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Abstract 
 

Many companies want to market their products and services through the Internet. For an 

online store isn’t it enough just to be on the Web. The store must also be user friendly 

and attractive.  To facilitate the production of such a shop a set of accepted rules and 

principles have been developed. Our own experiences point in the direction that many 

online stores don’t meet those requirements. We therefore chose to examine whether the 

theoretical design principles that exist are used or not used by the web agencies and why. 

The purpose is to create an understanding of some design principles that are important in 

order to create an attractive online store that appeal to the user. 

 

Our study is based on theoretical and empirical studies. A description of design principles 

and visitor promotion activities aimed to get visitors to stay, shop and come back to the 

online store. The theoretical and empirical part is the basis for the thesis conclusions. 

 

The conclusions we have reached in our studies is that most focus is placed on the 

graphical part because it's the first attention that a user will get when he / she enters the 

online store. But to get a user to stay and shop on the online store also requires that the 

content, functionality and structure interact with each other. Here we found that the some 

online stores fell short. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: visitors, visit promotions activitities, service quality, information, layout, 

Webshop, principles for usability, principles for handlingsbarhet, principles for Graphic 

Design, principles for web design 



II 

 

Sammanfattning 
 

Många företag vill marknadsföra sina produkter och tjänster via Internet.  För en nätbutik 

räcker det inte med att finnas på webben, utan det krävs också att nätbutiken är 

användarvänlig och attraktiv. För att underlätta produktionen av en sådan har över tid 

vedertagna metoder och principer utvecklats. Våra egna erfarenheter tyder dock på att 

många nätbutiker inte alls är uppbyggda efter dessa.  Därför valde vi att undersöka om de 

teoretiska designprinciper som finns idag verkligen används av webbyråer och varför. 

Syftet är att skapa förståelse för några designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter 

som är viktiga att använda för att bygga attraktiva nätbutiker. 

 

Vår undersökning utgår från teoretiska och empiriska studier, där ett beskrivningssätt 

presenteras för designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter som syftar till att få 

besökaren att stanna kvar, handla och återkomma till nätbutiken. Den teoretiska och 

empiriska delen ligger som utgångspunkt för uppsatsens slutsatser. 

 

Vi har funnit att fokus läggs på grafisk utformning, eftersom det är det första som en 

användare uppmärksammar när han/hon kommer in i nätbutiken. Men för att få en 

användare att stanna kvar och handla i nätbutiken krävs det också att innehåll, 

funktionaliteten och struktur samspelar med varandra. Här har vi funnit att vissa 

nätbutiker brister. 
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1 INLEDNING 
________________________________________________________________________

I detta kapitel presenterar vi bakgrund och motiverar ämnesval. Vi behandlar syfte, 

forskningsfrågor och förväntat resultat. Vi presenterar målgrupp, motiverar 

avgränsningar samt beskriver studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Internet har bidragit till att kommunikationsavstånd mellan länder blivit kortare. Antalet 

internetanvändare har ökat ständigt under de senaste åren och med dem behovet för 

företag att synas och möjligheten att göra nya affärer på nätet. Det nya sättet att 

kommunicera ställer krav på webbplatserna då det inte räcker med att bara finnas på 

webben, utan det krävs också att webbplatsen skall vara användarvänlig. Behovet av att 

webbplatser skall vara användarvänliga har inneburit att särskilda designprinciper för 

kommunikation på webben har utvecklats (Nielsen, 2001). 

 

Många webbplatser är dock fortfarande inte lätta att använda, de är svåra att navigera och 

kan också vara relativt otydligt utformade. Nielsen (2001) skriver att användbarhetens 

grundläggande principer är viktigare än någonsin. Att en webbplats är användbar 

respektive användarvänlig är viktiga faktorer som påverkar om en besökare vill använda 

en viss webbplats eller inte. Många forskare bland annat Beaird (2007), Lundhem (2002), 

Molich (2002), Nielsen & Loranger (2006) med flera har i sina studier påvisat att genom 

att följa vissa designprinciper kan man fånga besökarens uppmärksamhet och uppmuntra 

dem att komma tillbaka till webbplatsen. 

 

Webbplatser för e-handel kallas oftast för nätbutiker. För att ett företags nätbutik ska 

kunna överleva måste den först få internetanvändaren att besöka nätbutiken för att sedan 

uppmuntra besökaren att handla och därefter komma tillbaka till nätbutiken. 

 

Litteraturstudier visar att det är oklart hur en nätbutik på bästa sätt skall utformas för att 

besökaren ska stimuleras att stanna kvar, handla och återkomma. Bland annat påpekar 

Nielsen (2001) att de designfel som förekommit under de senaste tio åren vid utformning 

av webbplatser är fortfarande detsamma än i dag. Vi hoppas att vår studie kan bidra med 

kunskap inom ämnesområdet och ge ett visst underlag för webbyråer och företag om hur 

man bygger effektiva nätbutiker. 
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1.2 Problembeskrivning 

Ett företag, som vill sälja sina produkter och tjänster via Internet, behöver en nätbutik 

som kan representera företaget. Genom att exempelvis anlita en webbyrå kan företaget få 

hjälp av en webbdesigner att utforma sin nätbutik. Webbdesignern arbetar utifrån den 

kravspecifikation som företaget överlämnat. 

 

När en person besöker en nätbutik för första gången bör han/hon attraheras av 

nätbutikens design och utformning. Enligt Loranger och Nielsen (2006) spenderar erfarna 

besökare 25 sekunder på hemsidan och 45 sekunder på underliggande sidor. Den oerfarna 

besökaren tar längre tid på sig att skumma över webbplatsen och använder ca 35 

sekunder på hemsidan och 60 sekunder på underliggande sidor. Besökaren tillbringar 

mellan 45 till 60 sekunder för att titta på bilder, skanna menyer eller funktioner och andra 

element på en webbplats. Nielsen(2001) påpekar att ett navigationsgränssnitt måste 

därför besvara tre grundläggande frågor för användaren, nämligen: 

 

1. Var är jag? 

2. Var har jag varit? 

3. Vart kan jag gå? 

 

Den första frågan besvaras genom att användarens aktuella position visas dels i 

förhållande till webben som helhet, dels i förhållande till webbplatsens struktur. Den 

andra frågan kan besvaras genom att använda hypertextlänkarna färg så att användare kan 

se vilka länkar som leder till sidor de redan har besökt. Den tredje frågan handlar om de 

navigationsalternativ och övriga länkar som finns på sidan. Sammantaget är svarstider, 

struktur och navigering avgörande faktorer för att en besökare ska stanna kvar och handla 

till nätbutiken. 

 

Företag bör uppmuntra besökaren att återkomma till nätbutiken genom att använda sig av 

olika besöksfrämjande aktiviteter. Sådana aktiviteter kan vara nyhetsbrev, reklam, länkar 

till och från sociala medier, samt inbjudan till olika evenemang och tävlingar på 

hemsidan. 

 

Det finns det många designprinciper som kan vägleda vid utformningen av en nätbutik. 

Men av egna erfarenheter samt stöd av visst statistiskt underlag kan vi se att fler fel 

fortfarande begås. Detta faktum har givit upphov till vår studie. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 3 - 

 

1.3 Frågeställningar 

Det finns utvecklade metoder (designprinciper) som syftar till att uppmuntra besökaren 

till att handla ofta och återkommande i nätbutiker. Vår övergripande forskningsfråga blir 

därför: 

 

Vilka designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter är viktiga att tillämpa vid 

utformning av en nätbutik för att uppmuntra besökaren att stanna kvar, handla och 

återkomma till nätbutiken? 

 

De delfrågor som vi anser kan besvara studiens huvudsakliga forskningsfråga är följande: 

 

1. Hur utformas layout och grafisk design i en nätbutik? 

 

2. Hur utformas informationen i nätbutiken för att fånga en besökarens 

uppmärksamhet? 

 

3. Vilka brukskvaliteter bör användbara nätbutiker inneha? 

 

4. Vilka kriterier är det lämpligt att använda för att uppnå en användbar webbdesign 

vid utformning av nätbutik? 

 

5. Vilka besöksfrämjande aktiviteter kan används för att uppmuntra besökaren att 

besöka och komma tillbaka till nätbutiken? 

1.4 Studiesyfte 

Idag finns det många nätbutiker som inte lockar användare att återvända eller stanna kvar 

och därför vill vi skapa förståelse för vilka designprinciper som bör användas vid 

utveckling av nätbutik. 

 

Vårt syfte är därför att skapa förståelse för några designprinciper som är viktiga att 

använda för att skapa attraktiva nätbutiker. Vi vill också undersöka i vilken utsträckning 

dessa används. 

1.5 Förväntat resultat 

Vi förväntar oss att ta fram ett aktuellt underlag över vilka designprinciper som är viktiga 

för webbyråer att tillämpa vid utformning av en nätbutik. Vi skall även utforma en lista 

med olika besöksfrämjande aktiviteter, som webbyråer och nätbutiker använder sig av för 

att uppmuntra besökaren att komma tillbaka och handla ofta i nätbutiken. 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast att studera de viktiga designprinciper som tillämpas vid 

utformning av nätbutiker. Vi ska även fokusera på olika besöksfrämjande aktiviteter som 

uppmuntrar besökaren att komma tillbaka och handla ofta i nätbutiker. 
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1.7 Målgrupp 

Vår uppsats riktar sig till webbyråer som utformar nätbutiker, företag som driver dessa, 

samt studenter inom informatik som är intresserad av webbdesign för utformning av 

nätbutiker. 

1.8 Författarnas bakgrund 

Vi är två studenter inom informatik vid Högskolan i Borås. Den ena läser tredje året på 

Interaktion och kommunikationsdesign program. Den andra läser sitt tredje år inom 

informatik med inriktning mot informationssystem. Vi har gemensamt intresse för 

webbdesign, informationsdesign, interaktionsdesign, grafisk design och 

systemutveckling. 

1.9 Disposition 

Kapitel 1- Inledning 

I detta kapitel presenterar vi vår bakgrund och motivering till ämne. Vi tar upp studiens 

syfte, forskningsfrågor och förväntat resultat. Vi presenterar vår målgrupp, avgränsningar 

samt en disposition över studiens upplägg. 

 

Kapitel 2 – Forskningsansats och Metod 

I kapitlet redogör vi för hur vi gått tillväga och för vår forskningsansats, som motiverar 

val av perspektiv, strategi, forskningsprocess och metod för insamling av data. 

 

Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel redogör vi för den teoretisk referensram vi har använt oss av för att få 

förståelse och stöd för problemområdet i uppsatsen. Referensramen ligger även till grund 

för utformning av den empiriska studien, där en återkoppling till vår referensram kommer 

att ske i den empiriska analysen. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I kapitlet presenterar vi resultatet från den empiriska undersökningen. Vi har valt att 

genomföra våra intervjuer från två olika perspektiv. Det ena perspektivet utgår från de 

personer som bygger nätbutiker (webbyråer) och det andra perspektivet från de som 

driver nätbutiker (e-handelsföretag). Varje delavsnitt innehåller en beskrivning av 

företaget, respondentens bakgrund och sammanställning av intervjumaterialet. 

 

Kapitel 5 – Analys och resultat 

I det här kapitlet genomförs en analys av den empiriska studien där en återkoppling till 

vår teoretiska referensram genomföras. 

 

Kapitel 6 – Diskussion 

I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som kan härledas ifrån den empiriska 

undersökningen och analysen.  Kapitlet innehåller svar på huvudfrågan, metod- och 

resultatutvärdering och diskuterar möjligheter till generalisering samt ger förslag till 

fortsatt forskning. 
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Kapitel 7– Referenser 

I kapitlet redovisar vi de källor som använts. 

 

Kapital 8 – Figurförteckning 

Kapitlet omfattar två figurförteckningar. 

 

Kapital 9 – Bilagor 

Kapitlet omfattar bland annat intervjumallar. 
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2 FORSKNINGSANSATS OCH METOD 
________________________________________________________________________ 

I kapitlet redogör vi för hur vi gått tillväga och för vår forskningsansats, och motiverar 

val av perspektiv, strategi, forskningsprocess och metod för insamling av data. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

 

Kunskapskaraktärisering 

Vårt syfte är att skapa förståelse för några viktiga designprinciper som kan tillämpas vid 

utformning av nätbutiker. Kunskapskaraktären är således förståelseinriktad kunskap. 

Enligt Goldkuhl (1998) innebär förståelseinriktad kunskap att få kunskap om varför något 

är på ett visst sätt. För att besvara våra frågeställningar behöver vi skapa en förståelse om 

vilka designprinciper som bör tillämpas för att designa attraktiva nätbutiker och de 

besöksfrämjande aktiviteter som bör uppmuntra besökaren att handla oftare och 

återkommande. 

 

Vetenskapssyn 

Hermeneutik och positivism är de mesta centrala synsätten inom den vetenskapliga 

forskningen. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär hermeneutik i stora drag någon 

form av tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och 

försöker förstå den mänskliga existensens grundbetingelser. Därför förordar 

hermeneutiken en kvalitativ ansats. Forskaren sätter delarna i relation till helheten och 

växlar mellan del och helhet för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt. 

Positivismen innebär att man endast studerar forskningsproblemet och arbetar med att 

formulera teorier och hypoteser i form av matematiska formler. Forskare som arbetar 

med en positivistisk ansats utgår från hypoteser som sedan prövas empiriskt med 

vetenskapliga metoder. 

 

Vi valde att utgå från det hermeneutiska synsättet, eftersom vi önskade få en förståelse 

för vilka designprinciper som är viktiga att tillämpa vid utformning av en nätbutik. 

Vidare ville vi uppnå en förståelse för hur besökare ska uppmuntras att stanna kvar, 

handla och återkomma till en nätbutik. Vi genomförde detta genom att ett antal 

webbdesigner intervjuades om vilka designprinciper som de använder sig av vid 

utformning av en nätbutik och varför. 

 

Vårt val av ett hermeneutiskt perspektiv gör det naturligt att tillämpa en kvalitativ ansats. 

Enligt Patel och Davidson (2003) så fokuseras datainsamlingen inom kvalitativ inriktad 

forskning på mjuka data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser oftast 

verbala analysmetoder av textmaterial. Vi har valt att använda intervjuer för vår empiri. 

 

Vi ska samla in data genom att intervjua ett antal respondenter som bygger och driver 

nätbutiker. Sedan ska vi transkribera och analysera svaren från intervjuerna. Dessa svar 

kommer att stämmas av mot befintlig teori, som behandlar olika designprinciper för 

utformning av nätbutiker. 
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2.2 Forskningsstrategi 

Patel och Davidsson (2003) skriver om tre olika forskningsstrategier som en forskare kan 

arbeta med för att relatera teori och empiri. Dessa kallas för induktion, deduktion och 

abduktion. 

 

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha 

förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade 

informationen, empirin, formulera en teori. 

 

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds 

hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. 

 

Ett abduktivt arbetssätt innebär att forskaren relaterar teori och empiri i vetenskapligt 

arbete och kan sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Forskaren 

utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett 

förslag till en teoretisk djupstruktur. Första steget kännetecknas av att vara induktivt. I 

nästa steg prövas hypotesen eller teorin på nya fall, här arbetar forskaren deduktivt. 

 

I vår studie kommer vi att ha inslag av såväl induktion som deduktion, eftersom den är 

inte ren induktiv eller deduktiv. Den är inte heller abduktiv eftersom vi inte tar fram nya 

hypoteser som vi testar mot verkligheten och kan inte heller generera nya teorier. Vår 

tanke är att resultat av teoretiska undersökningen skall verifieras empiriskt, samtidigt som 

den empiriska undersökningen också kommer att generera ny kunskap och förståelse. 

2.3 Undersökningstyp 

Patel och Davidsson (2003) skriver att det finns flera typer av undersökningar och de 

vanligaste är: explorativa, deskriptiva och hypotesprövande.  Den explorativa 

undersökningen kan klassificeras utifrån hur mycket man vet om ett visst problemområde 

innan undersökningen startar. Den deskriptiva undersökningen innebär att det inom 

problemområde redan finns en viss mängd kunskap som kanske kan börja systematiseras 

i form av modeller och där syftet är att beskriva det undersökta studieobjektet utifrån en 

rad olika infallsvinklar. Den hypotesprövande undersökningen innebär att 

kunskapsmängden blivit ännu mer omfattande och teorier har utvecklats. 

 

Vi använder oss inledningsvis av en explorativ undersökningsansats för att erhålla så 

mycket kunskap om det valda problemområdet som möjligt. Textstudier gav en 

indikation om vilken tidigare forskning som kunde vara relevant i förhållande till vårt 

forskningsområde. Dessutom gav dessa studier preliminära svar på några av våra 

forskningsfrågor. För att ytterligare belysa studiens forskningsfrågor genomförde vi en 

empirisk studie i form av en intervjuundersökning med befattningshavare inom 

webbdesign och e-handels företag. Genom att undersöka och beskriva respondenternas 

arbete, har vi försökt att få svar på våra frågeställningar utifrån en rad olika infallsvinklar. 
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2.4 Urvalsmetod 

Vi har valt ett syftesdrivet urval som är en icke slumpmässig urvalsteknik. Syftesdrivet 

urval innebär att urvalet av de som ska medverka i en studie är förankrad i studiens syfte. 

Vi valde att intervjua ett antal personer som kunde svara på de frågor som är relevanta för 

syfte vi har med vår studie. 

 

För att kvalitetssäkra våra data har vi valt en trianguleringsmetod vilket innebär att vi 

genomförde intervjuarna ur två olika perspektiv, ett utifrån de som bygger nätbutik och 

ett utifrån de som driver nätbutik. Enligt Oates (2006) genomförs en trianguleringsmetod 

genom att observera flera personer som utför samma aktivitet för att sedan beskriva och 

jämföra om de utför aktiviteten på samma sätt. Observationer kommer att ske i form av 

intervjuer och analys av respondenterna svar, samt genom utvärdering av respondenterna 

nätbutiker. 

2.5 Insamlingsmetod 

2.5.1 Insamling av teori 

När vi skulle samla in teoretiska data till vår studie försökte vi fokusera på de teorier som 

kunde ge oss förståelse och kunskap om det ämne vi valt att skriva om. Vi samlade in 

underlag från böcker, artiklar och uppsatser som vi ansåg vara relevanta för vår studie. 

Litteraturvalet genomfördes på olika sätt. Först valde vi att söka efter designböcker i 

högskolebibliotekets databas. Vi använde sökord som webbdesign, webbdesignprinciper 

och e-handel. Sökningen resulterade i en lista över olika litteratur inom området, där 

urvalet från listan valdes utifrån titel och innehåll. Sedan sökte vi litteratur från olika 

kända författare som har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet. En sökning 

utfördes även på Internet. Därefter gjorde vi en källkritisk granskning av den litteratur vi 

valt ut genom att välja ut de kognitiva auktoriteterna inom ämnesområdet och litteraturer 

som är fortfarande aktuella samt kontrollera om de var primära källor (ursprungsliga) 

eller sekundära källor (som har passerat flera led). Båda typer av litteratur källor har 

använts i uppsatsen. 

2.5.2 Insamling av empiri 

Vi har valt ett syftesdrivet urval, vilket innebär att urvalet av de som ska medverka i en 

studie är förankrad i studiens syfte. Vi valde att intervjua ett antal webbyråer och företag 

som driver nätbutiker i Borås och Göteborg som kunde svara på de frågor som är 

relevanta för syfte vi har med vår studie. Först sökte vi efter olika webbyråer på Internet, 

därefter valde vi ut de webbyråer som jobbade med att designa nätbutiker och som hade 

verksamhet i Borås- och Göteborgsområdet. Därefter tittade vi på webbyråernas 

hemsidor och valde ut ett antal nätbutiker som utvecklades av dem. 

 

Vi ville med detta arbetssätt undersöka vad nätbutikens ägare tycker om webbyråernas 

samt hur de driver sina nätbutiker, dvs. hur de uppmuntrar en besökare att handla och 

komma tillbaka till nätbutiken. 
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Vi utformade intervjufrågorna utifrån de problemfrågeställningar som vi ville få svar på. 

Därefter testade vi och strukturerade intervjufrågorna med hjälp av vår handledare som 

godkände intervjufrågorna. 

 

Strukturering och val av intervjufrågor är anpassade efter respondenternas bakgrund. 

Intervjufrågorna var också indelade i olika område som var kopplade till uppsatsens 

teoretiska referensram. Innan intervjuerna genomfördes förberedde vi ett 

introduktionsbrev som kopplades till intervjufrågorna och omfattade alltifrån sekretess 

till tillåtelse att spela in intervjun. När intervjufrågorna var klara kontaktade vi 

respondenterna via mail och telefon, för att boka tid för ett intervjubesök hos dem. En 

respondent besvarade frågorna via mail, medan övriga respondenter intervjuades på plats. 

Intervjun spelades in och antecknades med hjälp av diktafon samt papper och penna. 

Efter att vi har läst anteckningar och lyssnat på inspelningar från intervjuerna vi 

transkribera intervjumaterialet till ett textdokument. 

2.6 Analysmetod 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som 

förekommer i intervjupersonens livsvärld. Det råder ett obrutet sammanhang mellan 

beskrivning och tolkning (Kvale, 1997). Vi har använt oss av en komparativ analys i vår 

uppsats, vilket innebär att vi har utgått från den befintliga teori som finns inom 

ämnesområdet för att forma vår teoretiska referensram. Vår empiriska studie 

genomfördes sedan som tidigare påpekats genom att vi använde oss av en 

intervjuundersökning. För att uppnå en helhetsanalys, så har vi i textform sammanställt 

resultatet från våra intervjuer. Helhetsanalysen innebär att se till helheten i den insamlade 

informationen och sedan sätta in denna i ett sammanhang (Holme & Solvang, 1997). 

 

Den empiriska analysen har vi därefter genomfört genom att vi jämfört och satt vårt 

empiriska resultat i relation till vår teoretiska referensram. Utifrån den empiri och analys 

som vi genomfört har vi sedan försökt att dra slutsatser om vilka designprinciper och 

besöksfrämjande aktiviteter som är viktigast för att uppmuntra besökare att stanna kvar, 

handla och återkomma till en nätbutik. 

2.7 Presentationsmetod 

Studien kommer att presenteras textuellt för att skapa en förståelse för läsaren. Vi börjar 

med att först presentera den teoretiska studien. Sedan använder vi några modeller för att 

hjälpa läsaren att förstå texten. Detta innebär att det finns en klar och tydlig struktur 

genom hela uppsatsen, där uppsatsens olika avsnitt på ett överskådligt vis bygger på 

varandra och att alla olika steg klart och tydligt preciseras och att de vägval som görs i 

uppsatsarbetet motiveras. 
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2.8 Utvärderingsmetod 

Vid utvärderingen har vi utgått från de bedömningsnormer som finns beskrivet i 

uppsatskrav för Institutionen för Data- och affärsvetenskap IDA (2003 -08-24) och 

Goldkuhl (1998). 

 

 Generalitet 

 Tydlighet 

 Relevans 

 Kongruens 

 Kommunicerbarhet 

 Vetenskaplig förankring 

 Ärlighet 

 

Generalitet innebär att uppsatsen kan bidra med ett kunskapstillskott och skapa ett värde 

utanför studien genom att en begränsad teoristudie och empirisk undersökning 

genomförs. Det är därför viktigt att författarna ska kunna argumentera för de värden som 

finns utanför studien. 

 

Tydlighet måste finnas i vårt egna kunskapsbidrag. Därför är det viktigt att visa vad som 

är författarnas egna bidrag och vad som är hämtat från andra källor.  Goldkuhl (1998) 

skriver att tydlighet är det absolut viktigaste kriteriet för att uppnå kunskapsutveckling 

med kvalitet. Det innebär att så långt som möjligt under kunskapsarbetet försöka 

explicitgöra tolkningar, överväganden, beslut och resultat. Tydlighet gäller många 

aspekter, t.ex. redovisning av egna utvärderingar och grundantaganden (Goldkuhl, 1998). 

 

Relevans vad gäller ämnesval och ämnesbehandling ska vara direkt kopplad till 

forskningsfrågorna. För att uppsatsen skall uppfattas vara relevant är det viktigt att man 

tydligt håller sig till ämnet. 

 

Med kongruens menas uppsatsen utgör en sammanhängande helhet, att det finns en röd 

tråd i uppsatsen, att det finns sammanhang mellan frågeställning, metod, teori, empiri och 

slutsats som bildar en argumentativ helhet. 

 

Kommunicerbarhet är ett viktigt krav och därför måste alla begrepp förklaras och 

definieras som används i uppsatsen. Även språket ska vara lättläst för att läsaren enkelt 

skall förstå innehållet och att uppsatsen inte ska förlora i precision. 

 

Vetenskaplig förankring sker genom att vår uppsats är väl grundad i tidigare teori och 

forskning. 

 

Ärlighet innebär att inte särskilt gynna egna favorithypoteser vid uppläggning av en 

undersökning och tolkning av resultat. Vilket innebär att resultatet bör framställas på ett 

så korrekt och fördomsfritt sätt som möjligt, samt att de personer som ingår i studien är 

upplysta om studiens syfte. 
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3 TEORI 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för den teoretisk referensram vi har använt oss av för att få 

förståelse och stöd för problemområdet i uppsatsen. Referensramen ligger även till grund 

för utformning av den empiriska studien, där en återkoppling till vår referensram 

kommer att ske i den empiriska analysen. 

3.1 Viktiga nyckelbegrepp 

Besöksfrämjande aktiviteter 

Besöksfrämjande aktiviteter är de aktiviteter som man använder för att komma igång med 

försäljning via en nätbutik. Genom att företag lär sig att kommunicera med användarna 

kan hemsidan få fler besökare och få dem att komma tillbaka (Metacci, 2010). 

 

Besökare 

Besökaren är den internetanvändare som besöker hemsidan. Det är också ett allmänt 

begrepp som betecknar en klass av människor som använder ett system utan fullständig 

teknik för att förstå systemet (Wikipedia, 2011). 

 

Brukskvaliteter 

Brukskvaliteter karakteriserar hur en produkt används. Om dessa användningsområden 

identifieras i ett tidigt skede blir det lättare att följa rätt riktning i designprocessen. 

 

Information 

Ordet ”information” kommer från det latinska verbet informera som betyder ge form eller 

utforma. Att informera någon innebär således att delge denne kunskaper. Kunskaper 

behöver man för att veta vad man ska göra eller hur någonting kan göras (Segerstad, 

1982). För att anpassa sig till sin omgivning, dvs. för att uppnå sina mål måste 

organismen informera sig om omvärlden, planera samspelet mellan sig själv och 

omvärlden samt kontrollera utfallet av sina handlingar. 

 

Layout 

Layout innebär att man strukturerar textblock, bilder, illustrationer och luft så att 

budskapet framgår tydligt (Koblank, 2003). Texter och bilder placeras så att de blir 

lättlästa och estetiskt tilltalande. 

 

Nätbutik 

En stor del av e-handeln äger rum i de så kallade nätbutiker, butiker som i stort sett består 

av ett lager och en webbplats, varifrån kunden gör sina beställningar. Varorna på 

webbplatsen är ofta uppdelade i kategorier så att kunden lätt kan hitta bland dem 

(Wikipedia, 2011). 

 

Principer för användbarhet 
Gulliksen och Göransson (2002) skriver att användbarhet är ett centralt begrepp i den 

användarcentrerade systemutvecklingsprocessen. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbplats
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Principer för handlingsbarhet 

Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system som lyfter fram vad som görs vid IT-

användning. Perspektivet innebär att handlingar som utförs av människor och IT-system 

kommer i fokus. Cronholm och Goldkuhl (2005). 

 

Principer för grafisk design 

Enligt Koblank (2003) grafisk design är ett kreativt och konstnärligt ”språk” som man 

använder för att lyfta fram och tydliggöra ett budskap som skall föras ut till flera på ett 

eller annat sätt. 

 

Principer för webbdesign 

Bergström, Karlsson & Parmenvik (2007, ss.46-47) skriver att huvudsyftet med 

webbdesign är att attrahera besökare med lockande form och innehåll, samt att orientera 

besökaren genom webbplatsens alla delar. 

3.2 Relevanta ämnesområden 

Vi har identifierat sex ämnesområde som stödjer webbdesign och olika besöksfrämjande 

aktiviteter som bör användas vid utformningen av en webbsida. 

 

 Grafisk design - handlar om att webbsidan ska vara allmänt trevlig att betrakta, 

vilket även gäller de delar som man inte integrerar med. I grafisk design finns 

olika tekniker för att arrangera text och bilder så att det blir ett tydligt budskap. 

 

 Informationsdesign - handlar om att ge användaren den information de behöver 

när de befinner sig på en webbplats. Informationsdesign gör att det blir lättare för 

användarna att hitta det de söker. Innehållet ska vara tydligt och effektivt för 

besökaren. Det är viktigt att besökaren kan hitta information utan svårigheter.  

 

 Interaktionsdesign – innebär att användare och dator har ett bra samspel. Det 

handlar om hur utformningen av ett systems beteende och flöden skall konstrueras 

så att de blir användbara. Interaktionsdesign är en aspekt på en webbsidas 

gränssnitt. 

 

 Webbdesign – huvudsyfte med webbdesign är att attrahera besökare med 

lockande form och tydligt innehåll samt att orientera besökare genom 

webbplatsens alla delar (Bergström, Karlsson och Parmenvik, 2007). Därför är 

samtliga tre designtyper ovan är viktiga att ta hänsyn till för att kraven för en 

användarvänlig webbdesign skall uppfyllas. 

 

 Kommunikation – ordet kommunikation kommer från latinets ”communicatio” 

som betyder ”ömsesidigt utbyte” eller i dagligt tal ”överföring av information”. 

Med information innebär tankar, budskap, fakta, känslor, åsikter och värdering 

med flera. Kommunikationsteori handlar om hur informationen överförs mellan 

en sändare och en mottagare, samt vilka hinder som kan uppstå vid information 

överföring mellan dem. (Lind, 1993). 
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 Användbarhet och handlingsbarhet 

- Användbarhet innebär ”den utsträckning till vilken en specificerad 

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

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 

användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998). 

 

- Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system där man ta fram olika 

handlingar som inträffar vid IT-användning och de handlingar som utförs 

av både människor och IT-system.(Cronholm och Goldkuhl, 2005). 

 

 Besöksfrämjande aktiviteter - är olika aktiviteter som används för att uppmuntra 

besökaren att återkomma till nätbutiken. Sociala medier, nyhetsbrev och 

sökmotoroptimering är några exempel av besöksfrämjande aktiviteter. 
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Nedan följer en modell av våra frågeställningar och deras kopplingar till relevanta 

ämnesområde: 

 

 

 

Figur 1. Egen utvecklade modell av våra frågeställningar och deras kopplingar 
till relevanta ämnesområde. 
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3.3 Tidigare forskning 

Författare som bland annat Nielsen (2001), Koblank (2003) och Bergström, Karlsson & 

Parmenvik (2007) har skrivit om olika designprinciper, som kan användas vid utformning 

av webbplatser. De har lyft fram olika teorier som har behandlat allt från IT-systemets 

funktionalitet till användareinteraktion med användargränssnitt. 

 

Nielsen skriver att en webbplats ska vara estetisk tilltalande för att fånga användarens 

uppmärksamhet. Men att det inte räcker för att få användaren att stanna och använda 

webbplatsen. Även funktionalitet, innehåll och webbplatsens struktur är viktiga för 

utformning av webbplatsen. I vår undersökning visas att webbyråer är medvetna om 

detta. Idag läggs det därför fokus på den grafiska utformningen eftersom det är det första 

som användaren uppmärksamma när han/hon går in på en webbplats. Men för att få 

användaren att stanna kvar och handla på en webbplats krävs det också att innehåll, 

funktionaliteten och strukturen samspelar med varandra. 

3.4 Viktiga källor 

Följande litteratur har varit av betydelse i vårt arbete. 

 

Jakob Nielsen (2001) är filosofi doktor och en internationell auktoritet när det gäller 

användbarhet på webben. I hans bok Användbar webbdesign förespråkar han 

användbarhet på webben samt vad som utmärker bra webbplatser. Nielsen (2001) skriver 

om olika designprinciper och hur viktiga dessa är vid utformning av webbsidor. Vi 

kommer att utgå från Nielsens webbdesignprinciper som referensram i vår uppsats. 

 

Jonas Löwgren och Erik Stolterman (2004) har författat Design av informationsteknik 

som behandlar designteoretiska frågor som designprocessens natur, begreppet 

designförmåga och vad det uppfattar. Vidare diskuteras i boken den digitala teknikens 

speciella egenskaper som designmaterial och några önskvärda brukskvaliteter – mål att 

sträva efter när man designa digitala artefakter i olika genrer - skisseras. 

 

Runa Patel och Bo Davidson (2003) har under flera år undervisat i forskningsmetodik. I 

boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning skriver de hur man kan planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Den här boken har vi använt som ett stöd vid rapportplanering. I särskilda 

avsnitt behandlas vetenskapsteoretiska frågor, problemformulering, teknik för insamling 

av information, kvantitativa och kvalitativa bearbetningar av den insamlade information 

samt rapportens utformning. 

 

Oates behandlar i Researching information systems and computing hur man kan 

genomföra ett forskningsprojekt. Han introducerar olika forskningsmetoder. Ett 

fokusområde utgör användningen av Internet som forskningsverktyg. 

 

Rolf Molich är software engineer och har i många år studerat och förespråkat 

användbarhet. I sin bok Webbdesign – med fokus på användbarhet ger han råd för dem 

som tänker som sätta upp en webbplats och vill säkra sig om besökarens uppmärksamhet, 

så att de inte letar förgäves, spiller värdefull tid eller tillgriper telefonen istället. 
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3.5 Användbarhet och Handlingsbarhet 

3.5.1 Användbarhet 

Gulliksen och Göransson (2002) skriver att användbarhet är ett centralt begrepp i den 

användarcentrerade systemutvecklingsprocessen.  Den internationella standarden ISO 

9241 ”Software ergonomics for office work with visual display terminals (VDTs)”, del 

11 “Guidance on usability” definierar användbarhet som (ISO 9241-11, 1998): 

 

”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” 

 

Vidare definieras användbarhet som: 

 

 Ändamålsenlighet – ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål.” 

 

 Effektivitet - ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet 

med vilken användarna uppnår givna mål.” 

 

 Tillfredsställelse - ” frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning 

av en produkt.” 

 

 Användningssammanhanget - ”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, 

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

produkten används.” (ISO 9241-11, 1998) 

 

Gulliksen och Göransson (2002) påpekar att man måste lära sig mer om användarna, 

deras mål, uppgifter, användningssammanhang med mera för att kunna utveckla ett 

användbart system. 

 

Molich (2002) skriver att det är viktigt att kontrollera webbplatsens utformningsarbete 

med jämna mellanrum. Detta för att säkra att webbplatsen kan uppnå en viss kvalitetsnivå 

som uppfyller de användbarhetskriterier som en webbplats förutsätts ha.  Molich (2002) 

skriver att tillförlitlighet, säkerhet, tillgänglighet är särskilt viktiga förutsättningar för 

användbarheten och att ”Om en eller flera av dessa förutsättningar inte uppfyllts är det 

meningslöst att tala om webbplatsens användbarhet, lika litet som det har någon mening 

att tala om de litterära kvaliteterna hos en bok som är oläslig på grund av att det kryllar av 

förvirrande tryckfel.” Dessa kvalitetsegenskaper beskrivs nedan: 

 

 Tillförlitlighet: Webbplatsen ska vara stabil. Ibland förekommer funktionsfel 

som gör att användaren tappar förtroende för webbplatsen. Särskilt allvarligt är 

om felen är av sådan art att användarna förlorar data och måste göra om sitt 

arbete. 
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 Säkerhet: Användare ska känna trygghet i att de data som de anförtror till 

webbplatsen är skyddade; att data varken kan läsas eller ändras av obehöriga. 

 

 Tillgänglighet: Webbplatsen ska vara tillgänglig när användaren vill utnyttja den. 

 

Nielsen (2001) och Molich (2002) definierar användbarhet utifrån fem olika 

kvalitetskomponenter, nämligen: 

 

 Lätt att lära sig (inlärningstid). Det ska vara lätt att lära sig hur webbplatsens 

webbsidor används. Genom att mäta den tid det tar användaren att lära sig att lösa 

vissa bestämda uppgifter med hjälp av webbplatsen kan man se om den är lätt att 

lära sig eller inte. Därför är det viktigt att ha en tydlig struktur på webbsidan, så 

att användare inte upplever webbsidan som rörig och svår att lära. 

 

 Lätt att minnas (återinlärningstider). En webbsida ska även vara minnesvärd. 

När en användare lämnar sidan ska man komma ihåg webbplatsen. När 

användaren återvänder till webbsidan ska han/hon utifrån tidigare erfarenheter 

veta hur webbplatsen används. Här kan man mäta den tid det tar en användare, 

som under en tid har varit borta från webbplatsen eller som sällan använder den 

att lösa vissa bestämda uppgifter. 

 

 Effektivitet. En webbsida ska erbjuda en snabb och felfri användning. 

Effektiviteten är bland annat beroende av svarstider och felfrekvens, dvs. antalet 

felmeddelanden som användarna får när de försöker lösa vissa bestämda 

uppgifter. Genom att mäta hur snabbt vissa uppgifter löses av användare kan man 

se hur effektiv webbplats är. 

 

 Felhantering. När fel uppstår på webbplatsen är det viktigt att en användare 

snabbt och enkelt sätt kan komma tillbaka till den plats som önskas på sajten. 

Exempelvis om användaren råkar klickar på fel länk bör man kunna ångra 

handlingen och komma tillbaka till föregående plats på sajten. Ett annat exempel 

är om användaren vid ett köp råkar ange för få siffror i personnumret måste man 

ges möjligheten för att rätta till felet för att kunna fullfölja köpet. 

 

 Tillfredsställelse. Fokuserar på den tillfredställelse som användare känner när de 

använder webbplatser. Den kan mätas med hjälp av enkäter eller vid intervjuer 

där användaren uttrycker sig om webbplatsen.  Om användare upplever 

webbsidan som trevlig ökar användningen och intresset för webbplatsen. 

 

Molich (2002) påpekar att ”du kan inte styra det du inte kan mäta.”  Därför är det 

nödvändigt att ställa upp mätbara mål för användbarheten. När man väljer 

utvecklingsstrategier för en webbplats bör man fokusera på att utvecklarna måste ägna 

användbarheten vederbörlig uppmärksamhet och att webbplatsen måste kunna dra till sig 

och hålla kvar användarnas uppmärksamhet. Enligt författaren utgörs kärnkomponenterna 

i en utvecklingsstrategi av fem ”gyllene regler”: 
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1. Känn din användare. 

- Bestäm och beskriv målgruppen för webbplatsen 

- Observera användaren medan de löser motsvarande uppgifter utan den nya 

webbplatsen. 

- Intervjua typiska användaren. 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 lättare för utvecklaren att komma i kontakt med användare. 

- Håll regelbundna möten med typiska användare, där ni diskuterar och pratar 

prototyper. 

 

3. Testa och korrigera designen 

- Gör prototyper, eventuellt bara på papper. 

- Testa prototyperna genom att be typiska användare att lösa uppgifter med 

dem. 

- Använd erfarenhet från testerna till att förbättra designen. 

- Jämför resultatet med krav som står i kravspecifikationen. 

- Om resultaten är tillräckligt goda, implementera prototypen eller gör de 

korrigeringarna och testa igen. 

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

korrigeringscykel innan designen uppfyller kraven. 

 

4. Lär av andra. 

- Det är av avgörande betydelse att man är lite bättre än konkurrenterna. 

- Titta på webbplatser som kan känna som förebilder. 

- Genomför jämförande tester av användbarhet av konkurrenternas webbplatser. 

- Dra lärdomar av både det som är bra respektive dåligt 

 

5. Samordna hela användargränssnittet. 

- Skärmdialogen måste vara enhetlig. Dialogen ska samordnas med annonser, 

kundbrev, hjälptexter, utdata och så vidare. 

 

Sammanfattningsvis säger Molich (2006) att man bör: 

 Ställa upp mätbara mål för vad man menar med en god design. 

 Välja ut analys- och designtekniker som leder till målet. 

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

(kvalitetssäkring). 
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3.5.2 Handlingsbarhet 

Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system där man beskriver de olika handlingar 

som inträffar vid IT-användning både de handlingar som utförs av människor och av IT-

system. Enligt Cronholm och Goldkuhl (2005) är handlingsbarhet ett IT-systems förmåga 

att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar som utförs 

av IT-systemets användare både genom IT-systemet och baserat på information från IT-

systemet i en verksamhetskontext. Användaren interagerar med IT-systemet genom dessa 

användargränssnitt . 

 

Gränssnittet är den ”arbetsyta” som användaren har till förfogande när IT-systemet 

används. Det vill säga gränssnittet är ett handlingsmedium för användaren. Det innehåller 

ett antal handlingsrepertoar (menyer) och meddelande (information) som användaren kan 

läsa och fält där användaren kan formulera och skicka egna meddelanden till andra 

användare. För att ett IT-system ska kunna vara handlingsbart måste det stödja 

användarens handlingar med hjälp av IT-systemets gränssnitt. 

 

Användbarhetsfokus ligger på en användare som interagerar med ett IT-system. Ett IT-

system är handlingsbart när en användare (Cronholm m fl 2003, Ågerfalk m fl, 2002): 

- Enkelt förstår vad som kan göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar) 

- Kan ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose kommunikationsbehov) 

- Enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart) 

- Förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar 

(handlingstransparent) 

- Direkt ser att det man försökte göra blev gjort (tydlig feedback) 

- Enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt 

verksamhetsminne) 

- Vet vem som sagt vad (personifiering) 

- Förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) 

- Förstår kommunikativ avsikt med olika meddelande (intentionellt tydligt) 

- Får ett bra stöd för handlade i verksamheten (handlingsstödjande) 

3.6 Grafisk design 

Enligt Koblank (2003) är grafisk design ett kreativt och konstnärligt ”språk” som man 

använder för att lyfta fram och tydliggöra ett budskap som skall föras ut till flera på ett 

eller annat sätt. Den grafiska webbdesignern arbetar på uppdrag av någon för att föra ut 

ett budskap. Uppdragen kan bara av skiftande karaktär, det kan gälla allt från en tidning 

till en förpackning eller en webbsida. Varje område har sina speciella förutsättningar. Det 

kräver att formgivaren inte bara måste ha grafiskt yrkeskunnande utan även vara insatt i 

teknik och produktionsprocesser, samt förtrogen med marknadskommunikation.  
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Flera kriterier behöver alltså vara uppfyllda för att en grafisk design som ska vara allmänt 

trevlig att titta på. Några av dessa beskrivs nedan. 

3.6.1 Layout 

Layout innebär att man strukturerar textblock, bilder, illustrationer och luft så att 

budskapet framgår tydligt (Koblank, 2003). Texter och bilder placeras så att de blir 

lättlästa och estetiskt tilltalande. 

 

Innan layoutarbetet påbörjas är det bra att gå igenom allt material, göra klart för sig 

vilken som är målgruppen och vad man vill få fram för budskap. Det finns även ett antal 

problemställningar som en designers bör ta ställning till innan de börjar med layout: 

 Vilket format skall layouten ha? 

 Hur stor skall layoutens satsyta vara? 

 Hur breda marginaler ska layouten ha? 

 Vilken typ av layout ska vi skapa? 

 Vilket typsnitt ska layouten ha? 

 Ska vi använda fotografier eller illustrationer för att symbolisera layouten? 

 

Koblank (2003) påpekar att en designer måste göra ett par skisser för att testa olika 

möjligheter och se vad som ser bäst ut. När man har bestämt sig för en idé kan man göra 

en grovskiss i full skala för att se om allting får plats. Därefter görs en noggrannare 

presentationsskiss där allt är på plats som det ska se ut på den färdiga produkten. I 

samband med layoututformningen är det också viktigt att bestämma om layouten ska vara 

symetrisk eller asymmetrisk. 

 

Symetrisk layout ger ett lugnt och harmoniskt intryck, men kan ibland upplevas som lite 

tråkig. Asymmetrisk layout däremot framhäver, betonar och ger en friare layout, med fler 

möjligheter till livligare layout. 

3.6.2 Färger 

Med färger kan en webbdesigner skapa kontrast, harmoni, kaos m.m. Därför är val av 

färg mycket viktigt, t.ex. kan flera färger kombineras för att skapa en skarp kontrast på 

webbplatsen. Beaird & Bergström (2006, ss.39-43) och Karlsson & Parmenvik (2009, 

s.90) skriver att olika färger har olika betydelse: 

- Röd för kärlek men även för krig. Den har ett rykte för att stimulera adrenalin och 

blodtryck. Den är också känt för att öka människans ämnesomsättning. 

- Orange är en mycket aktiv och energisk färg. Den främjar lycka och representerar 

solsken, entusiasm och kreativitet. 

- Gult för sol men även för fara. Det är en synlig och aktiv färg som används som 

underskriftsfärg. 

- Grönt för naturen men även för avund. Den är också skumsam för ögonen och en 

mindre aktiv färg. 

- Blått symboliserar himmel och lugnande. Den kan också minska aptiten och kan 

även uppfattas som en symbol för otur och problem. 

- Lila har associerats med kungligheter och makt. Den representerar även rikedom 

och överdåd. Den ansluts oftast med blommor, ädelstenar och solnedgångar. 
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- Vitt för perfektion, ljus, renhet, oskuld och kapitulation. 

- Svart för makt, elegans och styrka. 

- Grått för värdighet men även för depression. 

3.6.3 Bilder 

Det kan finnas många anledningar till att använda sig av bilder, inte minst om man har ett 

komplext eller omfattande budskap att förmedla.  De bilder i form av grafik och foton 

som finns på en webbplats har mycket stor betydelse Lundhem (2002, s.63). Bilder kan 

användas för att illustrera texter eller i sig själva förmedla information, t.ex. 

produktbilder. Enligt Loranger & Nielsen (2006, s. 298) bör produktbilder göra det 

möjligt för användare att förstora foton för att få en närbild av produkterna. Att se en 

specifik detalj eller bedömning av en struktur bidrar till att öka användarens förtroende 

för köp online. 

3.6.4 Grafik 

Enligt Nielsen (2001) bör mängden grafik på en sajt minimeras, eftersom mycket grafik 

kan orsaka väldigt långa nedladdningstider. Grafiska element, som inte har ett tydligt 

syfte (annat än att fungera som överflödig dekoration), bör tas bort helt. Samtidigt är 

många sajter (t.ex. e-handelssajter) idag beroende av grafik för att få fram sitt budskap 

(t.ex. produktsortiment) och många användare förväntar sig dessutom att få titta på bilder 

när de besöker en sajt (och blir besvikna om det inte tillmötesgås). Lösningen på detta 

dilemma ligger enligt Nielsen (2001) i att minimera mängden grafik på de sidor som 

ligger högt upp i hierarkin på en sajt (t.ex. startsidan). “Överskottet” fördelas sedan på de 

sidor som ligger längre ner i hierarkin. På detta sätt kan användare som vill fördjupa sig i 

t.ex. en artikel komma åt bilderna via hypertextlänkar. 

3.6.5 Multimedia 

Enligt Loranger & Nielsen (2006, s.353) bör användning av multimedia på webbplatsen 

användas endast om den tillför någon nytta till den tilltänkta målgruppen (användaren). 

Det är viktigt att försäkra kvalitet på multimedia genom att kontrollera att bild, ljud och 

video fungerar ordentligt. 

3.7 Informationsdesign 

I informationsstudien inriktar man arbetet främst mot att närmare beskriva de 

komponenter som informationssystemet ska bestå av och sambanden mellan dessa. 

Informationsdesignen behandla vart informationen ska samlas på webbsida och hur man 

ska få besökaren att förstå upplägget på sidan. Informationsdesign gör att det blir lättare 

för användare att hitta det de söker. Innehållet på sidan ska vara tydligt och väl 

strukturerad för besökaren. Det är viktigt att besökaren ska kunna hitta information utan 

svårigheter och förstår webbsidan budskap. 
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3.7.1 Tydlig produktpris information 

Enligt Loranger & Nielsen (2006, s.287) bör priser tydligt redovisas på produkt listor och 

produkt sidor. Användare ska inte tvingas att klicka på produktlänk eller en bild för att få 

prisinformation. Att klicka fram och tillbaka mellan produktlistor och produktsidan är 

obekvämt för en användare.  Om priserna inte syns kan en användare kanske tro att 

produkten måste vara dyr. Genom att prisinformation visas i ett tidigt skede, hjälper det 

en användare att förstå om priser ligger i rätt priskategori eller inte. Priser är också en 

nyckelkomponent vid produktjämförelse. När användare identifierar potentiella 

kandidater för inköp är prissättning en av de avgörande faktorerna för köpbeslut. Om 

produktpriser redovisas i en jämförandetabell, så underlättar detta för användare att 

jämföra och välja de olika alternativen. 

3.7.2 Tydlig produktbeskrivning 

Produktbeskrivningen måste vara tillräckligt detaljerad för att den ska kunna ge en 

användare god känsla för produkten eller tjänsten, och hjälpa han/hon att skilja mellan 

olika alternativ. Noggranna beskrivningar hjälper en användare att göra säkra köpbeslut. 

 Produktsidor bör ha länkar till alla andra produktrelaterade frågor såsom: 

 Produktinformation 

 Foton, illustrationer och demonstrationsprodukter 

 Vanliga frågor 

 Kund- och expertrecensioner 

 Felsökning och underhåll 

 Tillbehör och reservdelar 

 Tillverkar information 

 Eventuella rabattkuponger 

3.7.3 Rubriker 

Att utforma tydliga och meningsfulla huvudrubriker är viktigt, eftersom dessa ofta är det 

första - och det enda - som användare ser när de skannar av t.ex. rubrikerna på en 

nätbutik eller resultatlistan från en sökmotor. Vid skumläsning så får enligt Lundhem 

(2002, s.70) rubriker och mellanrubriker extra stor betydelse.  Detta gör att läsaren 

orienterar sig på sidan och lockar in läsaren i texten. Nielsen (2001, s.123) hävdar att en 

huvudrubrik inte får vara längre än 2-6 ord, eftersom den annars blir för svår att skanna. 

En väl utformad rubrik bör dessutom uppfylla följande kriterier, 

 den skall på ett klart och tydligt sätt förklara vad webbsidan handlar om, 

 vara skriven på ett enkelt språk, 

 sidrubriker skall redovisas utan inledande artiklar som En, Ett, Den och Det 

 sidtitlar bör inte börja med samma ord och bör inledas med ett viktigt 

informationsbärande ord. 

3.7.4 Språk och symboler 

Det språk och de symboler som används på en webbplats är enligt Molich, R. (2002, 

s.109) det första en användare lägger märke till och kan vara avgörande för dennes 

intryck av webbplatsen. Det språk och de symboler som används på en webbplats är 

viktigt för att användare ska kunna förstå vad som menas och vart det han söker finns.  
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En webbdesigner måste därför vara noggrann och försiktig med det språk och de 

symboler som används på webbplatsen. 

 

Enligt Molich, R. (2002, ss.116-117) finns det några enkla tumregler för vad som kan 

känneteckna ett bra språk: 

 skriv kort och precist 

 använd samma tilltalsform du eller Ni, 

 använd punktuppställningar med ett verb i imperativ som första ord 

 använd aktiva i stället för passiva former 

 undvik datajargong 

 undvik fackspråk 

 använd bara förkortningar som användare känner till 

 undvik texter som inte kan läsas högt 

3.7.5 Skannbarhet 

Tidigare forskning har visat att 79 % av användare snarare skannar än läser ord för ord 

när de läser elektroniska texter. (Nielsen, 2001,s.104). Vad som orsakar detta beteende är 

oklart, men en viktig anledning anses vara att det tar längre tid att läsa elektroniska texter 

samt att användare tenderar att vara mer otåliga när de surfar mellan olika sidor än när de 

bläddrar mellan sidorna i t.ex. en tidning. För att en text skall vara så skannbar som 

möjligt, kan följande kriterier användas: 

 dela upp ett längre textstycke i informativa rubriker och underrubriker, 

 dela in en text i punktlistor, 

 Markera viktiga ord för att göra användare uppmärksamma på dessa. 

3.7.6 Målgruppen 

Det är viktigt att anpassa sitt budskap till den målgrupp man vill rikta sig till. Att anpassa 

sig till rätt målgrupp kan handla om att använda rätt språk, lämpliga formgivningar samt 

välja rätt distributionskanaler för att nå ut till målgruppen. För att vara säker på att man 

når ut till rätt målgrupp måste en målgruppsanalys göras. Målgruppsanalysen har två 

huvudsakliga syften. Det första är att ta reda på vilka tekniska begränsningar samt 

prestanda på datorer som målgruppen har. Det andra är att ta reda på all övrig information 

av betydelse för att kunna bedöma målgruppen. Det är därför viktigt att redan från början 

skaffa sig en tydlig målgruppsdefinition och en ordentlig målgruppsanalys. Utifrån en 

målgruppsanalys skapas och anpassas det informationsbudskap som målgruppen skall 

möta på webbsidan . När man har all information om sin målgrupp och skapat sitt 

informationsbudskap kan man gå vidare i processen genom att välja informationsbärare. 

 

Designen ska förstärka mål, innehåll och budskap. Den ska så lång som möjligt anpassas 

till besökares kunskap, erfarenhet och värdering. Besökare ska snabbt lära känna helheten 

men samtidigt tydligt kunna upptäcka och identifierat olika delar av den, dvs. webbdesign 

ska attrahera med lockande form och innehåll samtidigt som den skall orientera 

besökaren genom sajtens alla delar (Bergström, K. & P. (2007, s. 45). Därför är det 

viktigt att man känner till vilken målgrupp man ska rikta sig på innan man designa en 

webbplats. 
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3.8 Kommunikation 

”Kommunikation är ett utbyte av meddelande mellan sändare och mottagare som 

resulterar i någon grad av delad förståelse mellan deltagarna i processen.”(Lind, 1993). 

Lind skriver i sin bok kommunikation – ett symboliskt samspel att kommunikation 

genomförs med hjälp av symboler. Symbolerna kan vara t.ex. grafer eller bilder samt ord. 

Dessa kan kommuniceras och förmedlas muntlig eller skriftlig, med hjälp av gester eller 

annat kroppsspråk och med ljud. 

 

Den skriftliga kommunikationen kan överföras digitalt. Digital kommunikation innebär 

att man försöker kommunicerar med mottagaren via digitala medier, exempelvis Internet. 

Här sker kommunikationen skriftligt, där sändaren skickar ett meddelande till mottagaren 

genom att publicera den på nätbutikens sidor. Mottagaren läser av budskapet i 

nätbutikens sidor i form av text och bilder för att sedan få en uppfattning av vad 

informationen i budskapet har att säga. Mottagaren ger, efter att ha tolkat informationen i 

ett meddelande, en feedback till sändaren. Feedbacken kan vara olika beroende på hur 

mottagaren uppfattade budskapet i meddelandet. Hur mottagaren reagerar på budskapet i 

meddelandet beror på hur sändaren har utformat den. För att det inte ska bli några 

störningar i kommunikationen skriver Lind (1993) att mottagaren måste utforma ett 

meddelande till sändaren där skriften ska vara korrekt, koncis, komplett, klar och artig. 

 

 Korrekt - innebär att skriften ska ha rätt stil, form och disposition. Det skrivna ska 

vara rätt stavat, rätt interpunkterat och vara grammatiskt riktigt. Texten kommer 

att vara företagets ansikte utåt, därför är det viktigt att skapa ett sådant intryckt 

som överensstämmer med företagets policy. 

 

 Koncis - betyder att man ska vara kotfattad men också exakt. Det skrivna 

meddelandet måste innefatta allt som är nödvändigt för att skapa en förståelse hos 

mottagaren. Det bästa skriftliga meddelandet är det som är tillräckligt komplett 

för att nå sändaren syfte med minimum av ord. Detta för att inte belasta 

mottagaren med onödiga ord. 

 

 Komplett – att ge en komplett framställning kan förefalla strida mot ambitionen 

att vara koncis. Men komplett antyder en genomgripande behandling av 

ämnesområdet.  Lind (1993) påpekar att författaren av meddelande bör sätta sig in 

i mottagarnas situation och ta hänsyn till mottagarens bakgrund, förkunskaper 

med flera vid utformning av meddelandet. Författaren kan även använda sig av 

nyckelord för att bestämma om skrivelsen är komplett. Svarar texten på frågorna 

vem, var, vad, när och varför? 

 

 Klar – att sträva efter klarhet kan tyckas som en självklarhet vid all skriftlig 

kommunikation. Språket ska inte innehålla något som kan misstolkas eller 

missförstås. Vilket innebär att man ska ta hänsyn till mottagarens bakgrund och 

använda ord och formuleringar som är bekanta för honom eller henne. 
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 Artig – att vara artig betyder att tar hänsyn till läsarnas känslor och respekterar 

deras rättigheter, därför är författarens attityd mycket viktigt. Om författaren kan 

få läsaren att känna att sändaren är intresserad av honom, har man också skaffat 

sig en intresserad läsare. Ett sätt att verifiera om meddelande är artig är att fråga 

sig om man själv skulle tycka om det man har skrivit. 

3.8.1 Nätbutik 

En stor del av e-handeln utgörs av nätbutiker, som består av ett lager och en webbplats 

varifrån kunder gör sina beställningar. Varorna på webbplatsen är ofta uppdelade i 

kategorier så att kunden lätt kan hitta bland dem.  Många nätbutiker har kompletterats 

med en sökfunktion som gör att det är möjligt för besökare att hitta en produkt och/eller 

tjänst snabbt och enkelt. (Wikipedia, 2011). 

 

E-handel är en webbplats för att kunna köpa eller beställa produkter/tjänster via Internet 

med hjälp av datakommunikation (Nationalencyklopedin, 2011). Det finns två olika 

former av e-handel: direkt och indirekt. Den direkta e-handeln innebär att beställning, 

betalning och leverans sker över Internet. Medan den indirekta e-handeln innebär att 

olika beställningar av produkter görs via Internet men betalning och/eller leverans sker på 

ett traditionellt vis (Lithander & Mattsson, 2007). 

3.8.2 Besökare 

Det är en användare som besöker en nätbutik. Användaren har ofta ett användarkonto och 

identifieras med ett användarnamn. Med besökare avses, så nära som möjligt att 

definiera, antalet personer som besökt en webbplats. Det finns inget sätt att veta om två 

personer använder samma dator, men ett bra system för spårning av antalet besökare kan 

komma nära det faktiska antalet. Cookies är de mest exakta systemen för att upprätthålla 

kontrollräkningar av olika besökare. Sessioner från samma användare under samma dag 

samlas, för att räknas som en enskild besökare. 

 

De fyra viktigaste mål, som gör att företag kan kommunicera med nya besökare under 

den korta tid som en besökare spenderar på sidan, är enligt Loranger & Nielsen (2006, 

s.30): 

 

 Att visa tydlig vilken webbplats användarna har kommit till. 

 Att visa vilka fördelar (produkter och/eller tjänster) företag erbjuder till 

användaren. 

 Att visa tydlig information om företaget och deras senaste produkter och/eller 

tjänster. 

 Att vägleda besökaren genom att tydligt ange olika valmöjligheter och hur de kan 

komma åt de mest relevanta sidorna på webbplatsen. 

 

När besökare surfar på en webbplats tillbringar de i genomsnitt bara 27 sekunder på varje 

sida. En så kort tid understryker betydelsen av att på varje sida vara kristallklar med vad 

användaren får ut av den. Besökare har inte tid att läsa allt, så de kommer att bedöma 

sidor under några få sekunder. 
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Enligt Loranger & Nielsens (2006,s.35) spenderar användare mer tid i innehållsområdet 

än i områden som vanligtvis används för navigering. Eye - trackingstudier visar att 

användare spenderar en stor del av tiden för att titta på innehållsområdet och att de sällan 

skannar av navigeringsområden. Författarna skriver att endast 23 % av besökare skrollar 

under sina första besök på en hemsida och ännu färre skrollar under senare besök. 

Undersökningar visar också att besökare endast skrollar 80 % av sidan vid navigering, 

vilket gör att de resterande 20 % av sidan aldrig ses av användaren. Detta beror på att 

besökare redan vid första besöket vet eller tro sig veta var de viktiga områdena på en 

hemsida finns. 

 

Cirkeldiagramet nedan är en omarbetad modell från Loranger & Nielsen (2006, s.35) och 

den visar vart på en webbsida en besökare brukar klicka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Cirkeldiagram (Loranger och Nielsen, 2006). 

 

3.9 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign lyfter fram vad som sker när användaren interagerar med ett IT-system 

via IT-systemets gränssnitt. Den handlar om hur utformningen av ett systems beteende 

och flöden skall konstrueras så att de blir användbara. Interaktionsdesign är en aspekt på 

en webbsidas gränssnitt. Enligt Löwgren och Stolterman (2004) är interaktionsdesign den 

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

bruksorienterade egenskaperna hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare. 

Följande brukskvaliteter anses våra viktigaste egenskaper hos en digital artefakt. 
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3.9.1 Brukskvaliteter 

Brukskvaliteter karakteriserar hur en produkt används och om användningsområden 

identifieras i ett tidigt skede blir det lättare att följa rätt riktning i designprocessen. Enligt 

Nielsen (2001) vinner alltid enkelheten över komplexiteten, dvs. om designen fungerar 

utan ett visst element så kan detta element tas bort. Dessutom måste de gränssnitt som 

används på webbplatsen vara logiskt uppbyggda och lätta att navigera. De brukskvaliteter 

som är mest relevanta för vår uppsats är: 

 

Relevans och Nytta 

Systemet ska erbjuda den information och de verktyg användare behöver för att lösa 

uppgiften i fråga. Till exempel för att ett köp skall komma till stånd krävs att det ska vara 

lätt och praktiskt för användare att hitta produkter/tjänster. 

 

Säkerhet 

Användarna ska känna sig säker när de fyller i uppgifterna på webbplatsen såsom 

registrering, beställning och betalning.  Webbplatsens säkerhet är enligt Sundström 

(2005) en viktig och kanske avgörande faktor för om användare kommer att utnyttja 

webbplatsen eller inte. 

 

Snabbhet 

Webbplatsen innehåll ska snabbt kunna nedladdas, vilket innebär att det inte bör finnas 

onödiga element, exempelvis överflödiga bilder och animationer som tar mycket 

internminne i anspråk. 

 

Funktionell minimalism 

Inga "onödiga" funktioner bör förekomma, vilket innebär att endast de funktioner som 

behövs för att utföra en viss uppgift snabbt och enkelt bör finnas. 

 

Kontroll  
En användare ska känna att han/hon har kontroll över navigerings på webbplatsen. De ska 

i varje ögonblick veta var de är i processen och känna att de får tillräcklig feedback för att 

veta att uppgiften har slutförts. 

 

Öppenhet 
Gränssnittet bör inte distrahera eller hindra användare när de utför sin uppgift, utan 

gränssnittet ska i viss mening vara "osynligt" för de som använder webbplatsen . 

 

Elegans - (kraftfullhet + enkelhet) 

Redskapet ska prestera så bra som möjligt med så enkel konstruktion som möjligt. 
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3.10 Webbdesign 

Hermansson, C.O. (2007, s.5) definierar webbdesign som konsten att skapa och formge 

webbplatser. Det innebär att en webbdesigners uppgift blir att välja ut färger som passar, 

lägga till bra och rätt funktioner till webbplatsen och sedan se till att dessa fungerar 

smidigt och uppfyller sitt syfte. Men det handlar inte minst om att formge webbplatsen. 

Hermansson påpekar att en riktigt bra webbplats inte nödvändigtvis är en webbplats som 

har alla de mest spektakulära funktionerna och den mest djärva designen. Det är en 

webbplats som är utformad utifrån sitt syfte och som har de funktioner som hjälper en 

användare att finna information snabbt och smidigt. 

 

Bergström, Karlsson & Parmenvik (2007, ss.46-47) skriver att huvudsyftet med 

webbdesign är att attrahera besökare med lockande form och innehåll, samt att orientera 

besökaren genom webbplatsens alla delar. Den initiala kontakten med en besökare är 

mycket viktig för att etablera goda framtida relationer.  Förutsättningen för ett ge ett bra 

första intryck är större om webbdesigner kan hantera de grundläggande design 

principerna. 

3.10.1 Navigering 

Nielsen(2001, ss.188-191) påpekar att ett navigationsgränssnitt måste besvara tre 

grundläggande frågor för användaren, nämligen: Var är jag? Var har jag varit? Vart kan 

jag gå? 

 

Var är jag? 

Användarens aktuella position måste visas på olika nivåer, dels i förhållande till webben 

som helhet och dels i förhållande till webbplatsens struktur. Följande punkter är enligt 

Nielsen exempel på faktorer som påverkar detta: 

 

Logotypen (eller annat kännetecken). Den första navigeringsregeln är enligt Nielsen 

(2001) att ha med en klickbar logotyp på varje sida, som länkar till hemsidan. Då blir 

hemsidan en orienteringspunkt som man kan nå oavsett var man befinner sig. Därför bör 

logotypen ha samma placering överallt (helst i övre vänstra hörnet, om texten på sidan 

löper från vänster till höger). Man bör även ha en länk som heter “Hem” på varje sida av 

samma anledning. 

 

Tydlig huvudrubrik. Man bör ha en tydlig huvudrubrik som anger sidans namn eller 

huvudsakliga innehåll. Sidans namn bör placeras i skärmens övre vänstra hörn eller där 

besökarna lätt får syn på den. (Är webbplatsens språk ett där texten löper från höger till 

vänster, ska naturligtvis rubriken placeras i det övre högra hörnet.) Webbplatsens namn 

bör dessutom upprepas på alla underordnade sidor, eftersom besökarna kan komma från 

vilken plats på nätet som helst, inte bara från hemsidan. 

 

Placering i webbplatsstrukturen. En sidas relativa placering i webbplatsens struktur 

visar man enklast genom att visa delar av strukturen och markera det område där den 

aktuella sidan finns. 

 

 



 
 

- 29 - 

 

Var har jag varit? 

Genom hypertextlänkarnas färger kan användare se vilka länkar som leder till sidor de 

redan har besökt. Fördelen med att veta vilka sidor som redan har besökts är att 

besökarna lär sig webbplatsens struktur snabbt och inte slösar en massa tid på att besöka 

samma sidor gång på gång. Det bästa är att visa länkarna som understruken text och att 

hålla sig till standardfärgerna, det vill säga blått för obesökta länkar och lila eller rött för 

besökta. Eftersom de flesta utgår från att understruken text är klickbar, bör de undvika att 

stryka under annan text. På samma sätt kan länkar som inte är understrukna orsaka 

användbarhetsproblem. 

 

Vart kan jag gå? 
Nielsen säger att detta beror på de navigationsalternativ och övriga länkar som finns på 

sidan. Det finns tre typer av hypertextlänkar som man kan använda på en sida: 

 

Inbäddade länkar är traditionella understrukna textavsnitt som indikerar att det finns 

mer information på annat ställe om det ämne som diskuteras i texten. 

 

Strukturella länkar leder till annan nivå i webbplatsens struktur eller till olika 

förgreningar i en hierarki. Det är viktigt att alla sidor innehåller samma strukturella 

länkar, så att besökarna snabbt får klart för sig vilka de strukturella 

navigeringsalternativen är. De strukturella länkarnas specifika mål skiljer sig från sida till 

sida. Förutom att ange det generiska strukturella förhållandet mellan den aktuella sidan 

och målsidan är det därför bra om man dessutom låter länktexterna namnge de specifika 

målsidorna. Det är till exempel bra om man ger en länk namnet “Upp till Manick- 

produkter” än bara “Upp en nivå“. 

 

Associativa länkar använder man för att tipsa besökarna om andra sidor som kan vara av 

intresse, eftersom de behandlar samma ämne som den aktuella sidan, eller på annat sätt 

relaterar till den. 

3.10.2 Sökfunktioner 

Enligt Nielsen (2001) visar resultatet av användbarhetsundersökningar att drygt hälften 

av användarna är sökbenägna, en femtedel är länkbenägna och att resten uppvisat ett 

blandat beteende. 

 

Sökbenägna användare går vanligtvis direkt till sökknappen när de kommer till en 

webbplats. Användarna är inte intresserade av att se sig omkring till en webbplats utan de 

är målinriktade och vill hitta specifik information så snabbt som möjligt. 

 

Länkbenägna användare föredrar att ta sig framåt via länkar även när de vet vilken 

information de är ute efter. Användare som är länkbenägna försöker inledningsvis hitta 

vidare genom att följa länkar som ser lovande ut. 

 

Användare med blandat beteende växlar mellan att söka och gå via länkar beroende på 

vilken metod som verkar passa bäst i sammanhanget. 
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Nielsen (2001) påpekar att om en webbplats har underordnade webbplatser som kräver 

begränsad sökning måste följande krav uppfyllas: 

 

 Man måste tydligt ange vilket sökområde som gäller. Detta bör anges överst på 

såväl frågesidan som resultatsidan.  

 

 Lägg in en länk till den sökfunktion som gäller för hela webbplatsen. Denna länk 

ska också finnas på både frågesidan och resultatsidan. På resultatsidan kan man 

förse länken med en kommentar i stil med: ”Hittade du inte det du sökte? Försök 

med att söka på hela webbplatsen Foretaget.se.” Om besökaren väljer denna länk 

ska den globala sökfunktionen aktiveras med samma fråga som användes i den 

begränsade sökningen, varefter resultatsidan för den globala sökningen visas. 

3.10.3 Svarstider 

När en användare besöker en webbplats är det viktigt att den inte är alldeles för långsam. 

Om den är det kan det hända att användaren lämnar webbplatsen. Det finns många 

faktorer som kan påverka svarstider på en webbplats. Nielsen (2001) skriver att några 

viktiga faktorer som påverkar svarstider utgörs av servergenomströmning, serverns 

uppkoppling till internet, själva internet, användarnas internet uppkoppling eller browser. 

Detta kan vara bra att ha kännedom om detta när webbplatser skall utvärderas. 

3.10.4 Länkning 

Riktlinjer för god utformning av länkar är enligt Nielsen (2001, s.195) bland annat att 

undvika långa meningar, eftersom för många ord i en länk kan göra det svårt för en 

användare att förstå innehållet i länken. En länk bör med andra ord vara kort, men 

samtidigt så informativ som möjligt. Länkar av typen ”Klicka här” länkar bör även 

undvikas. 

 

Enligt Nielsen (2001) finns det två anledningar till detta: 

 

1. En användare navigerar inte nödvändigtvis mellan sidor genom att klicka på 

länkar. Användare som t.ex. använder pekskärm och funktionshindrade användare 

har andra sätt att navigera på. 

 

2. Orden ”klicka” och ”här” är knappast informativa. Om länken innehåller ord som 

säger något om den undersida som länken kopplar till, ökar chansen att man 

fångar användares intresse och uppmärksamhet. 

 

Nielsen (2001, sid. 73) uppmärksammar även att genom att göra länkbeskrivningar till 

hypertextlänkar leder besökarens blick direkt till den information som är viktigast när 

han/hon ska välja länk. Läsbarheten ökar än mer om du väljer att enbart markera vissa 

nyckelord och inte hela beskrivningen. 
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3.10.5 Trovärdighet 

Enligt Nielsen (2001, s.92) ett av huvudmålen för att uppnå bra webbdesign är att bygga 

upp en trovärdighet hos kunden. Detta kan uppnås på olika sätt, nämligen genom att: 

 

 Uppdatera innehållet regelbundet 

 Ha fungerande länkar 

 Ha länkar endast till trovärdiga webbplatser. 

 Använda annonser som har överensstämmer med webbplatsens innehåll. 

 Inte fylla sidorna med amatöristiskt skräp som pråliga bakgrunder eller små 

animerade kuvert med uppmaningen ”skicka mera e-post”. 

 Ha en estetisk tilltalande design 

3.11 Besöksfrämjande aktiviteter 

För att komma igång med försäljning behöver hemsidan besökare. Molich (2002) skriver 

att det finns olika sätt att locka användaren till en webbplats. Dessa beskrivs nedan: 

 

 Tala om för kunden att webbplatsen finns 

- Registrera webbplatsen hos de stora sökmotorerna. Det finns företag som 

gör detta professionellt. 

- Använd bannerreklam, eventuellt som banner byte: om du gör reklam för 

mig så gör jag reklam för dig. 

- Använd traditionella annonser. 

 

 Skapa begivenheter på webbplatsen: 

- tävlingar 

- varor som säljs till vrakpris 

- inlägg från kända personer 

 

Genom att företag lär sig att kommunicera med användarna kan hemsidan få fler 

besökare och få dem att komma tillbaka (Metacci, 2010).  Följande aktiviteter kan enligt 

Metacci göra att hemsidan får fler besökare och uppmuntra de att komma tillbaka: 

 

 Google Adwords – är ett verktyg som används för att företaget ska kunna mäta, 

analysera, nischa annonser och mycket mer.  Nackdelen med verktyget är att det 

tar tid att lära sig, göra effektiva kampanjer och att det kostar pengar. 

 

 Nyhetsbrev - E-postmarknadsföring genom att företag börjar samla e-postadresser 

från alla besökare som besökte hemsidan.  Nätbutikens företag måste skicka ut 

erbjudande till samtliga besökare för att de skall komma tillbaka till nätbutiker.  

Dessa utskick kallas för nyhetsbrev. 

 

 Sociala medier – att nätbutiken kommunicera med potentiella besökare 

exempelvis Twitter och Facebook är verktyg för att dra besökare till en nätbutik. 
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 Sökmotoroptimering - handlar om att företag för att få fler besökare och sälja mer, 

måste lägga tid på att sökmotoroptimera nätbutiken.  Enligt Nygårds (2011) 

säkerställer sökmotoroptimering att sökmotorn till en webbsida på ett bra sätt 

visar placeringar på rätt sökord. Att hamna högst upp i sökmotorernas 

resultatlistor när det söks på ett visst ord är bra.  Eftersom det leder till att 

webbplatsen får fler besökare, vilket i sin tur kan omsättas till intäkter genom 

försäljning av varor och/eller tjänster. 

 

 Telefonsamtal - underskatta inte användning av telefonsamtal som en metod för 

företag att marknadsföra sina produkter och tjänster. Vissa potentiella besökare 

tycker att internetanvändning är svårt och jobbigt och vill därför inte gå in i 

nätbutiken. 

 

När besökaren är inne på webbplatsen kan man enligt Molich (2002) locka användaren 

att stanna kvar lite längre. Detta kan göras på följande sätt: 

 

- Webbplatsen ska vara trovärdig. Den ska infria löften och rimliga förväntningar. 

Den ska vara fri från dumma överraskningar. 

- Ge en känsla av att webbplatsen är till enbart för hans skull. Sätt användaren i 

centrum. 

- Webbplatsen ska fungera ordentligt – Både i stort (inga sammanbrott) och i 

detaljerna, t.ex. stavning. 

- Den ska gå att förstå sig på (vara användbar). 

- Meddelanden ska vara konstruktiva och artiga. 

- Användaren får inte känna att han kastar bort sin tid, till exempel på att hämta 

hem ointressant grafik. 
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3.12 Resultat av teoristudie 

Webbdesign är viktigt vid utformning av webbsidor särskilt om man vill attrahera 

besökare med lockande form och innehåll på en nätbutik. Alla designtyper såsom 

informationsdesign, grafisk design och interaktionsdesign stödjer webbdesign. Därför 

finns det olika designprinciper som kan vägleda webbdesigner att utforma 

användarvänliga och estetisk tilltalande nätbutiker. 

 

Vi har kommit fram till att de olika författarna som vi har angivit i uppsatsen förespråkar 

ungefär samma designprinciper inom användarvänlig webbdesign. Några punkter som de 

anser är viktiga vid utformning av en nätbutik för att besökare ska stanna kvar, handla 

och komma tillbaka till en nätbutik är följande: 

 

Designprinciper 

 

 Lätt att lära. Webbsidan bör ha tydliga innehåll, rubriker, språk, tydlig 

produktinformation och tydlig produktbeskrivning så att besökaren intuitiv kan 

förstå hur han/hon ska använda webbsidan. 

 

 Lätt att läsa. Att använda informativa rubriker och underrubriker för att dela upp 

ett längre textstycke, använda punktlistor för att dela upp en text, använd 

markering för att fästa användares uppmärksamhet vid viktiga ord. Typsnitten ska 

vara anpassade för webben. Det ska även finnas tillräckligt med tomma ytor 

(white space) mellan text och bild. 

 

 Lätt att förstå. En webbsida måste vara så enkel som möjligt så att en besökare 

förstår vad han/hon kan göra på sidan. Detta kan uppnås genom att ett tydligt 

språk och tydliga symboler används vid webbplatsdesign. 

 

 Lätt att navigera. Det gäller att ha en tydlig struktur och att enkla 

navigeringsverktyg på webbsidan så att besökare på ett enkelt sätt hittar de 

produkter/tjänster som de är intresserad av att köpa. Webbplatsen bör därför ha en 

Logotyp eller ett företagsnamn på alla sidor som länkar till webbsidan, samt 

tydliga och korta länkar med tillhörande rubriker.  

 

 Effektiv. Webbsidan måste vara effektiv genom att ha en tydlig sökfunktion så att 

en besökare snabbt kan söka vad han/hon vill på webbsidan. Andra exempel på 

effektivitet är snabba svarstider och skärmbilder som är anpassade till flera 

webbläsare. 

 

 Estetisk tilltalande. Färg, text, grafisk layout och eventuell multimedia bör 

anpassas efter webbplatsens målgrupp och syfte. 

 

 Ge feedback. En besökare måste få en bekräftelse på vad som han/hon har gjort 

på webbsidan. Det är även viktigt att ge tydlig feedback när det uppstår fel på 

sidan, t.ex. genom en informativ pop up fönster eller liknande felmeddelande.  
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 Trovärdighet. En webbsida som motsvarar de flesta användares förväntningar 

ger större känsla av trovärdighet. 

 

 Ge nytta. En webbsida bör ha som syfte att stödja en användare att uppfylla en 

viss uppgift eller behov. För att kunna uppfylla en användares behov måste 

webbdesignern sätta användaren i fokus. Detta kan göras genom ett förarbete där 

man kan göra en målgruppsanalys samt ett användartest. Med denna analys som 

bakgrund kan webbsidan på ett bättre sätt utformas för att uppfylla en användares 

behov och nytta. 

 

 Funktionalitet. En användare skall med hjälp av systemet utan hinder kunna 

genomföra det som han/hon vill göra på en webbplats. Detta innebär att man 

måste se till användaren att den tekniska delen av flödet på sidan fungerar, t.ex. 

sökning, beställning, bokning och registrering. 

 

Besöksfrämjande aktiviteter 

 

 Sökmotoroptimering. Tala om för kunden att webbplatsen finns, vilket innebär 

att man bör registrera webbplatsen hos de stora sökmotorerna. 

 

 Reklam. Nätbutiken bör använda banner reklam, eventuellt som banner byte och 

traditionella annonser. 

 

 Sociala medier. En nätbutik kan kommunicera med potentiella besökare genom 

exempelvis Facebook och bloggar som är ett effektivt verktyg för att dra besökare 

till en nätbutik. 

 

 Begivenheter. Skapa begivenheter på nätbutiken genom att hålla tävlingar, bra 

erbjudande och inlägg från kända personer. 

 

 Nyhetsbrev. E-postmarknadsföring genom att företag börjar samla e-postadresser 

från alla besökare som besökte hemsidan.  Nätbutikens företag måste skicka ut 

erbjudande till samtliga besökare för att de skall komma tillbaka till nätbutiker.  

Dessa utskick kallas för nyhetsbrev. 

 

 Telefonsamtal.  Vissa potentiella besökare tycker att internetanvändning är svårt 

och jobbigt och vill därför inte gå in i nätbutiken. Att använda telefonsamtal som 

en metod för att kommunicera med dessa besökare är också ett alternativ som kan 

uppmuntra besökaren att gå in på nätbutikens hemsida. 
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3.13 Argumentation för den empiriska studien 

Den empiriska studien behövs för att vi ska kunna verifiera de teoretiska resultaten samt 

för att kunna se om vi kan hitta ytterligare kunskap. Genom att göra en empirisk studie 

kan vi samla in information som kan besvara våra frågeställningar i kapitel 3. Den 

empiriska studien kan ställas mot den teoretiska studien för att bekräfta eller dementera 

om teorin stämmer med verkligheten eller inte. Genom att verifiera verkligheten mot 

teorin kommer vi att få ny kunskap och svar på våra forskningsfrågor. Vi använder alltså 

teori som stöd och vägledning i vår studie och empiri som ett verktyg för att besvara på 

våra forskningsfrågor, men den empiriska undersökningen kommer också 

förhoppningsvis att generera ny kunskap. 
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4 EMPIRI 
_______________________________________________________________________ 

I det kapitlet presenterar vi resultatet från den empiriska undersökningen. Vi har valt att 

genomföra våra intervjuer från två olika perspektiv. Det ena perspektivet utgår från de 

personer som bygger nätbutiker (webbyråer) och det andra perspektivet från de som 

driver nätbutiker (e-handelsföretag). Varje delavsnitt innehåller en beskrivning av 

företaget, respondentens bakgrund och sammanställning av intervjumaterialet. 

 

4.1 Syfte 

Vårt syfte med den empiriska studie i vår uppsats är att identifiera och få förståelse för de 

designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter som en webbyrå använder vid 

utformning av en nätbutik för att uppmuntra besökaren att stanna kvar, handla och 

återkomma till nätbutiken. Vi har genomfört intervjuer med företrädare för nätbutiker för 

att stämma av hur man får den valda lösningen att generera de önskade effekterna. Därför 

lägger vi här mer fokus på besöksfrämjande aktiviteter som nätbutiken ansvarar för än på 

nätbutikens utformningsprocess. De empiriska resultaten kommer att jämföras mot den 

insamlade teorin för vidare analys som bör ge svar på våra frågeställningar i kapitel 3. 

4.2 Urval 

Vi har valt att samla empiriskt material genom att intervjua tre respondenter som bygger 

nätbutik: Argonova Systems AB, Dragnet och Streamcode, samt tre respondenter som 

driver nätbutik: Anonym nätbutik, Gunico och Premedica Borga AB. Samtliga 

respondenter är verksamma i Borås- och Göteborgsområdet. 

4.3 Intervjuade Webbyråer 

4.3.1 Intervju med Joakim Bremholt - Argonova Systems AB 

Argonova är en webbyrå i Borås som har jobbat med webbdesign i olika former och med 

både små och medelstora nätbutiker sedan år 2005. De anställda besitter kunskaper inom 

webbdesign, systemarkitektur, programmering och marknadsföring. 

 

Vår respondent på Argonova heter Joakim Bremholt. Han är Argonovas grundare och 

VD. Joakim utför även andra arbetsuppgifter på företaget nämligen projektledning och 

försäljning av Argonovas tjänster. Han förklarar för oss att vid ett projekt, exempelvis vid 

upprättande av en nätbutik, så kommer säljare, projektledare, designern och 

programmerare samtliga att mer eller mindre vara inblandade i designarbetet. Det 

är emellertid designern som bestämmer hur designen ska bli, och som håller kontakten 

med kunden under designarbetet. ”Designern får lite direktiv innan han börjar, både från 

kunden och internt från företaget om hur vi vill ha det. ”säger Joakim. 

 

Joakim berättar att Argonova marknadsför sig dels via företagets webbsida och dels via 

telefonsamtal och kundbesök.  Marknadsföring av webbsidan sker med hjälp av Googles 

sökmotorsoptimering på ordet logotyp. Optimeringen på ordet gör att företagets länk till 

webbsidan kan synas högst upp på Googles sökresultatlista.  
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När en besökare klickar på länken skickas han/hon vidare till Argonovas erbjudandesida 

där han/hon kan få information om vilka tjänster Argonova erbjuder samt vilka 

kontaktmöjligheter som finns. Om besökaren (den potentiella kunden) vill bli kontaktad 

av Argonova så kan de fylla i sitt namn och telefonnummer i ett fält på sidan och skicka 

uppgiften vidare till Argonova som därefter ringer upp den potentiella kunden. Ett annat 

sätt att komma i kontakt med kunden är via telefonsamtal till olika företag inom hela 

Sverige, inom Boråsområdet görs företagsbesök. 

 

Argonovas arbetssätt och designverktyg 
Kunden kontaktar Argonova exempelvis via företagets erbjudandesida. En säljare 

kontaktar sedan kunden och hör vad kunden vill ha för typ av tjänst. Utifrån detta samtal 

så upprättar säljaren en offert till kunden som efter överenskommelse godkänner denna. I 

offerten finns det med designarbeten i form av en kravspecifikation, som i 

överenskommelse med kundens krav, specificerar vad som ska genomföras och vad som 

skall ingå i hur nätbutiken skall utformas. 

 

Argonovas designers gör ett antal skisser av nätbutikens förstasida som kunden får ta del 

av. Kunden skall därefter ta ställning vad han/hon anser är bra eller dåligt med sidan. 

Därefter justeras sidans design tills kunden blir nöjd. När förstasidan är klar och godkänd 

av kunden, kan designarbetet med nätbutikens underliggande sidor börja. Exempel på 

underliggande sidor för en nätbutik kan vara, produktsidan, produktkategorisidan, kassa 

med flera. Förstasidan görs alltid först och element av denna används på de 

underliggande sidornas för att de ska se någorlunda likartade ut. Detta anser Joakim vara 

ett sparsamt och effektivt arbetssätt. 

 

För Argonova är Photoshop det verktyg som i huvudsak används vid designarbete. En 

nätbutiks webbsidor designas i Photoshop och skickas sedan vidare som ett Photoshop 

dokument till en programmerare. Bilderna ligger då i flera lager vilket underlättar för 

programmerare att klippa ut bilder och element från dokumentet. Joakim säger att deras 

programmerare har hög kompetens inom Javaskript, HTML, PHP, My SQL m.m., så 

därför är inte Dreamweaver attraktiv som designverktyg hos dem. 

 

Anledningen att man inte vill använda Dreamweaver är att de färdiga kodraderna, som 

programmet erbjuder skapar en ”spagettistruktur” med mycket ”skräpkod”. Detta gör att 

det blir svårt att göra ändringar i programmet samt upptäcka fel som behöver åtgärdas, 

vilket i sin tur gör att en programmerare inte kan styra över programmet som han vill. 

 

Ett annat problem är att ett program inte alltid fungerar till hundra procent i alla browsers. 

Joakim säger att om man bygger programmet i Dreamweaver blir det mycket svårare att 

göra de justeringar som eventuellt behöver genomföras. Argonova använder olika 

programmeringsverktyg men från grunden tycker Joakim att man ska kunna skriva 

programmet i Notepad eller Notepad ++ ”för då lär man sig att skriva varenda rad och när 

man lär sig det så kan man i princip läsa eller skriva i vilket språk som helst. Då vet man 

att man kan programmera”. 
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Joakim säger att Argonovas koncept bygger på att kunden ska vilja köpa deras 

designtjänster (en unik design och sökmotoranpassat verktyg eller e-handelslösning).  

Därför använder de sig inte av färdiga designmallar för hur en nätbutik designmässigt ska 

utformas. Man vill skapa en unik design som är anpassad efter olika kunders behov. Han 

nämner att det finns en uppsjö av färdiga designmallar för e-handelslösning och som säljs 

på marknaden. Dessa standardiserade designmallar är oftast billigare än skräddarsydda 

design lösningar. De är mer anpassade till små och nystartade företag som inte söker efter 

designexklusivitet eller större konkurrensfördelar på webben, utan endast vill finnas där. 

Argonova har övervägt att ta fram sådana lösningar men valde i stället att fortsätta med 

skräddarsydda designlösningar. 

 

Kravet på kunden är att denna ska kunna leverera texter, bilder i digitalt format och lägga 

in det själva i designen. ”Vi bygger skalet runt omkring och lägger in ett antal testbilder 

och testtexter för att kunden ska kunna se hur det fungerar. När designen är klar utbildas 

kunden i våra verktyg om hur man sköter det så att de kan administrera uppdateringen av 

text och bilder själva.”  Efteråt kan kunden välja om de vill uppdatera nätbutiken själva 

eller om de vill köpa till dessa tjänster. 

 

Argonova går igenom kravspecifikationen (”offerten”) tillsammans med kunden . Det är 

viktigt att kunden förstår kravspecifikationen, innan han/hon godkänner denna. Alla 

ändringar eller tillägg som görs efter designstadiet dvs. i programmeringsstadiet utgör en 

extra kostnad för kunden. En kravspecifikation används som anvisning för designarbetet 

samt för validering av nätbutiken ”Vi ska leverera en e-handels butik som går att använda 

och som fungerar på internet, vi ska se till så att kunden finns på Internet”. 

 

Webbyrån gör olika skissar som sedan skickas till kunden för godkännande. Godkända 

skisser blir också en form av kravspecifikation. När Argonovas nätbutiker är färdigbyggt 

testar programmerarna funktionaliteten hos nätbutiken.  När det gäller användartest testas 

inte nätbutiken mot slutanvändaren för att se hur användarvänlig lösningen är. Joakim 

förklarar detta med att säga att de har en bestämd e-handels process som de använder i 

deras nätbutiker och att denna process ser exakt likadant ut i alla deras nätbutiker. Denna 

process skall vara enkel och ha bra funktionalitet, därför ser han inget stort behov av att 

genomföra användartesterna. En annan anledning är att användartesterna är kostsamma 

och ingår inte i offerten, vilket medför större kostnader för kunden som oftast väljer bort 

tjänsten. Av samma anledning utförs ingen målgruppsanalys. 
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Argonovas syn på designprinciper som ram för designarbete 

För att uppmuntra en besökare att komma till en hemsida använder Argonova 

sökmotoroptimering dvs. man optimerar nätbutikens sajt till vissa ord som reflekterar 

nätbutikens produkter och tjänster. Detta drar fler besökare till sajten.  Kunden kan även 

uppmuntras att handla mer genom att skapa en tio topplista, där kunden kan se de mest 

sålda varorna. Man kan även framhäva olika erbjudande och rabatter samt nya produkter. 

Joakim skriver att det även är viktigt att tänka på följande: 

Menyn ska vara på vänstra sidan 

 

 Texten ska inte vara breddare än 10-12 cm 

 

 Texten ska inte ha för många rader, mellan 4 och 6 rader, max 10 på sin höjd. 

 

 Kassan eller kundvagnsymbolen ska vara synlig och högt upp på sidan. 

 

 Navigation - Joakim anser att den viktigaste designprincipen vid utformning av en 

nätbutik är de principer som har med utformning av köpprocessen att göra. 

Navigationen får inte innehålla för många steg innan en besökare har hittat en 

produkt som han/hon ska handla. Det får dessutom inte vara för många steg till att 

varan läggs i varukorgen och köpet kan genomföras, ”köpprocessen ska vara så 

kort och så enkel som möjligt för kunden”. Joakim anser också att om en besökare 

vet vilken produkt han/hon ska köpa och om det finns en sajt som säljer 

produkten, så bryr sig en besökare inte så mycket om den övergripande designen, 

utan han/hon bryr sig mera om att det är enkelt att hitta och köpa produkten. 

 

 Sajten (nätbutik) ska vara tydlig. 

 

 Kort och enkel köpprocess. För att uppmuntra en enskild besökare när den väl har 

kommit till hemsidan för att handla, är det framförallt enkelheten som är viktig. 

”Man ska ha så få steg som möjligt från det att en besökare ser produkten tills 

dess att han/hon har betalat för den” . Detta innebär att köpprocessen ska ha så få 

steg som möjligt och vara så lätt som möjlig att genomföra. Joakim påpekar även 

att för ca 10 år sedan hade en köpprocess ca 10 steg (klick) och att den idag inte 

bör ha mer än tre steg (klick), annars är kunden inte villig att genomföra 

köpprocessen. Registrering är ett exempel på ett steg som förlänger köpprocessen 

eftersom kunden måste fylla i sina personliga uppgifter i ett antal fält på sajten 

innan exempelvis en varubetalning kan genomföras.  Detta steg tar tid och 

uppskattas därför inte av kunden som oftast väljer att avbryta köpet. En sätt att 

lösa detta har blivit de så kallade snabb-kassorna, som innebär att kunden bara 

behöver fylla i telefon och personnummer innan betalningsprocessen genomförs. 
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Flera lösningar finns idag beroende på vilken produkt eller tjänst som säljs och 

vilken typ av verksamhet som säljer dessa via nätet. 

Argonovas syn på olika besöksfrämjande aktiviteter 

De besöksfrämjande aktiviteter som Argonova använder för att dra besökare till en 

nätbutik är: 
 

 Google Analytics - Argonova använder det verktyget för att analysera de olika 

webbsidor och nätbutiker som de utvecklar. Genom att ladda ned Google 

Analytics skript och sedan lägga in den på webbsajten kan Argonova se hur 

många det är som har kommit in på sajten, hur många det är som har lagt 

någonting in i varukorgen och hur många av de som har lagt någonting i 

varukorgen och som har fullföljt köpet. På så sätt kan man se om kunden 

försvinner och var kunden försvinner mellan varje steg i köpprocessen. Om flera 

kunder har lagt någonting i varukorgen men inte fullföljt köpen kan detta bero på 

en alldeles för jobbig köpprocess. Meningen med analysen är att försöka förstå 

varför potentiella kunder inte genomförde köpet och på detta sätt kunna vidta de 

nödvändiga åtgärder som kan underlätta för potentiella kunder att genomgå 

köpprocessen. Argonova använder även Google Analytics när de vill bygga upp 

strategier för att dra in trafik till de sajter som de utvecklat. Verktyget används då 

för att se vilka av sajtens sidor som besöks eller inte och utifrån detta kunna 

bestämma vilken strategi de ska använda för att få besökare att komma in på en 

specifik sida. Analyserna är mätbara och är därför ett bra underlag för utvärdering 

och beslut.  ”Google Analytics är ett jättebra verktyg för det, man kan analysera 

hur mycket saker som helst, och den är gratis. Det är bara att lägga in ett skript på 

sajten och så kan man använda sig utav det.” 

 

 Nyhetsbrev – När företaget har dragit kunden till nätbutiken och kunden har 

börjat handla måste man börja kommunicera med kunden, få kunden att känna sig 

omhändertagen och att det finns ett budskap som är specifikt för dem. Detta kan 

man göra genom att skicka nyhetsbrev till kunden. Med t.ex. rabattkuponger eller 

speciella erbjudande som kan göra att kunden kommer tillbaka för att handla 

mera. 

 

 Sociala medier - Marknadsföring av en nätbutik via Facebook används för att öka 

trafiken till sidan och som i sin tur gör att man hamnar högre upp på Googles 

sökresultatslista. 

 

 Sökmotoroptimering - att man optimerar nätbutikens sajt till vissa ord som 

reflekterar nätbutikens produkter och tjänster. Detta drar mer besökare till sajten. 
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 Begivenheter - När man lockat kunden till nätbutiken måste man alltid ha bra 

erbjudanden och nya produkter varje gång kunden kommer in på sajten för att få 

kunden att handla. Annars spelar det ingen roll hur mycket folk man drar in till 

sajten om man inte har bra erbjudande eller produkter som kunden vill ha. 

4.3.2 Intervju med Jonas Skoglund - Dragnet 

Dragnet är en webbyrå i Göteborg som startades 1997. Webbyrån utgör även en del av 

reklambyrån Dragster. Den erbjuder webblösningar från webbstrategier, 

webbplatsbyggen till sökmotoroptimering och bannerproduktion. Enligt Jonas har 

webbyrån både reklambyråns känsla för kommunikation och webbyråns tankar kring 

användarvänlighet, sökmotoroptimering och programmering. 

 

Vår respondent Jonas Skoglund är ansvarig för affärsområdet Dragnet och reklambyrån 

Dragster. Jonas arbetsuppgifter handlar om kreativa uppgifter, dvs. ta fram koncept för 

webbplatser, webbkampanjer och webbtjänster. 

 

Dragnet får kontakter med potentiella kunder genom sin hemsida, telefon, 

rekommendationer från befintliga kunder och marknadsföring via Google. När Dragnet 

får ett uppdrag att designa en nätbutik genomför de en workshop med kunden.  

 

Dragnet delar in designarbetet av en webbshop i fyra olika arbetsmetodiska faser: 

förarbete, idéarbete, produktion, lansering och efterarbete. 

 

Förarbetet handlar om att de bestämmer vad som är syftet med projektet så att de hela 

tiden kan fokusera på att ta fram rätt lösningar. Förarbete är till för att kunna identifiera 

en bra webbshop, vad den ska innehålla och hur den ska utformas. 

 

Idéarbetet handlar om att börja skissa på hur potentiella kunder kan komma att uppfatta 

och bete sig på webbplatsen. I denna fas fastställs den kommunikativa inriktningen och 

de tekniska specifikationerna preciseras . 

 

Produktion handlar om att i Dragnets lokaler med hjälp av programmering utforma 

webbshopens innehåll . För den här delen av arbetet behövs även fotografering och annan 

specialkompetens, därför har Dragnet ett externt kontaktnät. Innan lansering av 

webbshopen sker testas den av Dragnetet för att verifiera att den fungerar på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Lansering och efterarbete handlar om att någon vecka efter att projektet lanserats följa 

upp hur väl det fungerar. Projektdeltagarna träffas då för en genomgång av samtliga delar 

för att kartlägga de styrkor och svagheter som finns med på webbplatsens funktionalitet 

och hur den kan förbättras. 
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Dragnets arbetssätt och designverktyg 

Enligt Dragnetets respondent tas sitemappar, designskissar och wireframes alltid fram 

innan en nätbutik designas. Kunden måste godkänna sitemappar och wireframes samt 

kunna förstå nätbutikens funktionalitet och tekniska specifikation. 

 

Dragnet utbildar kunder för att dessa skall kunna ändra bilder, skriva texter och lära sig 

att koppla ihop sin produktkatalog med sitt affärssystem. De designverktyg som Dragnet 

använder vid utformning av nätbutiker är Adobe Fireworks, Dreamweaver och PhP. 

 

Jonas menar att det verktyg som används mest och som är bäst anpassat för att designa en 

nätbutik är Adobe Fireworks. De använder sig alltid av egna målgruppsundersökningar 

när de ska utforma en nätbutik, eftersom det blir lättare för dem att veta vilken målgrupp 

de ska fokusera på. Detta görs genom att de tittar på ett antal olika målgruppsvariabler, 

demografiska och psykografiska, det vill säga hur kunden tänker när de handlar i 

nätbutiken. 

 

Dragnet gör alltid användartester. Dessa ingår i kostnaden för utformning av en nätbutik. 

För ett litet projekt kan nätbutiken testas internt på företaget eller genom att medarbetarna 

testar hemsidan mot familj medlemmar. Vid större projekt deltar vanligtvis riktiga 

testpersoner och respondenter från den målgrupp som ska använda nätbutiken. De utför 

två olika användartester på målgruppen. Det ena användartestet går ut på att testa 

strukturen på sajten och hur navigationen fungerar. Testare ska hitta en hemknapp, länkar 

om företaget, produkter. information om medarbetare, samt kontakter. Det andra 

användartestet utgår från mock-ups, wireframes eller färdiga skissar i Photoshop. Testare 

ska klicka sig runt och exempelvis finna hur mycket en produkt väger eller upptäcka vad 

som är fel i en nätbutik. 

 

Användartester görs antingen på plats eller med hjälp av ett testverktyg på nätet som 

heter ”Verify Ap”, där Dragnet laddar upp skisser och uppmanar testpersoner att utföra 

en uppgift. 

 

Dragnets syn på designprinciper som ram för designarbetet 

Det finns ett antal designprinciper som används vid design av en nätbutik och enligt 

Jonas är användarvänlighet, estetik och säkerhet de aspekter som mest används och som 

mest uppmärksammas av besökare när de kommer in på sajten. 

 

 Användarvänligheten - den ska vara lätt att förstå, enkel att handla, lätt att hitta 

produkter, sidan ska vara snabb och logiskt uppbyggd. 

 

 Estetik – att sidan ser snygg och tilltalande ut för den målgrupp som man riktar 

sig till. I det estetiska ingår också texter genom att tonalitet med texter ska 

stämma överens med resten av en nätbutiks innehåll. 

 

 Säkerheten - det är mycket viktigt att besökare skall känna sig trygga när de 

handlar i en nätbutik. Om en besökare lämnar kontouppgifter är det viktigt att 

inga obehöriga kommer åt besökarens kontokort. 
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Dragnets syn på olika besöksfrämjande aktiviteter 

De besöksfrämjande aktiviteter som Dragnet använder är: 

 

 Google Analytics – används som ett verktyg för att kunna mäta och analysera 

deras egna utvecklade nätbutiker. 

 

 Nyhetsbrev – att skicka nyhetsbrev är ett effektivt sätt att informera besökare att 

handla oftare och återkommande. Den feedback som erhålls från kunder beror på 

vilka produkter som nätbutiken erbjuder. Är produkten intressant för en kund och 

kan uppfylla kundens behov kommer han/hon att komma tillbaka till nätbutiken. 

 

 Sociala medier – För att marknadsföra en nätbutik används mest Facebook som 

socialt media. Twitter används ännu inte i någon större omfattning, eftersom 

användarna på Twitter är mycket färre än Facebook användarna.  Jonas berättar 

för oss att ca 50 % av Sverige befolkning använder Facebook medan endast 10 % 

använder Twitter. 

 

 Sökmotoroptimering – när Dragnet bygger en webbplats gör de grundläggande 

sökmotoroptimering, koder ska vara lätta att förstå och det skall vara en tydlig 

skillnad mellan rubrik, text och stycke. Jonas förklarar att det finns tre olika steg 

inom sökmotoroptimering. Det första steget är att kodningar ska vara korrekta och 

tydliga. Det andra steget är att innehållet på sajten ska vara intressant för 

besökare, samt att strukturen på sajten ska vara logiskt uppbyggd.  Det tredje 

steget är att med hjälp av t.ex. Facebook, bloggar och tidningar skapa länkar till 

sidan. 

4.3.3 Intervju med Lennart Trapp - Streamcode 

Streamcode är en webbyrå i Borås som grundades år 1999. De erbjuder kreativa lösningar 

för streaming, Webb-TV och webbdesign.  Streamcode gör både små, enkla webbsajter 

och större system. De fungerar också som reklambyrå, bland annat designar de visitkort 

och affischer till kunder, där de utgår från hemsidan som bas vid designutformningen.  

Beroende på detta så har de även ett nära samarbete med olika reklambyråer. 

 

Vår respondent Lennart Trapp är företagsledare på Streamcode. Han utför även andra 

arbetsuppgifter på företaget nämligen produktion av hemsidor, utveckling och 

programmering av nya verktyg för e-handel, samt utveckling av streamin-inspelning som 

är lösningar för filmvisning på en hemsida. Lennart sysslar även med försäljning av 

företagets tjänster och är inblandade även i designarbetet.  För ca fyra år sedan 

utvecklade han även ett eget programmeringsverktyg för utformning av nätbutiker. Det 

verktyget används i ett antal nätbutiker som Streamcode har utvecklat. 

Streamcode använder även ett färdigt verktyg som ingår i Joomla nämligen VirtueMart 

som är en e-handels lösning för Joomla plattform. Joomla är ett fritt, open source 

innehållshanteringssystem skrivet med PHP för publicering av innehåll på webben med 

hjälp av databasen My SQL. Fördelen med Joomla är att man enkelt kan ändra hela 

sidans utseende och lätt behålla själva innehållet. 
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Lennart är från början utbildad lärare inom matematik och naturvetenskap. Intresset för 

programmering och webbdesign växte fram med åren då han lärt sig själv att 

programmera och utveckla olika webbsidor. Lennart jobbar även med att utveckla egen e-

handels lösningar. 

 

Alexander Andersson jobbar som designer på Streamcode. Han har 6 års 

högskoleutbildning inom webbdesign och reklam.  Det är Alexander som utvecklar 

nätbutiken i VirtueMart för Joomla plattform. Vad det gäller utformning av nätbutiker 

eller webbsidor är det Alexander som är huvudansvarig för designdelen. 

 

Streamcode får kontakt med potentiella kunder genom sin hemsida och genom att 

befintliga kunder berättar för andra om vad Streamcode har för tjänster att erbjuda. 

 

Efter att ha blivit kontaktad av en potentiell kund bokar Streamcode en tid för möte där 

kunder berättar om sina idéer och vilka tjänster de vill ha utförda. Efter att ha lyssnat på 

vad en kund vill ha försöker man ta fram ett förslag till hur en nätbutik kan utformas. 

Lennart säger att det är viktigt att kunden i kravspecifikationen är tydlig med vad de vill 

ha och vad som ska ingå i nätbutiken. 

 

Streamcodes arbetssätt och designverktyg 

Vid design av en nätbutik gör Streamcode olika skisser om hur en nätbutik skulle kunna 

se ut beroende på en kundens önskemål och behov. När en nätbutik utformas har 

Streamcode en viss tid på sig för att göra klar skisserna, t.ex. 1-2 veckor. Efter att 

skisserna är klara så skickas de över till kunden för granskning. Innan kunden skickar 

skisserna tillbaka till Streamcode har de möjlighet att göra korrektur och önska eventuella 

ändringar i designen av nätbutiken. När designen är klar och både kunden och 

Streamcode är överens om vad som ska ingå i designen fastställs en produktionstid för 

nätbutikens utformning och leveranstid. 

 

Streamcode arbetar mycket med Photoshop som designverktyg för att skissa nätbutiker 

och webbsidor. De använder inga färdiga designmallar men har vissa designramar som 

styr designarbetet. 

 

Företaget har hittills inte gjort någon målgruppsundersökning med undantag för en 

nätbutik, där kunden beställde denna tjänst. Anledningen är att målgruppsundersökningar 

utgör en extra kostnad för kunden, som därför väljer bort denna tjänst. 

 

Streamcode utför bara användartester enligt kunders önskemål. Lennart säger att det är 

mest stora företag som väljer att göra användartester medan små företag väljer bort 

tjänsten. När Streamcode bygger en nätbutik testas den internt på företaget, där man 

fokuserar på nätbutikens funktionalitet. Nätbutikens slutliga utformning godkänns sedan 

av kunden som beställde nätbutiken. Något användartest på slutanvändare, dvs. besökare 

utförs således inte så ofta. 
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Streamcodes syn på designprinciper som ram för designarbetet 

De designprinciper som Lennart tycker är viktiga vid utformning av en nätbutik är bland 

annat: 

 

 Användarvänlighet 

 

 Grafisk design – exempelvis några färger, snygga bilder, samt tydliga menyer 

som stödjer navigation och produkter. 

 

 Navigationsdesign – är enligt Lennart grunden för att hitta produkterna på 

nätbutikens sida. Han säger att en bra sökruta gör det enkelt för användaren att 

finna i olika kategorier. Dessa kategorier kan delas med hjälp av tydliga 

undergrupper som i sin tur underlättar användarens sökval. 

 

 Målgrupp – det är viktigt att veta vilken som är nätbutikens målgrupp och testa 

personer med olika bakgrund och datorvana. 

 

 Trovärdighet – Lennart anser att en trovärdig nätbutik kan uppmuntra en besökare 

att handla i nätbutiken. För att en nätbutik ska fungera bra, ska en besökare lätt 

kunna finna det de söker och att designen uppfattas tilltalande av besökare. 

 

Streamcodes syn på olika besöksfrämjande aktiviteter 

De besöksfrämjande aktiviteter som Streamcode använder är: 

 

 Google Analytics 

 

 Nyhetsbrev - Streamcode använder sig av två olika typer av nyhetsbrev. Den 

första typen är nyhetsbrev som skickas ut till befintliga kunder, dvs. kunden som 

redan har ett konto och tidigare handlat i nätbutiken. Den andra typen är 

nyhetsbrev som skickas ut med olika typer av erbjudande, till intressanta kunder 

som ännu inte har handlat i nätbutiken. 

 

 Tipsa en vän (knapp) – Streamcode sätter en knapp vid varje produkt. Genom att 

klicka på den knappen kan en besökare tipsa en vän om produkten. 

 

 Sociala medier 

- Facebook - Streamcode lägger en tipslänk på Facebook, där en besökare 

kan klicka på en länk för att få tips på besökare Facebook profilsidan. 

- Videosajter - Streamcode spelar in en film om nätbutikens produkter som 

sedan läggs ut på olika videosajter, såsom YouTube, Yahoo med flera.  

Filmerna läggs ut genom ett videosystem som heter Videoboost.  Filmerna 

taggas med de sökord som nätbutiken vill använda sig av för att optimera 

sökmotorerna. Länkar till filmerna läggs upp på olika bloggar eller på 

Facebook. 

- Blogg - att någon skriver om nätbutiken och länkar ihop den med andra 

bloggar och får andra bloggar att skriva om nätbutiken. 
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 Sökmotoroptimering – att man optimerar sidan maximalt för att få sökord som är 

anknutna till nätbutiken för att hamna högst upp på Google listan. Besökare 

uppmuntras även på olika sätt att besöka hemsidan, t ex genom att länkar skapas 

till nätbutikens sidor genom Facebook, bloggar och tidningar. 

 

4.4 Intervjuade Nätbutiker 

4.4.1 Nätbutik 1 

Nätbutik 1 är anonym därför kommer inte namnet på nätbutiken att anges här. 

 

Vår respondent jobbar på internetavdelningen som team ledare och är Art Director (AD). 

Respondenten är ansvarig för design av gränssnitt och webbdesign på sajten, för 

planering av teamets webbdesignproduktion och ser till att designen blir enhetlig och är i 

överensstämmelse med det som varumärket vill förmedla.  Respondenten har jobbat ca 5 

år med utformning av nätbutiker och innan dess med varierande uppdrag på reklambyrå.  

Respondenten har genomgått olika utbildningar inom reklam, marknadsföring, konst och 

interaktiva medier. 

 

Respondenten berättar att nätbutik 1 uppdaterar sidan varje dag och att de över hela 

världen noggrant följer vad konkurrenter och andra nätbutiker gör.  De tycker att 

inbjudande design, rätt produkter, lockande erbjudande och riktade event är faktorer som 

kan uppmuntra en besökare att handla i en nätbutik. Det är även viktigt att ha enhetlig 

kommunikation i allt som förmedlas till olika besökare.  Nätbutik 1 har enligt våra 

observationer produktrecensioner på nätbutikens sida, där kunder kan skriva 

kommentarer om produkten. Att företaget publicerar kundernas kommentarer om deras 

produkter ökar företagets trovärdighet inför kundens och besökaren ögon. Detta kan i sin 

tur uppmuntra besökaren att handla i nätbutiken. 

 

Nätbutiksrespondent anser att de viktigaste designprinciperna att använda när man 

designa en nätbutik är enkelhet, tydlig budskap och känslan av att varumärkets kärnvärde 

ska finnas med i allt som kommuniceras. Produkten ska vara i fokus och man bör tänka 

på vem målgruppen är och vad som är syftet med det som ska designas. Design och 

funktionalitet är beroende av varandra. Man ska inte bara göra design och strunta i 

funktionaliteten, precis som man inte kan särskilja funktion och tro att det räcker med en 

bra funktion och att designen är sekundär. De ena lyfter det andra. 

 

Nätbutik 1 syn på olika besöksfrämjande aktiviteter 

Nätbutik 1 använder följande besöksfrämjande aktiviteter: 

 

 Google Adwords – för att kunna mäta och analysera sidan använder nätbutiken 

t.ex. Omniture, Awaile, Google Analytics och en ny plattform som gör att det är 

lättare att anpassa budskapet på sajten efter olika besökare. 
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 Reklam – nätbutiken skickar ett antal erbjudande till olika kunder via posten, 

genom s.k. trycksaker. 

 

 Nyhetsbrev – företaget skickar nyhetsbrev till kunder med olika information och 

erbjudande nästan varje dag. 

 

 Telefonkontakt – kunder ringer via kundtjänst. 

 

 Sociala medier – man använder sig av Facebook 

 

 Sökmotoroptimering – Google 

4.4.2 Intervju med Gunilla Knutsson - Gunico 

Gunico är en betydligt mindre nätbutik än den förra. Nätbutiken säljer rengöringsmedel 

och hälsovårdsprodukter. Gunico har sedan år 2000 sin fysiska butik och sitt lager i 

Borås. I Gunicos fysiska butik kan man göra ansiktsbehandling, gå på tjejträffar mm. 

 

Vår respondent Gunilla Knutsson är ägare av Gunico. Gunilla anskaffade nätbutiken för 

några år sedan för att öka sin butiks försäljning. Hon fick veta om Streamcode webbyrå 

genom att hon googlade på nätet om webbdesign i Borås och hon fick även en 

rekommendation om företaget av en vän. 

 

Under designarbetet hade både Streamcode och Gunilla mycket telefonkontakt med 

varandra. Hon anser att det är mycket viktigt att det finns ett stort förtroende och bra 

kontakt med den webbyrå som anlitats. Gunilla säger också att säkerhet på nätbutiken och 

en enkel och kort köpprocess är viktiga egenskaper för en nätbutik. Kunden ska känna sig 

trygg när de handlar på nätbutiken. 

 

Gunilla genomför själv en del uppdateringar genom att hon själv lägger upp nya 

produkter. Gunilla tycker inte att nätbutiken har ökat företagets försäljning. Hon får 

många besökare men det är väldigt få av dessa som handlar.  I övrigt är hon mycket nöjd 

med sin nätbutik och hon anser att den har en väldigt fin design, vilket hon även fått 

många kommentarer om. 

 

Gunicos syn på olika besöksfrämjande aktiviteter 

Gunico har använt sig av olika besöksfrämjande aktiviteter för att få kunder att komma 

tillbaka. Hon tycker att det är sökmotoroptimering som gäller för att besökare ska kunna 

hitta till nätbutiken. Andra besöksfrämjande aktiviteter som hon anser vara bra och som 

hon har använt förut är: 

 

 Nyhetsbrev - hon skickar ett mail till alla kunder som har handlat i hennes  

nätbutik. Detta är den besöksfrämjande aktivitet som hon främst använder. 

 

 Överraskningspaket- när hon skickar beställda produkter till kunden brukar hon 

skicka med en överraskning, så att kunder blir glada och känner sig väl 

omhändertagna. 
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4.4.3 Intervju med Henrik Karlsson - Premedica Borga AB 

Premedica Borga AB startade 1998. Företaget säljer medicintekniska produkter och 

tillverkar hjälpmedel till läkare gällande diagnoshantering. Under åren har företaget tagit 

in fler produkter framförallt sådana riktar sig direkt till diabetiker. Premedicas nätbutik 

har funnits sedan mitten av år 2009. 

 

Vår respondent Henrik Karlsson jobbar som säljare och har ett IT intresse.  Nätbutiken 

har två målgrupper, privata kunder och företagskunder. Företaget använder sitt befintliga 

kundregister för att skicka ut nyhetsbrev till privata kunder, medan kunder från den 

offentliga sektorn nås via telefon och besök. 

 

Genom att söka efter lokala webbyråer i Borås via Internet fick Premedica kontakt med 

Argonova, som också utformade deras nätbutik. Innan Argonova designade nätbutiken så 

kom Premedica med designförslag och önskemål. Premedia hade som krav att 

nätbutikens design skulle vara ren och enkel. 

 

Premedica genomför inga omfattande uppdateringar av nätbutiken, men då och då görs 

lite reklamkampanjer. Henrik anser att inga större förändringar skett sedan nätbutiken 

öppnats och antalet sålda produkter i en enskild produktkategori har inte nämnvärt ökat. 

De säljer dock något mer via nätbutiken än vad de gjorde tidigare, eftersom de nu har mer 

produkter i sortimentet.  Premedica är nöjd med sin nätbutik och ser för tillfället inga 

större behov av att nätbutiken förändas. 

 

Premedicas syn på besöksfrämjande aktiviteter 

Premedica har olika syn på besöksfrämjande aktiviteter, nämligen: 

 

 Reklam - annonsering via tidningar 

 

 Sökmotoroptimering – Google 

 

 Nyhetsbrev – de skickar nyhetsbrev till befintliga kunder som har funnits i 

kundregister några år tillbaks i tiden. 
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4.5 Empiriska resultat 

 

Webbyråer 

Vi har under den empiriska undersökningen kommit fram till att inte alla webbyråer 

genomför användartester och målgruppsundersökning då dessa anses vara för kostsamma. 

 

De intervjuade webbyråer som inte genomförs användartest och målgruppsundersökning 

som en del i designarbete erbjuder dessa tjänster vid sidan av, dvs. som en valbar tjänst 

som kunden måste betala för. Webbyråerna anser att de har tillräcklig kunskap och 

erfarenhet av hur användaren beter sig vid en köpprocess via en nätbutik, därför anser de 

att de inte behöver genomföra dessa tjänster. 

 

Intervjuade respondenter är överens om att den estetiska delen inte är lika viktigt som 

köpprocessen och navigering. En respondent menade att nätbutikens besökare inte bryr 

sig så mycket om själva designen av nätbutiken utan är mer intresserade av att processen 

ska vara så enkel smidig som möjligt. Därför fokuserar dessa webbyråer på det grafiska 

element som representerar företaget bäst, t.ex. företags logotyp och färger. 

 

Endast en av de intervjuade webbyråerna använder målgruppsundersökning och 

användartester som en del av deras arbetssätt för utformning av nätbutiker. Respondenten 

anser att dessa steg utgör en viktig del i utformningen av nätbutiker för att kunna anpassa 

nätbutikens design, funktioner och budskap till besökaren. 

 

Intervjuade webbyråer och nätbutiker är överens om att den mest väsentliga 

besöksfrämjande aktiviteten utgörs av sökmotoroptimering. Men det är viktigt att 

nätbutiken också har produkter och tjänster som uppfyller kundens behov annars dras 

besökaren till nätbutiken i onödan. En annan besöksfrämjande som de anser är viktiga är 

nyhetsbrev. Nyhetsbreven ska vara personifierad och om det är möjligt ska den vara 

anpassad till varje enskilt kund, så att den känner sig omhändertagen. 

 

Nätbutiker 

Ett antal intervjuade nätbutiker har svarat att de inte heller gör målgruppsundersökning 

och användartester. Nätbutikernas respondenter ansåg att dessa utgör en extra och onödig 

kostnad och därför väljer de bort dessa tjänster. De företag som inte köper dessa tjänster 

är enligt webbyråerna endast små och medel stora företag. 

 

En del av intervjuade nätbutiker använder sig inte av sociala medier för att uppmuntra 

besökaren att handla och komma tillbaka till nätbutiken. För att de anser att nyhetsbrev 

och telefonsamtal ger de bättre feedback än sociala medier, t.ex. Facebook. 
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5 ANALYS OCH RESULTAT 
________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet genomförs en analys av den empiriska studien där en återkoppling till 

vår teoretiska referensram genomföras. 

5.1 Analys 

 

Delfråga 1. Hur utformas layout och grafisk design i en nätbutik? 

 

Som vi tidigare förklarade i kapitel 3 innebär layout att strukturera textblock, bilder, 

illustrationer och luft för att framgår ett tydligt budskap. Texter och bilder ska placera så 

att det blir lättläst och estetisk tilltalande samt att det går igenom allt material och gör 

klart för sig vilka som är målgrupp och vad man vill få fram för budskap. 

 

Intervjuade webbyråer använder sig utav skissar på olika sätt innan de börjar utforma 

nätbutikens layout. De gör ett antal förslag till nätbutikens förstasida som kunden får se 

och slutligen godkänna. Layouten från förstasidan används för utformning av nätbutikens 

underliggande sidor. Kunden har möjlighet att göra korrekturet och önska eventuella 

ändringar i designen av nätbutiken. När designen är klar utsätts en produktionstid för 

nätbutikens utformning och leveranstid. Webbyråer tycker detta är ett sparsamt och 

effektivt arbetssätt. De anser också att det är viktigt att tydligt strukturera layouten för 

nätbutiken så att den blir lättläst och tilltalande för användaren. Detta för att få besökaren 

att vilja stanna kvar och handla på nätbutiken.  

 

Vid utformning av den grafiska delen menar webbyråerna att man använder behagliga 

färger, snygga bilder och tydliga menyer som stödjer navigation och produktion. Det är 

viktigt för att nätbutiken ska se snygg och tilltalande ut. Grafik och färger skall anpassas 

efter målgruppen, exempelvis så bör en nätbutik som riktar sig till en ung målgrupp ha ett 

”coolt” anslag med mycket grafik och färger. En nätbutik som riktar sig till en äldre 

målgrupp ska ha lugnare uttrycksmedel. 

 

Våra intervjuade företrädare är nöjda med designen av sina nätbutiker. Exempelvis har 

vid utformningen av Gunicos nätbutik använts gröna, vita och svarta färger, vilket 

Gunilla anser vara behagliga att titta på och passar bra till hennes nätbutikskoncept.  Som 

beskrivs i kapitel 3, representerar grönt naturen och är skonsamt för ögonen. 

 

I Premedicas nätbutiks design har använts röda, vita och svarta färger, vilket uppskattades 

av Premedica som tycker att det är en bra färgkombination för att de säljer 

medicintekniska produkter. I kapitel 3 beskrivs det att röd färg ökar människans 

ämnesomsättning, vitt för renhet och svart för elegans. 
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Delfråga 2. Hur utformas informationen i nätbutiken för att fånga en besökarens 

uppmärksamhet? 

 

Att fånga besökarens uppmärksamhet vid utformning av informationen är viktigt för att 

uppmuntra besökaren att stanna kvar och handla i nätbutiken. Detta kan man uppnå 

genom att försöka rikta sig till en bestämd målgrupp, använda tydligt språk och rubriker, 

detaljerad produktinformation och skannbar text. 

 

Enligt de principer för informationsdesign som beskrivs i kapitel 3 ska språket på nätet 

vara kort och precist för att detta är det första en besökare lägger märke till. Våra 

respondenter, intervjuade webbyråer följer denna princip vid utformning av deras 

nätbutik för att besökaren ska förstå vad nätbutiken handlar om. 

 

Man ska utforma tydliga och meningsfulla rubriker och huvudrubriker, samt locka in 

läsaren i texten. Detta har vi tidigare nämnt i kapitel 3. Enligt våra respondenter ska 

texten inte vara bredare än 10-12 cm, inte ha för många rader och det ska vara mellan 4-6 

rader max 10 på sin höjd. Tonalitet med texter måste stämma överens med resten av 

nätbutikens innehåll. Texter ska vara så skannbar som möjligt och bör uppfylla följande 

kriterier: informativa rubriker och underrubriker, punktlistor och markering för att fästa 

användarens uppmärksamhet vid viktiga ord. Webbyråerna har följt dessa regler och de 

tycker att det är viktigt att texten som används på nätbutiken ska vara lättläst för att 

besökaren ska kunna förstå nätbutikens budskap och kunna hitta den information de 

söker. 

 

Produktinformation måste vara tillräckligt detaljerad för att den ska kunna ge användaren 

en god känsla för produkten och hjälpa dem att skilja mellan olika alternativ. Som vi 

tidigare har angivit i kapitel 3 hjälper noggrann produktinformation användaren att göra 

säkra köpbeslut. En av våra nätbutiker använder kunddrivna produktrecensioner. 

Kunderna kan skriva kommentarer om en viss produkt som kan läsas av besökare. Detta 

anser företaget ökar trovärdigheten och uppmuntrar besökaren att stannar kvar och handla 

i nätbutiken. 

 

Enligt respondenter ska en nätbutik vara säljande. Detta krav kan uppfyllas om man 

kommunicerar på rätt sätt enligt kommunikationsteorin i kapitel 3. Teorin säger att 

mottagaren måste utforma ett meddelande till sändaren där skriften ska vara korrekt, 

koncis, komplett, klar och artig. Hur mottagaren reagerar på budskapet i meddelandet 

beror på hur sändaren har utformat det. 

 

Målgruppsanalys hanteras i kapitel 3 som en del i informationsdesignteori. Teorin säger 

att det är viktigt att anpassa budskapet efter den målgrupp man vill rikta sig till.  

Anpassning av budskapet innebär att man använder rätt språk, lämpliga formgivningar 

och rätt distributionskanaler så att mottagaren förstår budskapets innehåll. För att vara 

säker på att man når ut till den tänkta målgruppen, måste en analys av gruppen göras. 

Utifrån den analysen kan man få fram ett underlag som kan användas för att anpassa 

budskapet efter målgruppen.  



 
 

- 52 - 

 

Därför är det viktigt att redan från början skaffa sig en ordentlig målgruppsundersökning. 

En av våra intervjuade webbyråer, gör alltid egna målgruppsundersökningar när de 

utformar en nätbutik för att de tycker att det blir lättare att veta vilken målgrupp de ska 

fokusera på. Detta genom att titta på ett antal olika målgruppsvariabler, t.ex. hur kunden 

tänker när de handlar i nätbutik. Medan övriga intervjuade webbyråer inte har 

målgruppsundersökning som en del i designarbete. Anledning till detta är att 

målgruppsundersökning ses som en extra tjänst som inte vanligen ingår i designarbetet av 

nätbutiken. Men dessa webbyråer är eniga om att det är viktigt att veta vilken målgrupp 

som nätbutiken ska rikta sig till, samt att det är bra om man gör användartester för att 

verifiera om nätbutiken är användbar. 

 

Delfråga 3. Vilka brukskvaliteter bör man inneha i nätbutiker? 

 

Enligt interaktionsdesign i kapitel 3 måste de gränssnitt som används på webbplatsen 

vara logiskt uppbyggda och lätta att navigera. För att uppfylla dessa kriterier används 

olika brukskvaliteter nämligen: säkerhet, snabbhet, öppenhet, funktionell minimalism, 

kontroll, relevans och nytta. Säkerhet handlar om att systemet ska erbjuda den 

information och de verktyg som användare behöver för att lösa uppgiften. Snabbhet 

innebär att en nätbutik ska ha snabba svarstider och att onödiga element undviks. 

Öppenhet innebär att elementen i gränssnittet inte distrahera användare när de utför en 

uppgift via gränssnittet. Funktionell minimalism handlar om att inga onödiga funktioner 

bör förekomma under uppgiften. Kontroll handlar om att användare ska känna att 

han/hon har kontroll över navigering på en webbplats. Relevans och nytta innebär att 

systemet ska erbjuda den information och verktyg som användare behöver för att lösa 

uppgiften. 

 

Våra intervjuade webbyråer, menar att en kort och enkel köpprocess samt säkerhet är 

viktiga för att kunna uppmuntra besökaren att handla oftare och återkommande i 

nätbutiken. Vi citerar en av våra respondenter: ”Man ska ha så få steg som möjligt från 

det att en besökare ser produkten tills dess att han/hon har betalat för den” . Detta innebär 

enligt vår respondent att köpprocessen ska ha så få steg som möjligt och vara så lätt som 

möjlig att genomföra. Respondenten ger ett exempel på ett steg som förlänger 

köpprocessen nämligen registrering, då kunden måste fylla i personuppgifter i ett antal 

fält innan varubetalning. Den processen uppskattas inte av besökare men det är viktigt för 

nätbutiken som säljer sina produkter till besökaren. Intervjuade webbyråer, säger att en 

lösning för detta är att använda snabbkassa där besökaren bara behöver fylla i telefon och 

personnummer innan betalningsprocessen. När det gäller säkerhet anser intervjuade 

webbyråer att det är viktigt att besökaren känner sig trygg när de handlar i en nätbutik, 

t.ex. när besökaren lämnar sina kontokortsuppgifter är det viktigt att hantera 

informationen så att inga obehöriga kommer åt dessa uppgifter.  

 

Våra intervjuade nätbutiker, håller med webbyråerna angående säkerheten i nätbutiken 

och att köpprocessen ska vara enkel och kort. De säger att om användaren känner sig 

trygg när de handlar i nätbutiken, kommer de att komma tillbaka och handla igen. 
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Delfråga 4. Vilka kriterier är lämpligt att använda för att uppnå en användbar 

webbdesign vid utformning av nätbutik? 

 

De kriterier som är lämpliga att använda för att uppnå en användbar webbdesign vid 

utformning av nätbutiker är enligt användbarhetsteori och ISO-specifikationer i kapitel 3 

är: ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredsställelse, användningssammanhang, 

tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet. För att vara säker på att uppfylla dessa 

användbarhetskriterier måste man ta hänsyn till olika kvalitetskomponenter som bör 

mätas vid utformning av en användbar nätbutik. Nätbutiken ska vara lätt att lära sig, lätt 

att minnas, lätt att navigera, effektiv, ha ett bra felhanteringssystem och vara 

tillfredsställande för användaren. 

 

Intervjuade webbyråer anser att en nätbutik ska vara lätt att navigera, eftersom navigering 

är det enda sättet för besökaren att kunna förflytta sig mellan nätbutiks olika sidor. För 

intervjuade webbyråer är navigering en viktig del i designarbetet: den påverkar 

utformning av köpprocessen. Navigation ska inte ha för många steg från att besökaren 

hittar en produkt som de vill handla tills det att han/hon betalar för produkten. Det gäller 

att hjälpa besökaren att lätt kunna hitta och köpa produkten. Det är även viktigt med en 

bra sökruta eller sökfunktion så att besökaren lättare kan hitta i de olika kategorier och 

dess undergrupper. Strukturen på en nätbutik ska vara bra och synlig genom t.ex. att 

kassa eller kundvagnsymbol ligger högst upp på sidan. När det gäller länkning är det 

viktigt att nätbutiken har länkar med information om företaget, dess produkter eller 

tjänster samt information om medarbetare och kontakter. 

 

För att en nätbutik ska kunna vara effektiv måste den ha bra funktionalitet som är använd 

och handlingsbar. Intervjuade webbyråer anser att dessa är viktiga kriterier för att man 

ska uppnå god användbarhet i en nätbutik. När webbyråer gjort färdigt designen testar de 

funktionaliteten hos nätbutiken. De menar att en nätbutik ska vara lätt att förstå, enkel att 

handla, lätt att hitta produkter samt vara snabb och tydlig. Det är även viktigt att 

besökaren förstår vad nätbutiken erbjuder så att de uppmuntras att handla oftare och 

återkommande, samt att besökaren kan hitta den informationen de söker på ett snabbt och 

smidigt sätt. 

 

För att kunna uppnå trovärdighet och tillförlitlighet måste nätbutiken bland annat 

uppdateras regelbundet, länkarna ska fungera och nätbutik ska vara stabil. Detta gör 

enligt webbyråerna och nätbutikerna att användaren känner förtroende för nätbutiken. 

 

Inte minst viktigt för nätbutikens trovärdighet är säkerheten. Användaren ska vara 

förvissad om att de data som anförtros till nätbutiken är skyddad så att den varken kan 

läsas eller ändras av ovidkommande personer. Våra intervjuade respondenter anser att det 

är viktigt att besökaren känner sig trygg när de handlar i nätbutiken. De säger också att 

om en besökare lämnar kontouppgifter är det viktigt att inga obehöriga kommer åt på 

besökarens kontokort. 
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Våra intervjuade nätbutiker tar upp vikten av att tillfredsställa besökaren. De säger att det 

är viktigt att få besökaren att känna sig hemma när de är i nätbutiken. Därför anser de att 

en nätbutik ska vara estetiskt tilltalande, ren och enkel att använda. Den ska även ha 

tydlig information och en väl strukturerad navigering där besökaren får veta var de är, 

vad de har varit och vart de kan gå efteråt och innan de har hittat det de söker. Med 

behagliga färger och tydlig information kan man göra så att nätbutiken uppfyller en viss 

tillfredsställelse hos besökaren. De anser därför att användbarhet på sidan är viktigt för att 

det uppmuntrar besökare att stanna kvar och handla och återkomma till nätbutiken. 

 

Delfråga 5. Vilka besöksfrämjande aktiviteter kan används för att uppmuntra 

besökaren att besöka och komma tillbaka till nätbutiken? 

 

De besöksfrämjande aktiviteter som används för att uppmuntra besökaren att besöka och 

komma tillbaka till nätbutiken är följande: 

 

Begivenheter 

Man kan skapa begivenheter på nätbutiken genom att hålla tävlingar, bra erbjudande och 

inlägg från kända personer. Enligt våra empiriska observationer kunde vi se att 

respondenternas åsikter om begivenheter överensstämde med teorin i kapitel 3, då 

respondenterna försöker ha bra erbjudande, tävlingar och inlägg från besökare i deras 

nätbutik. Även trycksaker med erbjudanden som bipackas med beställd produkt användes 

av ett antal respondenter och ansågs vara ett sätt för nätbutiken att vårda kundrelationer 

och uppmuntra kunder att komma tillbaka till nätbutiken. 

 

Google Adwords 

Google Adwords är ett verktyg som används för att nätbutiken ska kunna mäta, analysera 

och nischa annonser. Vi upptäckte emellertid att inte alla har Google Adwords utan de 

flesta webbyråer som vi undersökt använder sig mest av Google Analytics för att 

analysera de olika nätbutiker som de utvecklar. De laddar även ned Google Analytics 

som sedan läggs in på sajten för att se hur många kunder som har lagt någonting i 

varukorgen och hur många av dessa som sedan fullföljt köpet. En webbyrå respondent 

ansåg att Google Analytics är ett jättebra verktyg för att man med hjälp av detta kan 

analysera en rad olika saker. Till exempel om flera kunder har lagt någonting i 

varukorgen men inte fullföljt köpen kan detta bero på en jobbig köpprocess. Genom 

denna analys kan webbyrån besluta att ändra designen för köpprocessen och försöka göra 

den smidigare och enklare att använda. Ett annat verktyg som en av vår nätbutiks 

respondenter använder för att mäta och analysera en nätbutik är bl.a. Omniture, som är en 

webbplatsmetodik som kan optimera nätbutikens användbarhet. Med hjälp av detta 

verktyg kan nätbutiken lättare anpassa budskapet på sajten till olika besökares önskemål. 
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Nyhetsbrev 
Både webbyråer och nätbutiker använder nyhetsbrev för att uppmuntra besökare att 

komma tillbaka till nätbutiken. Enligt teorin bör företag skicka ut erbjudande till samtliga 

besökare för att få dem att komma tillbaka till nätbutiker. Detta överensstämmer med vad 

våra respondenter ansåg. Exempelvis skickar nätbutik 1 ut nyhetsbrev till sina kunder 

nästan varje dag och försöker att få feedback från dem.  Variationen i produktsortimentet, 

olika rabattkoder, personifierat nyhetsbrev med skräddarsida erbjudande är bland annat 

aktiviteter som gör att nyhetsbreven kan lyckas. Nätbutikskunden känner sig 

omhändertagen genom att det finns ett personligt budskap.   Enligt respondenternas svar 

finns det två typer av nyhetsbrev, nämligen nyhetsbrev till kunder med befintliga konton 

och nyhetsbrev för potentiella kunder. Om man beaktar dessa två typer kan man lättare 

utforma nyhetsbrevets budskap efter kunderna. 

 

Sociala medier 
Enligt teorin används länkar i sociala medier för att öka trafiken till sajten som i sin tur 

gör att webbplatsers länk hamnar högre upp på Googles sökresultatslista. Sociala medier 

är även ett medel som kan användas för att kommunicera med potentiella besökare och få 

dem att besöka och återkomma till nätbutiken. För de intervjuade webbyråerna är 

Facebook för närvarande det mest uppskattade sociala mediet, inte minst på grund av det 

stora antalet användare, som medför stora möjligheter till marknadsföring av nätbutikers 

tjänster och produkter. 

 

Tipsknappar är också funktioner som befrämjar besök via sociala medier. Ett exempel är 

en tipsknapp på Facebook, som är en länkknapp där besökare kan klicka på för att tipsen 

ska synas på profilsidan. Det här har blivit en besöksfrämjande aktivitet som webbyråer 

och nätbutiker har stor användning av. Att endast 10 % använder Twitter gör den till en 

outforskad och inte lika attraktiv marknad för marknadsföring av en nätbutik. Här 

kommunicerar användare på ett annat sätt och är än så länge inte så aktuell som 

besöksfrämjande aktivitet. 

 

En effektiv besöksfrämjande aktivitet som kan användas när man gör korta 

filminspelningar om t ex en nätbutiks produkter är systemet Videoboost. I detta system 

kan länkning ske till och från olika bloggar. 

 

Sökmotoroptimering 

Enligt beskrivning i kapitel 3, säkerställer sökmotoroptimering att en webbsida får en bra 

placering på en sökmotor. Att nätbutikens länk hamnar högst upp i sökmotorernas 

resultatlistor är bra, eftersom det leder till att nätbutiken blir synligare så att fler besökare 

kan handla i nätbutiken. Vi kan se att av de flesta av de intervjuade webbyråerna 

använder sökmotoroptimering för att få fler besökare till nätbutiken, vilket ansågs vara 

den besöksfrämjande aktivitet som ger bäst resultat. De skapar även länkar till 

nätbutikens sidor genom att lägga ut dem på olika sociala medier. När webbyråerna 

optimerar nätbutikens sökord säger de att kodningar i HTML ska vara korrekta och 

tydliga så att sökmotorn kan skilja mellan rubrik och texter på nätbutikens sida.  
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Webbyråerna påpekar att sökmotoroptimering inte garanterar någon försäljning, därför 

bör nätbutiken ha bra erbjudande och nya produkter varje gång en besökare kommer in på 

nätbutikens sida för att handla. Dessutom bör strukturen i nätbutiken vara logiskt 

uppbyggt och att innehållet på sajten uppfattas som intresseväckande för besökare. 

 

Ett antal intervjuade nätbutiker anser att deras försäljning inte har ökat som de hade 

förväntat sig. De säger att dem har många besökare men att det inte är så många som 

handlar i nätbutiken. V ser alltså att en ökning av trafiken till en nätbutik inte medför att 

försäljningen ökar. Dock ökar möjligheten för nätbutiken att synas och få besökares 

uppmärksamhet. 

 

Vi har även beskrivit att besökares behov och tiden påverkar om en besökare ska handla i 

en nätbutik.  Med tiden menar vi den tid som det tar för en besökare att hitta eller hamna i 

nätbutiken och sprida ut det till andra potentiella besökare. Ekonomiska faktorer som inte 

har tagits upp i teorin men som också påverkar en nätbutiks handel är exempelvis det 

allmänna konjunkturläget. Dessa faktorer är svåra att påverka och kan medföra 

konsekvenser för nätbutikshandel även om man har fullföljt alla steg för att utforma en 

nätbutik som uppmuntrar besökaren att handla oftare och återkommande. 

 

Telefonsamtal 

Enligt teorin i kapitel 3, finns det många besökare som tycker att internetanvändning är 

svårt och jobbigt, vilket gör att de inte vill gå in och handla i nätbutiken. Enligt både teori 

och intervjuade respondenter skall därför inte telefonsamtal underskattas som aktivitet för 

att marknadsföra produkter/tjänster. Merparten av de webbyråer som intervjuats har 

förklarat att de har stor nytta av telefonsamtal då de ringer till potentiella kunder nästan 

varje dag för att marknadsföra sina produkter/tjänster. 

 

Överraskningspaket 

En av nätbutiksrespondenterna använder sig av något som kallas för överraskningspaket. 

Överraskningspaket är en aktivitet där nätbutiken sänder ut en överraskning tillsammans 

med den beställda produkten. Nätbutiksrespondent ansåg att detta medför att deras 

kunder blir glada och känner sig väl omhändertagna. Den aktiviteten finns inte i den 

insamlade teorin men används i praktiken för att vårda en nätbutiks relation med sina 

kunder. 
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5.2 Sammanfattning av resultat 

 

Designprinciper 

Enligt vår undersökning utgör de grundläggande designprinciperna som tillämpas vid 

utformning av en nätbutik enligt följande: 

 

 Navigering – nätbutiken ska vara lätt att navigera, det ska även vara lätt att hitta 

produkter/tjänster. 

 

 Enkelhet – enkel köpprocess (få steg) 

 

 Tydlighet – en nätbutik ska ge tydlig information (tydliga rubriker, länkar och 

innehåll), samt ha en tydlig struktur. 

 

 Tillgänglighet – tillgång till resurser 

 

 Effektivitet – snabba svarstider, tydlig sökfunktion och anpassningsbara 

skärmbilder. 

 

 Säkerhet – säker att handla (trovärdig) 

 

 Användbarhet – lätt att använda (användarvänlighet) 

 

 Estetisk tilltalande – färg, text, grafisk layout och eventuell multimedia bör 

anpassas efter nätbutikens målgrupp och syfte. 

 

 Ge feedback – en besökare bör få en bekräftelse på vad som han/hon har gjort i 

nätbutiken. 

 

 Ge nytta – en nätbutik bör ha som syfte att stödja en användares handling genom 

ett IT-system. 

 

 Funktionalitet – att den tekniska delen av flödet på sidan fungerar, t.ex. sökning, 

beställning, bokning och registrering. 

 

 Layout – tydligt strukturerad layout 
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Besöksfrämjande aktiviteter 

Vi har under undersökningen kunnat se vilka besöksfrämjande aktiviteter som de 

intervjuade webbyråerna och nätbutikerna använder och klassar som viktiga för att få en 

potentiell kund att besöka och återkomma till nätbutiken. Dessa är följande: 

 

 Sökmotoroptimering - som drar in besökaren till nätbutiken. 

 

 Länkning till olika sociala medier - dessa ökar chansen för nätbutiker att få fler 

besökare samt få en bra placering på olika sökmotorer. 

 

 Nyhetsbrev – information som skickas via mail till potentiella besökare och 

befintliga kunder. De uppmuntrar besökare att återkomma och handla i 

nätbutiken. 

 

 Begivenheter – nätbutikens tävlingar, bra erbjudande och inlägg från kända 

personer. 

 

 Videoboost – är inget krav, men har olika fördelar som främjar besök, t.ex. att 

besökare kan uppleva produkten på ett annat sätt. Ljud och video kan göra att 

produkten bli mer intressant och lättare att åskåda medan en vanlig bild inte kan 

förmedla samma upplevelse. 

 

Sökmotoroptimering, nyhetsbrev och länkning till sociala medier är de besöksfrämjande 

aktiviteter som ger bäst resultat för att dra besökare till en nätbutik och få de, att komma 

tillbaka. Därför är dessa de mest populära aktiviteter som används av webbyråer och 

nätbutiker. Begivenheter uppmuntrar potentiella besökare och befintliga kunder att först 

och främst handla på nätbutiken. Videoboost gör att en besökare kan åskåda 

produkter/tjänster på ett bättre sätt än en bild, vilket gör att denna aktivitet också 

uppmuntrar besökare att stanna kvar i nätbutiken och handla den produkt/tjänst som de 

har åskådat. 
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6 DISKUSSION 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som kan härledas ifrån den empiriska 

undersökningen och analysen.  Kapitlet innehåller svar på huvudfrågan, metod- och 

resultatutvärdering och diskuterar möjligheter till generalisering samt ger förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med detta kapitel är att besvara huvudfrågan: 

 

Vilka designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter är viktiga att tillämpa vid 

utformning av en nätbutik för att uppmuntra besökaren att stanna kvar, handla och 

återkomma till nätbutiken? 

 

6.1.1 Designprinciper 

De författare vars verk vi studerat, de praktiker på webbyråer och nätbutiker som vi 

intervjuat menar att det finns ett antal designprinciper som är viktiga att tillämpa vid 

utformning av en nätbutik. Vi vill sammanfatta dessa principer på följande vis. 

 

1. Grafiska designprinciper 

 

De grafiska designprinciperna behandlar den estetiska delen av nätbutiken, det vill säga 

nätbutikens utseende där färg, bild, text (typsnitt, rubriker) och layout ska harmonisera 

med varandra och anpassas efter nätbutikens målgrupp och syfte. Våra observationer 

visar att det är väsentligt att ha en estetisk tilltalande nätbutik. Inom grafisk design finns 

det ett antal rekommendationer om vad som kan vara bra att tänka på vid utformning av 

elektroniskt material. Här har vi valt att lista några designelement som teori och våra 

respondenter anses vara viktiga.  

 

En estetisk tilltalande nätbutik innebär att nätbutikens färger, layout, bilder och text är i 

harmoni med varandra. Färger ska vara snygga/behagliga för den tänkta målgruppens 

ögon. Olika grupper av människor upplever färger på olika sätt därför är det viktigt att 

välja rätt färg till rätt målgrupp och syfte. En layout kan vara asymmetrisk eller symetrisk 

men viktigaste är att den samspelar med bild och text på ett harmoniskt sätt. Den får inte 

ge ett rörigt intryck då det blir svårt för besökaren att ta in information. Vid användning 

av bilder bör dessa stödja budskapet i de texterna som skrivs i nätbutikens sidor. Textens 

typsnitt, storlek, färg, form med flera bör vara lättlästa och tydliga. Det är även viktigt att 

text och rubrik är tydlig åtskilda från varandra och att texten inte ska vara breddare än 10-

12 cm. Texten skall heller inte ha för många rader, det bör vara 4-6 rader (max 10). 

Textens ton bör vidare stämma överens med resten av nätbutikens innehåll (tonalitet).  
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Webbyråernas företrädare understryker att en nätbutik ska vara säljande vilket innebär att 

den ska vara estetisk tilltalande och ha information som fångar besökarens intresse och 

uppmärksamhet. På så sätt kan nätbutikens design få besökaren att vilja stanna på 

nätbutikens hemsida och underliggande sidor. Design och information är faktorer som 

uppmuntrar besökaren att stanna kvar på sidan men det är hemsidans navigeringssystem 

samt köpprocessens utformning som leder fram till köpbeslut.  

 

Några intervjuade nätbutiksrespondenter ansåg att enkel och ren design är viktiga 

designprinciper för att uppmuntra en besökare att stanna kvar och handla på nätbutiken. 

 

2. Informationsdesignprinciper 

 

Enligt teorin i kapitel 3 bör vissa principer för informationsdesign användas för att 

hantera nätbutikens information och informationsstruktur.  

 

Informationen på nätbutiken bör vara tydlig och trovärdig, samt ha en bra struktur.   

Tydlig information ökar textens läsbarhet, och informationsstrukturen underlättar 

skannbarhet. Trovärdig information (rätt och uppdaterad information) ökar besökarens 

förtroende för nätbutiken. Användartester ger en webbdesigner underlag för att rätta till 

fel. Dessa fel kan omfatta information, språk och teknik. Med användartester kan en 

webbdesigner större chans att leverera en nätbutik med så få fel som möjligt. 

 

Vi har efter av studier av teori och utförd empiri kunnat konstatera att 

målgruppsundersökning och användartester är viktiga vid utformning av nätbutiker 

och att dessa bör vara en del i designarbetet. Vissa av de intervjuade respondenterna 

menar att användartester är dyra att genomföra och att man istället testar ”live” med hjälp 

av Google Analytics. Men detta verktyg ger inte samma information som en 

användartest. Målgruppsanalys och användartester ger webbyrån möjlighet att göra rätt 

från början.  

 

Det är svårt för en webbyrå anpassa nätbutikens design och budskap på ett sätt som 

fångar besökarens uppmärksamhet om man inte har tillgång till data från 

målgruppsanalys och användartester. Om man inte vet vilka egenskaper som målgruppen 

har kan man heller inte veta vilken lösning som förmedlar buskapet på bästa sätt. Daniel 

Galin (2004) säger i boken Software Quality Assurance, som behandlar validering, 

verifiering och användbarhet av mjukvara, att ”Quality is free”. Det vill säga om ett 

företag gör rätt från början så slipper de att behöva åtgärda fel. Daniel påpekar att 

eftersom det kostar att åtgärda fel bör företag satsa på att avsätta tillräckligt med resurser 

redan från början så att de slipper få onödiga kostnader i senare. Nätbutiksägare bör ta 

hänsyn till detta genom att ställa krav på webbyråerna. 
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3. Interaktionsdesignprinciper 

 

Interaktionsdesignprinciper behandlar nätbutikens interaktion med användaren via 

nätbutikens webbsidor.  

 

Som vi tidigare nämnde i kapitel 3 bör nätbutikens logik och funktionalitet vara tydlig 

och tillfredsställande för besökaren. Detta innebär bl.a. att nätbutiken ska ha snabba 

svarstider (mindre än 10 sekunder), ge tydlig feedback (så att besökaren förstår att det de 

vill göra genom systemet också blir gjort) samt att nätbutikens sökning, 

beställningsbokning och registrering fungerar utan tekniska fel. Om nätbutikens logik och 

funktioner fungerar på rätt sätt uppmuntras besökaren att stanna kvar och handla på 

nätbutiken. 

 

4. Webbdesignprinciper 

 

Webbdesignprinciper används för utformning av en webbplats, så att hemsida och 

underliggande sidor är designade och sammankopplade på ett bra sätt.  

 

Navigering anses vara en av de viktiga designprinciperna och innebär att besökaren kan 

röra sig fritt på webbplatsens olika sidor och ändå kunna veta vart han/hon befinner sig, 

vart de kan gå till och vart de har varit. Även navigationen på en viss sida är viktig. 

Information ska synas tydligt för besökaren, som inte ska behövas skrolla för mycket på 

sidan för att hitta den information man söker. 

 

Att besökaren lätt kan navigera mellan nätbutikens sidor är en självklarhet för de 

intervjuade webbyråernas företrädare. För att besökaren lätt ska kunna hitta de produkter 

man söker förutsätts att nätbutiken är väl strukturerad och utrustad med tydliga 

sökfunktioner. En klar struktur underlättar navigering i nätbutiken. Besökaren kan 

lättare få en överblick av nätbutikssidorna om dessa sidor har en tydlig struktur och ett 

lätt navigationssystem. Om en nätbutik är lätt att navigera i, ökar sannolikheten att 

besökaren genomför ett köp och kommer tillbaka.  

 

Effektivitet i form av snabba svarstider, anpassningsbara skärmbilder, enkel 

köpprocess och tillgänglighet är faktorer som uppskattas av besökaren och som avgör om 

besökaren ska stanna kvar och handla på nätbutiken. Därför bör de beaktas med omsorg 

under designarbetet. Nätbutiken bör även vara tillgänglig för besökaren när han/hon vill 

använda den annars finns det risk att besökaren går till en annan nätbutik. Både teori och 

respondenternas svar understryker betydelsen av att anpassa nätbutikens skärmbilder till 

olika browser. Anpassningen ökar nätbutikens tillgänglighet. 

 

Både teori och empiri betonar vikten av nätbutikens säkerhet. Registrering, beställning 

och betalning måste hanteras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kommer åt 

besökarens personliga uppgifter och pengar som finns på besökarens kontokort. Därför är 

säkerhet en synnerligen viktig designprincip för att få besökare att känna sig trygga och 

säkra.  
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5. Användbarhetsprinciper 

 

I detta sammanhang innebär begreppet användbarhet att en nätbutik inte blott ska vara 

lätt att förstå, utan även vara snabb och effektiv att använda.  

 

Användarvänlighet är en väsentlig kvalitet i användbarheten designarbetet. En användare 

ska kunna interagera med webbsidan utan hinder och därigenom få sina behov uppfyllda. 

Om nätbutiken upplevs som svår att använda så är risken stor att användaren lämnar 

sidan. 

 

Intervjuade webbyråers respondenter anser också att användarvänlighet är en viktig del i 

designarbetet. Några av dem uttrycker att det är viktigt att leverera en nätbutik som går 

att använda och som fungerar. Dock synes webbyråerna menar att det räcker med att 

nätbutikerna når upp till viss grad av användarvänlighet.  

 

En nätbutiksrespondent ansåg att de viktigaste principerna som ska användas när man 

designar en nätbutik är enkelhet, ett tydligt budskap och känslan av att varumärkets 

kärnvärde ska finnas med i allt som kommuniceras. Produkten ska vara i fokus och man 

bör tänka på vilken målgruppen är och vad som är syftet med det som designas.  Design 

och funktionalitet skall vara beroende av varandra. 

 

Användbarheten påverkar alla dela, som ingår i utformning av en nätbutik. Sålunda skall 

färg ska ge sitt intryck, informationen ska kunna förstås, budskapet ska generera en 

reaktion och allt tillsammans ska leda till handling. Om dessa delar görs på rätt sätt 

kommer de att uppmuntra en besökare att stanna kvar och handla på nätbutiken. 

 

Även om man följer alla rekommendationer om hur en nätbutik ska utformas finns inga 

garantier för att nätbutikens försäljning kommer att öka omgående. Detta kan förklara 

varför några nätbutiksägare är missnöjda med försäljningsresultat. Om inte annat så krävs 

det tid innan nätbutikens ägare får se resultatet av det arbete som lagts ned på nätbutiken. 
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6.1.2 Besöksfrämjande aktiviteter 

Av litteraturen och av intervjuade företrädare för webbyråer och nätbutiker framgår att 

webbplatsen bör kompletteras med besöksfrämjande aktiviteter. Exempel på sådana 

aktiviteter är följande: 

 

Sökmotoroptimering 

Sökmotoroptimering är ingen designprincip i sig men den är en aktivitet som främjar 

trafiken in till en webbplats. Den används av alla webbyråer som vill optimera sina 

webbsidor. Samtliga, förutom en respondent, ansåg att den är en viktig besöksfrämjande 

aktivitet för att dra mer besökare till nätbutiken. 

 

Nyhetsbrev 

Vi har i vår analys av teori och empiri kunna se att nyhetsbrev är ett effektivt sätt att 

kommunicera med besökaren och få dem att komma tillbaka och handla.  

Marknadsföring av produkter/och tjänster via nyhetsbrev ska vara anpassad efter kundens 

behov för att ge ett bra resultat. Vidare observationer har visat att personifierat 

nyhetsbrev är ett bra sätt att stärka relationen med kunden. Företaget kan genom att 

personifiera nyhetsbrevet få kunden att känna sig väl omhändertagen. 

 

Begivenheter 

När en besökare kommer in på nätbutiken är det viktigt att man möts av ett bra 

erbjudande och att man finner nya produkter. Det spelar ingen roll hur många besökare 

man drar in till nätbutiken om där inte finns erbjudanden och produkter/tjänster som 

besökaren vill ha.  

 

Tävlingar och banners på sajten. Trycksaker med erbjudanden som bipackas beställd 

produkt; allt håller igång nätbutikens trafik. Dessa begivenheter drar till sig besökarens 

uppmärksamhet och ökar sannolikheten att de kommer tillbaka. Inlägg från kända 

personer eller från andra tidigare kunder ökar nätbutikens trovärdighet.  

 

Sociala medier 

Länkning till sociala medier ökar nätbutikens chanser att få fler besökare och en bra 

placering på olika sökmotorer. Facebook har visat sig vara det sociala media som ger bäst 

resultat, inte minst på grund av höga antal användare som man har. Facebook har blivit 

en utmärk marknadsföringsplats. 
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6.2 Implikationer för informatik 

De designprinciper som behandlas i den här uppsatsen tillhör olika ämnesområden inom 

informatik. Med hjälp av tidigare publicerad forskning kunde vi erhålla ett underlag som 

gav stöd till vår studie. Vi har genom studier av tidigare forskningsmaterial fått förståelse 

för de designprinciper som bör användas för att skapa en nätbutik och som uppmuntrar 

besökare att stanna kvar, handla i och återkomma till nätbutiken. Teorierna i 

forskningsmaterialet hjälpte oss även att få en bättre inblick i hur designprinciper av en 

nätbutik praktiskt fungerar, då vi jämförde teori och empiri med varandra. 

 

Vi har kommit fram till att en del av den teoretiska genomgången inte stämmer överens 

med vad vi funnit i vår empiriska undersökning. Enligt teorin måste alltid 

målgruppsanalys och användartester genomföras innan en användbar nätbutik ska kunna 

utformas. Vår empiriska undersökning visade emellertid att inte alla intervjuade 

webbyråer använde sig av dessa metoder i sitts designarbete, då de ansåg dessa vara rätt 

så kostsamma.  

 

Genom att jämföra teori med empiri för att se hur mycket av tidigare teoretiska studier 

som används i verkligheten kan vi konstatera att en del av de misstag som begås vid 

utformning av en nätbutik sker på grund av företag som utformar en nätbutik inte fullt ut 

följer de direktiv som behandlats i den teoretiska referensramen. Viktiga designprinciper 

som till exempelvis målgruppsanalys och användartest har härmed konstaterats inte följas 

av alla intervjuade webbyråer som utformar nätbutiker. Detta gör att den brist på kunskap 

om den målgrupp som nätbutiken ska utformas för, utgör ett hot för hur nätbutiken skall 

utformas, då den riskerar att inte kunna uppfylla målgruppens behov. Användartester 

minskar dessutom möjligheter för eventuella fel som kan uppstå vid utformning av 

en nätbutik. Utan dessa tester löper webbyråer större risk att leverera bristfälliga 

nätbutiker. 

 

Vi anser att vår uppsats bidrar till en ökad förståelse för de risker som uteblivande av 

dessa designprinciper kan medföra för webbyråer och nätbutiker i samband 

med utformning av en användbar nätbutik. Inom ämnesområdet informatik gör vi en 

kontroll för att se om uppfunna designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter används. 

Detta bekräftas även av tidigare publicerad forskning inom området, som behandlar 

brister i samband utformning av nätbutiker och på detta sätt kan stödja informatikämnet i 

strävan att följa utvecklingen för utformning av nätbutiker. 
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6.3 Metodutvärdering 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt med kvalitativa metoder hjälper oss att få förståelse för 

vilka designprinciper och besöksfrämjande aktiviteter som är viktiga att använda vid 

utformning av nätbutiker för att uppmuntra besökare att handla oftare och återkommande. 

Från de respondenter vi intervjuat fick vi ett bra underlag för utvärdering och de 

insamlingsinstrument vi använt oss av, t.ex. diktafon har varit ett bra verktyg, då vi kunde 

spela in intervjuer och sedan lyssna på dem flera gånger under transkribering av data. 

 

Vi har valt att använda dels induktivt - och deduktivt arbetssätt. Det induktiva arbetssättet 

passade bra i vår undersökning då vi efter analys av empiri kunde jämföra denna mot 

teori och få ett resultat som generade ny kunskap och förståelse. Det deduktiva arbetssätt 

passade också bra i vår studie, eftersom de teorier som vi fann genom litteraturstudier 

prövades i den empiriska undersökningen. 

6.4 Resultatutvärdering 

Följande bedömningsnormer har vi använt för att utvärdera vår uppsats. Dessa har 

tidigare beskrivits i kapitel 2. 

 

Generalitet 

De utvalda respondenterna i den empiriska undersökningen har olika erfarenheter och 

arbetar inom olika företag som är inriktad mot e-handel. Författarna av teorierna är olika 

kända auktoriteter inom ämnesområdet.  Deras kunskaper bidrar till att vi får en 

övergripande förståelse för det ämnesområden som behandlas i uppsatsen. 

 

Tydlighet 

Tydligheten visar sig i vår uppsats genom att källorna till respektive insamlad teori och 

empiri anges och är tydlig separerade från varandra. Analysen är opåverkad av våra egna 

åsikter. Åsikterna visas separat i uppsatsens slutsatser. Ambitionen har också varit att 

tydligt visa vad och vilken information som vi har hämtat från andra källor. 

 

Relevans 

Vi anser att vår uppsats är relevant inom informatikområdet eftersom det fortfarande 

finns en rad problem med hur en nätbutik ska utveckla. Vi tar upp några av dessa 

problem och hur man kan gå tillväga för att lösa dem. Frågeställningar är knutna till 

ämnesområdet som behandlas i uppsatsen och inom informatik. 

 

Kongruens 
Kopplingen till syftet har upprätthållits genom att vi förklarar innehåll och sammanhang 

mellan forskningsfrågor, metod, teori, empiri och slutsats samt hur de förhåller sig till 

varandra. Vi har i denna uppsats strävat efter att presentera dessa på ett tydligt och 

strukturerat sätt. 
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Kommunicerbarhet 

I uppsatsen beskrivs de relevanta ämnesområden som vi har använt oss av. Vi har 

hänvisat till en modell för våra forskningsfrågor och deras kopplingar till relevanta 

ämnesområden. De begrepp som används i olika ämnesområden förklaras och definieras i 

uppsatsen för att hjälpa läsaren att förstå innehållet i den. 

 

Vetenskaplig förankring 

Trovärdigheten anser vi är hög, då uppsatsens referenser är välkända auktoriteter inom 

ämnesområdet, samt att uppsatsens grund är baserat på tidigare teorier och forskning. 

 

Ärlighet 
Resultatet framställs på ett korrekt och fördomsfritt sätt. All information från intervjuer 

har hanterats med varsamhet. Vi har inte på något sätt försökte gynna egna 

favorithypoteser vid uppläggning av undersökningen och tolkning av resultaten. De 

personer som ingår i studien är upplysta om studiens syfte. 

6.5 Möjligheter till generalisering 

De litteraturstudier som har legat till grund för att besvarande våra forskningsfrågor har 

genomförts med hjälp av texter från författare som är välkända inom området. Texterna 

är inte kopplade till någon specifik typ av webbplats. Respondenterna i den empiriska 

studien kan anses vara representativa representanter för webbyråer respektive nätbutiker. 

Därför kan studiens resultat anses ha giltighet även utanför de fall som studerats. 

6.6 Idéer till fortsatt forskning 

I framtiden skulle man kunna undersöka om Twitter har utvecklats som besöksfrämjande 

aktivitet. Man kan även undersöka om en del av webbyråarna har ändrat sitt arbetssätt 

och infört målgruppsundersökning och användartester vid utformning av nätbutiker 

istället för att endast ha det som en valbar tjänst. 
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9 BILAGOR 

9.1 Intervjufrågor till Webbyråer 

Bakgrundsfrågor 

 
1. Kan ni berätta för oss vad är dina arbetsuppgifter i företaget? 

2.  

 

3. Hur länge har ni jobbat med att designa nätbutiker? 

 

4. Vilken utbildning har de inblandad i arbetet? 

 

5. Vilka är det som är inblandade i designarbetet? 

 

6. Hur få ni kontakt med kunden? 

7. Kan du berätta för oss hur går det till när ni får ett uppdrag att designa en 

nätbutik? 

8. Vilka designverktyg använder ni för att få användaren att handla på nätbutiker? 

a. Har ni färdiga design mallar? 

9. Finns det skrivna regler (tekniska) om vilka steg ni måste gå igenom för att 

fullfölja designen (kunden)?  

 

a. Milstolpar (t.ex. möte under projektet för kontroll) 

 

b. Deadlines 

 

c. Kvalitet säkring (validering och verifiering) 

 

10. Vilka krav ställer ni på beställare av nätbutiker? 

 

a. Vilka krav ställer beställaren på er? 

 

Webbyrå syn på designprinciper som ram för designarbetet 

 

11. Gör ni målgruppsundersökning själva eller får ni en färdig mall från 

uppdragsgivare när ni ska utforma en nätbutik? 

 

12. På vilket sätt anser ni att ni kan uppmuntra besökaren att handla på nätbutik? 

 

13. Vilka designprinciper använder ni när ni designa en nätbutik? 
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14. Finns det några designprinciper som ni anser är viktigaste att använda när ni 

designa en nätbutik? 

a. Om ja, varför? 

 

b. Om nej, varför? 

 

15. Gör ni användartester?  

 

Om  JA 

a. Vilka användargrupper testar ni? 

 

b. Hur genomför ni användartest och vilka som är med? 

 

Om NEJ 

                    a. Vad är en användartest för er? 

 

 

Webbyrå syn på olika besöksfrämjande aktiviteter 

 

Besöksfrämjande aktiviteter är de aktiviteter som man använder för att komma igång med 

försäljning via en nätbutik. Dessa aktiviteter befrämjar besök/återbesök av befintliga eller 

potentiella nätbutikskunder. 

 
16. Vilka besöksfrämjande aktiviteter rekommenderar ni för att nätbutikskunder ska komma 

tillbaka och handla oftare till nätbutiken? 

 

a. Hur ofta skicka ni information till besökaren via nyhetsbrev med reklam, 

tävlingar och olika evenemang? 

 

b. På vilka sätt marknadsför ni era produkter på sociala medier som 

Facebook och Twitter? Hur går det till? 

 

c. Hur ofta kontakta ni potentiella kunder via telefon? 

 

d. Använder ni sökmotoroptimering för att synas högst på listan på olika 

sökmotorer?  

 

e. Google Adwords verktyg används för att kunna mäta, analysera och 

nischa annonser. Vilket verktyg använder ni för att mäta nätkunders besök 

och återkommande? 

 

f. Är det något mer besöks framjände aktiviteter använder?  

 

17. Erbjuder ni underhållstjänster till de nätbutiker som ni designar?  

 

a. Vilka tjänster erbjuder ni? 
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9.2 Intervjufrågor till Nätbutiker 
 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Kan ni berätta för oss lite om dig själv och ditt företag?  

 

2. Hur länge har haft er nätbutik? 

 

3. Hur få ni kontakt med kunden? 

4. Hur fick ni kontakt med webbyrån som utformade er nätbutik? 

5. Hur mycket tycker ni att ni påverkar designen av er nätbutik? Ställde ni några 

krav på Argonova angående designen? 

 

Nätbutikens syn på besöksfrämjande aktiviteter  

Besöksfrämjande aktiviteter är de aktiviteter som man använder för att komma igång med 

försäljning via en nätbutik. Dessa aktiviteter befrämjar besök/återbesök av befintliga eller 

potentiella nätbutikskunder. 

 

6. Vilka besöksfrämjande aktiviteter använder ni för att få kunden att komma 

tillbaka till nätbutiken och handla oftare? 

 

7. Vilka besöksfrämjande aktiviteter anser ni som ger störst feedback? 

 

8. Hur håller ni er nätbutik uppdaterad? 

 

9. Har ni sett något resultat sen öppnade nätbutiker? 

 

a. Säljer ni mer via nätbutiken än vad ni gjorde förut? 

 

10. Är ni nöjd med er nätbutik? 

 

11. Vad tycker ni är bra respektive dåligt med er nätbutik? 

 

 



 

 

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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