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Abstract 

Websites has begun to play a bigger role in today’s society. Today a lot of services 

moved to the internet and higher and higher demands are put on the websites. You don’t 

look in the same perspective on websites today as you did ten years ago. Nowadays it is 

important to develop user friendly websites to make it easier for users to reach the 

information he or she is looking for.  

This report aims to create understanding for a few aspects in websites development which 

are important to have in mind for a developer who likes to improve usability on websites. 

By doing this can we give the developers the opportunity to develop websites with a high 

level of user acceptant.  

We have concluded a literature study and the empirical research and therefore aimed to 

get an understanding how to improve usability on websites. Are there any techniques that 

can make this easier? And how big of a role do users play in the development?  Our study 

shows that when you include new techniques too early in the development when trying to 

improve usability. The functionality isn’t really ready or mature enough to be able to 

satisfy the users. And also the developer’s perspective in relation to the users is an 

important aspect in the development.  

Conclusions made are based on the analysis of the literature study and the empirical 

research. That’s why today it is very important with a high grade of usability on websites 

to be able to satisfy users and there needs. The technique which is used to improve 
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usability must be well tested and well adjusted so that you don’t risk making the usability 

worse. We have, based on the analysis of the literature study and the empirical research, 

come to the conclusion that it is important observe the entirety where development of 

techniques and usability develops in common direction.  
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Sammanfattning 

Webbplatserna har börjat spela allt större roll i samhället idag. Idag har många tjänster 

flyttats till webben och allt mer krav börjar ställas på dessa sajter. Idag ser man inte på 

webbplatser som gjorde för ungefär 10 år sen. Numera är det viktigt att utveckla 

användbara webbplatser och göra det enkelt för användaren att nå den informationen som 

användaren är ute efter.  

Denna utredning syftar på att skapa förståelse för några aspekter inom webbutveckling 

som är viktiga att beakta för en utvecklare som vill förbättra användbarheten på 

webbplatserna. Genom att göra detta kan vi ge utvecklarna möjlighet att ta fram 

webbplatser med hög grad av användaracceptans.  

Vi har gjort en litteraturundersökning och en empirisk undersökning och därmed arbetat 

efter att få reda på hur man kan förbättra användbarheten på webbplatserna. Finns det 

tekniker som kan underlätta detta? Och hur stor roll spelar användaren vid utvecklingen? 

Vår undersökning visar att när man tar fram tekniker för tidigt vid förbättring av 

användbarheten. Är funktionaliteten oftast inte tillräckligt mogen eller bra anpassad för 

att kunna tillfredställa användaren. Även utvecklarnas perspektiv i förhållande till 

användarnas spelar en viktig aspekt i utvecklingen.   

Slutsatser som vi har kommit fram till är baserade på analysen av litteraturstudien och 

den empiriska undersökningen. Därför är det idag väldigt viktigt med hög grad av 

användbarhet på webbplatserna för att kunna tillfredställa användarna med deras behov. 

Tekniken som ska förbättra användbarheten måste vara väl prövad och bra anpassad för 

att man inte ska riskera att försämra användbarheten. Vi har utifrån den empiriska 

undersökningen kommit fram till att det är viktigt att beakta helheten där den tekniska 

utvecklingen och användbarheten utvecklas i gemensam riktning. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: (Användbarhet, Webbutveckling, Tekniker, Användare, Webbplats)



 

 

IV 

 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Bertil Lind som har varit till stor hjälp under 

studien och gett oss goda råd och vägledning.  

Ett stort tack även till våra respondenter som har tagit sin tid att svara på våra frågor. 

Utan deras professionella bemötande hade vi inte kunnat genomföra den här 

undersökningen.   
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1. Inledning 
Kapitlet inleder med en bakgrundbeskrivning. Därpå följer en utformad forskningsfråga med 

fyra delfrågor. Även uppsatsen syfte och avgränsning presenteras i kapitlet.   

1.1 Bakgrund 
Sedan Internet blev känt 1996 har det utvecklats med drastiskt fart och därmed etablerat sig i 

samhället enormt mycket. I början bestod Internet av enkla webbsidor som liknade vanliga 

tryckta källor, exempelvis restaurangmeny och allmän information tillänglig genom en dator. 

Idag har Internet en helt annan roll och har därmed blivit en oersättlig funktion. Vi använder 

Internet till alla möjliga utformningar. Allt från att hantera räkningar och boka resor till att 

handla kläder och söka information i en mängd olika databaser. All dess 

informationshantering har gjort att Internet har blivit mycket rikare idag både såväl 

innehållsmässigt som utseendemässigt och funktionsmässigt.  

I och med den här utvecklingen så börjar man även ställa allt större krav på Internets 

applikationer. Man vill helst kunna arbeta med sina ärenden i en miljö som liknar 

förinstallerade program. Här blir väntetiden en viktig del att se över. Idag måste man vänta en 

stund mellan varje länk eftersom webbläsaren måste hämta information från servern. 

Teknikens utveckling har ändå börjat arbeta mot en positiv riktning. Man börjar se över 

lösningar och alternativ för att göra webbsidorna mer användbara där väntetiden och liknande 

moment är mer anpassade för användaren.    

 Hur kan man utveckla webbapplikationer som tillfredställer användarens behov? 

Användbarhet handlar om effektivitet. För att kunna säkra kvaliteten på webbplatsen är det 

nödvändigt att ställa upp mått på dessa kvalitetsegenskaper. Alla egenskaper är dock inte lika 

viktiga utan de behöver prioriteras från konkreta förhållanden och krav. Användaren ska 

snabbt kunna utföra sina uppgifter och nå tydliga mål. 

Samspelet mellan datoranvändare och dator spelar också en stor roll idag inom den virtuella 

världen. Hur kan man utforma rätt applikationer för rätt användare? Avgränsningen av att 

välja rätt moment till webbplatserna har blivit svårare idag. En viktig observation hos 

utvecklarna är att förstå användarna. Utvecklarna och tekniker tänker inte som vanliga 

användare därmed påverkas interaktionsdesignen som användarna ska ta del av.  

1.2 Frågeställning 
Eftersom frågeställning förhåller sig till användbara webbplatser så måste vi se över tekniker 

som dessa webbplatser använder sig utav.  Vi måste även kunna definiera begreppet 

användbarhet samt interaktionsdesign och brukskvaliteter. Genom att göra detta kan vi 

anpassa webbplatserna till dessa definitioner och därmed använda teknikerna för att förbättra 

dem.  
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Huvudfråga: 

 Hur kan man förbättra användbarheten på webbplatser? 

 

Del frågor utifrån huvudfrågan: 

 Vilka tekniker har utvecklats? 

 Vad är användbarhet? 

 Vilka brukskvaliteter förekommer? 

 Vad är interaktionsdesign? 

 

 

Figur 1: Modell över frågeställningen. 

1.3 Syfte 

Den ökande användningen av webben har ökat behovet av användbara webbplatser. Många 

tjänster har flyttats till webben och därmed börjar allt större krav att ställas på webbplatserna. 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur man kan förbättra användbarheten på 

webbplatser, samt vilka tekniker som kan bidra till detta. Vi behöver även utreda begreppen 

användbarhet, interaktionsdesign och handlingsbarhet. Vi kommer att samla information om 

begreppen med hjälp av litteratur samt sedan intervjua webbutvecklare för att jämföra 

resultatet av dessa mot teorin.  

1.4 Avgränsning 
Under det tekniska avsnittet kommer vi bara att behandla de tekniker som bara berör 

webbutvecklingen. Även om vi kommer att ta upp användbarhet i 
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informationssystemutveckling i teorin så är resten av uppsatsen avgränsad mot 

webbutveckling och det är även där fokusen ligger i vår teori.  

1.5 Intressenter 
De kunskaper som kommer att utredas under arbetes gång ska i första hand vända sig till 

utvecklare som vill ta fram användbara webbplatser, samt utveckla kunskap om nya tekniker 

som förbättrar användbarheten. Genom att förstå vad användbarhet är och hur dessa tekniker 

fungerar kan man använda dem på ett effektivt sätt.  

Vi vill även att alla som är intresserade av ämnet ska ha möjligheten att få möjlighet att 

utnyttja till den nya kunskapen.  Det kan vara studenter som studerar inom informatik 

området eller personer med intresse för webbutveckling och IT.  

1.6 Begreppsdefinitioner 
Med hjälp av våra frågeställningar har vi kunnat definiera några viktiga centrala begrepp. 

Dessa begrepp är relevanta för vårat område och kommer att beskrivas närmare. 

Beskrivningen kommer att ge bättre förståelse samt vårt tankesätt bakom de olika begreppen.  

Användare: En användare är en person som använder sig utav en webblösning för att 

uppfylla sitt behov och nå sitt mål. Det kan vara en person som använder någon sorts av 

elektronisk apparat. Inom IT sammanhang är användaren en person som använder 

webbplatser för att utföra sina handlingar. Det behöver inte vara någon person med konkret 

datorvana utan kan vara en vanlig person som vill genomföra sina tjänster så tillfredställande 

som möjligt.  

Utvecklare: I detta fall syftar vi på en utvecklare som utvecklar IT lösningar, t.ex. en 

systemutvecklare. Eftersom Ajax är ett verktyg för utveckling av webblösningar är en 

webbdesigner ett bra exempel på en utvecklare som använder sig utav Ajax. 

Webbplats: Det här begreppet används på olika sätt. Allt från hemsida, webbsajt mm. Dessa 

är samling av bilder, text, multimedia, dokument som är nåbar över internet. För oss är en 

webbplats ett område på nätet där användaren kan genomföra sina tjänster. Det ska vara 

enkelt att göra detta samt så ska användaren ha lätt att hitta eftertraktad information utan 

några problem.  

Webblösning: Med webblösning så syftar vi på webbsidor med olika funktioner som ska öka 

användbarheten för användare och göra det lättare för dem att uppfylla sina behov. 

Interaktionsdesign: Enligt Löwgren & Stolterman (2004, s7) är interaktionsdesign 

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

de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, estetiska) hos en digital artefakt 

för en eller flera uppdragsgivare.” 
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Användbarhet: ISO definierar användbarhet som ”Den utsträckning till vilken en 

specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” Det 

är viktigt med användarmedverkan för att en webbplats ska fungera som användbar.  

Utvecklingsarbete: I detta fall är utvecklingsarbete det arbete som sker under utvecklingen 

av webbplatser. Webblösningar som förhoppningsvis får människor att fungera ihop med 

datorer. Vi vill veta hur webbplatser påverkar utvecklingen och användbarheten och hur det 

kan förbättras. 

Applikation/Teknik: Används inom IT-världen som synonym för mjukvara eller 

datorprogram. Består av serie instruktioner som kontrollerar datorns handlingar i olika steg. 

1.7 Förväntat resultat 
Vi räknar med att ge förståelse för hur webbutvecklare kan tillämpa användbarheten när dem 

utvecklar webbplatser. Den här kunskapen kan då vara nyttig för utvecklaren. Kunskapen 

kommer att hjälpa utvecklaren att utveckla användbara webbplatser samt hjälpa användaren 

att integrera med dessa sajter. 
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2. Metod 
Vi kommer under denna del beskriva vår kunskapssyn, vetenskapliga perspektiv samt 

forskningsstrategi för att klargöra för vår undersöknings genomförande. 

2.1 Inledning 

Det är viktigt för forskaren att komma fram till ny kunskap och lösa problem. Det är därmed 

nödvändigt att använda sig av en metod. Genom att göra detta får man bredare förståelse. 

Därför är det viktigt att välja den metod som passar bäst för den frågeställning forskaren 

arbetar med (Holme & Solvang, 1997). 

Men vi kommer först redovisa vår förundersökning som vi genomfört därför att resultatet 

från förundersökningen spelar stor roll för grunden i den senare undersökningen. Metoddelen 

är viktig för att läsaren ska kunna själva bedöma rimligheten på våra resultat och tolkningar . 

(Patel & Davidson 2002, s. 131-132.) 

2.2 Kunskapskaraktärisering 
Här vill vi ange vad det är för slags av kunskap som ska utvecklas. 

Kunskapskaraktäriseringen är nödvändig för att det ska vara möjligt att fastställa strategin för 

utvecklingsarbetet Goldkuhl, (1998). Den sorts av kunskap som vi vill utveckla är att 

frambringa förståelse för hur en webbutvecklare kan ta fram användbara webbplatser. 

Syftet med vår uppsats är att frambringa förståelse för synvinklar inom webbutveckling som 

är viktiga att beakta för en webbutvecklare som vill förbättra användbarheten på en 

webbplats. Här blir den dominerade kunskapen som tas fram förståelsekunskap. Enligt 

Goldkul (1998) ses förståelsekunskap som en särskild kunskaps sort, förståelsekunskap 

inriktas på varför något är som det är. Vill vi ta reda på hur man kan utveckla webbplatser 

idag och hur man kan tillämpa användbarheten som utvecklare. Det är också viktigt att 

utvecklarna har kännedom om användarna som ska ta del av deras tjänster. Genom att få 

utvecklarnas perspektiv kommer vi att utveckla samt förbättra förståelse om deras 

uppfattningar för en användbar webbplats.  

2.3 Vetenskapssyn 
Det förekommer flera olika vetenskapliga förhållningssätt men det mest centrala synsätt är 

hermeneutik och positivism. Inom hermeneutiken försöker man gå mellan delarna och 

helheten för att få en så fullständig förståelse som möjligt.  

Positivismen studerar endast forskningsproblemet. Här arbetar man på ett sätt där man 

formulerar teorier och hypoteser i form av matematiska formler. Inom positivismen ska 

forskaren deduktiv leda i bevis hypoteser som ska granskas empiriskt med vetenskapliga 

metoder. Inom positivismen är det viktigt att forskarens känslomässiga läggning inte berör 

verket. 
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Vi vill skapa en förståelse för vilka aspekter som spelar roll vid utveckling av webbplatser 

där användbarheten ska förbättras. Det är också viktigt att forskaren närmar sig 

forskningsobjektet utifrån egen förståelse.  Därför har vi valt hermeneutiskt synsätt. Tankar, 

intryck och känslor samt den kunskap som vi har tillgång till och inte hinder för att vi ska 

kunna tolka och begripa forskningsobjekt (Patel & Davidsson, 2003). 

2.4 Forskningsstrategi 
Vår studie kommer att ha ett kvalitativt förhållningssätt, d.v.s. det sätt vi kommer att 

generera, bearbeta och analysera den information vi kommer samla in under vår studie. I 

kvalitativ forskning samlas det in mjuka data i att forma av t.ex. intervjuer och tolkande 

analyser och det används oftast verbala metoder för att analysera t.ex. textmaterial. Till 

skillnad från kvantitativ forskning som går ut på att samla in data genom statistiska metoder 

samt mätning utav datainsamling. Dessa två går att kombinera och det sägs att dagens 

forskning ligger någonstans mellan dem två (Patel & Davidson 2002, s. 14). 

Men som sagt så kommer vår studie dock att ha ett kvalitativt förhållningssätt därför att 

utifrån vår problemställning samt våra forskningsfrågor är detta förhållningssätt det som 

passar bäst för att få reda på det vi vill ha svar på (Patel & Davidson 2002, s. 14). De flesta av 

våra problem går ut på att tolka människors upplevelser samt ta reda på vad något är för 

något. T.ex. på sådana frågor eller problem som vi kommer att försöka få svar på och 

undersöka i vår studie är. Kan man förbättra användbarheten på webbplatserna och vilka 

tekniker har utvecklats.  

Våra val av undersöknings typer är explorativa och deskriptiva . 

Vi använder oss utav explorativ undersöknings typ därför att vi vill öka vår kunskap om 

egentligen alla dem begrepp och frågor vi berör i vår studie. Det finns definitivt luckor i vår 

kunskap och vi behöver göra en utforskande studie för att fylla dessa luckor. Ju mer kunskap 

vi skaffar oss ju mer kan vi driva vår studie framåt och lättare få svar på vår frågeställning 

som innehåller många frågor och problem som vi saknar mycket förkunskap om och som vi 

behöver skaffa oss förståelse för. 

Anledningen till att vi har deskriptiv som undersökningsform är att vi även kommer att vara 

beskrivande i vår studie, det vill säga att vi kommer beskriva problem där det redan finns en 

viss mängd kunskap om problem som existerar just nu eller har existerats. Alltså 

beskrivningar av nutid och dåtid (Patel & Davidson 2002, s. 13). Vi har ju då redan 

strukturerat våra problem och vet vad vi vill ha reda på men vi kan inte svaren och måste 

därför göra en deskriptiv undersökning och vi har även frågor och problem som berör dåtid 

och nutid och som vi har kunskap om men vi behöver fortfarande studera enskilda aspekter 

av problemet utförligare. 
1
 

                                                 
1
 Elektronisk källa: http://www.geocities.com/positioneringsuppsats/Kandidat.htm#_Toc515771600 

http://www.geocities.com/positioneringsuppsats/Kandidat.htm#_Toc515771600
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Vi kan även säga att vår forskningsstrategi är induktiv. När vi arbetar induktivt forskar vi 

utan att förankra oss i en tidigare teori om forskningsobjektet. Utan vi arbetar för att skapa en 

egen teori med hjälp utifrån den information vi samlat in under vår studie. Även om vi 

kommer arbeta induktiv och utan att utgå från en tidigare teori, kommer vi inte arbeta helt 

utan förutsättningar, vi kommer att påverkas utav våra egna idéer och uppfattningar och 

genom detta arbetssätt skapa egna erfarenheter (Patel & Davidson 2002, s. 24). 

2.5 Urval och datainsamling 
Den metod vi tänker använda oss utav för data insamling för att lösa vår problemställning är 

bland annat intervjuer. Vid en intervju träffar man personen och ställer frågor eller så kan 

man möjligtvis ringa. Vi kommer att utföra denna metod då vi tror att det är bra sätt att samla 

information om vår frågeställning. Innan vi utför våra intervjuer måste vi veta att personen 

ifråga är villig att svara på dem frågor vi har. Vi kan göra detta genom att försöka förklara 

syftet med vår studie och försöka förklara att personens delaktighet är viktigt. I vårt fall 

kommer vi att försöka välja personer med rätt kompetens inom området. T e x kompetens 

inom webbutveckling och användbarhet, som kan ge sig deras bild av utvecklingsarbetet. När 

det gäller dessa typer av personer är det nog intervjuer som är det bästa valet. Även om det 

inte är speciellt känsliga frågor vi kommer att ställa dem personer vi kommer att intervjua, är 

det ändå bra att informera personerna ifall deras svar kommer hanteras konfidentiellt och ifall 

deras svar är anonyma. Skillnaden mellan konfidentiellt och anonym är att när något är 

konfidentiellt är det bara vi som har tillgång till uppgifterna om vem som har svarat på 

frågorna. När något är anonymt vet inte ens vi vem som svarat på frågorna (Patel & Davidson 

2002, s. 69-70.). 

Eftersom vårt förhållningssätt är kvalitativt kommer syftet med våra intervjuer vara att 

upptäcka egenskaper hos något t.ex. personens uppfattning om webbutveckling och 

användbarhet Vi kan då inte redan innan formulera svars alternativ eller själva avgöra vilket 

som är det rätta svaret på en fråga. Detta stämmer även överens med att vi har ett induktivt 

arbetssätt (Patel & Davidson 2002, s. 78-79. ) 

Till sist kommer vi att använda oss utav några vanliga källor för att inhämta information, 

nämligen böcker, vetenskapliga tidningar, rapporter och även Internet (Patel & Davidson 

2002, s. 42-44). Eftersom Borås Högskola har ett utmärkt bibliotek kommer vi använda oss 

utav deras hjälpmedel för att söka efter information och tror oss hitta en hel del böcker och 

tidsskrifter här. Med bibliotekets hjälpmedel såsom deras söksystem kan vi även hitta 

litteratur som finns i andra bibliotek och kanske göra ett såkallat fjärrlån. Vi kommer även att 

använda dem kurslitteratur vi har använt oss utav under vår studietid eftersom många utav 

våra begrepp och problem är relevant till tidigare kurser vi läst. Internet kommer även vara 

till stor nytta för oss då det där finns mycket information om vårt problemområde där, men vi 

får vara noga med vilka källor vi använder. Litteratur genomgången är en tidskrävande 

process då sökandet tar lång tid men det tar även tid att gå igenom den litteratur vi har skaffat 

oss. Vi bör ta tag i litteraturen för att skaffa oss så god kunskap redan från början men detta 

arbeta kommer att pågå genom hela undersökningen (Patel & Davidson 2002, s. 42-44). 



 

 

8 

 

Bägge författarna till denna studie har kontakter på företag såsom NetRelations och IBS. 

Dessa personer arbetar med just webbutveckling, det är framförallt dessa personer och deras 

kollegor som vi kommer att försöka samla in data ifrån.  

2.6 Analysmetod 
Just de intervjuer som vi kommer att göra passar vår kvalitativa analysmetod som kommer att 

presenteras i uppsatsen. 

En komparativ metod för analysen kommer att genomföras. Vi kommer att utveckla en grund 

i vår undersökning genom att ta fram en teoretisk referensram. Denna referensram kommer 

att ge oss möjligheter att arbeta vidare med den empiriska studien i form av intervjuer, samt 

komplettera teorin ifall det behövs. Likheter och skillnader kommer därefter att identifieras 

efter jämförelsen av empirin och teorin. Därefter ska förståelsen utvecklas för hur man kan 

förbättra användbarheten på webbplatser.  

2.7 Presentationsmetod 
Studien kommer att presenteras textuellt. Vi kommer att placera först teori studien och 

därefter den empiriska studien. På det här sättet skapar vi en tydlig överblick och förståelse 

för läsaren. Genom att göra detta kommer läsaren att kunna följa den ”röda tråden” genom 

uppsatsen samt märka av en tydlig uppbyggnad av området och därmed finna kunskap. 

Rapporten kommer att vara användbar för webbutvecklare som utvecklar webbplatser. Dessa 

som har mål att utforma användbara webbplatser och även anpassa dessa till nya tekniker. 

Rapporten kan även användas som hjälp inom andra områden samt för läsare med IT intresse.  

2.8 Utvärderingsmetod 

Enligt Goldkuhl (1998) finns det ett mängd kriterier som är viktiga vid ett bestämmande av 

om ett vetenskapligt arbete håller hög kvalitet. Dessa kriterier är: 

 Relevans vad det häller ämnesval och ämnesbehandling 

 Tydlighet för att andra ska kunna förstå och granska den 

 Generalitet vad det gäller betydelsen utanför uppsatsen 

 

Det viktigt att svaren inte avviker från det som var avsett att undersökas. Det är också viktigt 

att inte påverka respondenterna utan få en objektiv bild av området under undersökningens 

gång. Viktigt för oss som gör undersökningen är att vara pålästa på dessa områden som ska 

omfatta området. Detta kan underlätta för oss utvärderingen av data som ska samlas in.  

2.9 Teorins roll i studien 
Teorin kommer att användas i undersökningen för att ta fram kunskap om ämnet. Vi kommer 

även att använda teorin i analysen så att vi kan göra en förhållning till empirin. Vi kommer att 

studera olika delar i litteraturen som därmed kommer att ge oss kunskap om webbens 

utveckling samt fördjupning på begreppet användbarhet och dess användning inom området  



 

 

9 

 

2.10 Empirins roll i studien 
Vi kommer få en tydlig inblick i verkligheten med hjälp av den empiriska studien. Syftet med 

empiriska studien är också verifiera den teoretiska undersökningen och generera nya 

kunskaper som inte visats i den teoretiska studien. Vi kommer därmed att kunna dra slutsatser 

beroende på verkliga handlingar samt generera nya teorier. Vi har använt oss av kvalitativt 

tillvägagångssätt. Den kvalitativa undersökningen underlättar för oss att skilja mellan den 

typen av undersökning vi är intresserade av från klassificeringar i allmänt (Hartman, 1998).  
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3. Teoretisk referensram 
Det teoretiska kapitlet börjar med en beskrivning av Webbens utveckling samt teknikerna som 

har tagit del av det. Därefter går vi in på begreppen användbarhet, interaktionsdesign och 

brukskvaliteter och hur dessa kan tillämpas bäst på webbplatserna.  

3.1 World Wide Web 
Internets existens har varit ute sen 1969. I det här sammanhanget var forskningen en viktig 

aspekt i utvecklingen där USA:s försvarsdepartement ville ha diverse länkar med militära 

forskningsföretag och universitet som arbetade med liknande frågor. Den här varianten av nät 

kallades för ARPANET som står för Advanced Research Projects Agency. Utvecklingen 

skapade ett stort intresse för andra universitet i landet och snart ville nästan alla ingå i 

nätverket. Problemet skulle vara att mängden av universitet blev stor och nätverket började 

krångla. Man gjorde en fördelning där nätverket delades upp i två delar. En för den militära 

forskningen och en för den icke militära. Istället för att avvända ARPANET så utvecklade 

National Science Foundation ett eget snabbare nätverk. Vid den här tiden hade det mesta av 

ARPANET flyttats över till NSFNET. NFSNET tillät dock endast trafik som är relaterad till 

forskning och utbildning. Nät som användas idag är mest av privatpersoner och företag. De är 

fristående kommersiella nätverk som ansluter sig till de regionala nätverken.    

Idag är Internet är ett stort nätverk mellan datorer där man effektiv kommunicerar med ljud, 

bild och text.  

Webbplatsen finns på www eller intranätwebbplats http server och tillhör en grupp av 

samlade webbsidor. Man brukar oftast ha en startsida och sedan arbetar sig vidare i 

processen. Dessa sidor är kopplade med hjälp av hyperlänkar.  

Webbsida är ett hyperdokument i www som kan innehålla globala hypermedia länkar. Detta 

gör det möjligt för läsaren att klicka sig vidare till andra dokument. Dokumenten är i grunden 

en vanlig textfil. För att komma vidare i utvecklingen med webbsidorna så måste du arbeta 

med något som kallas för html. Html ser till att du har länkar som du kan använda och 

behandla information på ett visst sätt. Det finns många programmeringsmiljöer och verktyg 

som man kan skapa hemsidor i
2
.  

En webbsida kan se ut på många olika sätt och förmedla väldigt många olika budskap och 

syften.  

3.2 Webbstandarder och funktionalitet 

Idag är det relativt enkelt att göra en hemsida. Utvecklingen har även gett oss möjligheter att 

skapa dessa miljöer utan att egentligen behöva behärska några riktiga tekniska kunskaper. 

                                                 
2
Elektronisk källa:  http://www.javascript.nu/start.shtml 

http://www.javascript.nu/start.shtml
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Från ett enkelt perspektiv så räcker det att man skapar en textfil med lite text i och filändelse i 

html. När man öppnar textfilen i webbläsaren kommer användaren att kunna se innehållet i 

textfilen. Detta är relativt enkelt och har bidraget samhället ett sätt att förmedla sin 

information på.  

I början av den här utvecklingen så såg dessa webbsidor väldigt annorlunda ut i förhållande 

till varandra. Det fanns inga konkreta standarder och innehållet varierade en hel del. 

Taggarna användes på olika sätt och även strukturella märkligheter var vanliga. För att kunna 

påverka användarna på ett starkare och seriösare sätt infördes vissa standarder som 

webbsidorna skulle följa.  

W3C. (World Wide Web Consortium). Det här är ett industrikonsortium som startades år 

1995. Den här gruppen är väldigt stor och har över 500 medlemmar från ledande, industrier, 

forsknings- och utvecklingsinstitut, samt standardiseringsorgan och regeringar inom EU. I det 

här fallet blir statliga pengar ett stort bidrag till utvecklingsarbetet. Dessa arbetar med att 

utveckla tekniska protokoller, standarder och programvara för webben. Målet här blir att föra 

ett större nätverk och ta vidare steg inom utveckling av Internets fulla potential.   

Vanligt förekommande W3C standarder kan vara. 

 CSS - Cascading Style Sheets 

 HTML - HyperText Markup Language 

 MathML - Mathematical Markup Language 

 RDF - Resource Description Framework 

 SMIL - Synchronized Multimedia Integration Language 

 SOAP - Simple Object Access Protocol 

 SVG - Scalable Vector Graphics 

 UDDI - Universal Description, Discovery and Integration 

 WSDL - Web Services Description Language 

 XHTML - eXtensible HyperText Markup Language 

 XML - eXtensible Markup Language
3
 

  

Genom att använda sig av W3C standarder kan man veta hur webbläsaren ska läsa igenom 

innehållet i en webbsida.  

Med dagens webbläsare och teknik så har det blivit relativt enkelt för användarna att surfa 

runt på nätet. Nästan alla användare vet hur man navigerar sig från sida till sida men 

processen som pågår under det visuella är kanske något som är utanför användarnas ramar.  

Det som är viktigt att observera är att Internet grundar på levnadsregeln för klient-server-

nätverk. När man skriver in URL-adressen (webbadressen) till en webbsida så väljer man att 

därefter fortsätta vidare i vanliga fall med knappen ”Gå till”. Vad som händer då är att 

                                                 
3
 Elektronisk källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium 
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webbläsaren skickar en http-förfrågan till den datorn som har den aktuella adressen. När 

begäran har tagits emot besvaras den tillbaka till användarens dator i ett format som en 

webbläsare kan tolka och visa.  

 

 

Figur 2: Hur webbserver och klient (webbläsare) kommunicerar. 

3.3 Webbsida 
Alla som befinner sig ute i den virtuella världen känner igen begreppet webbsida. Varför man 

har en webbsida enligt det traditionella användargränssnittet är för att användaren ska kunna 

navigera sig mellan en grupp anslutna sidor. Dessa sidor som liknar tidningar kan innehålla 

text, bilder och liknande aspekter. (Ballard, 2006. sid 7) 

Överlag fungerar en webbsida som en fil på en server som användaren integrerar med. Flera 

webbsidor kan vara tillämpade på en webbserver som användaren ansluter sig till.  

3.4 Webbserver 
Enligt (Ballard, 2006. sid 7) måste webbsidan visas i ett format som en webbläsare kan förstå 

så måste man även ha ett verktyg som tolkar dessa http-förfrågningar och vidarebefordra den 

önskade webbsidan som ett fungerat gränssnitt för användaren. Idag finns det en hel del 

varianter och välja på och de flesta körs på UNIX/Linux maskiner eller någon Microsoft 

Windows version 

Man använder begreppet webbserver ofta för att beskriva både webbserver-tillämpningen och 

den dator där tillämpningen körs på.  
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 3.5 Serversidan 
Serverbaserade tillämpningar skriptfiler och språk beskriver användningar som körs på 

servern. PHP, Java och ASP är språk och verktyg som är tillängliga för serverbaserad 

programmering. ASP används dock endast på servrar som körs av Microsoft Windows.  

Man använder även mer avancerade serverinstallationer där man har databaser med 

information som hämtas med hjälp av serverbaserad skript. När man arbetar på det här sättet 

så finns det en hel del fördelar med att använda skript. Skripten arbetar på ett sätt genom att 

förberedda webbsidan innan den sänds vidare till webbläsaren. Här anpassas bitar av sidan till 

dessa förfrågningar som skickas från användaren. Det kan t.ex. vara datum för ett visst 

ändamål där förfrågningen börjar arbeta under processen. På det här sättet gör serverbaserade 

skript det möjligt att tillhandahålla ett stort och varierat bud av sidor som inte skulle vara 

möjliga att skapa om bara statiska sidor användes. Det vill säga sidor med bestämt innehåll 

som används. (Ballard, 2006. sid 8) 

3.6 Webbläsare 
Enligt (Ballard, 2006. sid 9) är webbläsare ett program i användarens dator. Genom att 

använda den här applikationen kan användaren tolka och visa webbsidor. Webbläsaren 

använder programkod som översätts och sänds över Internet till läsbar text och bild som 

sedan visas upp på datorskärmen.  

Med grafisk webbläsare menas en tillämpning som förutom text även kan visa bilder och 

färger. Sådan webbläsare har normalt ett gränssnitt som kombineras med mus eller annat 

pekadon. 

Det förekommer även textbaserade webbläsare. Mest förekommande av den här sorten är 

Lynx (http://lynx.browser.org/), som visar html sidor på teckenbaserade fönster. Därmed 

terminaler, terminalemulatorer eller operativsystem med kommandogränssnitt, exempelvis 

DOS. 

Den första grafiska webbläsaren var Mosaic som sedan utvecklades till den välbekanta 

webbläsaren Netscape. 

Netscapes webbläsare var under lång period det mest använda webbläsaren och fungerade bra 

för användarna. Det som hände senare var att Microsoft utvecklade sin webbläsare Internet 

Explorer som kom ut på marknaden och dominerade starkt.  

På senare tid har det även kommit ut andra webbläsare som ger användarna några alternativ 

att välja bland. De mest kända förutom dessa som vi nämnde ovan är Opera, Safari och 

Mozillas Firefox. Även Google har på senare tid lanserat sin nya webbläsare som kallas för 

Google Chrome. Viktigt att notera är också att dessa webbläsare används beroende på 

operativsystemet. Microsofts webbläsare är alltså endast anpassad för Microsofts 

operativsystem Windows, likadant är med Safari som är anpassad för Macintosh. En tydlig 

fördel med Mozillas Firefox är att den är anpassad för flera operativsystem. Detta gör att den 

http://lynx.browser.org/
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används väldigt mycket inom Linux miljön där webbläsarna Explorer och Safari inte är 

kompatibla.  

 

 

Figur 3: Webbläsaren Firefox visar webbsidan för Google.com 

3.7 Innehåll 

För att förstå webbsidornas uppbyggnad och konstruktion behöver man känna till vissa 

tekniker som användas för detta. Det vore omöjligt för oss att ge läsaren en fullständig 

redogörelse av HTML (Hypertext Markup Language) och dessa andra tekniker som 

integrerar med varandra, men någon stans måste vi börja.  

Nästa alla webbsidor som finns ute på nätet är skrivna i HTML. Man kan se HTML som ett 

område som används till flera syften. Exempelvis att konstruera dokument så att en 

webbläsare kan förstå hur informationen ska visas och för att definiera hypertextlänkar som 

gör det möjligt att förflytta sig inom och mellan sidor. (Ballard, 2006. sid 14) 

3.8 Verktyg 

(Ballard, 2006. sid 14) påpekar att när vi skriver HTML kod så använder alla element vanliga 

bokstäver. Med andra ord vi behöver egentligen inte så mycket verktyg förutom 

textredigeringsprogram för att skapa HTML kod. Alla operativsystem har någon liknande 

program för installerat. Viktigt att notera är att även om det i textredigeringsprogram räcker 

med att skriva några rader kod så finns det mer avancerade program som är lämpligare för 
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detta. Ovan nämnda program utformar ibland text med egna tecken och symboler. Istället kan 

man använda program som är speciellt anpassade för den här sorten av programmering med 

t.ex. radnumrering och syntaxkontroll. Här ska man använda program som kontrollera att det 

går att spara filer som ASCII-text. 
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Figur 4: HTML kod skriven i textredigeringsprogram och presenterad i en webbläsare. 
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Här ovan har vi ett exempel på hur det kan se ut när vi skriver HTML kod och framställer det 

i en webbläsare. 

Koden är skriven i ett vanligt textredigeringsprogram.  

I början av konstruktionen kan man påpeka för webbläsaren vad är för en sorts av sida och 

vilka specifika standarder den ska hålla sig till. Enklast att göra detta i är att innefatta en 

DOCTYPE tagg först i dokumentet som en länk till en DTD. 

DTD är en förkortning av det engelska uttrycket ”Document type declaration”. Det är ett sett 

att beskriva strukturen på ett SGML eller XML dokument. Varför man kan använda det inom 

HTML är eftersom HTML har sitt ursprung i SGML. En DTD ligger alltid överst på sidan. 

Den resterande delen i textredigeringsprogrammet är omgivet av inledande <html> och 

avslutas likaså med <html>. Varför man gör detta är att berätta för webbläsaren att all text 

som befinner sig mellan dessa taggar ska tolkas och visas som ett HTML dokument.  

Vi har även ett avsnitt där vi använder oss av <head> och <body> taggar. Här separerar vi 

informationen som ska och inte ska visas i webbläsaren. Vi har även ett huvudavsnitt där det 

är skrivet ”Ett enkelt HTML-dokument” som är angivet av <title>. I det här fallet är det lätt 

och tro att det här är en huvudrubrik som kommer att presenteras i webbläsaren som en rubrik 

men det stämmer inte. Istället fyller den några andra funktioner som en titel där sökmotorn 

kan avgöra vad det är för en sorts av sida. Eller att webbläsaren visar sidans titel i 

aktivitetsfältet när fönstret är minimerat. Därför prioriteras genomtänka titlar när man 

utvecklar en webbsida. (Ballard, 2006. sid 16) 

3.8.1 CSS 

(Ballard, 2006. sid 25) påvisar att CSS står för Cascading Style sheets och betecknar stilmall 

på det svenska språket. Vi använder CSS för att visa upp och utforma data som vi genererar 

med hjälp av html. Skillnaden här är i förhållande till HTML att informationens innehåll inte 

beröras av förändringar i CSS. Olikheten ligger i hur informationen presenteras.  

Vid utformning av utseende så har man tagit fram diverse regler för olika HTML-dokument. I 

vanliga fall har man två enheter. Selektorn som identifierar vilket HTML-märke som avses 

samt deklaration som definierar stilen. 

3.9 Vision och Validering 

Genom att använda dessa funktioner och ange vad det är för sorts av dokument så anger man 

även för webbläsaren hur man vill att användaren ska tolka innehållet. Idag kan de flesta 

användarna ha en vision eller bild av hur webbplatsen kommer att se ut. Detta är på grund av 

dessa standarder som webbutvecklarna håller sig till. Ett annat alternativ att se slut resultatet i 

det skede som användarna kommer att göra är att ett valideringsverktyg. Detta är ett väldigt 

kraftfull verktyg som går igenom din kod. Efter en genomgång av koden så dyker det upp en 
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rapport av eventuella fel som strider mot diverse standarder och borde åtgärdas. Genom att 

göra detta skapar man en trygghet hos webbutvecklaren. Detta är ett viktigt verktyg för att ha 

kontroll över vilka standarder man håller sig till.
4
  

3.10 HTTP 
När man framställer kommunikation ute på webben så använder man sig av olika protokoll. 

Den viktigaste är http protokollet. Http (Hypertext Transfer Protocol) är det vanligaste 

protokollet som vi har ute på nätet. Http begäran skickas när användaren anropar en 

webbsida. Begäran skickas då till servern där webbsidan är lagrad. Webbläsaren är http klient 

och platsen där sidan är lagrad på är http server. Man kan säga att http definiera en mängd 

regler för kommunikationen mellan server och webbläsare (klient) ska fungera. 

Man använder http när man skickar serverförfrågningar. Med andra ord är det relativt viktigt 

att ha en viss kännedom om de olika http förfrågningar och svar som används. (Ballard, 2006. 

sid 28) 

3.11 JavaScript 

Enligt (Ballard, 2006. sid 37) har JavaScript har sina rötter i språket LiveScript som togs fram 

av Netscape. Då var det tänkt som en funktion för de tidigare webbläsarna. JavaScript är ett 

skript språk som används i olika webbsidor. Man kan använda JavaScript i HTML-sidor och 

därmed utöka webbplatsen med ett antal funktioner.  

 Lägga till animeringar och andra bildeffekter 

 Kontrollera hur sidans olika delar visas 

 Öppna meddelandefönster och dialogrutor 

 Kontrollera giltigheten på data som matas in av användare 

 

De flesta nya webbläsare Idag har stöd för JavaScript. Dock kan en del kommandon skilja sig 

åt.  

3.12 DOM 
Varje Webbsida är definierad som ett html dokument och därmed måste ha en viss 

byggnadsstruktur. De (dokumentobjektmodellen) presenterar html dokumentet som ett träd 

där varje tag och textmassa representeras. Varje tagg har även sina attribut definierade här.  

 

                                                 
4
 Elektronisk källa: http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/1054/1/Nr_3_AW.pdf 
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Figur 5: Exempel på dom träd. 

 

För att webbläsaren ska kunna utföra en korrekt tolkning av html koden så behövs det en 

korrekt och validerad struktur över koden. Dom beskrivs av W3C så här: 

“The Document Object Model is a platform- and language-neutral interface that will 

allow programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and 

style of documents. The document can be further processed and the results of that 

processing can be incorporated back into the presented page.” 

Här kan man ha en stor påverkan I innehållet med hjälp av t.ex. JavaScript. Man kan alltså 

göra diverse förändringar i DOM trädet och därmed göra stora förändringar på webbsidan i 

helhet.  En positiv observation är att man kan göra dynamiska förändringar i trädet utan att 

behöva ladda om sidan. Att ändra om innehållet på det här sättet betecknas också som 

DHTML (dynamisk HTML). Liknande funktionalitet har även XML som använder sig av 

likartad DOM träd.
5
 

                                                 
5
 Elektronisk källa: http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/1054/1/Nr_3_AW.pdf 



 

 

20 

 

3.13 XML 
(Ballard, 2006. sid 61) säger att har man arbetat med html så ska det inte vara svårt att sätta 

sig i XML (Extensible Markup Language) eftersom XML koden ser ut väldigt mycket som 

html. Html beskriver i helhet webbsidans utseende medan XML har ett större 

användningsområde. XML använder man för att lagra och utbyta data på olika sätt. Man kan 

även till och med överta funktioner som traditionellt har utförts av databasprogram. Varför 

man använder XML är för att ha en struktur över information mellan programmen.  

3.13.1 XML och JavaScript 

Idag så har de flesta moderna webbläsare verktyg för att kunna hantera XML. Om man ska 

använda XML så måste man lagra det i JavaScript-objekt. Detta kan dock variera på vilken 

webbläsare du använder.  

3.14 XMLHttpRequest 
XMLhttprequest utvecklades som en funktion för klienten som ska kunna kommunicera 

asynkront med servern. Med asynkront menar man att man inte behöver vänta på svar från 

servern för att kunna gå vidare i processen. Den här funktionen togs fram först av Microsoft 

för deras webbläsare Internet Explorer men kopierades av andra utvecklare som framställde 

webbläsare. (Ballard, 2006. sid 80) 

3.15 Web 1.0 och 2.0 
Att beskriva Web 1.0 kan vara den definitionsfråga. Web 2.0 refererar inte till någon specifik 

teknik i Web teknologin utan en mängd olika tekniker som integrerar med varandra. Dessa 

tekniker har dock varit ute ända från början av World Wide Web utvecklingen. Så att försöka 

separera Web 1.0 och Web 2.0 blir svårt eftersom Web 1.0 definitionen är beroende av Web 

2.0. Idag är det mycket lättare att förstå Web 2.0s definition eftersom användarna kan relatera 

till samlingen av teknikerna som används för att beskriva det. (Tim O'Riley, 2005) tog upp 

några aspekter som relateras till Web 1.0 filosofin. Web 1.0 sajterna är statiska. Information 

som finns där kan vara nyttig men det finns ingen funktionalitet som påverkar användningen 

hos användaren att komma tillbaka till sajten. Web 1.0 sajterna är inte heller interaktiva. 

Användaren kan endast läsa information utan att kunna tillföra någon förändring eller effekt 

på sajten. Filosofin som råder under Web 1.0 är att företag ska kunna framkalla mjukvara 

applikationer som användarna kan lagra. De kan dock inte se hur applikationen fungerar eller 

göra någon förändring i den. Eftersom Web 2.0 är bland det mest effektiva definitionen idag 

inom utveckling av webbsidor så undrar man om det verkligen finns moment där man skapar 

en webbsida som följer Web 1.0 modellen snarare än Web 2.0 idag? Det förekommer faktiskt 

moment där Web 1.0s synsätt är lämpligare. Filosofin som förs under Web 2.0 är att 

användaren kan skapa effekt eller förändring på sajten. Dessa effekter och förändringar kan 

vara olämpliga för vissa Webbmasters som vill ha begränsad funktionalitet på sajten. Även 

om denna begränsning existerar så tillfredställs deras behov med sajtens existens. På det här 

sättet kan man säkerställa att informationen inte manipuleras eller skadas av användare 

utifrån.  
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Web 2.0 är ett begrepp för nästkommande generation av program och tjänster. Konceptet 

bygger på att användaren ska ha ett stort inflytande på webbplatsen och ha möjligheter att 

samverka med andra användare. Web 2.0 har haft flera olika definitioner. Här är några 

gemensamma grunder för Web 2.0. 

 Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll 

 Användaren ska kunna ha kontroll över sin information 

 Designen ska likna skrivbordsprogram
6
 

 

3.16 Användbarhet 
Lind

7
 menade att användbarhet inte är en objektiv egenskap hos ett datorsystem utan något 

som uppkommer i användningen utav datorsystemet. Och kan beskrivas som ”Den 

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

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

användningssammanhang” (ISO 9241-11) 

 

Lind
8 

menar att
 
det finns fördelar med god användbarhet både för producenter samt 

användare. För producenter är det främst konkurrens, kostnader, support och kvalitet som god 

användbarhet har en positiv inverkan på. Och för användare är det produktivitet och 

tillfredställelse som god användbarhet hjälper till att åstadkomma.  

 

Bilden nedan visar användbarhet i livscykelperspektiv och att användbarhet påverkar alla 

delar i systemutvecklings processen.  

 

 
 

                                                 
6
 Elektronisk källa: http://computer.howstuffworks.com/web-103.htm 

7
 Ann Lind, föreläsning Verifiering, validering och användbarhet, HT 2006 

8
 Ann Lind, föreläsning Verifiering, validering och användbarhet, HT 2006 

http://computer.howstuffworks.com/web-103.htm
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Figur 6: Användbarhet i livscykelperspektiv. 

För att uppnå god användbarhet använder man sig utav användarcentrerad systemdesign. 

Lind
9 

menar att användbarcentrerad systemdesign är ”En process som fokuserar på 

användaren och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen” 
 

Som (Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt. 2002) uttrycker det, så krävs det i 

användarcentrerad systemdesign användarfokus samt användarmedverkan under designen. En 

användare är en person interagerar med datorbaserade informationssystemet. Det finns olika 

urval när man väljer vilka användare man skall blanda in i systemdesignen. Det går att välja 

representativt för att maximera skillnaderna mellan användarna. Det som då skiljer är t.ex. 

kön, ålder etnicitet eller verksamhetserfarenhet. Men också även datorvana och geografisk 

spridning. Det går även att välja slumpvis eller att välja dem som är intresserade eftersom det 

är en fördel om användarna är intresserade och motiverade. Annonsering och handplockning 

kan vara två sätt att rekrytera användare. Det finns vissa riktlinjer som det bör funderas över 

vid användarmedverkan under designen. Dels vilka faser och tidpunkter under designarbetet 

som användarna skall medverka. Men också vilken plats medverkan skall ske samt vilken typ 

av terminologi som skall användas. Det bör vara en terminologi som är väl bekant för den 

aktuella användaren eller användarna.  

 

Figur 7: Användbarhetsdesign i den användarcentrerade systemdesignens livscykel. 

 

                                                 
9
 Ann Lind, föreläsning Verifiering, validering och användbarhet, HT 2006 
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De olika processerna för användbarhetsdesignen är kravanalys, evolutionär utveckling – 

iterativdesign och införande.  

Se bilden nedan. 

 

Figur 8: Processen för användbarhetsdesign 

3.16.1 Kravanalys 

Det viktigaste att få fram genom en kravanalys är målsättningar med systemet, designkritier 

samt användbarhetsmål. Detta görs genom att tydliggöra verksamhetsmålen och genomföra 

fältstudier samt ta fram användarprofiler. Gulliksen, & Göransson, (2002) hävdar att kraven 

och behoven ändras under tiden utvecklingsarbetet men så länge målen och kraven är satta på 

en rimlig nivå räcker det för att föra designarbetet framåt i rätt riktning. Gulliksen, & 

Göransson, (2002)  skriver också att grunden i det användarcentrerade arbetet är att skaffa en 

klar bild av, och en djupförståelse för dem användare systemets utvecklas för. Det är då man 

använder sig utav fältstudier för att fram användarprofiler. Användarprofiler är enligt 
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Gulliksen, & Göransson, (2002) användarnas olika förutsättningar med avseende på deras 

bakgrund, kompetens, möjligheter, etc.  

Fältstudier kan genomföras genom att t.ex. gå ut till användarnas arbetsplats och studera, 

intervjua eller bara tillbringa mycket tid med användarna kan skapa en bra bild av hur 

systemets design bör se ut. Fältstudierna ger information om dem arbetsuppgifter användarna 

har samt även arbetsmiljön och kan ge idéer om förbättringar i arbetssituationen Gulliksen, & 

Göransson, (2002)  Det som kravanalysen bör resultera i är målsättningar med systemet, 

kriterier för designen och användbarhetsmål för att kunna styra design Gulliksen, & 

Göransson. (2002)  

3.16.2 Användbarhetsdesignern 

En användsbarhetsdesigner är en person som förespråkar användbarhet och är en viktig roll i 

användarcentrerad systemdesign. Rollen kan gå ut på att införa och sätta fokus på 

användbarhet samt användarcentrerad systemdesign i organisationer och projekt. 

Användbarhetsdesignen har då ansvar och befogenhet att bedriva frågor kring användbarhet 

och användarcentrering i projekten och inom organisationer. Detta inkluderar i projektarbeten 

analys, design och utvärdering Gulliksen & Göransson. (2002, S. 173)  

Just idag finns det ju ett behov av en användarbarhetsdesigner. Men  hoppas på längre sikt att 

rollen som användbarhetsdesigner inte längre skall behövas. Gulliksen & Göransson. (2002, 

s. 174) nämner några av dem problemområden som gör att rollen som användbarhetsdesigner 

behövs i projekt och organisationer. 

 

 Det finns stora problem i förståelsen och erkännandet av användarcentrerad 

systemdesign. Organisationer tror att de skall få användbara system utan någon extra 

kostnad. Insikten att man måste fokusera på användbarhet i utvecklingsprocessen 

finns oftast inte, eller tas mycket lättvindigt på. 

 

 Brist på kompetens kring användbarhet och användarcentrerad systemdesign. 

 

 Användbarhet tas oftast för givet (vem vill göra oanvändbara system) och ägnas ingen 

speciell uppmärksamhet. 

 

Andra problem med användbarhet och användarcentrerad systemdesign är enligt Gulliksen & 

Göransson. (2002, s. 174) kommunikations- och förståendeproblemen mellan användare och 

utvecklare, t.ex. olika terminologi och olika mål och även att hålla fokus på användbarhet 

under utvecklingsarbetet.  

Gulliksen &Göransson. (2002, s.174) skriver även att det är svårt för en 

användbarhetsdesigner att gå in i en organisation och bestämma hur den skall arbeta utan det 

blir snarare så att användbarhetsdesignen får försöka att klämma in användarcentrerad 
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aktivitet där det är möjligt. Vidare skriver Gulliksen & Göransson. (2002) även att en del 

organisationer inte är engagerade eller ens medvetna om vad begreppet användbarhet innebär.  
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3.16.3 Webbplatsutveckling 

De flesta är överrens om att en webbsida bör vara enkel att använda däremot går ofta 

meningarna isär när det diskuteras hur man konstruerar en webbplats som är lättanvänd och 

för att diskussionen skall vara saklig bör det redan tidigt i projektet finnas precisa och 

objektiva mått och mättekniker för användbarhet som t.ex. redan i kravspecifikationen. På så 

sätt menar alla samma sak när dem säger att ”webbplatsen ska vara användbar”. De mått som 

tas fram används för att se ifall man gör några framsteg samt att jämföra olika designer och 

avgöra hur långt ifrån man är att uppfylla kraven. Måtten kan även användas när webbplatsen 

levereras till kunden då det går att visa att kraven på användbarhet är uppfyllda. Molich. 

2002, s. (20-21) 

 

De kvalitetsegenskaper som bör uppfyllas och som det sedan bör ställas mått på hos en 

webbplats är enligt Molich. (2002, s. 21) 

 

Drift Korrekthet – Gör den det jag vill? 

Tillförlitlighet – Fungerar den rätt varje 

gång? 

Säkerhet – Kan den effektivt skydda mina 

data? 

Effektivitet – Löser den mina uppgifter 

snabbt? 

Tillgänglighet – Kan jag komma åt den när 

jag vill? 

Användbarhet – Kan den lösa mina 

uppgifter? 

Lätthet – Är den lätt att arbeta med? 

Underhåll Felkorrigering – Kan jag rätta till den? 

Flexibilitet – Kan jag ändra den? 

Testbarhet – Kan jag testa den? 

Omläggning Flyttbarhet – Kan jag använda den på andra 

plattformar? 

Återanvändning – Kan jag använda delar av 

den för andra ändamål? 

Anpassning – Kan den samarbeta med andra 

system? 

 

Nu är inte alla egenskaper lika viktiga utan prioriteras utifrån krav. Molich. (2002, s. 22) 

För att användbarhet skall vara meningsfullt att tala om är det speciellt viktigt att en 

webbplats uppnår följande kvalitetsegenskaper Molich. (2002, s. 22) 

.  

 Tillförlitlighet 

 Säkerhet 

 Tillgänglighet 

 

Om någon utav dess egenskaper inte uppfylls är det ingen idé att tala om användbarhet på den 

aktuella webbplatsen. Men när dessa ovanstående egenskaper är uppfyllda går det att börja ta 

fram kriterier på användbarhet. Molich. (2002, s. 23) 



 

 

27 

 

Enligt Molich. (2002, s. 23) är en användbar webbplats en webbplats som är 

 Lätt att lära sig. 

 Lätt att komma ihåg. 

 Effektiv att använda. 

 Begriplig 

 Tillsfredställande att använda. 

 

Molich. (2002, s. 23) skriver också om det går att kontrollera användbarheten hos en 

webbplats genom att mäta: 

 

Inlärningstid: Tiden det tar användarna att lära sig lösa vissa bestämda uppgifter med hjälp 

av webbplatsen. 

 

Återinlärningstid: Tiden det tar för en användare som inte använder webbplatsen så ofta 

eller har varit borta från webbplatsen ett tag att lösa vissa bestämda uppgifter. 

 

 Effektivitet: Hur snabbt användarna och webbplatsen löser vissa bestämda uppgifter 

tillsammans. Effektiviteten är beroende av antalet felmeddelanden användarna får när dem 

försöker lösa visa uppgifter med hjälp av webbplatsen. 

 

Begriplighet: Förmågan användarna har att svara på frågor om hur webbplatsen fungerar 

efter dem har arbetat med den. 

 

Subjektiv tillfredställelse: Användarnas tillfredsställelse med webbplatsen som anges i 

intervjuer eller enkäter. 

 

Dessa mått är olika viktiga, Molich. (2002) skriver att på en webbplats som utnyttjas sällan är 

inlärningstid och återinlärningstid viktigast. Och på en webbplats som används ofta är 

effektivitet viktigast, t.ex. en webbplats för informationssökning.  

 

3.16.4 Utvecklingsstrategi 

Molich. (2002, s. 30) skriver om de inslag i utvecklingsstrategin som är till betydelse för 

användbarheten. Molich. (2002) skriver också att i utvecklingsstrategin för en webbplats 

måste utvecklarna ha två viktiga former av uppmärksamhet i tankarna: 

 Utvecklarna måste ägna användbarheten mycket uppmärksamhet. 

 Användarnas uppmärksamhet ska dra sig till webbplatsen och även hållas kvar. 

 

Molich. (2002, s. 31-32) är kärnkomponenterna i en utvecklingsstrategi och dess olika delar 

bland annat 

 

1. Känn dina användare 

       Inledningsvis bör du sätta dig in vilka de framtida användarna är. 

- Bestäm och beskriv målgrupperna för webbplatsen. 

- Observera användare medan de löser motsvarande användaruppgifter utan den nya 

webbplatsen. 
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- Intervjua typiska användare. Fråga om deras förutsättningar, inställningar och 

förväntningar. 

- Dokumentera dina resultat, t.ex. i form av användarbeskrivningar. 

 

2. Engagera dina användare 

- Se till att det är lätt för utvecklare att komma i kontakt med användare som de känner 

och har förtroende för. 

- Håll regelbundna möten med typsiska användare, där ni diskuterar och testar 

prototyper.  

 

3. Testa och korrigera designen 

- Gör prototyper och korrigera designen 

- Testa prototyper genom att be typiska användare lösa uppgifter med dem. 

- Använd erfarenheterna från testen till att förbättra designen. 

- Om resultaten är tillräckligt goda, implementera protoypen eller gör de nödvändiga 

korrigeringarna och testa igen. 

- Var beredd på att det normalt krävs 2-5 varv genom denna design-test-

korrigeringscykel innan designen uppfyller kraven. 

 

4. Lär av andra 

Det är av avgörande betydelse att du är lite bättre än konkurrenterna. 

- Titta på webbplatser som kan tjäna som förebilder. 

- Genomför jämförande tester av användbarhet av konkurrenternas webbplatser. 

- Dra lärdomar av både det som är bra och det som är dåligt. 

 

5. Samordna hela användargränssnittet 
Skärmdialogen måste vara enhetlig. Dialogen ska samordnas med annonser, kundbrev, 

hjälptexter, utdata osv. 

- Utarbeta en dialogstandard. 

- Utse en samordnare 

- Kom överens om fasta procedurer för uppföljning av standarden. 

- Kom överens om fasta procedurer för ändring av standarden. 

 

Vi kommer senare att beskriva vad som behövs göra för att följa dessa strategier när vi 

beskriver Analys och Designfasen i utvecklingen. 

 

Vidare skriver Molich. (2002, s. 33) om de huvudpunkter som bör beaktas när 

utvecklingsstrategi bestäms. 

 Ställ upp mätbara mål för vad ni menar med en god design. 

 Välj ut analys- och designtekniker som leder till målet. 

 Kontrollera löpande om strategin följs, och hur långt ni är från målet 

(kvalitetssäkring). 

 

Enligt Molich. (2002) nämner även om hur viktigt det är med mätbara mål för användbarhet, 

såsom vi dom vi skrivet om ovan. Du kan inte styra det du inte kan mäta. Vidare skriver 

Molich. (2002) om frestelsen för utvecklare att välja det nyaste och mest avancerande 

tekniken. Men detta leder inte alltid till det mest användbara resultatet. Det är sällan bäst i 
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användaravseende att vara dem första som använder en ny teknik. Det är ju så att användare 

väljer det som dem tycker är välkänt och säkert. Molich.( 2002) nämner att hans samtal med 

användare visar att 

de är rädda för att installera nya program såsom Flash och Adobe Reader på sin dator utan de 

lever med de program som fanns på datorn när de köpte den. Han nämner också att t.ex. 

Hotmail av samma skäl väljer att allt skall kunna köras på gamla webbläsare och utan Java.  

 

Molich. (2002, s. 33-34) skriver om hur viktigt det är med att ett projekt är välbemannat 

och att alla utvecklare skall vara medvetna om sina begränsningar och inte tro att dem kan 

allt, det kan leda till problem. Molich. (2002) skriver sedan om de specialkunskaper som 

ska finnas i ett bra utvecklingsteam 

 Att känna till och förstå företaget eller organisationen. 

 Att förstå kunderna. 

 Design av användargränssnitt 

 Hur man skriver lättbegripligt text. 

 Att programmera webbplatsen 

 Att designa databasen 

 Att programmera en stordator 

 Att få tekniken att fungera 

 Att säkra kvaliteten 

 Att leda hela projektet 

 

Det tar tid innan en utvecklare blir bra på att utveckla god användbarhet, begrepp och teori 

går att lära sig på en kort kurs men det är desto svårare att använda dem i praktiken. 

Utvecklare har dock svårt att erkänna detta Molich. (2002, s. 34). 

Bilder nedan ger en överblick över användbarhetsaktiviteter och vart dem hamnar i ett 

utveklingsförlopp. Molich. (2002, s. 36). 

 

Projektfas Användbarhetsaktivitet 

Kravspecifikation 

Bestäm övergripande mål 
 Observera användare 

 Intervjua användare 

 Bilda fokusgrupper 

 Tester av 

användbarhet, 

pappersprotoyper 

 Tester av 

användarbeskrivningin

gar, mot konkurrenter 

Analys 

Bestäm målgrupper och 

användaruppgifter 

 Bestäm målgrupper 

 Bestäm 

användaruppgifter 

 Utarbeta 

användarbeskrivningar 

 Bestäm dialogstandard 
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Design 

Bestäm den konkreta dialogen 
 Inspektion 

 Tester av användbarhet 

 Bestäm och gå igenom 

felmeddelande 

 Följ upp 

dialogstandarden 

 Utarbeta och testa 

eventuella hjälptexter 

Implementering 

Koda dialogen 

Testa 

 Kontrollera att 

implementeringen 

noga följer den 

avtalande designen 

 Testa användbarheten 

Uppföljning 

Locka användare till 

webbplatsen och få dem att 

komma tillbaka. 

 Tala om att 

webbplatsen finns 

 Sök upp användare 

och lyssna på dem 

 Rätta snabbt de fel 

som hittats 

 Reagera positivt och 

snabbt på 

kommentarer från 

användare 

 Se till att det råder god 

kommunikation mellan 

support, 

utbildningsfolk och 

utvecklare 

 Skapa trafik på 

webbplatsen 

Underhåll 

Felrättning, ändringar och 

utvidgningar 

 Se till att ändringarna 

följer dialogstandarden 

 Testa användbarheten 

 Revidera 

hjälpfunktionerna på 

grundval av 

erfarenheten 

 

3.16.5 Analys 

Vi skrev tidigare om kärnkomponenterna i en utvecklingsstrategi och dess olika delar. 

Molich. (2002)  beskriver i Analys och Designfaserna vad som behövs göras för att följa 

dessa strategier. Analysen går ut på att beskriva vad webbplatsen ska kunna och säkra 

webbplatsens användbarhet. Webbplatsen skall kunna utföra de uppgifter som användaren 

vill att den ska göra. Finns det uppgifter som webbplatsen inte klarar av spelar det ingen roll 

hur smidigt och bra användargränssnittet är Molich. (2002, s. 41). Som vi skrivit om tidigare 
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finns det kärnkomponenter i en utvecklingsstrategi som bör följas för att skapa en användbar 

webbplats. Enligt Molich. (2002) är följande komponenter viktiga vid analys fasen 

 Bestämma webbplatsens målgrupper, dvs. förstå vilka användarna är. 

 Bestämma användaruppgifter, dvs. förstå vad användarna vill göra på webbplatsen. 

 Upprätta ett gott samarbete med typiska användare så att du snabbt kan få svar på 

frågor när osäkerhet uppstår. 

 

3.16.6 Design 

Designfasen går ut på att beskriva hur webbplatsens användargränssnitt ska se ut och fungera 

Molich. (2002, s. 59).  

 

Så fort det har skaffats tillräcklig kunskap om målgrupper och uppgifter om användarna. Går 

det att börja arbeta på en prototyp. Prototyp är en skiss av en webbplats som kan användas till 

att testa användbarheten och för att ge användaren möjlighet att ge synpunkter till 

utvecklaren. Det är bra ifall en prototyp visar dem delar av användargränssnittet som 

utvecklaren är osäker på och inte dem delar som redan fungerar bra. När sedan kraven på 

användbarhet är uppfyllda slutar utvecklaren att göra förbättringar. Molich. (2002, s. 61) 

Vidare skriver Rolf Molich om två stycken huvudformer för prototyper, dessa är 

 Pappersprotoyper, där webbsidor är skisser på ett pappersark. 

 Elektroniska prototyper, som visas på en dator. 

 

Prototyper 

Pappersprototyper skissar utvecklaren ner webbsidorna på ett pappersark. Vissa utvecklare 

tycker att denna form av prototyper är primitiva men erfarenhet visar på att det är ett bra sätt 

att få information om en kommande webbplats tidigt i utvecklingsförloppet. Även användare 

kan bli lite förvånade när dem får pappersprototyp framför sig men efter en stund känner dem 

att dem arbetar med en riktig webbplats. Molich. (2002, s. 63) 

 

Ett annat tillvägagångssätt är elektroniska prototyper som består av bilder som visas på en 

bildskärm istället. T.ex. i form av Microsoft PowerPoint presentationer. Här är det viktigt att 

inte koda komplicerade sidoövergångar eller inmatningsfält. Molich. (2002, s. 64) 

 

Molich. (2002, s. 64) nämner även fördelar med pappersprototyper jämfört med elektroniska 

prototyper. Dessa är bland annat: 

 Användare och utvecklare är likställda. Både användare och utvecklare kan rätta i 

prototypen. En elektronisk prototyp skapar en klyfta mellan användare och utvecklare, 

eftersom det är förbehållet utvecklaren att göra ändringar i prototypen. 

 Det går snabbt att få fram dem. 

 Eftersom man lagt ner begränsad tid på dem är de lättare att kassera om det visar sig 

att designen inte duger. 

 Det står klart för alla att det är fråga om något ofärdigt. Det har hänt mer än en gång 

att användare som arbetat med en elektronisk prototyp har trott att prototypen var den 

färdiga webbplatsen. 

 

 Molich. (2002, s. 65) nämner även fördelar med elektroniska prototyper jämfört med 

pappersprototyper. Några av dem är 
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 Koden och designen kan kanske återanvändas helt eller delvis. 

 En estetisk värdering kan göras. 

 En elektronisk prototyp gör det troligt att designen kan förverkligas. 

 Tester täcker också den fysiska användningen, t.ex. klickande på knappar, 

användning av tangentbord (kan användaren trycka in @?), aktiva fält osv. 
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3.17 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign är ett arbetssätt att uppnå god användbarhet vid utveckling av webbplatser. 

Interaktionsdesign är enligt Löwgren & Stolterman. (2004, s.7) 

    

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

bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, estetiska) hos en digital artefakt för 

en eller flera uppdragsgivare.” 

 

Vi kan börja med att beskriva vad en digital artefakt är för något. En digitalartefakt är 

resultaten från interaktionsdesignen. En artefakt i detta fall är något som är gjort av 

människor och som vars grundläggande struktur och funktionalitet möjliggörs av 

informationsteknik. Exempel på en artefakt kan vara ett system, program eller en produkt. 

Löwgren & Stolterman. (2004, s.9) 

 

Brukskvaliteter är ett annat viktigt begrepp inom interaktionsdesign. Bertil Lind
10 

menar att 

brukskvaliteter är det som kännetecknar bruket av en produkt och ger exempel på 

brukskvaliteterna enkelhet, säkerhet och snabbhet. Vi kommer att försöka illustrera vad 

brukskvaliteter är för något genom att ge ett exempel på en webbplatsdesign. Denna 

webbplats designas inte för någon specifik användare, ingen specifik situation och inget 

specifikt uppdrag. 

Designen går ut på att skapa en design av en webbsida där en användare, vem som helst, kan 

boka en tid för hårbehandlingar. 

Vi kommer att redogöra för vilka brukskvaliteter som gäller för de användare vi tror kommer 

att bruka artefakten. 

Eftersom webbplatsen skall anpassas till flera olika slags kundbehov och salongen har såväl 

äldre som yngre kunder, både manliga och kvinnliga, tror vi att en väsentlig brukskvalitet är 

enkelhet då den bör vara enkel att använda för alla typer av användare. Det skall vara tydliga 

steg fram till dess att bokningen är genomförd. Artefakten skall vara enkelt att förstå sig på 

utan att användare skall behöver fundera eller vara orolig över vad de olika stegen i 

bokningsprocessen innebär. Det skall vara igenkännbart och följa normala goda standarder 

för god användbarhet. Artefakten skall inte skapa några onödiga problem för användaren, 

utan skall i största möjliga mån fungera så smidigt som möjligt. 

Nyttoprogram tror vi även är en väsentlig brukskvalitet då ett nyttoprogram bör ha ett klart 

och förutsägbart gränssnitt, detta för att göra det enkelt och att användaren ska spara tid vilket 

är viktigt då webbsidan skall anpassas till flera olika kundbehov.  

Eftersom det på webbplatsen ska gå att välja endast en behandling eller en kombination av 

behandlingar och att sidan skall anpassas efter flera olika kundbehov kan det tänkas att 

begreppet genomskinlighet och graden av handlingsutrymme bör funderas över. Detta kan ju 
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beskrivas som en glaslåda eller en svart låda. I en glaslåda är genomskinligheten hög vilket 

betyder mer flexibilitet och även större risk för användaren men också mer 

handlingsutrymme detta passar sig bäst för erfarna användare. Medan i en svart låda ger 

mindre handlingsutrymme men större säkerhet och passar sig bättre för oerfarna användare. 

Det bör vara någon mix av dessa dimensioner då handlingsutrymmer bör anpassas så det 

passar dem olika kunderna.  

När vi designar webbplatsen bör självständighet samt kontroll beaktas därför att då 

användaren kan uppleva olika grader av kontroll när dem utför sina handlingar. Får 

användaren utföra de handlingar han eller hon vill, upplever de kontroll. Men om däremot 

artefakten agerar självständigt upplever användaren mindre kontroll. Även här bör det vara 

någon mix av bägge då användaren måste ha kontroll att styra sina val som denne gör om 

t.ex. behandlingar. Användaren måste också få tydlig feedback på de händelser som 

involverar bokningen. Användaren skall se när bokningen är fullständig samt när det 

fortfarande går att ångra. På detta sätt känner användaren att denne har full kontroll över sina 

handlingar. Webbplatsen måste även agera självständigt till en viss grad och kanske hjälper 

användaren att utföra handlingar. Men inte tillräckligt självständigt för att användaren ska 

känna sig obekväm och att dem har mindre än önskad kontroll.  

Även i interaktionsdesign används prototyper, Lind
11

 menar att prototyper kan användas till 

att  

 Chans att involvera användare tidigt och testa idéer 

 Underlag för utvärdering 

 Underlag för design 

 

 Lind
12 

menar att Prototyper även kan vara  

 Explorativa   

Används för ett visst ändamål och kasseras sedan 

 

 Evolutionära  

 Utvecklas och förfinas till en färdig produkt 

 

 Inkrementella  

 Systemet byggs stegvis, en del i taget 

 

Nedan visar vi exempel på en principiell och en detaljdesign av webbplatsen som vi beskrivit 

ovan. 
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3.17.1 Principiell design 

 

Figur 9: Principiell design 
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3.17.2 Detaljdesign 1 

 

Figur 10: Detaljdesign 

 

I den detaljerade designen utformas alla detaljer som tillsammans skapar användargränssnittet 

såsom inmatningsfält, grafer, menyer, knappar, typsnitt, färger, meddelandetexter etc. Bilden 

nedan visar en detalj design av en hemsida där det är möjligt att boka behandlingar hos en 

frisör.  
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3.18 Handlingsbarhet 
 Lind

13 
menar att handlingsbarhet är

 

”Datorsystemets förmåga att genomföra handlingar och att tillåta, uppmuntra och underlätta 

användarens handlingar, såväl genom systemet som baserade på information från detta. ” 

 

Cronholm & Goldkuhl. (2006, s. 3) hävdar att med IT-system används i företag och 

organisationer. D.v.s. i verksamheter. IT-utvecklas och införs i verksamheter för att vara till 

nytta för systemets användare samt övriga aktörer. IT-systemet skall vara en tillgång för 

verksamheten samt att användarna skall utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

 

För att ett IT-system skall ha bra handlingsbarhet skall det befrämja, möjliggöra och 

underlätta utförandet av systemanvändares handlingar Cronholm & Goldkuhl. (2006, s. 3).  

Lind
14

 menar att systemet skall formulera förslag till handling, välja handling utföra handling 

samt tolka och utvärdera handling.  

 

Ett IT-system kan utföra automatiska handlingar. En automatisk handling utförs genom regler 

som redan är definierade. 

Användarna kan utföra handlingar genom IT-systemet, ett exempel på det är när systemet 

används som ett verktyg för kommunikation. Med information ifrån IT-systemet kan 

användarna utföra handlingar utanför systemet. Som t.ex. när användarna läser information 

och därefter utför en uppgift utanför systemet. 

Graden av handlingsbarhet påverkas alltid utav den verksamhetskontext systemet befinner sig 

i. Verksamhetskontexten är användarnas förkunskaper och färdigheter om deras 

arbetsuppgifter som skall utföras samt om IT-systemet. Därför är handlingsbarhet ingen 

statiskt egenskap hos ett IT-system utan beroende av omgivande faktorer. Cronholm & 

Goldkuhl.( 2006, s. 3) 

 

Ur ett handlingsbarhetsperspektiv så består IT-system av Cronholm & Goldkuhl.( 2006):  

• en handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar)  

• handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system samt handlingar som 

utförs automatiskt av IT-system  

• ett verksamhetsminne (ett minne innehållande information om tidigare utförda handlingar 

och förutsättningar för handling)  

• dokument (som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlingsresultat)  

• ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, verksamhetsminne 

och dokument)  
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4. Empirisk undersökning 
Det här kapitlet innehåller en sammanställning av dessa intervjuer som vi har genomfört. 

Varje avsnitt inleds med att presentera respondenten och därmed presentera respondentens 

svar och synpunkter till våra frågor.   

Anledningen till att vi valt följande respondenter är för att, dels är dem väldigt duktiga och 

de har stor erfarenhet och kompetens inom områden uppsatsen kretsar kring. Dessutom är 

det bra att i all fall en utav dem arbetar på ett lite mindre företag medans dem andra två 

arbetar på väldigt stora företag. Det ger oss en insyn till hur det är på både stora och små 

företag och vad som skiljer dem i mellan. Vidare har dem olika inriktningar inom ämnet t.ex. 

är en mer inriktad mot teknik och en annan mot användbarhet. En utan våra respondenter 

arbetar dessutom som konsult och har vart ute på flera olika företag vilket är positivt då han 

kan ge oss insyn hur det är på flera företag än just det han arbetar på för tillfället. Vidare 

hade vi kontakt med dessa innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen. Och hade där av inga 

problem att boka tider eller hitta plats för att genomföra intervjuerna. Eller att kunna 

kontakta dem under arbetets gång ifall det skulle behövas för att ställa ytterligare frågor 

eller ifall vi hade någon undran angående deras svar. Till sist så skulle det bli något bortfall 

av någon av valda respondenter har dem kontakter i form av kollegor som skulle kunna ställa 

upp i så fall. 

4.1 Respondent ett 
Respodent nr ett är 26 år gammal och arbetar som IBS konsult på JavaSoultions. Han har 

studerat som systemartitekt på Borås Högskola och var efter det trainee på IBS. Efter trainee 

utbildningen blev han anställd på företaget och har nu varit ute på flera företag som konsult. 

IBS är världsledande leverantör av affärssystem och supply chain. Verksamheten vänder sig 

till medelstora och stora företag samt dotterbolag i större koncerner.   

Vi började med att fråga hur har Internet utvecklats och hur såg webbplatserna ut 

innan i förhållande till idag? 

Respondenten svarade att det är viktigt att precisera olika tidpunkter. Respondentens 

definition av Internets början går tillbaka till ungefär 95-96 där Internet började användas av 

människor som inte bara tillhörde verksamheter. Alltså i den början menar han att sidorna var 

väldigt enkla och statiska. Därmed kunde inte användaren påverka någonting på 

webbsidorna. På den tiden hade inte html utvecklats och det fanns inga standarder för hur 

webbläsaren ska läsa innehållet.  

Vi gick vidare med att fråga om Webbplatserna idag är mer användbara än dem var innan och 

vilka faktorer som påverkar detta. Respondentens svarade att exempelvis vissa webbplatser är 

tänkta att man bara ska ha information. Om man jämför med innan då Internet inte var lika 

utvecklad så kunde man bara se information som förekommer på sidan och vilka produkter 

man kan köpa. Medan idag så kan man skapa eget konto, ha mina sidor där du kan logga in 

och påverka mycket. Så på det sättet har Internet blivit mer användbart eftersom användaren 
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har en stor påverkan på webbplatsen. Sen finns fortfarande webbplatser idag som är 

användbara genom att dem är bara informativa och du kan inte påverka någonting samt inte 

finns inga funktioner på dem. Så det inte så att alla webbplatser idag fungerar på det sättet att 

man kan göra saker på dem, alltså påverka eller till någon form där man ska registrera sig. 

Tanken efter att man har börjat ha mer dynamiska sidor är egentligen rätt lika med innan. 

Men den stora påverkan på utvecklingen har också kommit från att väldigt många tjänster har 

flyttats till just Internet och blivit webb baserade. Det är också en aspekt som gör att 

användbarheten har börjat utvecklas. Sen kan man även fördela användbarheten och dess 

användning inom olika områden. All från hur en tjänst ska tillfredställa användaren till hur 

designen ska anpassas för användaren. I och med standarder så har det blivit enklare att 

samsas om en viss standard och på så sätt presenterar webbläsaren webbplatserna på ett mer 

användbart sätt.  

Eftersom vi även har valt att förhålla oss till tekniker som påverkar användbarheten och dess 

utveckling så var vi intresserade av få respondentens perspektiv inom området. Respondenten 

påpekar att det inte har hänt så mycket just på senaste tiden. Det som har varit 

revolutionerade är att man har kommit på ett sätt att använda teknikerna. Där integrationen 

mellan teknikerna spelar stor roll. Exempelvis det här med Ajax, där klienten arbetar 

asynkront med servern är inget nytt. Utan man har bara kommit på ett sätt att använda dessa 

tekniker tillsammans. Idag har man börjat använda JavaScript mycket mer och det beror på 

att innan har webbläsarna inte varit så bra på att hantera JavaScript på ett effektivt sätt att så 

det har varit rätt segt. Under senare tid har det också blivit en hype. Innan var det mycket 

flash och liknande men nu kan man säga att det har blivit hype I hybrid med att webbläsarna 

har blivit bättre att hantera JavaScript.   

En specifik teknik inom område är just webbläsarnas utveckling och dess påverkan på 

webben. Därför var vi intresserade av att få en inblick i det här området från någon som 

arbetar och känner till tekniken. 

Respondenten menar att Webbläsarnas utveckling har påverkat nästan allt. Allt idag handlar 

om webbläsare. Dem har blivit mycket bättre på att hantera JavaScript. Och läser dem t.ex. 

när Firefox släpper sina senaste webbläsare så är höjdpunkten att JavaScript är snabbare. Det 

är just för att dem används så mycket mer och man lägger mer krut på detta. De flesta 

webbläsar utvecklarna implementerar W3C standarder förutom Internet Explorer som har 

haft sitt eget lilla race inom just det området. Varför det har blivit så är för att Internet 

Explorer har dragit ifrån i utvecklingen och därmed kunnat ta fram lite av en egen standard. 

Något som kallas för Quirks Mode vilket innebär att webbläsaren visar webbsidorna enligt 

sina egna metoder för bland annat bakåtkompatibilitet. Men idag har vi märkt att Internet 

Explorer börjar följa allt mer W3C standarder så att JavaScripten kan stödjas bättre på det här 

sättet. En utvecklare vid namn Joe Walker som arbetar med Direct Web Remoting projektet 

inom Open Source. Han har pratat väldigt mycket om hur webbläsarna kommer att utvecklas 

och även JavaScript 2.0 som kommer att vara revolutionerande. Där kan man säga att det kan 

vara en avgränsning på hur mycket möjligheter man har till vidare utveckling.  



 

 

40 

 

Efter detta tog vi en närmare inblick på Respondentens utvecklingsmiljö och började 

med att ställa frågan, I vilken miljö arbetar ni med webbutveckling? 

Respondenten redogör att det mesta görs genom att utvecklarna arbetar med JavaScript i 

Netbeans och i Clips. Just detta har väldigt mycket att göra med att dessa utvecklare arbetar 

mycket inom Java miljön överlag. Dem ser till att använda olika JavaScript ramverk som dem 

kan jobba med webbtjänsterna på ett lättare sätt. Exempelvis så kör dem Direct Web 

Remoting som Ajax ramverk för att kunna anropa Java kod. Det förekommer även andra Java 

ramverk som Dojo som liknar vanliga applikationer. Det är mest JavaScript och engines för 

Ajax.  

Informationshantering är också en viktig aspekt att ta hänsyn till inom webbutveckling. 

Informationshantering har blivit en viktig funktion inom området och vi är intresserade av att 

se hur riktiga verksamheter strukturerar upp informationen mellan programmen. 

Respondenten och hans kollegor använder XML eller Json. Respondenten sa att man kan 

säga att Json är JavaScript objekt som man kan dra ihop data på, dock ser det inte ut som 

XML utan är lite mer strippat. Med den här metoden kan man använda objekt som kan 

kommunicera med Javan eller webbläsaren. Detta har då blivit så användbart och populärt så 

det har blivit som en standard ute bland utvecklarna. XML är också vanligt där man drar data 

fram och tillbaka vilket reflekterar en typisk Ajax funktion.  

Respondenten hade nämnt JavaScript och förhållande till andra tekniker som förekommer. Då 

var vi intresserade av att veta vilka funktioner som tillkommer med hjälp av just JavaScript? 

Respondenten förklarade att allting idag är JavaScript. Det är funktioner som har tillkommit, 

alltså allting dynamiskt som händer på sidan utan att sidan inte behöver laddas om. Allt från 

effekter och anrop till webbservices med mera. Respondenten säger att du egentligen kan 

bygga en hel applikation i enbart JavaScript.  

Asynkrona och synkrona tekniker är något som börjar användas allt mer idag och vi undrade 

om deras förhållning till verksamheter. Är det någonting som utvecklare använder idag? Samt 

om det finns funktioner där klienten kan arbeta asynkront med servern? Respondenten 

svarade att det finns mycket sånt. Dem använder Direct Web Remoting Open Source 

ramverket för att skapa en åtkomst till javan. Så att dem anropar javametoder från JavaScript. 

Open Source ramverket där dock väldigt stort och används överallt. Egentligen är det främst 

det som nämns när man talar om JavaScript. Man vill inte sitta bygga liknande metoder själv 

utan dem har skapat en grund för utvecklarna där man vet att projektet är moget.  

I och med Web 2.0 konceptet så är det jätte intressant att se utvecklarnas förhållning till detta. 

Är det något som dem tar ställning till i när dem utvecklar webbplatser 

Respondenten framhävde att man inte kan säga att företag satsar på Web 2.0 i stil med vi ska 

göra Community, blogg eller dyligt. Företag gör sidor som är Web 2.0. Det finns projekt där 

det har blivit mycket Web 2.0 där man ska göra sidor som blir personliga på olika sätt. 

Respondenten menar att det är svårt att mäta ”business value” på det om man har en 
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vinstdrivande verksamhet. Sidor ska inte bara vara häftiga och överfyllda med onödiga 

funktioner. Det är mycket Hype över det, Respondenten avslutar frågan med att säga att man 

inte tänker direkt på det när man utvecklar.  

Efter att ta en närmare inblick inom dessa olika tekniker valde vi att börja gå in på 

området användbarhet och Respondentens förhållning till detta. 

Respondenten svarar på frågan ”Har ni någon användbarhetsdesigner på erat företag?” Att det 

finns hos det aktuella företaget som respondenten är konsult på för tillfället. Det finns flera 

personer som arbetar med detta eftersom kunden är en väldigt stor organisation. Dels finns 

det en GUI expert som arbetar med DWR samt även med Open Source. Förutom denna 

person finns det även en person som arbetar speciellt med html och CSS. Och till sist en 

person som arbetar med att rita screenshots. Dessa arbetar tillsammans. Respondenten svarar 

även att det förutom dessa personer finns en redaktion som arbetar med screenshots personen. 

Redaktionen arbetar mer med copywright frågor och mer med själva innehållet. Till sist säger 

respondenten att hela denna kedja kan liknas med t.ex. en dagstidning. Vi frågade även ifall 

dessa roller funnits länge och respondenten svarade att GUI arkitekten som arbetar med html 

och CSS har funnits ett bra tag medan GUI arkitekten för DWR, Ajax och WEB 2.0 är ny roll 

som funnits ungefär i 1½ år.  

Vidare frågade vi ifall användbarheten är viktig för den aktuella verksamheten. Respondenten 

svarade att det är viktigt för business value men att det inte alltid har varit så. I början av IT-

boomen var det inte så viktigt men det har blivit allt mer viktigare. I början var IT en häftig 

och omogen bransch, medan nu när man vill tjäna pengar på det har blivit viktigare. Men 

respondenten menar att branschen antagligen inte har mognat till 100 % ännu.  Även om det 

är väldigt viktigt så är användbarhet ingen självklarhet i alla utvecklingsprojekt.   

Respondenten svarar sedan på frågan, ”Uppstår det ofta problem i utveckling för att det är 

brist på kommunikation mellan användare och utvecklare”? ”Ja! Det gör det”. Men att det 

görs bra försök för att minska dessa problem genom att använda Scrum projekt, Scrum är en 

metodik för systemutveckling som består av funktionella faser, med tydliga överlämningar 

mellan grupper när arbetet går från en fas till en annan. Scrum anses vara ett bra sätt att 

fördela arbetsuppgifter samt bibehålla fokus på affärsnytta. Scrum har blivit allt populärare 

istället för icke agila projekt som man först arbetar ihop med användaren men sen om t.ex. 2 

år så märker kunden att resultat inte alls är som dem velat. Nu för tiden arbetar man mycket 

närmre kunden under hela utvecklingstiden, kunden är A och O. Respondenten tycker dock 

att det fortfarande är så att verksamheter missar mycket under utvecklingen.  

Angående kvalitetsegenskaper som en webbplats bör uppfylla arbetar inte respondenten just 

med detta men han nämner att det är personer som arbetar på olika redaktioner som arbetar 

med detta. Speciellt då på större verksamheter eftersom det är dem som respondenten har 

varit i kontakt med. Större verksamheter använder sig utav enkät undersökningar som de 

följer upp och får på så sätt reda på om något inte är bra. Men det är som sagt inte 

utvecklarna som gör detta utan personerna som arbetar på redaktioner t.ex. editors. Exempel 
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på enkät frågor kan vara ifall användaren känner att något är jobbigt att klicka sig fram till 

eller ifall det är något med innehållet som inte är bra. På frågan om det är några 

kvalitetsegenskaper som är extra viktiga svarar respondenten att dem som arbetar med detta 

har olika grader dem använder sig utav och ger sedan feedback till utvecklarna om något inte 

är som det ska.  

En annan fråga som ställdes var ifall nya tekniker kan ha påverkan på användbarheten och 

ifall det finns en frestelse för utvecklarna att använda dessa nya och avancerade tekniker.  

Respondenten svarade, absolut. Och fortsatte sedan ta upp att detta gäller mest Java världen 

och inte .Net eftersom det är Microsoft som styr .Net så att om Microsoft inte ger ut det 

senaste finns det inga senaste tekniker. Respondenten menar att i Java världen är det så 

mycket Open Source ramverk och att konferenser är som stora jippon och folket som 

medverkar är kändisar och att det är klart människor påverkas. Respondenten säger även att 

dem flesta som håller på med det här har det både som hobby och som arbeta, att det är deras 

passion. Vidare tar respondenten upp att även om dem här nya fräcka teknikerna egentligen 

inte tillför någonting försöker de ta in det i projekt bara för att det är häftigt. Respondenten 

svarar sedan att han tror att projekt säkert kan lida av detta och att han själv vart med om det.  

På frågan om dem använder prototyper svarar respondenten att det har funnits på de flesta 

kunder han har arbetat hos eftersom det är en viktig del i alla agila utvecklingsprojekt, där 

finns det något som heter prototyping. Vidare förklarar respondenten att de kunder han 

arbetar hos är prestige kunder och att det kanske inte är lika viktigt med prototyping i mindre 

verksamheter. Han säger även att på de större företagen där dem arbetar mycket med Scrum 

och med erkända Scrum masters kan ha en sida som inte är funktionell men den går att surfa 

på. Vidare förklarar han att de också kan använda sig utav screenshots och pappersprototyper. 

Han förklarar även att det börjar med pappersprototyper och går sedan till screenshots, detta 

går sedan runt bland utvecklare och användare sedan blir det någon typ av halvprototyp som 

de sedan bygger på interaktionen. Till sist förklarar han att det kanske är 50 % av deras 

kunder som arbetar med prototyper och att det börjar bli mer och mer populärt.  

Vidare svarar respondenten på frågan, hur kan man utveckla bra applikationer för rätt 

användare? Och ifall de tar hänsyn till brukskvaliteter såsom enkelhet, säkerhet eller 

genomskinlighet osv. Att det brukar försvinna när man vill tjäna pengar på webbplatser men 

att det säkert finns någon som tänker i dessa banor men att de antagligen inte kallar det för 

brukskvaliteter. Han menar även att alla som arbetar på t.ex. redaktionen med denna typen av 

frågor kanske har arbetat som editors på tidningar eller liknande och har inte den där IT-

kompetensen som bestämmer. Respondenten svarar dock att han tror det kommer att komma 

mer dem kommande åren. 

Respondenten svarar på frågan om verkliga användare deltar i design fasen att just den 

verksamhet han arbetar på nu gör dem det. Vidare förklarar respondenten att den aktuella 

verksamheten har utvalda testare i verkliga livet som för deras tjänster såsom handhållna 

datorer till Internet. Respondenten säger sedan att detta har och göra med att den aktuella 

verksamheten är en sådan stor verksamhet som tjänar miljarder och att hos mindre företag är 

det kanske si och så med om verkliga deltagare deltar i design fasen. Till sist förklarar 

respondenten att många av deras kunder iallafall har en period där dem väljer ut någon eller 

några användare som dem utför tester på.  
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Angående hur respondenten definierar användbarhet svarar han att användbarhet är en del av 

interaktionsdesignen när man lägger tyngdpunkt på olika flöden. Som man använder senare 

för att göra ett bra GUI. Vidare utrycker han att man jobbar mer på flödes nivå och illustrerar 

hur alla steg ska se ut så att dem är så enkla som möjligt, så att det blir användbart. 

Till sist svarar respondenten att han definierar interaktionsdesign som något där man 

kombinerar det estetiska tillsammans med användbarhet. 
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4.2 Respondent två 
Respodent nr två är IT-arkitekt och arbetar på ett stort företag inom bilindustrin. Han är 61 år 

gammal och har arbetat på det aktuella företaget i 30 år. Han arbetar mer med tekniker än 

applikationsutveckling. Han har utbildningen inom informationsbehandling. 

Vi började med att fråga hur har Internet utvecklats och hur såg webbplatserna ut 

innan i förhållande till idag? 

Respondenten öppnar med att säga att jämfört med innan så var det bara sådan BBS och små 

Communitys innan den riktiga webbtekniken fanns. Respondenten menar att man kan säga att 

Internet fanns men inte webben. I och med webbens utveckling så gjorde detta att det blev 

tillängligt för massa att göra en mängd olika applikationer. Det fanns alltså mängden av 

användningsområde inom många områden. Utvecklingsarbetet förflyttades också i och med 

utvecklingen. Idag har man möjligheter att arbeta på flera olika sätt. Innan var man väldigt 

mycket kopplad till verksamhetens område och dess loka nät medan idag kan man arbeta i 

stort sett överallt där det finns tillgång till Internet. 

Idag är det också så att informationen är tänk ska delas med många och man försöker satsa på 

aktuell information. Brev post och liknande tjänster ska gå fort. Så därmed flyttas många 

tjänster över till webben. Idag är det mycket lättare för slutanvändaren som nästan aldrig 

behöver t.ex. betala direkt utan man kan alltid sköta det senare. Nackdelarna kan vara att 

måste svälja mycket annonser och reklam som finns på nätet för att i vissa fall går det inte 

undvika detta. Även brottsligheten har flyttats över till webben där användare riskerar att bli 

av med sina pengar och verksamheter förlorar viktig information.  

Vi gick vidare med att fråga om Webbplatserna idag är mer användbara än dem var innan och 

vilka faktorer som påverkar detta. Respondenten påpekar att innan JavaScript fanns så var 

webbplatserna lite svårare att göra ordenligt och användarvänliga. I och med JavaScript och 

HttpRequest så blev det lättare att göra dem användbara, så man kan hjälpa användaren att 

komplettera informationen. Så att man inte behöver fylla om formulär hela tiden. Självklart 

finns det en negativ sida där de kan bli kladdigt för användaren och det hoppar upp funktioner 

som dem inte känner till. Respondenten menar även att det beror på vad man är ute efter men 

självklart har man större möjligheter idag att göra dem mer användbara. 

Respondenten nämnde också vissa tekniker som har utvecklats samt påverkar 

användbarheten. Det mest förekommande nämnde han som JavaScript och HttpRequest. 

En specifik teknik inom område är just webbläsarnas utveckling och dess påverkan på 

webben. Därför var vi intresserade av att få en inblick i det här området från någon som 

arbetar och känner till tekniken. Respondenten säger att eftersom webbläsarna har utvecklats 

mycket idag så har det blivit lättare att hålla koll på bokmärken, historik, statistik, och 

sökvägar. Självklart finns det mer men dessa är några av funktionerna som användarna är 

ganska bekanta med. Sen har det också kommit mycket plugin för webbläsarna där man kan 
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streama data. Den är dock inte portabel med olika tekniker så det har inte regerats i 

standarden direkt. 

Efter detta tog vi en närmare inblick på Respondentens utvecklingsmiljö och började 

med att ställa frågan, I vilken miljö arbetar ni med webbutveckling?  

Respondenten beskriver lite kortfattat uppgifterna på hans företag. Han redogör att där 

använder man sig mycket av Microsofts produkter men även en del Open Source tekniker. 

Det blir mer eller mindre ramverk och kontent management systems. Men som sagt det är 

antigen Windows eller Unix miljö. Respondenten säger också att de använder Eclipse som är 

editor för källkod med massa plugin som gör att man kan producera källkod bra och bygga 

upp till färdiga system på rätt sätt.   

Respondenten nämnde några tekniker som använts för att strukturera upp informationen 

mellan programmen på företaget. Han sa att dem använde XML, CSV och Json. 

Respondenten påpekar också att det finns fördjupningar inom frågan men att det inte omfattar 

hans arbetsuppgifter. 

Vi ville även ha lite perspektiv på Respondentens förhållning till JavaScript och funktioner 

som tillkommer med tekniken. Respodenten nämnde några funktioner som Indata kontroll, 

hjälp, interface mott httprequest och diverse delar av dialogen kan göras i JavaScript. 

Respondenten Svarade även på frågan om det finns tekniker där klienten kan arbeta 

assykront/synkront med servern. Respondenten svarade att dem använder sig av både 

asynkron och synkron teknik. Respondenten påpekar att dem använder asynkront när dem vill 

ha uppdateringar oavsett vad användaren gör. Det kan vara noteringar om nya bloggar som 

har dykt upp och liknande användningar.  

Respondenten avslutar intervjun med att säga lite kort om vidare utveckling av tekniker och 

förhållning till framtiden. Han påpekar att på hans företag försöker man använda Microsofts 

produkter på grund av sommarbete. Där blir det väldigt stel i tänkande av utvecklingen med 

tanke på tekniken och dess utveckling inte går tillräckligt fort. Därför blir Open Source 

intressantare. Respondenten säger att han använder det mycket men inte på jobbet. 

Efter att ta en närmare inblick inom dessa olika tekniker valde vi att börja gå in på 

området användbarhet och Respondentens förhållning till detta. 

På frågan ifall dem har någon användbarhetsdesigner på deras företag svarade respondenten 

att det finns användbarhetsdesigners men att han inte är säker på deras status och pondus, och 

ifall den kan säga att det ska vara såhär eller ifall det inte ska vara såhär. Vidare svarar 

respondenten att användbarhetsdesigners är svaga och det inte är något obligatorisk som man 

måste använda i ett projekt. Utan det är en rekommendation och dem finns så att man kan 

rådgöra med dem ifall man vill det. Respondenten svara vidare på frågan vad 

användbarhetsdesignarens arbetsuppgift är att dem inte har något uttalat ansvar att leverera 

någonting och att dem visserligen har skrivit ihop rätt mycket om färger, former och layout. 
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Men han tror inte att man har gått så djupt att dem har specifika arbetsuppgifter och roller. 

Vidare svarar respondenten att rollen har funnits i cirka fyra år.  

Vidare svarar respondenten på frågan hur viktigt är användbarhet är för er vid utveckling att 

tyvärr inte är så viktigt. Och han aldrig hört någon chef prata om det. Vidare förklarar han på 

hans företag är det inte riktigt någon som bryr sig om någon tycker att något är konstigt eller 

dåligt gjort, att det inte finns någon mottagare för det. Han säger att man ofta kan få svaret 

från en projektledare att pengarna är slut eller något liknande. Respondenten säger även att 

användbarhet alltid vart lika oviktigt.  

Respondenten svarar på frågan ifall det ofta uppstår problem vid utvecklingen för att det är 

brist på kommunikationen mellan användare och utvecklare att det är så men att han inte vet 

vad företaget gör för att lösa dessa problem, att det inte finns något forum för detta.  

Vidare vet inte heller respondenten ifall företaget använder sig av några kvalitetsegenskaper 

som en webbplats bör uppfylla för att ha god användbarhet samt även att det skulle förvåna 

honom om så var fallet.  

På frågan om det finns en frestelse att använda dem nyaste och mest avancerade teknikerna 

svarar respondenten att han har sett att man försöker använda en ny teknik men så är det inte 

riktigt moget. Han säger även att detta kan påverka användbarheten då folk drar in massa 

saker som inte gör någon nytta men som är häftigt.  

Till sist så att på frågan om hur man utvecklar bra applikationer/webbplatser för rätt 

användare samt ifall dem tar hänsyn till brukskvaliteter såsom enkelhet, säkerhet och 

genomskinlighet med mera, svarar respondenten att det är viktigt att engagera användare som 

har befogenheter och som är duktiga och kloka. Vidare tar respondenten upp banker som 

exempel. Han säger att när man gör självservice såsom bankärenden måste det vara enkelt 

eftersom man måste göra någonting och är inte motiverat samt för inget mervärde av att göra 

någonting. Vidare tar han upp avrapportering som exempel och säger att det måste vara lätt 

att göra annars kanske man struntar i det, han säger även att det inte ska vara massa flaxande 

örnar eller erbjudanden från den ena och den andra.  

Till sist avslutar respondenten frågan med ett exempel på ett bankärende som gått snett. Han 

berättar att det är jätte viktigt med säkerhet och att inte behöva vara rädd för att göra fel. Han 

menar att förr var det nog så att folk var rädda att om man gjorde fel och att det skulle ha 

stora konsekvenser, och man skulle ställas till svars. Vidare tar han upp ett fall med en dam i 

Norge som skrivit en siffra för mycket i ett kontonummer när hon skulle föra över pengar. 

Flera hundra tusen. Kontonumret innehöll rätt mycket nollor i mitten någonstans. Damen 

skrev en nolla för mycket och sista siffran i indatan klipptes bort. Pengarna skickades iväg 

och det felaktiga numret var ett giltigt kontonummer så att pengarna hamnade hos fel person. 

Respondenten berättar också att det tog lång tid innan hon fick upprättelse för det. Vidare 

uttrycker respondenten att han tycker att bankerna har ett dåligt system. Han tycker att det 

borde finnas någon felkontroll då man matat in för många siffror. Respondenten menar att går 
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man till en bank och fyller i en siffra för mycket på en blankett så ser dem ju det. 

Respondenten svarar att han tycker det finns mycket att göra inom detta. Vidare utrycker han 

att han tror att det är därför gamla inte vågar använda webben.  

På frågan ifall verkliga användare deltar i design fasen svarar respondenten att han inte vet 

men att han tror att hans arbetsgivare gör det.  Men han menar också att det inte verkar som 

om det är så viktigt och att när tittar på slutresultatet ser man ju ifall det är välgjort eller inte. 

Respondenten menar att antigen har någon haft kritik på det eller så har det gjorts bra från 

början.  

Vidare frågar vi respondenten hur han skulle definiera användbarhet svarar han att det är ett 

slags mått på hur väl en användare lyckas uppnå ett resultat som denna 

förväntar sig eller vill uppnå på ett tillfredsställande sätt, publika tjänster till allmänheten, och  

skall/måste uppnå på ett tillfredsställande sätt, tvingande rutiner på ett företag.   

Till sist undrade vi hur respondenten skulle definiera interaktionsdesign. Han svarade att det 

är en profession som kan framställa hur en användare kan använda ett system 

i form av kontroller, formulär, menyer och ordningar mellan vyer samt återkoppling till 

användaren. Vidare förklarar respondenten att det är viktigt att i något skede kunna köra 

interaktioner för att få återkoppling av att en design uppfyller mål. 
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4.3 Respondent tre 
Respondent nr tre arbetar på NetRelations som gränssnittspecialist och har expertis inom 

webbstandarder och användbarhet.  Han har arbetat på NetRelations sedan 2005. Anton har 

även en bakgrund inom formgivning. Han är 31 år gammal. NetRelations affärsidé är att 

formge, strukturera och implementera webbplatser. Men arbetar även med 

gränssnittsprogrammering och tillgänglighetskonsulting. 

Vi började med att fråga hur har Internet utvecklats och hur såg webbplatserna ut 

innan i förhållande till idag? 

Respondenten påstår att internet har utvecklats samt fått en starkare position I samhället. 

Detta kan tänkas ha och göra med att man har märkt att det är något som intresserar mer och 

mer människor. Sen har media insett att dem också vill handskas med det. Dem kan nå ut till 

mera via Internet och insett fördelarna. Sen har det också att göra med att vi idag har mycket 

större bredbandsnätt än vad vi hade innan. Det är ganska väl utbyggt. Respondenten tycker att 

vi inom Sverige ligger väldigt bra till inom den utvecklingen och många webbutvecklare 

kommer från just norden. Sen har också fildelningen etablerat sig mycket bland vanliga 

användare, där man hela tiden är i behov av starkare bredband. Så man kan säga att det ena 

hänger med andra och på sätt följer man en utveckling i en gemensam riktning. Lite generellt 

säger Respondenten att just Internets genombrott beror mycket på att nästan alla använder det 

idag.  

Eftersom webbplatserna börjar ha viktig funktion i samhället så var vi nyfikna på att veta om 

webbplatserna var mer användbara idag. Respondenten poängterade att användbarheten har 

börjat utvecklas väldigt drastiskt idag. Det finns någon slags revansch för användbarheten 

och man tänker idag mycket på att det ska vara lätt att förstå en webbplats. Det finns 

konkurrens idag mellan e-handels tjänster med mera, medan innan fick man nöja sig med det 

man hade. Nu är det som himla mycket av allting. Respondenten säger också att om har flera 

webbplatser av samma område idag så tar man den som har bäst användbarhet, man har ingen 

lojalitet där. Respondenten tycker även att användbarheten är avgörande om man använder en 

sajt eller inte. När man började jobba så var det mycket blåa länkar men så fort man kunde 

göra mer än blåa länkar så började alla att göra det. Nu börjar användarna inse att nu är det 

viktigt att se vad som egentligen är blåa länkar och vad som inte är. Innan fick man leta sig 

fram till länkarna. Man kunde inte ens avgöra om det är en länk eller inte. Man fick nästan 

testa sig fram.  

Eftersom Respondens arbetsuppgifter omfattar just användbarhet så visste vi att han hade 

koppling till teknikerna som påverkar området. Respondenten säger att dem har stora krav 

med tillänglighet. Exempelvis Ajax vet han att många använder men då bygger dem 

webbplatser som bara har Ajax och får ingen feedback. Respondenten tycker definitivt att 

Ajax är en positiv teknik för användbarheten. Den gör t.ex. att en hjälp ruta kan dyka upp 

medan man fyller i nått formulär eller liknande. Det som är synd är att många inte tänker på 

att vissa användare inte har JavaScript stöd eller använder mus eller kan se sidan. 
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Respondenten anser att där kan många begå misstag om man använder Ajax ramverk. Men 

som sagt tycker Respondenten att det är väldigt bra för att höja användbarheten på 

webbplatserna eftersom det ger en mervärde till många olika situationer. 

En specifik teknik inom utveckling är just webbläsarnas utveckling och dess påverkan på 

webben. Därför var vi intresserade av att få en inblick i det här området från någon som 

arbetar och känner till tekniken. Respondenten framhäver att man har haft en tävling mellan 

Netscape och Explorer länge som löpte amok och gick över styr. Man la in funktioner i den 

ena webbläsaren och i den andra fanns det något helt annat. Och till slut fick man som 

utvecklare göra två olika sajter för annars blev det ohållbart. Och där kan man säga att 

Explorer var den plattformen som man valde till slut. Respondenten anser att nu har man 

webbstandard tänk där det är tänk att alla utvecklare ska arbeta på liknande sätt. Och 

webbläsarna ritar upp sidan på samma sätt så det är mycket enklare att koda en webbplats 

idag. Men det är webbläsarna som har drivit fram många standarder även om dem har spretat 

och tävlat. Respondenten forsätter med att påpeka att Webbstandars group gjorde uppror runt 

98-99 och gjorde klart att nu måste man ha gemensamma nämnare. Detta har de lyckats få 

W3C organet att göra. Men W3C är en ganska långsam organisation så att utvecklingen inte 

hinner gå inom W3C, så det är oftast webbläsarna som kommer på lite finesser först och sen 

börjar förhålla det till standarder. Respondenten menar att det finns mycket som man skulle 

vilja att webbläsarna klarade av som kanske finns mer som specifikation idag. Men 

webbläsarna utvecklas mycket utanför dessa ramar idag. 

Efter detta tog vi en närmare inblick på Respondentens utvecklingsmiljö och började 

med att ställa frågan, I vilken miljö arbetar ni med webbutveckling?  

Respondenten förklarade att han använder en vanlig text editor. Så han har ingen direkt miljö 

hos sig. Visual Studio kör kollegorna men dem kör inte gränssnitt och kör ASP .Net. Han gör 

bara text till webbplatserna. 

Respondenten svarade även på vår fråga om hur dem strukturerar upp informationen mellan 

programmen? Han svarade att dem jobbar väldigt mycket uteslutande mot ett 

publiceringssystem som heter EPI server. Och den är .Net baserad och använder Microsoft 

SQL databaser i botten. Respondenten säger också att dem använder XML för språkhantering 

och annars så brukar han göra en prototyp, en statisk HTML sida som han lämnar över till 

systemutvecklare så kopierar dem kod snuttar var och här. 

Inom användning var vi nyfikna på att höra hur Respondenten arbetar med JavaScript samt 

hans syn på vilka funktioner som tillkommer med tekniken. Respondenten förklarade att där 

brukar dem göra att allting funkar utan JavaScript först. Och sen lägger dem på JavaScript. 

Respondenten säger också att om vi tänker formulär som är ganska bristande idag. 

Webbläsaren har ingen inbyggd logik så det lägger man på med JavaScript sen. Det man kan 

göra är att om man t.ex. har massa hjälpinformation på sidan så kan man ta fram dem enkelt 

när dem bara behövs. Sen kan man också kolla om ett användarnamn är ledigt, det är ganska 
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vanligt med JavaScript idag. Eller att när man börjar skriva så föreslår den ord och sådan här 

funktioner. Även animering tillkommer med hjälp av JavaScript.  

Respondenten svarade även på frågan har ni funktionalitet där klienten kan arbeta 

asynkront/synkront med servern? Respondenten säger att dem brukar använda JavaScript som 

heter Jquery som är ganska bra på det. Sen påpekar också Respondenten att Ajax 

funktionalitet är väl testad så den hanterar alla webbläsares enheter så man inte behöver kolla 

om man har kompatibel webbläsare. Respondenten säger att asynkront används om man 

behöver ladda in mer information i sidan utan att behöva ladda om den 

Vi avslutade intervjun med att få Respondentens inblick i vad han anser om Web 2.0 samt 

tekniker som utvecklas inom ramen. Respondenten anser att Web 2.0 handlar mycket om ny 

tänket inom social Web. Att man känner det här att nu har vi exempelvis haft Internet i tio år 

vad är nästa steg? Hela den grejen är viktig. Då kan man publicera information själv och dela 

med andra och nyttan av webbplatsen blir högre. Det tycker Respondenten är väldigt mycket 

Web 2.0. Men sen kan många tycka att rundade hörn är 2.0 eller att Ajax är 2.0 eller något 

liknande. Än en gång poängterar Respondenten att tänket är viktigast i det här fallet. 

Respondenten avslutar med att säga att han tycker självklart att funktionerna är 

revolutionerade så att man får det här höjda användbarheten och moderna känslan för 

webbplatsen och att man börjar kräva mer och mer. 

Efter att ta en närmare inblick inom dessa olika tekniker valde vi att börja gå in på 

området användbarhet och Respondentens förhållning till detta. 

Respondenten svarar på frågan ifall ni har någon användbarhetsdesigner på erat företag att 

det har dom faktiskt. Och att han och hans kollega är dem som har haft de uppdragen men att 

han nu har en kollega som arbetar med användbarhet och interaktionsdesign. Vidare svarar 

han att det är den personen som medverkar vid användartester och t.ex. filmar med 

webbkamera som kanske har I-track och att det finns sådana grejer som gör att man får 

heatmap d.v.s. att man ser vart ögat rör sig på skärmen. Respondenten utrycker även att 

användbarhetsdesignens arbeta framför allt går ut på att hitta på scenarion som t.ex. att 

användaren skall köpa tre stycken produkter och analysera detta och se ifall användaren gör 

några fel och så vidare.  

På frågan ifall denna roll har funnits länge svarar respondenten att de har arbetat med 

användartester så länge företaget har funnits i alla fall sedan han började arbeta där 2005. 

Vidare svarar han att tycker att mycket går på sunt förnuft och att de inte alltid utför tester på 

allt dem gör utan att testningen är tjänst dem kan sälja in till kunden. T.ex. ifall kunden har 

två stycken olika vägar att välja i mellan eller vill ha någon typ av underskrift på att 

produkten är testat och är ok.  

Respondenten svarar på frågan hur viktig användbarhet är för er vid utveckling av 

webbplatser att det är väldigt viktigt och att det är användbarhet och tillgänglighet dem 

försöker arbeta efter. Han säger även att det alltid vart lika viktigt. 
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På frågan, uppstår det ofta problem i utvecklingen för att det är brist på kommunikation 

mellan användare och utvecklare? svarar respondenten att han inte riktigt vet samt att de 

antagligen inte har någon sådan avstämning med användarna under utvecklingen. Vidare 

svara respondenten att de gör en prototyp som är statiskt och kör användbarhetstester på 

denna. Respondenten förklarar även att någon av utav dem som varit med att ta fram 

prototypen är med på användartesterna och stämmer av med användarna. Han svarar även att 

ifall det då dyker upp något problem, om användarna tycker något är svårt eller jobbigt så 

åtgärdar dem det innan utvecklingen har påbörjats.  

”Oj det vet jag inte”, svarar respondenten på frågan, använder ni er utav några 

kvalitetsegenskaper som en webbplats bör uppfylla för att ha god användbarhet? Vidare 

förklarar han att dem har kriterier som en webbplats bör uppfylla god tillgänglighet d.v.s. ifall 

det är tillräckliga kontraster på färgerna eller ifall texten är för liten och liknande, vilket han 

tycker har att göra med användbarhet på ett sätt. Han förklarar även att dem försöker hålla 

nere antalet menyval och sådant liknande så att det inte blir för mycket länkar, men att de nog 

inte har några godkända kriterier och så som dem följer.  

Respondenten svarar på frågan, ifall det finns en frestelse att använda dem nyaste och mest 

avancerade teknikerna? Att det finns en liten nyfikenhet men att de inte har någon egen 

produktutveckling, i så fall hade de nog känt av det mer. Han förklara även att deras kunder 

ofta är t.ex. en kommuns intranät och att de oftast inte vågar ta det steget att använda nya 

tekniker, därför att kunden har kanske varit hos en reklambyrå innan och gjort en design 

sedan vänt sig till respondenten som bara ska verkställa. Men respondenten förklarar att det 

alltid finns en liten nyfikenhet kring det men att de inte vågar hoppa på det senaste tåget. 

Vidare säger han att t.ex. flash navigering är något dem ratar för att det har för stora negativa 

konsekvenser på tillgängligheten samt för sökmotorer. Till sist förklarar han att de hellre har 

något enklare om det gynnar dem.  

Respondenten svarar ja på frågan ifall dem använder sig utav prototyper. Och vidare förklarar 

han på frågan vilka typer av prototyper dem föredrar, t.ex. pappers eller elektroniska att det 

nog är elektroniska men även att de använder sig utav något som heter elementskisser vilket 

då är papper. Han ger sedan en förklaring om elementskisser som är en layout med bara grå 

plattor. Som t.ex. visar att här är loggan, här är vänsterspalten och här är den och den 

navigeringen osv. Dessa skrivs sedan ut och de försöker göra ungefär 10 grova skisser som 

visar kontaktasidan eller t.ex. produktsidan. Respondenten förklara att detta ger kunden en 

uppfattning om hur layouten kommer att se ut. Får man då ett OK från kunden går man vidare 

och gör designen. Då brukar även de flesta åsikter komma fram. Men då har man ett OK från 

kunden att det var så informationen skulle struktureras. Vidare förklarar respondenten att det 

är sedan man gör den digitala prototypen och pappers avstämningar samt lite jpeg bilder som 

skrivs ut och diskuteras över ett möta med kunden. Kunderna får då se elementskisserna och 

designskisser. Respondenten förklarar även att de inte använder sig utav prototyping d.v.s. att 

de skriver ut på papper och testar med användare och sådär. Han svarar även att han vet att 

det är flera som använder sig utav det, som t.ex. skriver ut fem menyförslag som kunden får 
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bläddra i mellan och så ser man vad dem väljer och så vidare. Tillsist förklarar respondenten 

att de har pratat om att använda detta men det har inte blivit av.  

Respondenten tar även upp hur exempel på elektroniska prototyper kan se ut. Han förklarar 

att en elektronisk prototyp kan vara en med fullfjädrat utseende. Vidare berättar han att dem 

kanske gör en produktsida, en produktlistningssida och en sök resultat sida. Sedan får kunden 

klicka sig runt och se hur det känns och sedan i användartestet lägger de till en uppgift som 

att lägga till en produkt i kundkorgen samt checka ut. Respondenten svarar sedan att efter 

detta ser man ifall användaren förstår hur man löser uppgiften, händer det dem tror ska hända 

eller förvillar dem sig.  

På frågan hur man kan utveckla bra applikationer/webbplatser för rätt användare samt om de 

tar hänsyn till brukskvaliteter såsom enkelhet, säkerhet och genomskinlighet, svarar 

respondenten att de händer att dem har fokusgrupper i början då de har definierat en persona. 

Vidare berättar han att dem sedan bestämmer att jobba mot den där målgruppen och försöker 

hitta kanske 10 stycken sådana personer. Han berättar att de sedan träffar de dessa personer i 

grupper eller i en grupp och så diskuterar man t.ex. hur dem går tillväga när de använder 

vissa bokningstjänster, och efter ett tag kommer det fram att dem t.ex. har problem med hur 

datum valet brukar illustreras eller att det brukar vara svårt att boka barn på resan. Alltså 

sådana åsikter som ger deras allmänna åsikt om utbudet som finns idag. Han förklarar sedan 

att detta gör att de kan se en förbättringspotential, men att det kanske inte gynnar alla och att 

de får välja en grupp som dem har som primär målgrupp. Men respondenten svarar även att 

de får ha i bakhuvudet att det nog faktiskt är något alla gagnas av och att det finns någon typ 

av common sense när det gället tillgängliga och användbara webbplatser. Vidare menar han 

att gör man en stor knapp så är det lätt för alla att hitta den, inte bara folk som t.ex. har 

skakiga armar ska kunna träffa den. 

Respondenten svarar frågan ifall verkliga användare deltar i designfasen svarar respondenten 

att han tror det är farligt att låta användarna vara med för mycket i utvecklingen då de inte 

alltid vet vad dem vill ha. Han förklarar även att han tycker det finns en professionalism i 

yrket interaktionsdesigner och användbarhetsdesigner som gör att man vet vilka frågor man 

ska ställa och hur man ska analysera svaren. Respondenten förklarar att man sedan börjar 

producera men att ha en användare med genom hela processen som har åsikter bara skulle 

försvåra arbetet och göra att man tappar fokus. Han förklarar att han mer tror på att göra 

någonting och sedan testa det och eventuellt göra om det ifall det behövs. Vidare svarar han 

att ha även tycker det är bättre att ha en dialog med slutanvändaren i form av en blogg eller 

kontaktformulär eller vad som helst. Han menar att man då ser vad det är folk stör sig på och 

så kan man åtgärda detta. Respondenten menar även att det finns då en risk att få in åsikter 

högt och lågt så att det blir svårt att prioritera om man inte är utbildat åtminstone. Till sist 

svarar han att deras kund inte har en aning om hur dem ska hantera åsikter som kan komma in 

från kundens egna kunder. Och det är inte bra ifall detta kommer in i processen innan sajten 

är lanserad för att då blir det bara kaos utan att det är viktigt att man har en tydlig beslutslinje 
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på hur saker och ting ska utvecklas och så kör man på det. Han menar även att man får lita på 

att det är kunnigt folk som gjort allt. 

När vi frågade hur respondenten skulle definiera användbarhet förklarade han att han tycker 

att användbarhet är graden med vilken webbsajten kan användas för att på ett effektivt och 

tillfredställande sätt uppnå specifika mål i ett givet sammanhang. Vidare utryckte han att det 

helt enkelt är hur en webbplats fyller sitt syfte men också att det kan vara svårt att 

tillfredställa alla användare.  

Till sist svarar respondenten på frågan, hur han skulle du definiera interaktionsdesign att det 

möjligtvis är ett tillvägagångssätt att uppnå god användbarhet och dem metoder man 

använder sig utav. Respondenten nämner även att han arbetar med elementskisser och 

prototyper för att testa designer, som kan vara exempel på interaktionsdesign. 
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5. Analys 
I analyskapitlet kommer det framgå en jämförelse av den teoretiska referensramen och 

empiriska studien som vi har tagit fram. Varje del fråga kommer att analyseras och 

resulteras var för sig. 

5.1 Vilka tekniker har utvecklats? 
Teknikerna kan utvecklas på flera sätt inom den virtuella världen. Det som man tänker på 

mest i vanliga är att man programmerar en ny teknik som ska sköta diverse uppgifter. Det 

som har blivit revolutionerande idag från respondenternas perspektiv är att man har insett att 

man kan lyfta funktionaliteten väldigt högt med hjälp av att dessa tekniker som finns 

integrerar med varandra på olika sätt. Respondenten nr ett var väldigt tydlig i sitt uttalande 

med att säga att dessa tekniker som har blivit revolutionerande idag är faktiskt tekniker som 

har funnits ute ganska länge. Dock hade inte utvecklarna kommit så långt i utvecklingen som 

idag. Alla tre respondenter påpekade också att webbläsaren har utvecklats drastiskt 

nuförtiden. I teorin skrev vi om de första webbläsarna som var textbaserade. Idag har dem 

utvecklats så oerhört mycket att precis som respondenten nr ett sa att allt idag handlar om just 

webbläsare. I teorin nämndes Netscape och Internet Explorer som var med bland dem första 

webbläsaren men på senare tid har man fått konkurrens från andra håll. Den här konkurrensen 

mellan webbläsare har enligt våra respondenter varit viktig för utvecklingen av webbläsare. 

Det har skyndat på utvecklingen väldigt mycket. Så fort en webbläsare hade kommit ut med 

någon ny funktionalitet så kom det andra konkurrenter med andra funktioner. Detta gjorde att 

krutet på utvecklingen behandlas mycket och utvecklarna tog fram nya idéer. Självklart har 

den här utvecklingen varit väldigt positivt men även bidraget med en del negativa effekter. 

Respondenten nr tre sa att till slut löpte utvecklarna amok och det gick över styr. Man la in 

nya funktioner i sin webbläsare medan konkurrenterna ville komma med något helt nytt och 

utvecklade sin webbläsare med helt andra funktioner. För webbutvecklarna blev detta ett stort 

problem där man fick göra flera webbplatser med olika funktionalitet för att tillfredställa alla 

webbläsare.  

Det som började få ordning på dessa konflikter var standarder som utvecklarna som tar fram 

webbläsare kan hålla sig till. I teorin skriver vi om W3C standarder för webben. Dessa 

standarder ska man hålla sig till när man utvecklar webb baserade applikationer. Det kan vara 

allt från hur man arbetar med HTML, CSS, XML med flera. När man läser om dessa 

standarder så verkar det så enkelt. Här finns regler och standarder som man ska följa och sen 

förekommer det inga konstigheter vid utvecklingen. Men våra respondenter hade annorlunda 

syn till dessa standarder. Enligt respondent nr tre har webbläsarna drivit fram dessa 

standarder. Upproret gjordes runt 1998 då man bestämde sig för att nu måste ha 

gemensamma nämnare. Detta har W3C lyckats med att göra hyfsat bra. Det som är dock 

problemet med W3C är att dem arbetar och utvecklas långsamt. Utvecklarna bakom 

webbläsarna tänker först på sina finesser och sen hur man ska anpassa dem till W3C organet. 

Detta gör att man än en gång kommer ifrån dessa standarder men som sagt så är det mycket 

bättre idag än vad det var ungefär tio år sen. Även respondent nr ett poängterade att man idag 
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börjar tänka allt mer på dessa standarder men att Internet Explorer har byggt upp sin egen 

lilla standard som kallas för Quirks Mode. Respondenten nr ett påpekade att på senare tid har 

Microsoft börjat anpassa Internet Explorer mer till W3C standarder så att JavaScript kan 

stödjas bättre.  

I teorin nämnde vi JavaScript som ett Script språk som används i olika webbsidor. Med hjälp 

av JavaScript kan man utöka webbplatsen med en mängd olika funktioner. Alla tre 

respondenter nämnde JavaScript som en revolutionerande teknik idag. Funktioner som 

tillkommer är alltså allting dynamiskt som händer på sidan utan att sidan inte behöver laddas 

om. Idag används JavaScript på många webbplatser och har enligt respondenterna påverkat 

användbarheten på ett väldigt positivt sätt.  

Vi nämnde också informationshantering i teorin där man använder XML för att ha en struktur 

över information mellan programmen. Respondent nr ett sa att dem använder liknande teknik 

som heter Json. Respondenten sa att man kan säga att Json är JavaScript objekt som man kan 

dra ihop data på, dock ser det inte ut som XML utan är lite mer strippat. Med den här 

metoden kan man använda objekt som kan kommunicera med Javan eller webbläsaren. Detta 

har då blivit så användbart och populärt så det har blivit som en standard ute bland 

utvecklarna. XML är också vanligt där man drar data fram och tillbaka vilket reflekterar en 

betecknande Ajax funktion. Respondent nr 3 sa också att dem använder XML för 

språkhantering.  

Tillbaka till den viktiga delen i utvecklingen är ändå det som Respondenterna nämnde mest. 

Sättet att idag arbeta med asynkron JavaScript och XML. Det är just det som blir Ajax. Vi 

nämnde alla dessa tekniker i teorin men inte att dem kunde integrera med varandra på det 

sättet som dem faktiskt gör och utökar funktionaliteten.  Enligt alla våra tre respondenter har 

den här tekniken börjat användas allt mer och blir mer intressant för framtiden. JavaScript 

och XML är dessa två tekniker som är involverade. Här man kan enligt respondenterna arbeta 

på en webbplats och göra förändringar utan att behöva ladda om sidan. För användbarhet är 

detta en bra steg i utvecklingen men enligt respondenten nr tre finns det brister också. 

Eftersom det använder JavaScript så finns det faktiskt användare som inte har JavaScript i 

sina webbläsare vilket gör att dem inte kan använda Webbplatser som kör Ajax.  

Respondent nr tre nämnde också intressant område som har mycket med webbplatser att göra. 

Det är just hur internet utvecklas i förhållande med bandbredd. Han sa att idag har man 

mycket mer bandbredd och utveckla webbplatser på. För några år sen skulle det inte funka 

eftersom alla hade inte bredband och dessa webbapplikationer skulle gå oerhört segt på 

användarnas datorer. Men att man har kommit en bra bit i utvecklingen med detta och de 

flesta hushåll har idag relativt snabbt bredband. 

5.2 Vilka brukskvaliteter är viktiga? 
Ingen av våra respondenter visste vad begreppet brukskvaliteter var för något. Men när vi 

frågade specifikt om enstaka brukskvaliteter såsom enkelhet och säkerhet visste 
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respondenterna vad det handlade om även om dem inte visste att det kallades för 

brukskvaliteter. Respondent nr två tog upp ett bra exempel då brukskvaliteter kan vara viktiga 

att ta hänsyn till. Om någon t.ex. skall göra ett självservice bankärende kanske personen inte 

är så motiverad eftersom det helt enkelt är något som denne måste göra. Vidare tar han upp 

avrapportering som ett annat exempel, att även det måste vara enkelt att göra annars kanske 

personen struntar i att göra det. Han säger även att det inte skall vara massa flaxande örnar 

eller erbjudanden från den ena och den andra. Respondent nr två avslutar med att ta upp ännu 

ett exempel då säkerhet hade vart bra att ta hänsyn till vid utvecklingen. Detta exempel 

handlar om ett bankärende som gått snett. Han menar att säkerhet är viktigt därför att 

användaren inte skall behöva vara rädd för att göra fel. Bankärendet genomfördes av en dam i 

Norge som råkar skriva in för många nollor i ett bankkontonummer som hon skall överföra 

pengar till. Eftersom hon skrivit in fler siffror än möjligt i indatan klipptes sista siffran bort 

och det blev ett annat bankkontonummer som tillhörde någon annan. Pengarna skickades iväg 

och hamnade alltså hos fel person. Det tog lång tid innan damen fick upprättelse för detta och 

respondenten tycker att banken hade ett dåligt system dessutom utrycker han att detta kan 

vara en av anledningarna till att gamla människor inte vågar använda webben.  

Vår teori om brukskvaliteter sa ju att enkelhet var en viktig brukskvalitet att ta hänsyn till vid 

vår webbplats där användaren kunde boka frisörbehandlingar. Eftersom webbplatsen skall 

anpassas till flera olika slags kundbehov och salongen har såväl äldre som yngre kunder, både 

manliga och kvinnliga, är en väsentlig brukskvalitet är enkelhet då den bör vara enkel att 

använda för alla typer av användare. Det skall vara tydliga steg fram till dess att bokningen är 

genomförd. Artefakten skall vara enkelt att förstå sig på utan att användare skall behöver 

fundera eller vara orolig över vad de olika stegen i bokningsprocessen innebär. Det skall vara 

igenkännbart och följa normala goda standarder för god användbarhet. Artefakten skall inte 

skapa några onödiga problem för användaren, utan skall i största möjliga mån fungera så 

smidigt som möjligt. 

Respondent nr tre hade dock en liten annorlunda syn på brukskvaliteter och hur man 

utvecklar bra applikationer/webbplatser. Inte heller Respondenen hade någon koll på vad 

begreppet brukskvaliteter innebär och arbetade på så sätt att han och hans kollegor skapade 

fokusgrupper i början av utvecklingsarbetet då de även definierade en persona. Sedan 

försöker de hitta cirka 10 stycken sådana personer och bilda grupper med dessa. Vidare 

diskuterar de med gruppen/grupperna om t.ex. vad de tycker är jobbigt med den typ av 

bokningssystem det finns idag eller liknande. På så sätt får de deras allmänna åsikt om 

utbudet som det ser ut idag. Och får på så sätt en förbättringspotential. Enligt Molich. (2002, 

sid. 36 ) är bland annat följande komponent viktig vid analys fasen 

 Bestämma webbplatsens målgrupper, dvs. förstå vilka användarna är. 

 

Dessutom nämner Molich. (2002, s. 36). användbarhetsaktiviteter och vart dem hamnar i ett 

utvecklingsförlopp. Där tar han upp fokusgrupper som en del av kravspecifikationsarbetet. 

Vilket stämmer bra med Respondent nr tres arbetssätt.  
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 Respondent nr tre förklarade att nackdelen med detta är att de förbättringar som de kommer 

fram till kanske inte gynnar alla, förutom förhoppningsvis dem i fokusgruppen. Men han 

utrycker även att det finns någon typ av ”common sense” vid utveckling av webbplatser sätt 

till tillgänglighet och användbarhet och att gör man en stor knapp så är det lätt att hitta för 

alla inte bara den med dålig syn eller skakiga armar.  

Respondent nr etts erfarenheter av brukskvaliteter var inte så stora men han menade dock att 

dess viktighet kan försvinna när man vill tjäna pengar på webbplatsen. Han trodde inte heller 

att dem som arbetade med detta inte heller visste att det kallades för brukskvaliteter. 

Dessutom trodde han inte att de som arbetar med detta på redaktionen har den typen av IT-

kompetens som bestämmer i sådana frågor utan mer kanske har arbetat som editors på en 

tidning innan.  

5.3 Vad är användbarhet? 
Respondent nr tre definierar användbarhet på en webbplats som graden med vilken webbplats 

kan användas för att på ett effektivt och tillfredställande sätt uppnå specifika mål i ett givet 

sammanhang. Vilket verkligen stämmer bra överens med ISO 9241-11: ”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”  

 

Medans respondent nr två definierar användbarhet som att det är ett slags mått på hur väl en 

användare lyckas uppnå ett resultat som denna 

förväntar sig eller vill uppnå på ett tillfredsställande sätt, publika tjänster till allmänheten, och  

skall/måste uppnå på ett tillfredsställande sätt, tvingande rutiner på ett företag.   

Respondent nr ett utryckte att hans definition på användbarhet var att användbarhet är en del 

av interaktionsdesignen när man lägger tyngdpunkt på olika flöden. Som senare används för 

att utveckla ett bra GUI. Vidare utrycker han att man jobbar mer på flödes nivå och illustrerar 

hur alla steg ska se ut så att dem är så enkla som möjligt, så att det blir användbart 

Enligt Molich. (2002, s. 23), är en användbar webbplats en webbplats som är 

 Lätt att lära sig. 

 Lätt att komma ihåg. 

 Effektiv att använda. 

 Begriplig 

 Tillsfredställande att använda. 

 

Speciellt punkterna 

 Tillsfredställande att använda. 

 Effektiv att använda. 

 

Stämmer bra överens med respondent nr två och tre definition av begreppet användbarhet och 

även med (ISO 9241-11).  
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Molich. (2002, s. 21) nämner kvalitetsegenskaper som bör uppfyllas och som det sedan bör 

ställas mått på hos en webbplats. Respondent nr tre säger att han inte vet ifall han arbetsplats 

använder sig utav dessa. Däremot svarar han att dem har kriterier som en webbplats bör 

uppfylla god tillgänglighet d.v.s. ifall det är tillräckliga kontraster på färgerna eller ifall texten 

är för liten och liknande, vilket han tycker har att göra med användbarhet på ett sätt. Han 

förklarar även att dem försöker hålla nere antalet menyval och sådant liknande så att det inte 

blir för mycket länkar, men att de nog inte har några godkända kriterier och så som dem 

följer. Detta skiljer sig lite från Molich. (2002, sid 21)som nämner följande 

kvalitetsegenskaper (se s. 29). Även respondent nr två ställer sig undrande till om hans 

företag använder sig utav kvalitetsegenskaper. Han utrycker att han inte vet ifall dem 

använder sig utav det samt att han skulle vara förvånad om så var fallet. Däremot så har 

respondent nr ett en lite utförligare beskrivning om kvalitetsegenskaper även om det inte 

heller riktigt stämmer överens med Molich. (2002). Han svarade att han inte själv arbetar med 

just detta. Men att det är personer som arbetar på olika redaktioner som arbetar med detta. 

Han svarar att större verksamheter använder sig utav enkät undersökningar som de följer upp 

och får på så sätt reda på om något inte är bra. Exempel på enkät frågor kan vara ifall 

användaren känner att något är jobbigt att klicka sig fram till eller ifall det är något med 

innehållet som inte är bra. På frågan om det är några kvalitetsegenskaper som är extra viktiga 

svarar respondenten att dem som arbetar med detta har olika grader dem använder sig utav 

och ger sedan feedback till utvecklarna om något inte är som det ska.  

 

5.4 Vad är interaktionsdesign? 
Respondent nr tre tycker att det är ett tillvägagångssätt att uppnå god användbarhet och dem 

metoder man använder sig utav för att uppnå detta. Respondenten nämner även att han 

arbetar med elementskisser och prototyper för att testa designer, som kan vara exempel på 

interaktionsdesign.  

Medans respondent nr två har den här definitionen på begreppet interaktionsdesign, 

nämligen, att det är ett yrke som kan framställa hur en användare kan använda ett system 

i form av kontroller, formulär, menyer och ordningar mellan vyer samt återkoppling till 

användaren.  

Respondent nr ett definierade interaktionsdesign som något där man kombinerar det estetiska 

tillsammans med användbarhet. 

Enligt Löwgren & Stolterman. (2004, s.7) är interaktionsdesign 

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

de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, estetiska) hos en digital artefakt 

för en eller flera uppdragsgivare.” 
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Som Löwgren & Stolterman. (2004) nämner ju bland annat ”Den process som ordnas inom 

begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna 

(strukturella, funktionella, estetiska) hos en digital artefakt” Vilket stämmer bra överens med 

respondent nr tre som beskriver interaktionsdesign bland annat som ”ett tillvägagångssätt att 

uppnå god användbarhet och dem metoder man använder sig utav för att uppnå detta”  

Vidare förklarar ju respondent två att interaktionsdesign är ett yrke som kan framställa hur en 

användare kan använda ett system i form av kontroller, formulär, menyer och ordningar 

mellan vyer samt återkoppling till användaren.  

Detta tar oss in på prototyper. Respondent nr tre nämnde ju att han använder sig utav 

elementskisser samt prototyper för att testa designer och att det är exempel på 

interaktionsdesign.  

Rolf  Molich skrev ju om två stycken huvudformer för prototyper, dessa är 

 Pappersprotoyper, där webbsidor är skisser på ett pappersark. 

 Elektroniska prototyper, som visas på en dator. 

 

Respondent nr tre svarar att han nog föredrar elektroniskaprototyper men nämner som sagt 

elementskisser också vilket är pappersprototyper. Han ger sedan en förklaring om 

elementskisser som är en layout med bara grå plattor. Som t.ex. visar att här är loggan, här är 

vänsterspalten och här är den och den navigeringen osv. Dessa skrivs sedan ut och de 

försöker göra ungefär 10 grova skisser som visar en kontaktsida eller t.ex. produktsida. 

Respondenten förklara att detta ger kunden en uppfattning om hur layouten kommer att se ut. 

Får man då ett ”OK” från kunden går man vidare och gör designen. Då brukar även de flesta 

åsikter komma fram. Men då har man ett” OK” från kunden att det var så informationen 

skulle struktureras. Vidare förklarar respondenten att det är sedan man gör den digitala 

prototypen och pappers avstämningar samt lite jpeg bilder som skrivs ut och diskuteras över 

ett möta med kunden. Kunderna får då se elementskisserna och designskisser. 

 Lind
15

 menade ju att prototyper kan användas till att  

 Chans att involvera användare tidigt och testa idéer 

 Underlag för utvärdering 

 Underlag för design 

 

Dessa fördelar har respondent tre nytta av i sitt arbete med prototyper.  

Respondent nr två visste inte ifall hans företag använde sig utav prototyper medans 

respondent ett svarade att det har funnits på de flesta kunder han har arbetat hos eftersom det 

är en viktig del i alla agila utvecklingsprojekt, där finns det något som heter prototyping. 

Vidare förklarar respondenten att de kunder han arbetar hos är prestige kunder och att det 
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kanske inte är lika viktigt med prototyping i mindre verksamheter. Denna tillskillnad från 

respondent nr tre som svarade att de inte använder sig utav prototyping d.v.s. att de skriver ut 

på papper och testar med användare. Vidare förklarar respondent ett att de också kan använda 

sig utav screenshots och pappersprototyper. Han förklarar även att det börjar med 

pappersprototyper och går sedan till screenshots, detta går sedan runt bland utvecklare och 

användare sedan blir det någon typ av halvprototyp som de sedan bygger på interaktionen. 

Till sist förklarar han att det kanske är 50 % av deras kunder som arbetar med prototyper och 

att det börjar bli mer och mer populärt. 

6. Slutsatser 
I detta kapitels dras slutsatser från empirin och analysen. Kapitlet innehåller en diskussion 

kring teknikernas utveckling respektive användbarhet och interaktionsdesign. Utifrån detta 

kommer frågeställningen att besvaras. Även förslag till fortsatt forskning presenteras.  

Slutsatser  

Vi kommer i slutsatsen att besvara våra forskningsfrågor. 

 Hur kan man förbättra användbarheten på webbplatser? 

 

Formulerade delfrågor utifrån huvudfrågan: 

 Vilka tekniker har utvecklats? 

 Vad är användbarhet? 

 Vad är interaktionsdesign? 

 Vilka brukskvaliteter är viktiga? 

 

6.1 Vilka tekniker har utvecklats? 
Utifrån den empiriska undersökningen har vi kommit fram till att dessa nya funktionaliteter 

som finns består av tekniker som är relativt gamla i förhållande till det som man definierar 

som ny mjukvara idag.  Dessa tekniker har faktiskt använts men inte på samma sätt som idag. 

Idag kan man därmed utökat funktionaliteten på webben drastiskt genom att få dessa tekniker 

som finns att integrerar med varandra på ett effektivt sätt. Ett uppenbart exempel är just Ajax 

som alla Respondenterna nämnde. Respondent nr tre nämnde att det finns datorer med sämre 

prestanda och gamla webbläsare som inte hanterar JavaScript och därmed blir Ajax inte 

användbart. Det håller vi med om men egentligen kräver man inte så mycket från en dator 

förutom en relativt ny webbläsare för att kunna arbeta på det här sättet. Idag har det blivit 

väldigt billigt att äga en bra dator och de flesta är uppdaterade med relativt ny mjukvara, så vi 

har svårt att se varför det inte skulle vara framgångsrikt koncept.  

Även Webbläsare utvecklas drastiskt idag och det faktiskt intressant att se det här kriget som 

har startat mellan olika webbläsare. Det ger användaren flera alternativ att välja mellan samt 

visa att det inte går att gör som t.ex. Microsoft gjorde att bestämma vilka standarder som ska 
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följas och hur det snabbt det ska utvecklas. Nu finns det konkurrens från andra håll och man 

måste börja anpassa sig mer på marknaden. Respondenterna sa att eftersom JavaScript har 

blivit så viktigt idag så är det väldigt viktigt att det användas på effektivt sätt. Det tror vi 

starkt på. Vad händer om man inte gör det, kommer det kräva mer prestanda från datorerna?  

6.2 Vilka Brukskvaliteter är viktiga? 

Ingen av våra respondenter kände till begreppet brukskvaliteter. Det trodde vi inte heller 

därför att det kanske är okänt begrepp. Där av var vi mer specifika i våra frågor och använde 

begrepp som säkerhet och enkelhet. Då blev det lättare för våra respondenter att förstå och 

dem visste då vad brukskvaliteter var för något även om dem inte kallade t.ex. säkerhet och 

enkelhet för brukskvaliteter.  

Våra respondenter gav väldigt olika svar på frågan Hur kan man utveckla bra applikationer 

för rätt användare? Tar ni hänsyn till brukskvaliteter såsom Enkelhet, säkerhet, 

genomskinlighet o.s.v.? Och vi reagerade speciellt på respondent som utryckte att viktigheten 

av brukskvaliteter brukar försvinna då företag vill tjäna pengar på webbplatser. Att 

brukskvaliteter inte anses som viktigt tycker vi inte är så bra, för att om en 

applikation/webbplats är utvecklat för rätt typ av användare ökar det ju användbarheten och 

ger nöjda användare. Och det borde ju även öka lönsamheten.  

Respondent nr tvås exempel på bankärenden och avrapportering tycker vi var bra exempel 

när brukskvaliteter är viktiga, då speciellt enkelhet och säkerhet. Speciellt exemplet med 

damen i Norge som skickade pengar till fel person på grund av brisfällande system. Då det 

handlar om pengar så måste användaren slippa oroa sig för att vara rädd för att använda 

webbplatsen. Och vi tror även att det är mycket riktigt så som Respondent nr två säger att det 

kan vara därför gamla människor inte vågar använda webben och att där finns det mycket 

kvar att utveckla.  

Som slutsats kan vi säga att enkelhet och säkerhet var de brukskvaliteter som dök upp mest 

och även om vi fråga bland annat specifikt om enkelhet och säkert gav vi ändå 

respondenterna andra typer av brukskvaliteter att välja på. Att vi nämnde enkelhet och 

säkerhet var bara för att ge dem en idé om vad begreppet brukskvaliteter innebär. Vidare kan 

vi dra slutsatsen att ingen av respondenterna visste vad begreppet brukskvaliteter betydde 

men att de eller deras kollegor tänker i dessa banor men att de antagligen inte kallar det för 

brukskvaliteter. 

6.3 Vad är Interaktionsdesign? 

Den empiriska undersökning gav oss också svar på hur våra respondenter definierar 

interaktionsdesign. Deras definitioner skilde sig lite åt då respondent ett definierade 

interaktionsdesign som något där man kombinerar det estetiska tillsammans med 

användbarhet. Respondent nr två däremot svarade att interaktionsdesign är att det är ett yrke 

som kan framställa hur en användare kan använda ett system i form av kontroller, formulär, 

menyer och ordningar mellan vyer samt återkoppling till användaren. Medan respondent nr 
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tre hade den definition som vi tyckte stämde bäst överens med vårat egen definition av 

interaktionsdesign, nämligen ett tillvägagångssätt att uppnå god användbarhet och dem 

metoder man använder sig utav för att uppnå detta. Men även respondent nr ett och två 

definitioner är likartade.   

6.4 Vad är Andvändbarhet? 

Vad användbarhet är för något dras följande slutsats om från den empiriska undersökningen 

nämligen att även här stämde respondenternas svar ganska bra överens med varandra. 

Kortfattat så tyckte dem att användbarhet var den mått eller grad som en användare kan 

uppnå det resultat dem förväntar sig på ett tillfredställande sätt, t.ex. genom användandet av 

en webbplats. Också även som respondent nr två svarade, skall/måste uppnå på ett 

tillfredsställande sätt då situationen är tvingande rutiner på ett företag är ett bra svar då det 

skiljer på, publika tjänster till allmänheten och tvingade rutiner på företag. Vidare kan vi dra 

slutsatsen att de kvalitetsegenskaper som bör uppfyllas och som det sedan bör ställas mått på 

hos en webbplats som Molich. (2002, s. 21) nämner inte var något våra respondenter arbeta 

med. Däremot var enkäter ett sätt att få information och följa upp ifall en webbplats/produkt 

var bra utvecklad. Dessutom förklarade respondent tre att dem har kriterier som en webbplats 

bör uppfylla god tillgänglighet d.v.s. ifall det är tillräckliga kontraster på färgerna eller ifall 

texten är för liten och liknande, vilket han tycker har att göra med användbarhet på ett sätt. 

Han förklarar även att dem försöker hålla nere antalet meny val och sådant liknande så att det 

inte blir för mycket länkar. Detta är ju typer av kvalitetsegenskaper men inte precis såsom 

Molich. (2002) beskriver dem. Men det används i alla fall vissa typer av mätvärden enligt 

våra respondenter som används för att få så bra resultat som möjligt.  

Vidare kan vi konstatera att användbarhet är viktigt hos två av tre respondenter. T.ex. hos 

respondent nr ett som svarade att användbarhet är viktigt för ”business value” men att det inte 

alltid har varit så. Han svarade även om det är väldigt viktigt så är användbarhet ingen 

självklarhet i alla utvecklingsprojekt.   

Det är synd att användbarhet inte är en självklarhet i alla utvecklingsprojekt för att det är 

precis som respondent ett säger att det är viktig för ”business value” och borde vara en 

självklarhet.  

Respondent nr ett utrycker att användbarhet inte är viktigt på hans arbetsplats och att han 

aldrig hört någon chef prata om det. Vidare svarar han att utvecklarna på företaget ofta kan få 

svaret från en projektledare att pengarna är slut eller något liknande. Respondent nr ett säger 

även att användbarhet alltid vart lika oviktigt.  

Detta låter inte alls bra och även respondent ett utrycker att det är väldigt synd att det är på 

det sättet. God användbarhet kan som sagt ha positiv effekt på ”business value” och borde 

vara viktigare i ett så pass stort företag.  

Men hos respondent nr tre var det väldigt positivt att användbarhet var mycket viktigt och att 

det är det de strävar efter. Samt att det alltid har varit lika viktigt hos företaget.  
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Utvecklarna vill helst skapa en god miljö på webbplatserna men vi anser att det även saknas 

kunskap om just begreppet användbarheten hos vissa utvecklare idag. Självklart har man 

börjat behandla området mer idag än för några år sen. Eftersom på senare tid har det 

förflyttats många tjänster till internet och då har användarna börjat ställa allt större krav på 

användbarheten. Respondent nr tre sa att så fort användarna idag märker att det är dålig 

användbarhet på webbplatsen så lämnar dem det direkt och söker sig till bättre. Det förstår vi 

helt och hållet. Vi använder många tjänster på internet själva och vet hur viktigt det är. För 

några år sen var tjänsterna inte lika etablerade på webben som dem är idag. Enkelheten är 

viktig idag på webbplatserna enligt Molich. (2002). Det är helt självklart eftersom många 

som använder dessa tjänster på nätet har inte så stor datorvana. Så att belasta webbplatserna 

med för mycket funktionalitet kan göra att det blir för mycket för användaren. Det är viktigt 

att förbättra funktionaliteten till graden som man kan tillfredställa användaren. Men att 

utveckla funktionalitet bara för att förbättra webbplatsen visuellt brukar ha negativa följder.  

Det är positivt att tre av tre respondenter svarar att dem har en användbarhetsdesigner men 

det är dock synd att den i ena fallet inte har så mycket att säga till om. Att ha en kompetent 

användbarhetsdesigner som kan arbeta med användbarhetsfrågor under utvecklingens gång är 

viktigt för att nå god användbarhet. Dessutom bör denna ha någon typ av status och 

befogenheter för att driva igenom användbarhet i projekten. Förhoppningsvis kommer 

användbarhet bli viktigare i framtiden. Det var också positivt att interaktionsdesign tillämpas 

i de flesta fall för att nå god användbarhet. Att prototyper var så väl använda är också det en 

positiv aspekt då det är ett ypperligt bra sätt att få användare att medverka i 

utvecklingsarbetet. Detta är en viktig del att nå god användbarhet för rätt typ av användare.   

6.5 Hur kan man förbättra användbarheten på webbplatser? 
Efter att ha tagit närmare titt på Ajax och faktiskt testat funktionaliteten så finns det faktiskt 

många områden där användbarheten förbättras med den nyare tekniken. Innan var det otroligt 

jobbigt och fylla i ett formulär och sedan när man går vidare så laddas sidan om och man 

måste fylla om formuläret på grund av att man hade glömt att lägga till exempelvis en siffra 

på rätt plats. Med hjälp av Ajax tekniken slipper man faktiskt alla dessa problem. Skulle man 

missa och skriva den här siffran så får man reda på det direkt med hjälp av JavaScript där 

klienten integrerar med databasen och uppdaterar den automatiskt med information. Genom 

den här tillämpningen slipper man alla dessa moment där sidan ska behöva laddas om. Det är 

på grund av att utan Ajax motorn måste man skicka iväg informationen till servern och sen 

vänta på feedback. Men med Ajax funktionaliteten är klienten hela tiden uppdaterad med 

informationen och den informationen man söker. Vi testade webbplatser med Ajax på datorer 

i skolan samt våra datorer hemifrån.  Det funkade utan problem och man märkte flera positiva 

aspekter. 

Respondent nr tres arbetssätt var nytt för oss. Att ta fram en fokusgrupp med tänkta 

användare med hjälp av personas var inget vi stött på förut, visserligen visste vi vad personas 

var för något men det här med fokusgrupp kände vi inte till. Men vi tycker det verkar vara ett 

bra sätt att arbeta på. Förutsatt att personas och fokusgruppen verkligen illustrerar just den 
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typ av användare som kommer att bruka applikationen/webbplatsen.  Dessutom diskuterar de 

med användarna i en grupp/grupper om t.ex. vad de tycker är jobbigt med den typ av 

bokningssystem det finns idag eller liknande. Vilket vi tycker betyder att enkelhet är en 

brukskvalitet att ta hänsyn till. Så att de arbetar efter brukskvaliteter men vet inte om att det 

kallas för brukskvaliteter. 

Metoder i interaktionsdesign arbetet kan t.ex. vara prototyper som vi skrivit om i vår teori 

samt även frågat våra respondenter ifall detta är något de använder sig utav. Lind
16

 menade ju 

att prototyper kan användas till att  

 Chans att involvera användare tidigt och testa idéer 

 Underlag för utvärdering 

 Underlag för design 

 

Vilket vi tycker stämmer in på respondent nr tre användande av prototyper men gäller säkert 

även alla andra som använder sig utav prototyper. Något vi la märke till är att respondent nr 

tre även uttryckte att han och hans kollegor inte använde sig utav prototyping, vilket är när de 

skriver ut på papper och testar med användare. Respondent nr ett svarade nämligen att 

prototyper har funnits på de flesta kunder han har arbetat hos eftersom det är en viktig del i 

alla agila utvecklingsprojekt, där använder de sig utav prototyping. Vidare förklarar 

respondenten att de kunder han arbetar hos är prestige kunder och att det kanske inte är lika 

viktigt med prototyping i mindre verksamheter. Respondent nr tre arbetar just i en mindre 

verksamhet vilket stämmer bra överens med det som respondent ett säger.  

Något annat som var nytt för oss var den typ av prototyp respondent nr tre använde sig utav, 

nämligen elementskisser. Dessa var inget vi kände till sedan tidigare. Utan vi har mer stött på 

den typ av prototyper vi nämnt i vår teori så som principielldesign och detaljdesign.  

Vidare skrev Molich. (2002) om två stycken huvudformer för prototyper, dessa är 

 Pappersprotoyper, där webbsidor är skisser på ett pappersark. 

 Elektroniska prototyper, som visas på en dator. 

 

Efter våra intervjuer och empiriavsnitt kan vi dra slutsatsen att bägge typer används men att 

t.ex. respondent tre föredrar elektroniskaprototyper. Något vi reagerade på var även att 

Molich. (2002, s. 63). Skriver att vissa utvecklare tycker att pappersprototyper är primitiva 

men erfarenhet visar på att det är ett bra sätt att få information om en kommande webbplats 

tidigt i utvecklingsförloppet. Även användare kan bli lite förvånade när dem får 

pappersprototyp framför sig men efter en stund känner dem att dem arbetar med en riktig 

webbplats.  
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Eftersom vi kan dra slutsatsen att bägge typer av prototyper används, även pappersprototyper, 

stämmer det inte riktigt med (Molich. (2002) åsikt om att vissa utvecklare tycker att pappers 

prototyper är primitiva. Det stämde i all fall inte överens med våra respondenter. Dessutom 

kom vi fram till att utvecklare oftast börjar med pappersprototyper och går sedan över till 

elektroniska prototyper. 

Vi kan dra slutsatsen om att metoder i interaktionsdesign är bland annat prototyper och att 

både pappers och elektroniska prototyper används.  

Utvecklarna vill helst skapa en god miljö på webbplatserna men vi anser att det även saknas 

kunskap om just begreppet användbarheten hos vissa utvecklare idag. Självklart har man 

börjat behandla området mer idag än för några år sen. Eftersom på senare tid har det 

förflyttats många tjänster till internet och då har användarna börjat ställa allt större krav på 

användbarheten. Respondent nr tre sa att så fort användarna idag märker att det är dålig 

användbarhet på webbplatsen så lämnar dem det direkt och söker sig till bättre. Det förstår vi 

helt och hållet. Vi använder många tjänster på internet själva och vet hur viktigt det är. För 

några år sen var tjänsterna inte lika etablerade på webben som dem är idag. Enkelheten är 

viktig idag på webbplatserna enligt Molich. (2002). Det är helt självklart eftersom många 

som använder dessa tjänster på nätet har inte så stor datorvana. Så att belasta webbplatserna 

med för mycket funktionalitet kan göra att det blir för mycket för användaren. Det är viktigt 

att förbättra funktionaliteten till graden som man kan tillfredställa användaren. Men att 

utveckla funktionalitet bara för att förbättra webbplatsen visuellt brukar ha negativa följder.  

Det är positivt att tre av tre respondenter svarar att dem har en användbarhetsdesigner men 

det är dock synd att den i ena fallet inte har så mycket att säga till om. Att ha en kompetent 

användbarhetsdesigner som kan arbeta med användbarhetsfrågor under utvecklingens gång är 

viktigt för att nå god användbarhet. Dessutom bör denna ha någon typ av status och 

befogenheter för att driva igenom användbarhet i projekten. Förhoppningsvis kommer 

användbarhet bli viktigare i framtiden. Det var också positivt att interaktionsdesign tillämpas 

i de flesta fall för att nå god användbarhet. Att prototyper var så väl använda är också det en 

positiv aspekt då det är ett ypperligt bra sätt att få användare att medverka i 

utvecklingsarbetet. Detta är en viktig del att nå god användbarhet för rätt typ av användare.   

Nu när vi kommit i kontakt med nya tekniker som kan påverka användbarheten på ett positivt 

sätt är vi dock fullt medvetna om att tanken med ny teknik är att förbättra webbplatserna men 

måste också se på vilket sätt man gör det. Vill man skynda fram för mycket med tekniken 

finns det risk att den inte är mogen och tillför webbplatserna med sämre användbarhet 
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7. Avslut 
Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi ville ha den djupare förståelse in det ämnet som vi 

hade valt. Metoden har fungerat bra 

Vi har arbetat med litteratur som har gett oss tydlig insyn inom dessa områden som vi har 

undersökt. Det var viktigt för oss för att utveckla den kunskapen och förstå begreppen som 

förekommer inom webbutveckling och användbarhet. Kvaliteten på uppsatsen anser vi håller 

hög kvalitet eftersom den tillfredställer kriterier som är viktigt att beakta.  

Kriterierna är relevans och klarhet: vad det avser ämnesval och ämnesbehandling samt vad 

det gäller betydelsen utanför uppsatsen. Vad det gäller ämnesområde så har vi begränsat oss 

inom informatikområdet. Uppsatsen är också tydlig eftersom svaren inte har avvikits och vi 

har gett respondenterna utrymme att säga vad dem tycker. Resultatet kan ses som generellt 

eftersom vi har använt flera personer i vår undersökning. Teorin är inte kopplad till några 

vissa ändamål vilket medför en hög grad av generalitet.  

7.1 Fortsatt forskning 
Ett alternativ till fortsatt forskning kan vara att göra empiriska undersökningar med 

användare och testa funktioner som påverkar användbarheten. Resultaten som kommer fram 

kan användas till utvecklare samt ge dem en närmare inblick på hur användarna ser på 

funktionaliteten.  Detta skulle kunna påverka utvecklarna sätt att arbeta och utveckla nya 

tekniker med en påverkan från användarna.  

Man kan även se över Situationsanpassning i förhållande till webbplatsutveckling. Enligt 

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) kan man inte skapa en systemutvecklingsmodell som till 

hundra procent stämmer överens med hur handlingar ska utföras i alla olika utrednings-

/utvecklingssituationer eftersom varje systemutvecklingssituation är unik på något vis. I det 

här fallet blir det högre anpassning på metoden än uppgiften som ska lösas. Här kan man då 

lyfta fram olika situationsanpassningar när man tar fram webbplatser och arbeta i förhållande 

till dessa för att på så sätt ha metoder som är mer anpassade till webbplatsens syfte. Genom 

att se över situationsanpassningen i dess aspekt kan man även använda det som verktyg för 

att ta fram nya metoder för hur man exempelvis kan anpassa tekniker till olika designbehov.  

7.2 Slutord 

Detta examensarbete har varit väldigt lärorikt. Vi har utvecklat nya kunskaper och fått väldigt 

nyttiga inblick i verkligheten. Vi vill även tacka dessa respondenter och företag som har gett 

oss chansen att komma och besöka deras verksamheter samt ta sin tid och bli intervjuade. 

Slutligen hoppas vi att rapporten är tillfredställande och nyttig för alla som tar del av den. 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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