel jämfört med traditionell handel i fysisk butik framgår 

dock inte av vår empiri) 

Vår empiri bidrar i detta avseende till att bekräfta att den teoretiska definitionen av e-handel 

stämmer överens med hur e-handel ser ut och går till i praktiken. 

Delfråga b) Vad menas med användbarhet i e-handelssammanhang? 

I vår teoretiska undersökning har vi hittat nedanstående definitioner av användbarhet i e-

handelssammanhang.  
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ISOs definition av användbarhet lyder: 

"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." (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen och Göransson 2002) 

 

Nielsen (2001) anger följande kriterier för användbarhet på en webbplats. För att en webbplats skall 

uppfattas som användbar av användaren måste den vara: 

 

 lätt att lära 

 effektiv att använda 

 lätt att komma ihåg  

 ha få fel  

 subjektivt tilltalande 

 

Santto Tajakkas (2004) definition skiljer sig från ISO och Nielsen genom att användbarhet ses som en 

process, inte ett mål, för att uppnå önskade effekter i användning.  

 

Vår teoretiska undersökning visar också att det finns olika sätt att relatera användbarhet och 

användarvänlighet till varandra: Gulliksen och Göransson (2002) menar att användarvänlighet är det 

begrepp som används ”i dagligt tal” när man talar om användbarhet, medan interaktionsdesignern 

Mikael Sköld (2006-11-12) och informationsarkitekten Kristin Emilsson Hammarberg (2010-06-20) 

menar att begreppet användarvänlighet kan ses som användarcentrerat utan krav på att produkten 

kan användas för att utföra en viss uppgift. Användbarhet är med andra ord lika med 

användarvänlighet plus nytta. 

Begreppet upplevelsebaserad utveckling – user experience – innebär enligt Gulliksen och Göransson 

(2002, s. 58) att användaren ska ha en ”positiv stund” tillsammans med produkten närhelst han eller 

hon konfronteras med den. User experience avser ”hela processen”, från det att en kund ser en 

produkt på hyllan i butiken till det att han eller hon köper och använder produkten. Gulliksens och 

Göranssons (2002) definition av user experience verkar på detta sätt ha en bredare betydelse än 

användbarhet. 

Inget av företagen i vår studie använder ordet användbarhet när de talar om utvecklingen av sina 

webbplatser, utan använder istället följande ord och begrepp: kundupplevelse, user experience, 

användarvänlighet, enkelhet och tydlighet. 

Företagens användning av orden kundupplevelse och user experience verkar i stort sett motsvara 

den beskrivning av user experience som framkommit i vår teoretiska undersökning, på så sätt att 

orden har en bredare innebörd än användbarhet och omfattar kundernas totala köpupplevelse och 

kontakt med företagen. 

Det är inte helt klart vilken innebörd företagen lägger i begreppet användarvänlighet, men både 

användarvänlighet, enkelhet och tydlighet ryms inom begreppet användbarhet. Enkelhet och 

tydlighet ingår på så sätt att motsatserna, svårt och otydligt, emotsäger användbarhet. 
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Delfråga c) Vad anses som god användbarhet på en webbsida? 

Vår teoretiska undersökning visar att bl.a. följande riktlinjer inom interaktionsdesign, 

informationsdesign och grafisk design bör beaktas för att uppnå god användbarhet på en webbsida: 

(Interaktionsdesign) 

 Ett välutformat navigationsgränssnitt måste vara utvecklat för att passa användarnas behov 

och tänkesätt. 

 En välplacerad och lättanvänd sökfunktion som hjälper användaren att göra relevanta och 

effektiva sökningar 

 Tydlig återkoppling på de handlingar som användaren utför på webbplatsen 

 Ur användarens synvinkel tydliga och lättbegripliga felmeddelanden 

 

(Informationsdesign) 

 Informationen på webbplatsen måste vara relevant, tillförlitlig och saklig 

 Språket på webbplasten måste anpassas till användaren och dennes beteende på webben 

 

(Grafisk design) 

 All grafik som är omotiverad eller inte uppfyller ett specifikt syfte bör tas bort från 

webbplatsen, då forskning inte har påvisat något samband mellan tjusig grafik och ökad 

upplevelse av användbarhet 

Ovan beskrivna riktlinjer har tagits fram genom internationellt bedriven forskning av bl.a. Jakob 

Nielsen. Dessa riktlinjer kallas även för best practice, och nästan hälften av företagen i vår studie 

uppger att de ”följer best practice” i utvecklingen av sina webbplatser, bl.a. i användningen av pop-

upfönster. Ett företag nämner även att de medvetet valt att frångå vissa best practice-principer i 

utformningen av webbplatsens navigering i syfte att åstadkomma en viss effekt i användningen av 

webbplatsen. 

I övrigt säger många av företagen (både de som följer best practice och de som inte gör det) att de 

litar mycket på sin egen erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar på deras respektive 

webbplatser.  I likhet med Nielsens (2001) observation att ”webben som helhet” styr hur enskilda 

webbplatser ser ut, verkar företagen ha förstått att deras kunder inte gillar när gränssnittet avviker 

för mycket från normen, och försöker således anpassa utvecklingen av webbplatserna därefter. 

Delfråga d) Påverkar valet av systemlösning möjligheten att arbeta med 

användbarhet? 

Vår teoriska undersökning har visat att det finns två typer av system, skräddarsydda system och 

paketlösningar. 

Ett skräddarsytt system har utvecklats för att passa företagets specifika krav på systemet och kan 

utvecklas antingen av företaget självt eller med hjälp av extern kompetens. En paketlösning är en 

färdig standardlösning som kan vara mer eller mindre anpassningsbar till företagets behov (Fitzgerald 

2006, se Beynon-Davies 2009 s. 350). 
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Väljer företaget en skräddarsydd lösning står man inför ytterligare ett val; att utveckla själva eller att 

anlita extern kompetens. Väljer man att utveckla systemet med extern kompetens är det viktigt att 

de externa utvecklarna får en klar bild över vad företaget vill ha och att användbarhetsarbete finns 

med i kraven om det är något företaget önskar (se vidare kap 3.4.4 Problem och svårigheter i 

systemutvecklingsprojekt ). 

Teorin menar med andra ord att de skräddarsydda systemen ger möjlighet att utforma systemet 

även ur användbarhetssynpunkt, medan paketlösningarna kan ha begränsningar i sin 

anpassningsbarhet som kan gå ut över systemets användbarhet. 

Vår empiriska studie visar att samtliga medverkande företag har webbplatser som är mer eller 

mindre skräddarsydda för att passa deras verksamheter. Vi kan således inte säga något om hur valet 

av paketlösning påverkar företagens möjligheter att bedriva användbarhetsarbete. 

Inte heller har vi funnit något i vår empiri som tyder på att valet att anlita extern kompetens för 

utvecklingen av webbplatsen skulle ge företagen sämre möjligheter att bedriva 

användbarhetsarbete. 

Delfråga e) Har företagen tillgång till användbarhetsexpertis?  

I vår teoretiska undersökning har vi endast kunnat svara på vad begreppet användbarhetsexpertis 

innebär, inte hur utbredd tillgången på expertis är i praktiken.  

Att ha en användbarhetsexpert betyder att det finns någon i utvecklingsteamet som tar ansvar för 

användbarhetsfrågor och det säkerställer också att användbarhetskompetens finns tillgänglig. Det 

ökar möjligheten för att den färdiga webbplatsen uppnår en god användbarhet. 

Det finns flera olika yrkestitlar som arbetar med användbarhet. Ett problem är att de olika 

yrkesrollerna inte är klart definierade vad gäller arbetsuppgifter och en person kan ha olika 

yrkestitlar beroende på var de arbetar även om arbetsuppgifterna är desamma.  

Ottersten och Berndtsson (2002) anger följande roller; användbarhetsarkitekt, kartläggare, 

interaktionsdesigner, användbarhetsexpert, testledare och grafisk formgivare. 

Ottersten och Berndtsson (2002) nämner även användaren och beställaren bland de roller som är 

inblandade i användbarhetsarbetet. Även om dessa roller kan medverka i användbarhetsarbetet eller 

påverka resultatet väljer vi att inte se dessa som användbarhetsexperter, då dessa inte nödvändigtvis 

besitter kunskaper i användbarhetsarbete. 

Vår empiriska studie visar att åtta av de elva medverkande företagen har eller har haft tillgång till 

användbarhetsexpertis, antingen i den egna personalen eller via externa utvecklingsföretag.  

De ord som oftast används av företagen för att beskriva den expertis de har eller har haft tillgång till 

är ”användbarhetsexpert” eller ”interaktionsdesigner”. Ett av företagen hade en interaktionsdesigner 

som dessutom ansvarade för utförandet av användartester, och denna person skulle således även 

kunna klassificeras som testledare alternativt användbarhetsexpert enligt Otterstens och 

Berndtssons (2002) definition.  
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Några företag i studien har använt sig av reklambyråer, designers, art directors eller webbdesigners. 

Dessa yrkesroller skulle kunna motsvara Otterstens och Berndtssons (2002) definition av grafisk 

formgivare, dock är det oklart om personerna bakom rollerna har kunskaper inom användbarhet. 

Användbarhetsarkitekt och kartläggare är således de enda typer av användbarhetsexpert som till 

synes inte finns representerade bland företagen i studien. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att 

de arbetsuppgifter som dessa roller ansvarar för (koordination av användbarhetsaktiviteter 

respektive insamling och definition av krav från målgruppen) inte utförs av andra yrkesroller på 

företagen. 

Delfråga f) Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker kan användas för 

att uppnå användbarhet? 

Utvecklingsmodeller 

Vår teoretiska undersökning har visat att valet av utvecklingsmodell kan påverka möjligheten att 

uppnå god användbarhet på en webbplats: nackdelarna med den traditionella vattenfallsmodellen 

avser främst att kraven på systemet måste vara kända i förväg och att fel inte upptäcks förrän i slutet 

av utvecklingsprocessen. Till de nyare utvecklingsmodellerna hör de iterativa och inkrementella 

modellerna där spiralmodellen är en av de mest kända. Dessa modeller bygger på 

vattenfallsmodellen men tillåter en cyklisk process där det finns möjligheter att förfina och omarbeta 

kraven och testa under utvecklingens gång. En förlängning av de iterativa och inkrementella 

modellerna är de agila utvecklingsmetoderna som är iterativa, inkrementella och lägger fokus på att 

producera fungerande programvara i samarbete med användarna. De iterativa, inkrementella och 

agila utvecklingsmodellerna har bättre stöd för att ta tillvara på användarnas behov. 

I vår empiriska studie nämner fem av företagen att de använder sig av en iterativ eller agil 

utvecklingsmodell. Av dessa nämner två företag att de arbetar enligt SCRUM. Företag 1 som anger 

att de arbetar mestadels agilt nämner att den modell som föreskrivs av koncernen är en typ av 

vattenfallsmodell. Enligt företag 1 är denna modell olämplig för deras arbete då den passar bäst för 

projekt som är större än de Företag 1 vanligtvis genomför samt att den inte lämnar utrymme för 

användbarhetstester. Detta stöder teorin om att vattenfallsmodellen inte lämpar sig så väl för 

användbarhetscentrerade projekt. 

Metoder, tekniker och verktyg 

Vidare har vår teoretiska undersökning visat att det finns metoder, tekniker och verktyg som kan 

användas inom ramen för den valda systemutvecklingsmodellen för att främja användbarhet. Bland 

de som används under utvecklingens gång (innan lanseringen av webbplatsen) är målgruppsanalys, 

konkurrentanalys, personas, scenarier och storyboards, prototyper, användar- och uppgiftsanalys, 

expertutvärdering/heuristisk utvärdering och användartester. De metoder som används efter 

releasen av e-handelsplatsen är betatester/pre-releasetester, A/B-tester, webbanalys, kundfeedback 

och enkätundersökningar. 

Vår empiriska studie visar att nästan alla metoder, tekniker och verktyg som identifierats i den 

teoretiska undersökningen används av de medverkande företagen, dock i varierande utsträckning. 

Den enda metod som tillsynes inte används är expertutvärdering/heuristisk utvärdering, även om vi 
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inte kan utesluta att de företag som har tillgång till användbarhetsexpertis har använt sig av denna 

metod.  

Av de aktiviteter som utförs innan release är användartester vanligast och utförs av sju av företagen, 

dock använder vissa av företagen medlemmar ur sin egen personal som testpersoner.  I likhet med 

resultaten av Usability Partners undersökning av användbarhetsarbete inom e-handel (Ström 2010) 

tenderar e-handelsföretagen i vår studie att utföra majoriteten av användbarhetsaktiviteterna efter 

releasen av webbplatsen. De vanligaste aktiviteterna som då utförs är webbanalys (för vilket Google 

Analytics är det vanligaste analysverktyget) tätt följd av kundfeedback. 

Delfråga g) Har företagen några specifika användbarhetsmål? 

Vår teoretiska undersökning har visat att följande information behövs för att utforma 

användbarhetsmål enligt ISO 9241-11 (se Gulliksen och Göransson, 2002, s. 72): 

 en beskrivning av användarens mål och intentioner 

 en beskrivning av användningssammanhanget, inklusive användarna, uppgifterna, 

utrustningen och miljön  

 målen eller faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse enligt ISOs 

(9241-11 1998) definition 

Inget av företagen i vår empiriska studie har angett att de följer ISOs mall i utformningen av målen 

för webbplatserna. Företag 5 är det företag i vår studie vars målsättningar för webbplatsen närmast 

kan liknas vid ISO-mallen, på så sätt att de är medvetna om vilka användarna är (funktionshindrade 

och personer med utländsk bakgrund), vilken teknisk utrustning användarna har (webbläsare 

speciellt utvecklade för synskadade) samt vad användarnas mål och intentioner är (att kunna läsa 

trots nedsatt syn, att kunna förstå trots att svenska inte är modersmålet). Den punkt som saknas för 

att företag 5 definitivt ska kunna sägas ha användbarhetsmål enligt ISOs definition är målen eller 

faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. 

Vidare har vår teoretiska undersökning har också visat att s.k. riktlinjer och Style Guides kan fungera 

som ett komplement till användbarhetsmålen. Det finns olika typer av riktlinjer, bl.a.: 

 Generella designprinciper och tumregler (heuristik): designprinciper som anses vara ”bra” 

baserat på forskning och erfarenhet, även kallat best practice. 

 Internationella standarder: ”bra” designprinciper som tagits fram i enlighet med 

internationell konsensus. 

 Plattformsspecifika Style Guides: designregler för en specifik teknisk plattform som syftar till 

att skapa ett gemensamt utseende och känsla (”look and feel”). 

Fem av företagen i vår studie har sagt att de följer ”best practice” i utformningen av webbplatserna. 

Ett exempel är företag 6 som säger att de följer best practice i bl.a. användningen av pop-upfönster.  

Några av företagen i studien säger att de har som målsättning att det ska finnas en ”samstämmighet” 

mellan webbplatserna och företagens fysiska butiker. Denna samstämmighet rör både 

webbplatsernas utseende och kundernas upplevelse av dem, dock är det oklart om denna 

målsättning finns dokumenterad i form av officiella Style Guides inom företagen. Företag 2, som inte 
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har fysiska butiker, säger att de har vissa ”designriktlinjer” som de måste följa i utvecklingen av 

webbplatsen, vilket också skulle kunna vara en typ av plattformsspecifik Style Guide.  

I övrigt säger flera företag att de har som mål att webbplatserna ska vara så ”enkla” och ”tydliga” 

som möjligt, samt att de vill skapa en bra ”kundupplevelse” eller ”user experience”.  

Enkelhet och tydlighet är egenskaper som kan sägas ingå i ISOs (9241-11 1998) och Nielsens (2001) 

definitioner av vad som utmärker en användbar webbplats, och därför skulle dessa målsättningar 

kunna sägas vara relaterade till användbarhet, även om de inte utgör ”mätbara” användbarhetsmål 

enligt ISOs definition. 

Vår teoretiska undersökning har visat att user experience är ett begrepp som innefattar inte bara 

användbarhet utan även kundens köpupplevelse i en vidare bemärkelse, så på detta sätt kan 

företagens vilja att skapa en bra kundupplevelse också sägas vara en typ av användbarhetsrelaterad 

målsättning, om än inte en mätbar sådan. 

Delfråga h) Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om användbarhetens 

betydelse? 

Resultatet av vår teoretiska undersökning av denna delfråga grundar sig på två tidigare utförda 

studier av användbarhetsarbete inom svensk e-handel (Piatidis 2003, Ström 2010). Båda studierna 

tyder på att majoriteten av e-handelsföretagen är medvetna om vikten av god användbarhet på e-

handelsplatserna, även om graden av utfört användbarhetsarbete varierar avsevärt från företag till 

företag. Med tanke på att det skiljer sju år mellan de två studierna, verkar det som om prioriteringen 

av användbarhetsarbete i utvecklingsprocessen och/eller kunskapen om hur man uppnår god 

användbarhet inte nämnvärt har förbättrats sedan början av 2000-talet.  

Resultaten av vår egen empiriska studie liknar resultaten av tidigare utförda studier. Samtliga företag 

i vår studie bedriver åtminstone någon form av användbarhetsarbete. I vilken utsträckning 

användbarhetsarbete bedrivs varierar dock från företag till företag, likaså under vilken fas (före eller 

efter lansering av webbplatsen) av utvecklingen som användbarhetsarbetet utförs. Liksom företagen 

i de tidigare studierna tenderar de medverkande företagen i vår studie att förlägga merparten av 

användbarhetsarbetet till senare utvecklingsfaser, speciellt till efter lanseringen av webbplatsen. 

Något som inte framgår av de tidigare utförda studierna är huruvida de studerat företagens tillgång 

till utbildad användbarhetsexpertis. Detta är något som vi själva tittat på i vår egen studie, då vi dels 

anser att tillgänglig användbarhetsexpertis gynnar användbarheten, men också för att företagens 

tillgång till användbarhetskompetens bidrar till vår uppfattning om hur medvetna företagen är om 

vikten av användbarhet. 

Vi tolkar resultaten av vår egen studie som att det idag finns en allmänt utbredd medvetenhet om 

vikten av användbarhet bland svenska e-handelsföretag, även om det faktiska utrymme som arbetet 

med användbarhet får i utvecklingsprocessen varierar mellan företagen. Vidare tyder jämförelsen av 

resultaten av vår egen studie med resultaten av de tidigare utförda studierna på att denna 

medvetenhet inte har ökat märkbart sedan början av 2000-talet. 

Eftersom företagens uppfattning om användbarhetens betydelse är så pass likartad, medan det 

arbete de utför för att uppnå användbarhet skiljer sig relativt mycket åt, är vi benägna att tolka detta 
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som att företagens kunskaper om vad som krävs för att uppnå användbarhet är mindre än 

medvetenheten om dess betydelse, även om det kan finnas andra orsaker till att 

användbarhetsarbete inte prioriteras (se kap 4.4, delfråga i). 

 

Delfråga i) Vilka hinder upplever företagen i utvecklingsarbetet?  

Vår teoretiska undersökning visar att otydliga syften, oklara målsättningar och krav, tids- eller 

resursbrist, intressenter, kommunikation och valet av utvecklingsmodell kan utgöra generella hinder 

till framgång i systemutvecklingsprojekt (Tonnquist, 2010). 

Vidare har vår undersökning visat att dessa typer av hinder kan få konsekvenser för arbetet med 

användbarhet. Bristande resurser kan t.ex. leda till att man börjar utföra användartester för sent, på 

fel sätt och av fel orsaker. Olika intressenter kan ha olika åsikter om vad som gör en sida bra, vilket 

kan leda till intressekonflikter. Skillnaderna mellan önskemål och genomförande kan vara så stora att 

de utgör ett problem och det kan också vara så att den som har befogenheter att ta beslut inte vill 

lyssna på negativa synpunkter (Krug 2006). 

Ytterligare faktorer som kan försvåra användbarhetsarbetet är en negativ syn på användarna (t.ex. 

att de är ”dumma”), att man redan anser sig känna till deras behov, att utvecklarna överför sina 

personliga åsikter till användarna samt att sajtens huvudfokus är ”ändå inte är att sälja”. Att man har 

köpt en paketlösning kan medföra att webbplatsen uppfattas som ”användartestad och klar” (Piatidis 

2003, Ström 2010).  

Resultaten av vår empiriska studie visar att tid, personal och pengar är de största resursbristerna som 

hindrar företagen i deras utvecklingsarbete. Vissa av företagen säger uttryckligen att bristande tid 

och pengar är orsaken till att de inte kan eller hinner utföra vissa användbarhetsaktiviteter (såsom 

användartester och prototypframtagning), men i övrigt verkar bristande resurser vara ett generellt 

hinder i företagens utvecklingsarbete, snarare än användbarhetsrelaterat. 

Vidare nämner tre företag underliggande teknik som en orsak till att de inte kan göra de ändringar de 

vill på webbplatsen. Huruvida dessa önskade förändringar har något med användbarhet att göra är 

dock oklart, varför detta hinder får ses som generellt snarare än användbarhetsrelaterat (även om 

man kan tänka sig att en icke flexibel teknisk plattform får konsekvenser även för 

användbarhetsarbetet). 

Ett av företagen nämner att de är missnöjda med sin nuvarande arbetsmetodik, vilken är en typ av 

vattenfallsmetod. En av de upplevda bristerna med metoden ligger enligt företaget i det faktum att 

metoden inte ger utrymme för användartester, och ”bristfällig arbetsmetodik” skulle sålunda kunna 

ses som ett hinder för användbarhetsarbete inom systemutveckling.  

Förutom olika typer av resursbrist finns det i övrigt ingen större samstämmighet mellan å ena sidan 

de problem och svårigheter som identifierats i vår teoretiska undersökning, och å andra sidan de 

hinder som företagen i vår empiriska studie säger sig uppleva i utvecklingsarbetet. T.ex. har inget av 

företagen sagt att de tycker att kunderna är ”dumma”. Däremot har en del av dem sagt att 

användarna ibland uttrycker sig på ett okonstruktivt sätt (”det ser tråkigt ut”), vilket bl.a. får 

konsekvensen att den feedback de får från användarna inte alltid kan användas för att förbättra 

webbplatserna. 



 

93 

 

Företag 4 anser att bristande stöd från viktiga intressenter kan vara en orsak till att företag i 

allmänhet inte kan arbeta med användbarhet. Detta är visserligen inte ett problem som företaget i 

fråga upplever i utvecklingen av sin egen webbplats, dock verkar det i detta avseende finnas en 

överenstämmighet med den teoretiska undersökningen, vilken också har visat att bristande stöd från 

ett företags ledning kan påverka användbarhetsarbetet negativt. 

Vi har tidigare observerat att vissa av företagen i vår studie utför användartester med egen personal, 

vilket skiljer sig från hur användartester bör utföras enligt resultaten av vår teoretiska undersökning. 

Förutom att det finns logistiska och ekonomiska fördelar med att utföra användartester på detta sätt 

så tror vi att ytterligare en anledning till att använda den egna personalen kan vara en underliggande 

uppfattning om att ”alla användare är som oss”, och att utvecklarna (som vår teoretiska 

undersökning har visat) sålunda överför sina personliga preferenser till de tilltänkta användarna. Att 

det skulle vara på detta vis är dock inget som bekräftats av företagen själva, utan får ses som 

spekulation från vår sida. 

Delfråga j) Skulle företagen prioritera användbarhet om de hade möjlighet? 
Denna fråga är svår att besvara med utgångspunkt i vår teoretiska undersökning. Tidigare 

undersökningar (Piatidis 2003, Ström 2010) har visat att det finns en medvetenhet om vikten av 

användbarhet bland svenska e-handelsföretag, men att denna medvetenhet inte nödvändigtvis är 

tillräcklig för att företagen ska prioritera användbarhet i utvecklingsarbetet. 

 Vår empiriska studie speglar dessa resultat, på så sätt att den visar att det inte är säkert att 

företagen skulle lägga ner mer arbete på just användbarhet om man hade obegränsat med resurser. 

Sju av de intervjuade företagen nämner dock att de skulle införa fler aktiviteter som främjar 

användbarhet.  

Övriga företag i studien (utom ett) säger att de skulle satsa mer på att utöka eller förändra 

funktionaliteten på sina webbplatser, och/eller testa nya idéer. Även om fler funktioner inte 

nödvändigtvis leder till ökad användbarhet, anser vi de företag som vill satsa på mer funktionalitet 

har en vilja att göra sina webbplatser bättre för kunderna. 

Ett av företagen utmärker sig på så sätt att de säger att obegränsade resurser inte skulle medföra 

någon större skillnad i sättet att arbeta med webbplatsen. 

5.2 Resultat 

Delfråga a) Vad menas med e-handel? 
Följande egenskaper kännetecknar e-handel: 

 

 Webbplatsen används för att sälja varor och/eller tjänster. 

 I denna uppsats åsyftar e-handel företag av typen B2C, dvs. det har privatpersoner som 

kunder. 

 Företaget som bedriver e-handel tar emot beställningar och betalningar från kunderna via 

webbplatsen. 

 Företaget levererar sina varor och/eller tjänster till kunderna fysiskt via frakt eller 

elektroniskt. 
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Delfråga b) Vad menas med användbarhet i e-handelssammanhang? 
 

Det finns många definitioner av användbarhet. Oavsett vilken definition man använder sig av, så 

handlar användbarhet i e-handelssammanhang om att kunden ska kunna genomföra ett köp så 

problemfritt och behagligt som möjligt via en e-handelswebbplats. 

Begreppet användbarhet kan gå och inrymmas under många alternativa beteckningar: 

användarvänlighet, enkelhet, tydlighet, kundupplevelse och user experience. Oavsett vilket av dessa 

ord man använder sig, så är målet detsamma. 

Delfråga c) Vad anses som god användbarhet på en webbsida? 

Det finns diverse vedertagna riktlinjer, i folkmun kallat best practice, inom interaktionsdesign, 

informationsdesign och grafisk design som anses främja god användbarhet på en webbplats. När 

dessa tillämpas i utformningen av en e-handelssida och kunden kan utföra sitt köp utan problem kan 

man anse att sidan har en god användbarhet. Dock är det viktigt att inte enbart förlita sig på 

vedertagna riktlinjer utan att även ta hänsyn till vad de faktiska kunderna anser om webbplatsen. 

Delfråga d) Påverkar valet av systemlösning möjligheten att arbeta med 

användbarhet? 

Eftersom samtliga företag i vår empiriska studie har webbplatser som är mer eller mindre 

skräddarsydda för att passa deras verksamheter, kan vi inte säga något om hur valet av paketlösning 

påverkar företagens möjligheter att bedriva användbarhetsarbete i utvecklingen av sina webbplatser.  

Vidare har vi inte funnit några belägg för att extern utveckling av skräddarsydda system skulle 

påverka företagens möjligheter att arbeta med användbarhet negativt. 

Delfråga e) Har företagen tillgång till användbarhetsexpertis?  

Användbarhetsexperten säkerställer ansvaret och kompetensen för användbarhet under 

utvecklingen. Ottersten och Berndtsson (2002) nämner flera olika yrkestitlar, men de ord som 

används av företagen i vår undersökning är ”användbarhetsexpert” eller ”interaktionsdesigner”.  

Sju företag har haft tillgång till användbarhetsexpertis och tre företag har använt sig av vad Ottersten 

och Berndtsson (2002) skulle kunna kategoriseras som grafisk formgivare (designers, art directors 

eller webbdesigners samt anlitande av reklambyråer), men det framgår inte om dessa personer även 

haft användbarhetskompetens. Endast ett företag har saknat tillgång till användbarhetsexpertis 

under utvecklingsarbetet. 

Delfråga f) Vilka modeller, metoder, verktyg och tekniker kan användas för 

att uppnå användbarhet? 

Det finns två huvudsakliga typer av utvecklingsmodeller som kan påverka användbarhetsarbetet: 

vattenfallsmodellen kontra iterativa och agila modeller. Av vår empiriska studie framgår det att fem 

av företagen använder sig av en iterativ eller agil utvecklingsmodell.  
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Följande metoder, tekniker och verktyg kan användas inom ramen för den valda 

systemutvecklingsmodellen för att främja användbarhet: målgruppsanalys, konkurrentanalys, 

personas, scenarier och storyboards, prototyper, användar- och uppgiftsanalys, 

expertutvärdering/heuristisk utvärdering och användartester, betatester/pre-releasetester, A/B-

tester, webbanalys, kundfeedback och enkätundersökningar. 

Vår empiriska studie visar att nästan alla dessa metoder, tekniker och verktyg finns representerade 

bland de medverkande företagen. Den enda metod som inte nämns av företagen är 

expertutvärdering/heuristisk utvärdering. 

Webbanalys, kundfeedback och användartester hör till de vanligaste aktiviteterna. Bland de 

medverkande företagen märks en tydlig tendens att förlägga merparten av 

användbarhetsaktiviteterna till senare utvecklingsfaser eller efter lanseringen av webbplatserna. 

Delfråga g) Har företagen några specifika användbarhetsmål? 

Inget av företagen i vår empiriska studie har mätbara användbarhetsmål som matchar ISOs definition 

av begreppet. Däremot har flera av dem användbarhetsrelaterade riktlinjer och Style Guides som de 

följer i utvecklingen av sina webbplatser. Dessa riktlinjer är främst av typen best practice. Företagen 

har även användbarhetsrelaterade målsättningar i form av webbplatserna skall vara enkla och tydliga 

samt att de vill skapa en så bra kundupplevelse eller user experience som möjligt. 

Delfråga h) Hur medvetna är svenska e-handelsföretag om användbarhetens 

betydelse? 

Vår egen studie visar att alla företagen är medvetna om användbarhetens betydelse. Det skiljer dock 

stort mellan de som gör minst och mest. Våra resultat stämmer relativt bra överens med tidigare 

undersökningar och de flesta företagen ligger någonstans i mitten av skalan när det gäller frekvensen 

av användbarhetsarbete. Det är vanligast att företagen lägger användbarhetsaktiviteter sent i 

utvecklingsprocessen och den vanligaste användbarhetsaktiviteten är webbanalys. Den största 

skillnaden när det gäller medvetenhet ligger i vad som krävs för att uppnå användbarhet. 

Delfråga i) Vilka hinder upplever företagen i utvecklingsarbetet? 

Det finns många olika faktorer som kan upplevas som hinder i systemutvecklingen. Bland företagen i 

vår empiriska studie förekommer dock endast tre huvudsakliga typer av hinder: resursbrist i form av 

tid, pengar och/eller personal, begränsningar i form underliggande teknik samt missnöje med den 

arbetsmetodik som används.  

I några fall är bristande tid och pengar en direkt orsak till att företagen inte kan eller hinner bedriva 

användbarhetsarbete, men i övrigt verkar bristande resurser vara ett generellt hinder i 

utvecklingsarbetet, snarare än ett användbarhetsrelaterat sådant. 

Huruvida begränsningar i form av underliggande teknik påverkar företagens möjligheter bedriva 

användbarhetsarbete framgår inte av vår empiri, varför även detta hinder får ses som generellt 

snarare än användbarhetsrelaterat.  
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Missnöjet med aktuell arbetsmetodik beror delvis på att den aktuella arbetsmetoden inte anses ge 

utrymme för användartester, varför arbetsmetodik sålunda skulle kunna ses som ett hinder för 

användbarhetsarbete inom systemutveckling.  

Delfråga j) Skulle företagen prioritera användbarhet om de hade möjlighet?  

Det inte är säkert att företagen skulle lägga ner mer arbete på just användbarhet om de hade mer 

resurser. Sju av de intervjuade företagen nämner att de skulle införa fler aktiviteter som främjar 

användbarhet.  Övriga företag i studien (utom ett) säger att de skulle arbeta mer med funktioner 

eller testa nya idéer. Även om fler funktioner i sig inte behöver leda till ökad användbarhet anser vi 

att detta speglar en vilja att göra sina webbplatser bättre för kunderna. 

Ett av företagen utmärker sig på så sätt att de säger att obegränsade resurser inte skulle medföra 

någon större skillnad i sättet att arbeta med webbplatsen.  
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6. Utvärdering 
I detta kapitel gör vi en utvärdering av den teoretiska undersökningen och den empiriska studien med 

hjälp av de utvärderingskriterier som presenterats i kapitel 2.8. 

Vår uppsats består av en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska delen utgörs av en 

forskningsbakgrund och ett ramverk som har skapats med hjälp av olika typer av textuella källor. Den 

empiriska delen består av en av oss själva genomförd kvalitativ studie baserad på semistrukturerade 

intervjuer som utfördes per telefon (bortsett från en av intervjuerna som utfördes på plats i 

företagets lokaler). För att säkerställa kvaliteten på den teoretiska och den empiriska delen har vi 

utgått från de utvärderingsmetoder som beskrivs i kapitel 2.8. 

6.1 Utvärdering av uppsatsens teoretiska del 

Äkthet och oberoende 

Som nämnts i avsnitt 2.6.1 har vi i ett antal fall använt oss av andrahandskällor. Majoriteten av dessa 

andrahandskällor består av artiklar och böcker som granskats och publicerats av etablerade 

bokförlag, och vi tror därför inte att det föreligger någon nämnvärd risk för förvanskning av den 

information som vi refererar till i källorna. Ett undantag till detta är de studiebaserade artiklarna av 

Piatidis (2003) och Ström (2010) som säger att svenska e-handlare inte prioriterar användbarhet, och 

som vi hänvisar till i inledningen i vår uppsats. Dessa artiklar har inte publicerats av ett bokförlag, 

utan av ett privat företag, Usability Partners, som har användbarhet som affärsidé. Artiklarna är 

andrahandskällor på så sätt att de hänvisar till två intervjustudier som Usability Partners genomfört, 

och vi har inte haft möjlighet att ta del av de ursprungliga studierapporterna som vi förmodar ligger 

till grund för artiklarna. Dock tror vi inte heller i detta fall att det föreligger någon risk för 

förvanskning eller förfalskning. Denna bedömning gör vi dels eftersom resultaten som presenteras i 

artiklarna inte motsäger eller krockar med resultaten av andra studier och undersökningar (t.ex. 

Silentium 2012) som vi tagit del av, dels eftersom vi erhållit liknande resultat i vår egen studie. 

Andelen vetenskapliga studier som använts i studien skulle kunna uppfattas som något låg. 

Anledningen till detta är att det varit svårt att hitta artiklar som tar upp vårt fokusområde, alltså hur 

och varför företag väljer att arbeta med användbarhet på ett specifikt sätt. Andelen vetenskapliga 

artiklar som berör hur användbarhetsarbetet bör se ut, utvärderingar av befintliga webbplatser eller 

om utvärderingsmetoder är betydlig vanligare. Dessa är givetvis intressanta, men vi tycker att det är 

fel att ta med källor som egentligen inte berör våra forskningsfrågor på grund av att mer relevanta 

källor är få eller saknas. Vidare anser vi att den stora mängd artiklar, blogginlägg och liknande av icke 

vetenskaplig karaktär som finns tillgängligt på Internet visar på att användbarhet på e-handelssidor är 

ett verkligt problem även utanför forskarvärlden. Bristande användbarhet är ett problem för vanliga 

människor och för vanliga företag i vardagen och vi anser att även dessa artiklar kan bidra till att 

stärka relevansen i vår studie.   

Färskhet 

Även om vi så långt som möjligt försökt använda oss av källor som inte är alltför gamla, har detta i 

vissa fall inte varit möjligt. Framför allt i uppsatsens metodkapitel har vi av praktiska skäl ibland 

tvingats använda betydligt äldre källor för att reda ut innebörden av diverse vetenskapliga begrepp. 

Dock anser vi inte att detta är ett problem, eftersom innebörden av vetenskapliga begrepp förändras 
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långsammare än andra typer av kunskap. Att man använder en gammal källa innebär således inte per 

automatik att man går miste om ny information eller nya rön inom området. 

Samtidighet 

Vi anser att samtidighetskravet är uppfyllt då den litteratur och de artiklar vi använt oss av beskriver 

den verklighet så som den sett ut när texten författats. Detta gäller både de böcker vi använt oss av 

och, får man förmoda, använda artiklar. Vi gör det självklara antagandet att artiklarna publicerats i 

samband med studiernas genomförande. 

6.2 Utvärdering av uppsatsens empiriska del 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

För att uppnå objektivitet, vilket enligt Bryman och Bell (2011) motsvarar möjlighet att styrka och 

konfirmera, har vi varit noga med att våra egna värderingar om användbarhet inte ska märkas under 

intervjuerna. När det gäller vårt val att vara försiktig med ordet användbarhet och att inte rikta in 

intervjun specifikt mot användbarhet har vi i efterhand kunnat konstatera att detta gett oss både för- 

och nackdelar. Under intervjuerna tror vi att vi i vissa fall hade kunnat få tydligare svar om vi använt 

oss av mer direkta frågor. Så som vi nu genomförde intervjuerna fick vi många gånger på omvägar 

lirka oss till svaren på det vi ville ta reda på. Kanske har vi också gått miste om information på detta 

sätt. Detta faktorer får givetvis ses som nackdelar. 

De fördelar vi fått genom att inte styra in intervjuerna på användbarhet tror vi ligger i att företagen 

inte försökt ”göra oss till lags”. Ett exempel är frågan om de upplever hinder i samband med 

utvecklingsarbetet och hur de skulle arbeta med webbplatsen om dessa hinder eliminerades. Genom 

att öppet fråga hur de skulle arbeta, snarare än att fråga om de skulle arbeta mer med användbarhet, 

tror vi att vi fått ett ärligare svar på vad de faktiskt prioriterar. Vi tror att företagen kanske hade 

frestats att svara ”ja” på frågan om den istället hade varit inriktad mot användbarhetsarbete, 

speciellt som alla företagen visar på en medvetenhet och en önskan om att erbjuda sina kunder en 

användbar e-handelsplats. 

Pålitlighet 

Uppsatsen beskriver hur vi gått tillväga vid urval och insamling av data till vår studie. Även de 

metoder vi har använt oss av i vår analys av både vår teori och empiri beskrivs. Vidare finns vårt urval 

och vår insamling av data beskrivna på ett sådant sätt att vi anser det möjligt att följa vårt arbetssätt.  

Teorin och empirin har använts för att besvara våra forskningsdelfrågor både enskilt och tillsammans 

vilket ger läsaren en tydlig koppling mellan teori och empiri. I detta avseende anser vi att vår studie 

har en hög pålitlighet. 

Tyvärr har kvaliteten på inspelningarna i två fall (företag 7 och 10) blivit väldigt dålig, trots att 

utrustningen testades innan intervjuerna. Det faktum att ett par intervjuer inte finns dokumenterade 

i ljudformat har i viss utsträckning påverkat den insamlade empirins pålitlighet, då vi varit helt 

beroende av våra anteckningar för analysen av dessa två fall.  

Ett avsteg har skett från den beskrivna metoden när det gäller insamling av empiri. Även om vår 

metod anger semistrukturerade intervjuer utförda via telefon, har en av intervjuerna utförts som en 

direktintervju på plats i företagets lokaler. Detta gäller företag 4. Orsaken till detta avsteg är att 

företaget själva föredrog att utföra intervjun som en direktintervju, varför vi godtog detta. 
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Direktintervjun utfördes enligt samma intervjumall som telefonintervjuerna, men eftersom det av 

naturliga skäl blir en annan typ av samtal under en direktintervju än vid en intervju utförd via telefon, 

tog denna intervju en dryg timme, till skillnad från telefonintervjuerna som inte varade längre än ca 

40 minuter. I och med att samma intervjufrågor har använts har vi säkerställt att vi erhållit samma 

typ av information från företag 4 som från övriga medverkande företag.  

Intervjun med företag 4 resulterade i en intervjusammanfattning som är mer omfångsrik än övriga 

intervjusammanfattningar. Vi har dock analyserat denna intervju på samma sätt som de övriga, alltså 

i form av en delanalys där vi fokuserar på de aspekter som är intressanta för våra forskningsfrågor. I 

detta avseende tror vi inte att intervjuförfarandet har påverkat pålitligheten i resultatet. Däremot 

finns det en möjlighet att vi inte till fullo har utnyttjat potentialen i detta utökade material, då de 

aspekter av materialet som varit irrelevanta för våra forskningsfrågor inte har bearbetats. 

Vi kan konstatera att det varit lättare att genomföra direktintervjun på så sätt att vi personligen 

upplever det enklare att föra ett samtal med en okänd person ansikte mot ansikte än över telefon. Vi 

tror att kvaliteten på det insamlade materialet från denna intervju är relativt likartad kvaliteten på 

materialet från övriga intervjuer. Vi grundar detta på att vi i efterhand har behövt kontakta även 

detta företag med kompletterande frågor angående deras utvecklingsarbete. Dock tror vi att det 

faktum att intervjun utfördes ansikte mot ansikte kan ha gjort det enklare för företaget att förklara 

sitt arbete, t.ex. genom möjligheten att visa dokument och arbetsverktyg i ett förtydligande syfte. 

Detta kan i sin tur ha gjort det enklare för oss att förstå vad just detta företag menar med ett 

specifikt ord eller begrepp, till skillnad från att få det förklarat via telefon. 

Tillförlitlighet 

En konsekvens av att två av inspelningarna misslyckades är att vi inte kunnat använda oss av dessa 

inspelningar i efterhand för att säkerställa att vi uppfattade det som sades i intervjuerna på rätt sätt. 

Studiens tillförlitlighet har på detta sätt i viss utsträckning påverkats, även om vi varit noga med att 

renskriva och diskutera anteckningarna omedelbart efter intervjuernas slut.  

Under studiens gång genomförde vi två fall av respondentvalidering (företag 4 och 5). Tyvärr har vi 

inte fått samtliga intervjusammanfattningar validerade av respondenterna, vilket annars hade kunnat 

stärka empirins tillförlitlighet ytterligare. Detta gäller framför allt de intervjuer där inspelningarna 

blev av dålig kvalitet. Dock har vi varit noga med att i efterhand kontakta företagen med 

kompletterande frågor, i de fall då vi ansett att det funnits oklarheter i sammanfattningarna. 

Överförbarhet 
När det kommer till överförbarhet vill vi nämna att den förståelse vi fått om hur svenska e-

handelsföretag arbetar med användbarhet inte huvudsakligen ligger på det individuella planet. Alla 

företag vi intervjuat har sitt eget sätt att arbeta på och det finns ingen generell mall som företagen 

följer. Den huvudsakliga förståelsen ligger på det övergripande planet, där vi, trots det ringa antalet 

intervjuer, kan se en tendens bland företagen att förlägga merparten av användbarhetsarbetet till 

efter release av webbplatsen. Vi har även observerat att orsakerna till att inte arbeta med eller 

prioritera användbarhet tenderar att vara snarlika mellan företagen. 

Eftersom tendenserna i vår empiri är relativt tydliga, tror vi att en replikering av vår undersökning 

skulle ge liknande resultat i bemärkelsen att vissa företag jobbar mer med användbarhet och andra 

mindre, och att samma mönster skulle märkas i företagens sätt att arbeta med användbarhet. Detta 
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under förutsättning att man vänder sig till b2c-företag som har skräddarsydda e-handelswebbplatser. 

Vi tror därför att vår studie har ett visst mått av överförbarhet på just denna typ av företag.  

Vi tror att paketlösningar10 är vanligare bland små företag då det ofta är billigare att köpa en 

paketlösning än att utveckla en skräddarsydd11 webbplats. Tyvärr medverkade inga företag som har 

paketlösningar i vår studie och vi kan därför inte säga något om hur företag som använder sig av 

denna typ av lösning ser på och arbetar med användbarhet på sina webbplatser. Vi tror därför inte 

att resultaten av vår studie kan överföras på företag som använder sig av paketlösningar för sina e-

handelssidor. 

  

                                                             
10

 Paketlösning: en färdig standardlösning som kan vara mer eller mindre anpassningsbar till företagets behov 
11

 Skräddarsytt system: ett system som har utvecklats för att passa företagets specifika krav på systemet och 
kan utvecklas antingen av företaget självt eller med hjälp av extern kompetens 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel besvarar vi våra huvudsakliga forskningsfrågor genom att relatera till och diskutera 

svaren på forskningsdelfrågorna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens konsekvenser för 

forskningsområdet informatik samt ett avsnitt med förslag på vidare forskning. 

7.1  Hur arbetar svenska e-handelsföretag med 

användbarhet under utvecklingen av sina webbplatser? 

Stor variation mellan företagen 

Hur och i vilken utsträckning svenska e-handelsföretag jobbar för att göra sin webbplats användbar 

varierar stort från företag till företag. Vissa företag utför relativt många användbarhetsfrämjande 

aktiviteter för att förbättra sin webbplats, medan andra utför relativt få. Ett antagande som är 

frestande att göra i detta avseende är att ju mer beroende ett e-handelsföretag är av sin webbplats 

för att tjäna pengar (vilket vi tror kan vara fallet om företaget inte har fysiska butiker), desto mer 

arbete lägger man ner på att göra webbplatsen användbar för kunderna. Detta är dock inget vi funnit 

belägg för i vår studie, utan får ses som spekulationer från vår sida som uppkommit genom de 

diskussioner vi haft under arbetet. 

Mest krut på post-releaseaktiviteter 

I likhet med tidigare utförda undersökningar (Piatidis 2003, Ström 2010) så visar resultaten av vår 

studie en tendens bland företagen att förlägga merparten av användbarhetsarbetet till efter 

lanseringen av webbplatsen. Att företagen arbetar mest med användbarhet efter lanseringen av 

webbplatsen betyder dock inte nödvändigtvis att de uppfattar de metoder, tekniker och verktyg som 

används i denna fas (t.ex. webbanalys, a/b-testning och kundfeedback) som ”effektivast”. Tvärtom 

har vår studie visat att t.ex. kundfeedback kan uppfattas som oanvändbar för utvecklingen av 

webbplatsen. Att företagen ändå väljer att använda sig av webbanalys, a/b-testning och 

kundfeedback i så hög utsträckning tror vi snarare kan bero på att dessa aktiviteter är förhållandevis 

billiga, samt att de inte uppfattas som tidskrävande på det sättet att de saktar ner eller försenar 

utvecklingsarbetet. Som vi tidigare observerat är ju brist på tid och pengar bland de främsta 

orsakerna till att en del av e-handelsföretagen i vår studie endast utför begränsat 

användbarhetsarbete på sina webbplatser. Det verkar med andra ord som att uppfattningen att det 

är dyrt och tidkrävande att arbeta med användbarhet i utvecklingen av webbplatsen (se kapitel 

3.4.4.1) fortfarande är utbredd bland svenska e-handelsföretag. Vilka användbarhetsfrämjande 

metoder, tekniker och verktyg som företagen upplever som effektiva, snarare än billiga och 

tidsbesparande, för utvecklingen och förbättringen av webbplatsen skulle dock vara intressant att 

utforska vidare i framtida studier, eftersom resultaten av denna studie inte kan påvisa detta. 

Att samtliga företag i vår studie använder antingen feedback och/eller enkäter för att samla in 

information om vad besökarna tycker om deras webbplatser anser vi är ett tecken på att företagen 

har stark kundfokus och att de vill göra webbplatserna så bra som möjligt för besökarna. Att den 

feedback de får från kunderna inte alltid kan användas för att förbättra webbplatsen beror inte, till 

skillnad från vad tidigare undersökningar säger, på att företagen betraktar sina kunder som ”dumma” 

eller okunniga (se kapitel 3.4.4.1). Som vi observerat i analysen beror det snarare på att kunderna 
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ibland har åsikter om detaljer som inte är rimliga att åtgärda eller att de uttrycker sig på ett sätt som 

gör det svårt att förstå vad de är missnöjda med.   

Vi tror dock att det finns en gräns för hur konstruktiv det går att vara när man som kund ska göra en 

skriftlig utvärdering av en webbplats, oavsett hur väl man uttrycker sig. Därför undrar vi om inte de 

företag som främst förlitar sig på kundfeedback skulle uppleva att de fick ett mer användbart resultat 

om de utöver feedbackfunktionerna och/eller enkäterna även utförde exempelvis användartester för 

att förbättra sina webbplatser. Fördelen med detta är att förutsättningarna för att lansera en bättre 

sida från början ökar och man blir mindre beroende av feedback för att förbättra webbplatsen.  

Bland de utvecklingsaktiviteter som genomförs innan lansering är det främst användartester som 

utmärker sig. Här är det dock vanligt att företagen använder sin egen personal (istället för kunder 

och/eller personer som är representativa för målgruppen) som testpersoner. Vi kan förstå att 

företagen ser flera fördelar med att använda sin egen personal som testpersoner, inte minst av 

logistiska och ekonomiska skäl. Vi tror dock att resultaten av denna typ av användartest kan bli 

missvisande, antingen på grund av testpersonernas inblandning i utvecklingsarbetet, eller på grund 

av att de besitter specifik kunskap i egenskap av företagsanställda, som de verkliga kunderna saknar. 

Att företag på detta sätt väljer att kompromissa i utförandet av användartester skulle möjligtvis 

kunna bero på uppfattningen att ”användarna är som oss själva”. 

Tillit till best practice 

Det är under utvecklingsarbetet, innan releasen, som de största skillnaderna mellan företagen märks. 

Det man främst kan säga är att det är betydligt vanligare att företagen litar på vedertagna riktlinjer 

och den egna erfarenheten om vad som fungerar än att de genomför tester för att säkerställa 

användbarheten på webbplatserna. Att många av företagen i vår studie väljer att lita på den egna 

erfarenheten i utvecklingen av sina webbplaster är inte så konstigt, då de har funnits på marknaden 

länge och dessutom är framgångsrika. Dock tror vi att man genom att lita alltför mycket på 

vedertagna riktlinjer riskerar att gå miste om lösningar som kanske inte följer best practice, men som 

ger ett bättre resultat. Ett exempel på detta kommer från företag 4, som nämner att de genom tester 

har sett att pop-upfönster, vilka enligt vedertagna designriktlinjer bör användas sparsamt, 

uppskattades av företagets kunder i försäljningen av försäkringar. 

Användbarhet är en del av den totala kundupplevelsen 

Inget av företagen använder begreppet användbarhet när de pratar om utvecklingen av sina 

webbplatser, även om ett par av dem använder det närliggande ordet användarvänlighet. De ord 

som företagen oftast använder när de talar om målsättningen med sina webbplatser är en förbättrad 

”kundupplevelse” eller ”user experience”. Den innebörd som företagen tillskriver dessa begrepp 

verkar i stort sett stämma överens med hur begreppet user experience beskrivs i teorin, dvs. att det 

innefattar inte bara användbarhet och användarvänlighet på webbplatsen, utan även kundens 

köpupplevelse i ett bredare perspektiv.  

Att användbarhet är en del av den totala kundupplevelsen är kanske inte så konstigt, då de flesta 

företag i vår studie verkar uppfatta sina webbplatser som en av många ”kanaler” eller ”touch points” 

i kontakten med kunderna. Att de företag som har fysiska butiker vill att det ska finnas en 

samstämmighet mellan webbplats och butik anser vi är en spegling av denna uppfattning. 
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Kundupplevelse har i vårt tycke samband med vem kunden är, alltså företagets målgrupp. Vår studie 

visar dock på att målgruppsanalyser intressant nog är relativt ovanligt bland de intervjuade 

företagen. I vissa fall anser man att målgruppen för e-handeln är den samma som för de fysiska 

butikerna och i andra fall säger man att man vet vilken målgruppen är baserat på att man vet vilka 

som handlar på sidan. Några företag säger visserligen att man försöker anpassa e-handelssidan efter 

målgruppen men målgruppen verkar alltså inte påverka användbarhetsarbetet i speciellt stor 

utsträckning.  

7.2  Varför prioriteras inte alltid användbarhet? 

Svenska e-handelsföretag är medvetna om vikten av användbarhet 

Efter att ha intervjuat företagen är vår uppfattning att det råder en utbredd medvetenhet om 

betydelsen av användbarhet bland e-handelsföretagen. Denna uppfattning baserar vi främst på 

observationen att majoriteten av dem använder eller har använt sig av någon form av 

användbarhetsexpertis i utvecklingsarbetet, att flera av dem har någon form av användbarhetsmål 

(såsom enkelhet och tydlighet) för sina webbplatser, samt att många av dem skulle lägga ner mer 

arbete på användbarhet om de hade mer resurser. 

Vår studie visar dock att större tillgång till resurser inte nödvändigtvis skulle leda till ökad fokus på 

användbarhetsarbete bland företagen.   Inte nödvändigtvis p.g.a. att man inte är medveten om 

vikten av användbarhet, utan för att man helt enkelt är nöjd med webbplatsen som den är. Detta 

skulle då kunna innebära att man är mindre benägen att hitta ytterligare sätt att förbättra sidan. Vi 

tror därför att ett företags inställning till sin webbplats kan vara en orsak till att inte arbeta mer med 

användbarhet. 

Att inte prioritera användbarhet är inte ett tecken på ointresse 

Även om företagens tendens att förskjuta användbarhetsarbetet till senare utvecklingsfaser eller 

efter release kan tolkas som ett tecken på ointresse, visar resultaten av vår studie att så inte är fallet. 

Tvärtom kan det finnas en mängd orsaker till att man som företag inte prioriterar och arbetar med 

användbarhet, varav den främsta är brist på tid, pengar och/eller personal.  

Även om vi inte tvivlar på att bristen på dessa resurser är den främsta anledningen till att en del av 

företagen i vår studie endast bedriver användbarhetsarbete i begränsad utsträckning, så tror vi att 

det är möjligt att företagen i vissa fall överskattar den mängd tid, pengar och personal som faktiskt 

går åt för att bedriva vissa former av användbarhetsarbete. Detta kan möjligtvis förklara varför 

samtliga företag i vår studie föredrar utvecklingsmetoder och verktyg som är förhållandevis billiga, 

såsom olika typer av webbanalys och feedback, samt varför vissa av dem anser att användartester 

drar ut på tiden. Här tycker vi oss åter igen se att uppfattningen att (vissa former av) 

användbarhetsarbete är dyrt och tidskrävande påverkar företagens sätt att arbeta med sina 

webbplatser. 

Ytterligare en orsak som vi tror kan påverka e-handelsföretagens möjligheter att arbeta med 

användbarhet har att göra med i vilken utsträckning de får stöd från viktiga intressenter. Denna 

uppfattning baserar vi på ett uttalande från företag 4, som säger att en viktig förutsättning för att 

bedriva användbarhetsarbete är att de får ”grönt ljus” från relevanta ”stakeholders”. Enligt företag 4 

är budskapet om ”user experience” väl förankrat hos samtliga av företagets intressenter, inklusive 

ledningen, vilket skulle kunna förklara varför företag 4 arbetar så aktivt med användbarhet. Att 
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bristande stöd från intressenter skulle vara en orsak till att de medverkande företagen i vår studie 

inte kan arbeta med användbarhet i den utsträckning de skulle vilja är dock inte något som vi funnit 

stöd för i intervjuerna med övriga företag. 

Att frångå användbarhetsprinciper kan vara ett medvetet val 

Företag 7 har, intressant nog, medvetet valt att frångå de riktlinjer som anses vara best practice när 

det gäller utformningen av navigeringen (dvs. besökarens förutsättningar att ”hitta rätt”) på 

webbplatsen. Detta har gjorts i syfte att uppmuntra besökarna att ströva runt på webbplatsen och 

”inspirera” dem till att köpa saker. Vi tycker oss här se likheter med ett knep som man gärna tar till i 

vanliga livsmedelsbutiker, vilket innebär att mjölk och andra basvaror placeras längst in i butiken för 

att få möjlighet att exponera så mycket som möjligt av övriga varor för kunden. 

I detta fall handlar det alltså inte om att företaget inte kan eller inte har möjlighet att arbeta med 

sina webbplatser som de skulle vilja. Snarare handlar det om ett ställningstagande från företagets 

sida om hur man vill att besökarna ska bete sig på webbplatsen, med tanke på webbplatsens syfte. 

7.3 Konsekvenser för forskningsområdet informatik 

Antalet studier som behandlar användbarhet och konsekvenserna av bristande användbarhet på en 

webbplats är förmodligen oräkneligt. Det finns också gott om studier som beskriver utvärderingar av 

befintliga webbplatser och de metoder och verktyg som används för denna utvärdering. 

Studier som tar upp hur företag som bedriver e-handel via internet ser på användbarhet är däremot 

betydligt färre, likaså studier som fokuserar på hur denna typ av företag arbetar med användbarhet 

och om det finns orsaker till att inte arbeta med användbarhet på det sätt som föreskrivs i 

litteraturen (se t.ex. Nielsen 2001, kapitel 3.3.2). Frånvaron av denna typ av studier bidrog till valet av 

ämne för vår c-uppsats. 

Den undersökning (Silentium 2012, se kapitel 1.1) som har visat att e-handelswebbplaster uppfattas 

som svåranvända och den litteratur (se t.ex. Molich 2002, Nielsen 2001, kapitel 3.3.2) som beskriver 

riktlinjer och designprinciper för hur en användbar webbplats ska se ut och fungera utgår från 

användarens/kundens syn på användbarhet. I denna bemärkelse bidrar vår studie med ett nytt 

perspektiv på användbarhet, då vi beskriver begreppet ur e-handelsföretagens perspektiv. Företagen 

får själva komma till tals på ett sätt som inte är så vanligt i studier om användbarhet. 

Vidare bidrar vår studie till att bekräfta resultaten av tidigare utförda undersökningar av Usability 

Partners (Piatidis 2003, Ström 2010, se kapitel 3.2.4), som visar att e-handelsföretag inte prioriterar 

användbarhet under utvecklingen av webbplatserna. Dessutom kompletterar vår studie Usability 

Partners undersökningar genom att ge en bättre förståelse för orsakerna och tankesätten bakom de 

val företagen gör i arbetet med användbarhet. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Hur påverkar paketlösningar användbarhetsarbetet inom e-handel? Eftersom inget av företagen i 

vår studie använder denna typ av lösning, skulle det vara intressant att se hur valet av en 

paketlösning påverkar företagens möjlighet att arbeta med användbarhet. Då paketlösningar ofta 

bara kan anpassas till ett företags behov och målgrupp i begränsad utsträckning, skulle det vara 
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intressant att undersöka vilken kunskap och förståelse för användbarhet de företag har som 

använder denna typ av e-handelslösning, och om de anser att lösningen påverkar kundupplevelsen 

och försäljningen negativt. En studie av detta slag skulle kunna bidra till att ytterligare förbättra 

förståelsen för hur arbetet med användbarhet ser ut på e-handelsmarknaden. 

Varför är företag inte beredda att satsa mer på användbarhet? Vår studie har visat att bristande tid, 

pengar och/eller personal är de främsta orsakerna till att användbarhetens utrymme i 

utvecklingsprocessen begränsas. Samtidigt har vi sett att det bland företagen finns en utbredd 

medvetenhet bland om användbarhetens betydelse för både kundbehållning och lönsamhet. Hur 

kommer det sig att en del företag, trots denna insikt, inte satsar mer resurser på att göra sina 

webbplatser användbara? Vår studie har visat att bristande stöd från t.ex. ledningen kan vara en 

möjlig orsak, och baserat på resultaten av vår studie har vi även spekulerat om det kan finnas en 

koppling mellan prioriteringen av användbarhet och hur ”beroende” ett företag är av sin webbplats 

för att få verksamheten att gå runt. En studie av detta slag skulle ytterligare kunna förbättra 

förståelsen för hur e-handelsföretag prioriterar användbarhet, och skulle kunna vara av intresse för 

t.ex. företag som har användbarhet som affärsidé och som vill få en bättre förståelse för hur deras 

potentiella kunder tänker rörande användbarhet. 

Vilka användbarhetsfrämjande metoder, tekniker och verktyg upplever företagen som effektivast 

för utvecklingen och förbättringen av en webbplats? Vår studie har visat att företagen tenderar att 

föredra post-releaseaktiviteter såsom webbanalys, a/b-testning och kundfeedback för att förbättra 

sina webbplatser. Anledningen till detta verkar vara att dessa aktiviteter uppfattas som billiga och att 

de inte saktar ner eller försenar utvecklingsarbetet. Dock kan vår studie inte svara på om företagen 

dessutom anser att dessa aktiviteter är de mest effektiva aktiviteterna för att webbplatserna, eller 

om det finns andra metoder, tekniker och verktyg som uppfattas som ännu effektivare för att 

förbättra användbarheten på webbplatsen. En undersökning av denna frågeställning skulle kunna 

vara av intresse dels för e-handelsföretag som funderar på att införa fler användbarhetsaktiviteter i 

sin utvecklingsprocess och då vill satsa på en så effektiv metod som möjligt, dels för företag som har 

användbarhet som affärsidé och som vill ha underlag för att sälja in sina produkter och/eller tjänster. 

Finns det ett samband mellan mängden feedback som ett företag får och användbarheten på 

företagets webbplats? Vår studie har visat att företagen ibland upplever att den feedback de får från 

kunderna inte är till någon större nytta för utvecklingen och förbättringen av webbplatsen. Eftersom 

vi inte har gjort någon utvärdering av företagens webbplatser, kan vi dock inte säga om de företag 

som upplever att de får mycket och/eller okonstruktiv feedback från kunderna också är de företag 

som har bristfällig användbarhet på sina webbplatser. Här skulle det vara intressant att ta reda på om 

förbättrad användbarhet kan leda till minskad feedback från kunderna, samt om minskad feedback i 

sin tur kan leda till minskade kostnader (i form av exempelvis reducerad kundsupport) för företagen.  

Hur väl betalar sig användbarhet? Vår studie visar att företagen har mycket att vinna på att öka 

användbarheten på sina e-handelssidor. Det man kan fråga sig är om det finns en gräns för 

lönsamheten i att bedriva användbarhetsarbete. Finns det kanske en brytpunkt när 

användbarhetsarbetet kostar mer än det genererar? Det skulle i så fall vara intressant att ta reda på 

när denna gräns eller brytpunkt nås, och hur ett företags arbete med användbarhet och 

användbarheten på webbplatsen kan se ut i ett sådant läge. Är det kanske så att vissa former av 

användbarhetsarbete är mer lönsamma än andra? Denna typ av studie skulle främst kunna vara av 
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intresse för e-handelsföretagen själva, t.ex. de företag som funderar på att införa fler 

användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprocessen. 

Hur ser olika intressenter i ett e-handelsföretag på användbarhet? Respondenterna i vår studie har 

varit personer som är mer eller mindre direkt involverade i utvecklingen av företagens webbplatser. 

Det skulle vara intressant att ta reda på om det finns ett samband mellan graden av en persons 

involvering i arbetet med webbplatsen och deras syn på användbarhet. Man kan t.ex. tänka sig att en 

programmerare, en interaktionsdesigner och en VD har olika uppfattningar om innebörden och 

värdet av användbarhet och användbarhetsarbete. Hur påverkar olika yrkesrollers attityd till 

användbarhet ett företags möjlighet att arbeta med begreppet i utvecklingen av webbplatsen? 

Svaret på denna fråga skulle kunna vara till nytta dels för företag som har användbarhet som 

affärsidé, dels för företag (t.ex. konsultbolag) som arbetar med förändringsprojekt, där användbarhet 

är en del av förändringen. 

Vilken roll spelar användbarhet i ett bredare verksamhetsperspektiv? Vår studie har fokuserat på 

den roll och det utrymme som användbarhet har inom utvecklingsprocessen för ett företags e-

handelswebbplats. Resultaten av vår studie har dock visat att användbarhet ofta uppfattas som en 

del av ”den totala kundupplevelse” som ett företag vill skapa. Det skulle därför vara intressant att 

undersöka användbarhetens roll ur ett bredare perspektiv, i vilket inte bara arbetet med att utveckla 

själva webbplatsen studeras, utan även arbetet med att utveckla och förändra företaget som helhet. 

På detta sätt kan man kanske få en mer allsidig och djupgående förståelse för hur e-handelsföretag 

prioriterar användbarhet och varför. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
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. 
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