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Abstract 
The study in this report was about exploring the factors that affect perceived 

accessibility and user friendliness on a support page. To carry out the study, previous 

research and theories were used regarding accessibility, user experience and 

usefulness. The purpose of the web is that it should be accessible to everyone, 

however, there are people with some type of disability that make them unable to 

access or use certain web pages, this is because these pages do not have any type of 

accessibility implemented or because they have a very low level of accessibility, 

therefore the aim of the study was to explore and understand the influencing factors 

regarding accessibility and user friendliness on one page and then improve the page 

by implementing accessibility aspects in it. The study involved a support page that 

was examined when data was collected regarding how users view and experience the 

page and their thoughts about it. The data collection was done using seven semi-

structured interviews with experienced users of this support page. The result showed 

that the factors that influence the perceived usefulness for users of the support page 

based on user-friendliness and accessibility perspective are the simplicity of the page 

and its functions, the comprehensibility of the content, easy navigation and the 

process taking place quickly and efficiently.  

 

Keywords: User-experience, Usefulness, Accessibility, WCAG 2.0  



   
 

   
 

Abstrakt 
Studien i denna rapporten gick ut på att utforska de faktorer som påverkar upplevd 

tillgänglighet och användarvänlighet på en supportsida. För att utföra studien, 

användes tidigare forskningar och teorier som handlade om tillgänglighet, 

användarupplevelse och användarnytta. Meningen med webben är att den ska vara 

tillgänglig för alla, dock finns det personer med någon typ av funktionsnedsättning 

som gör att de inte kan komma åt eller använda vissa webbsidor, detta är på grund av 

att dessa sidor inte har någon typ av tillgänglighet implementerat eller att de har en 

väldigt låg tillgänglighetsnivå, därför var målet med studien att utforska och förstå de 

påverkande faktorerna gällande tillgänglighet och användarvänlighet på en sida och 

sedan förbättra sidan genom att implementera tillgänglighetsaspekter i den. Studien 

berörde en supportsida som undersöktes då data samlades in angående hur användare 

ser på och upplever sidan samt deras tankar kring den. Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av sju semistrukturerade intervjuer med erfarna användare av denna 

supportsidan. Resultatet visade att de faktorer som påverkar det upplevda 

användarnytta för användare av supportsidan utifrån användarvänlighet och 

tillgänglighet perspektiv är enkelheten av sidan och dess funktioner, förståeligheten 

av innehållet, enkel navigation samt att processen sker snabbt och effektivt 

 

Nyckelord: Användarupplevelse, Användarnytta, Tillgänglighet, WCAG 2.0  

  



   
 

   
 

Förord 

Ett stort tack till min uppdragsgivare för möjligheten att medverka och bidra till detta 

projekt samt alla som jobbar på företaget för deras vänlighet och hjälpsamhet. Ett 

stort tack till min handledare Morgan Rydbrink för den värdefulla tiden som han har 

lagt ned för handledningstillfällena som var väldigt givande. De informanter som 

medverkat i intervjuerna vill jag också tacka för den tiden och datan som jag fick 

använda mig av i studien. 
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1 Introduktion  
I dagens samhälle används internet mycket av en stor del av jordens befolkning, dock 

skiljer dessa användarna sig ifrån varandra när det gäller kvalifikationer, egenskaper 

och behov. Detta ledde till ett stort behov av undersökningar angående webbdesign 

för specifika användargrupper som till exempel de äldre eller de med mindre 

erfarenheter (Schmutz, Sonderegger och Sauer, 2017). Cirka en av 6 personer har 

någon typ av funktionsnedsättning (World Health Organization, 2011), som till 

exempel synnedsättning, hörselnedsättning eller motorisk nedsättning, sådana 

nedsättningar kan bidra till svårigheter för användarna när det gäller användningen av 

webbsidor (Schmutz, Sonderegger och Sauer, 2017). Dessa svårigheter kan bidra till 

att användare med nedsättningar inte använder eller besöker vissa webbsidor på grund 

av att de inte är enkla för användarna att använda och för företag så är det viktigt att 

så många personer använder deras sidor som möjligt och därför är det viktigt att 

sidorna är anpassade för så många användargrupper som möjligt. För att alla ska 

kunna använda webben och för att få bort dessa barriärer behövs en grad av 

tillgänglighet att implementeras. Tillgänglighet på webben är att användare med 

funktionsnedsättningar kan uppfatta, förstå, navigera och interagera med webben 

(Thatcher et al, 2006). Utöver detta är tillgänglighet en nyttig aspekt för alla 

användare även de som inte har någon typ av funktionsnedsättning, vilket tyder på att 

tillgänglighet är en viktig aspekt för alla. Med tanken på detta, införde EU en lag som 

handlar om att alla webbsidor som ligger inom den offentliga sektorn måste innehålla 

en viss grad av tillgänglighet för att undanröja hindren för jämlikt deltagande i 

samhället för personer med funktionsnedsättning, detta ska ske senast år 2020 (EUR-

Lex, 2016). Därför är uppdraget i denna studien att komma fram med ett nytt 

designkoncept som har implementerat tillgänglighet för den befintliga supportsidan 

för uppdragsgivarens företag, 2Bra System, eftersom supportsidan är kopplad med 

program som används av kommuner runt om i Sverige. Detta gör att supportsidan 

hamnar under den offentliga sektorn och därmed måste följa den tidigare nämnda EU 

lagen. 

 

1.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inkluderar tillgänglighet, användarupplevelse och användarnytta. 

 

Tillgänglighet 

Thatcher et al. (2006) beskriver i sin bok “Web Accessibility: Web Standards and 

Regulatory Compliance” bland annat om hur webbens styrka ligger i faktumet att alla 

har tillgång till den och kan använda den, detta ska även involvera de med 
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funktionsnedsättningar. I boken tar Thatcher et al. (2006) upp hur tillgänglighet 

handlar om att göra webbsidor tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar 

som till exempel försämrad syn/blindhet eller fysiska hinder. Thatcher et al. (2006) 

förklarar att möjligheten att göra webbsidor tillgängliga för alla användare inkluderar 

de med funktionsnedsättningar finns och kräver inga speciella verktyg, utan samma 

verktyg som används redan idag för att skapa hemsidor (till exempel HTML, CSS, 

JavaScript och Flash) men att använda de på rätt sätt samt att ha i minnet att det finns 

riktlinjer och lagar som förstärker tillgänglighet på webben och som hjälper designers 

att hålla sina webbsidor tillgängliga. Tillgänglighet behöver inte bara vara för 

personer med funktionsnedsättningar utan kan vara bra för personer utan det också. 

Detta är vad Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) beskriver i sin artikel 

“Implementing Recommendations From Web Accessibility Guidelines: Would They 

Also Provide Benefits to Nondisabled Users”. I artikeln beskrivs en undersökning 

gällande vilka verkningar implementationen av tillgängligheten på en webbplats har 

på användare utan någon funktionsnedsättning. Fast det finns webb 

tillgänglighetsriktlinjer tillgängliga så är de sällan använda i praktiken, detta är på 

grund av att användare utan funktionsnedsättningar tycker att dessa riktlinjerna inte 

bidrar med fördelar, och kanske till och med har negativa konsekvenser, men detta 

saknar empirisk forskning, beskriver Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016). I 

artikeln beskriver Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) om deras undersökning 

angående vilka effekter tillgänglighets implementation på en webbsida har på 

användare utan funktionsnedsättningar och hur undersökningen gick till samt vilka 

resultat de hade fått. Sammanfattat så visade resultaten att både användare med och 

utan funktionsnedsättningar har nytta och bättre användarupplevelse av tillgänglighets 

implementation på webbsidor jämfört med sidor utan tillgänglighets implementation 

och när det inte var så hade användare utan funktionsnedsättningar inga negativa 

effekter av att tillgänglighetsaspekter var implementerad. 

 

Användarupplevelse 

Användarupplevelse (UX) tas upp i artikeln “User Experience White Paper - 

Bringing clarity to the concept of user experience” som är skriven av Roto et al. 

(2010). I artikeln tas definitionen av användarupplevelse upp efter diskussioner med 

professionella inom området. Roto et al. (2010) beskriver att användarupplevelse 

refererar till upplevelsen när man kommer i kontakt med  ett system som har ett start 

och ett slut. De menar att användarupplevelse refererar till ett övergripande 

beteckning av hur användaren upplever perioden som de interagera med systemet. 

Artikeln beskriver också de olika tidsperioder för användarupplevelse samt hur 

kontexten påverkar de. Dessa tidsperioder handlar om de upplevelserna som 
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användaren har som kan ibland vara innan att användaren har kommit i kontakt med 

produkten/systemet (det kan till exempel handla om de olika förväntningarna som 

användarna har), under användningen av produkten/systemet då det handlar om vilka 

känslor som användaren har under användningen, (om de till exempel tycker att det är 

bekvämt att använda produkten) samt efter den direkta upplevelsen, alltså de känslor 

och reflektioner som användarna har efter att de har använt programmet. 

 

Användarnytta 

Användarnytta beskrivs i artikeln “User Acceptance of Computer Technology: A 

Comparison of Two Theoretical Models” av Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) 

som den mest avgörande faktorn när det gäller användarnas acceptans, alltså om en 

användare accepterar ett nytt system eller inte. Artikeln handlar om hur användare 

inte accepterar att använda nya system som kan effektivisera utförandet av deras 

arbete, varför detta sker och hur man kan skapa ett system med användaren inblandad 

så tidigt så möjligt för att ha mer acceptans för den. Artikeln tar upp de olika modeller 

TRA (Theory of Reasoned Action) och TAM (Technology Acceptance Model) och 

jämför de för att kunna få bättre förståelse för användarnas acceptans gällande ett 

system samt hur man kan få användarna att acceptera nya system, artikeln tar också 

upp förklaringar av båda modeller samt deras olika innehåll och deras specifika 

syften. Resultatet av artikelns forskningen visade att användarnyttan har en stor 

betydelse för användarens avsikt gällande användandet av ett system. Nielsen (2012) 

skriver i sin artikel “Usability 101: Introduction to Usability” att begreppet 

användarnytta kommer från en kombination av nytta och användbarhet. Nielsen 

(2012) beskriver att nytta refererar till designens innehåll och att innehållet ska vara 

de nödvändiga funktioner som hjälper användarna att uppnå deras mål, gällande 

användbarhet skriver Nielsen (2012) att den refererar till funktionernas enkelhet och 

tillfredsställelse i designen. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning  

Syftet med arbetet är att få en bättre förståelse för vad tillgänglighet, användarnytta 

och användarvänlighet handlar om och utforska de olika faktorer som påverkar 

upplevd användarnytta för användarna på webben utifrån tillgänglighet och 

användarvänlighet. För att uppnå syftet besvaras följande forskningsfråga: 

 

”Vilka faktorer påverkar upplevd användarnytta för användare av en supportsida 

utifrån användarvänlighet och tillgänglighet?”  
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2 Teori och Litteratur 
I detta kapitel kommer de teorier och begrepp som berör projektet att belysas. En 

förklaring av respektive teori samt begrepp kommer att redogöras. Slutligen kommer 

alla delar att sammanfattas i en mindre del då bara det kritiska tas upp. 

 

2.1 Användarupplevelse 

För att produkten ska vara så bra som möjligt för användarna så är användarvänlighet 

en av de viktigaste delar som man måste ta hänsyn till i en produkt. I termen 

användarvänlighet ingår det olika delar som i sin tur också är viktiga, ett exempel på 

detta är användarupplevelse. När det gäller upplevelse så beskriver McCarthy och 

Wright (2004) att det finns fyra trådar av upplevelse och sex känslor 

bearbetningsprocesser. 

 

De fyra trådarna beskriver McCarthy och Wright (2004) är till för att hjälpa oss att få 

en tydlig bild av teknologi samt att vi ska kunna se teknologin som en upplevelse, att 

dessa trådar förse oss med sätt att prata om teknologi som ökar känsligheten för 

människor upplevelse av den. Dessa trådar är sammansättning (compositional), 

sinnlig (sensual), känslomässig (emotional) och spatiotemporala (spatio-temporal). 

 

Sammansättning (compositional) refererar till hur de olika element av upplevelser 

hänger ihop från ett sammanhängande helhet som till exempel om man tittar på en 

målning så hänvisar denna tråden till relationerna mellan de olika element som är 

använda i målningen men också till målningen, tittaren och inställningen, när det 

handlar om en utspelande interaktion med själv och andra i en roman, lek eller 

teknologiskt förmedlad kommunikation hänvisar tråden till berättelsestrukturen, 

handlings möjligheten, sannolikheter, konsekvenser och förklaringar av dessa 

handlingar (McCarthy och Wright, 2004). 

 

Sinnlig (sensual) refererar till vad designen, texturen samt den övergripande 

atmosfären av produkten får oss att känna. McCarthy och Wright (2004) beskriver att 

den sinnliga tråden av upplevelse har med våra sensoriska engagemang i en situation 

att göra, som exempel är en mekaniker som har en stark känsla angående en motor 

samt interaktionen mellan mekanikers verktyg och själva motorn, att mekanikern kan 

höra det minsta problemet i motorn, att mekanikern kan känna rytmen av en motor 

som är igång, om den körs smidigt eller inte (McCarthy och Wright, 2004). 

Känslomässig (emotional) refererar till vilka känslor som målar oss en bild av 

upplevelsen, exempel kan vara hur vi kommer ihåg upplevelsen av ett program, om 
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det var kul att använda programmet eller om det var frustrerande. Denna tråd hänvisar 

till värde domar som tillskriver andra människors och sakers vikt med hänsyn till våra 

behov och önskemål. Till exempel så kan våra relationer med människorna och 

sakerna ändras med tiden och i sin tur så ändras våra känslor, att lust kan övergå till 

kärlek och till slut tillfredsställelse eller att frustration kan övergå till hopp och glädje 

då draman utvecklas (McCarthy och Wright, 2004). Spatiotemporal (spatio-temporal) 

refererar till de effekterna som tid och plats har på vår upplevelse. McCarthy och 

Wright (2004) beskriver att alla upplevelser har spatiotemporala komponenter, ett 

intensivt känslomässigt engagemang kan orsaka till att vår känsla av tid förändras, de 

menar att upplevelsen av tid och plats är uppbyggd genom interaktioner, tiden kan 

kännas påskyndad eller nedsaktad, tempot kan öka eller minska, plats och tid kan 

anslutas eller kopplas ifrån. McCarthy och Wright (2004) beskriver också att i deras 

konstruktion av den spatio temporala aspekten av en upplevelse kan de skilja mellan 

offentlig och privat utrymme, med det menar de att man kan känna igen en 

komfortzon och gränser mellan ens själv och andra, eller gränser mellan nutid och 

framtid. Sådana konstruktioner påverkar upplevelsen och villigheten att dröja eller 

återkomma till olika situationer eller platser samt vår vilja att delta i utbyte av 

information, tjänster eller produkter (McCarthy och Wright, 2004). 

 

Angående de sex känslor bearbetningsprocesser beskriver McCarthy och Wright 

(2004) att de består av:  

 

Förutseende (anticipating) som handlar om förväntningarna som vi har inför 

användandet av ett system, till exempel när vi kommer till en företagswebbplats för 

första gången så kommer vi inte dit förutsättningslösa, utan vi tar med oss 

förväntningar, möjligheter och sätt att få mening att associera med den “offline” 

upplevelse som vi har med varumärket. McCarthy och Wright (2004) beskriver att 

även om förväntningar tyder på något som är i före erfarenheten så är det viktigt att 

komma ihåg att det är inte bara för föregående, utan detta upplevelse kommer att 

forma våra kommande upplevelser. 

 

Förbindelser (connecting) handlar om de olika anknytningar som vi gör angående 

systemet. Inom den spatio temporala aspekten kan detta till exempel vara en 

uppfattning om hastighet eller förvirrande rörelse eller öppenhet och stillhet. Inom 

den sinnliga aspekten kan detta till exempel vara hur en anslutning kan skapa en 

omedelbar känsla av spänning, när det gäller den känslomässiga och 

sammansättningen så kan det vara hur anslutningen kan skapa en känsla av lättnad 

eller förväntan på att något ska hända (McCarthy och Wright, 2004). 
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Tolkningar (interpreting) som refererar till de olika tolkningar som vi gör om ett 

system som till exempel om en design begränsar vad vi kan gör kan det i sin tur få oss 

att tolka det som att vi är instängda och frustrerade. 

 

Reflektioner (reflecting) handlar om de reflektioner som vi gör efter användandet av 

ett system. McCarthy och Wright (2004) beskriver att samtidigt som vi tolkar så kan 

vi också göra bedömningar angående en upplevelse under tiden den utspelar sig, eller 

att vi kanske försöker bara få en förståelse av saker som pågår samt hur vi känner 

angående de. 

 

Tillägnandet (appropriating) refererar till att vi utarbetar hur nya erfarenheter passar 

med andra erfarenheter och känslor som vi har haft, ett exempel på det kan vara att vi 

bestämmer oss att inte köpa via internet på grund av våra starka känslor för att stödja 

de lokala affärer. 

 

Återberättandet (recounting) refererar till hur vi berättar om ett föregående upplevelse 

som till exempel när man har en dialog med en annan person och berättar om hur man 

upplev något. 

 

Roto et al. (2010) beskriver att upplevelse refererar till det individuella ström av 

uppfattningar, tolkning av dessa uppfattningar samt resulterande känslor under tiden 

man kommer i kontakt med ett system, Roto et al. (2010) beskriver att 

användarupplevelse refererar till upplevelsen när man kommer i kontakt med ett 

system som har ett start och ett slut. De menar att användare upplever perioden som 

de interagera med systemet. För att upplevelsen ska vara så bra som möjligt så måste 

systemet som t.ex. i detta fall en webbsida vara användarvänligt. Användarvänlighet 

på en webbsida beskrivs enligt Davidsen och Yankee (2002) som när användaren 

kommer in på sidan och lämnar den utan att de har känt sig vilsna, att saker på sidan 

finns där de logiskt bör vara och när de lämnar sidan så är de bekväma om att de inte 

har fått känslan av obehag. Skulle användarna behöva komma tillbaka till sidan så ska 

de kunna komma ihåg tillräckligt för att använda sidan utan mycket ansträngning. 

 

En annan typ av upplevelse kallas för “Co-experience” som refererar till situationer 

där upplevelser är tolkad som socialt konstruerad (Roto et al., 2010). Med andra ord 

är dessa upplevelser upplevda tillsammans med andra personer, ett exempel på det 

kan vara att titta på en film på bio, upplevelsen av filmen kan upplevas med andra 

personer som sitter i salen. När man fokuserar på socialt konstruerade upplevelser så 
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är gruppens beteende samt attityd viktiga delar att titta på. Roto et al. (2010) skriver 

att i praktik när det gäller upplevelse så fokuserar designer på specifika interaktions 

eventer som kan ha inverkan på till exempel hur användarna känner. Utvärderingen 

av upplevelse kan till exempel ligga på hur en användare upplever sitt bemötande av 

systemet från ett moment till ett annat, som exempel så skriver Roto et al. (2010) att 

mätningen av känslor vid olika moment under en tidsperiod för att få en förståelse av 

de olika element i interaktionen som kan framkalla vissa känslor. 

 

Trots att det finns en bred räckvidd av faktorer som kan påverka personens 

användarupplevelse, så kan dessa faktorer klassificeras inom tre huvudkategorier, 

kontext, användare och systemet (Roto et al., 2010). Kontext kategori refererar till hur 

användarupplevelsen kan ändras på grund av kontexten även om systemet är samma, 

till exempel kan en grupp påverkar upplevelsen, eller platsen som man befinner sig i 

som kanske innehåller maskiner som är högljudda påverka upplevelsen, ett annat 

exempel kan vara det tekniska aspektet som till exempel nätet eller produkten (Roto 

et al., 2010). När det gäller användarkategori så refererar man till personens 

motivation att använda produkten, eller deras humör när de använder den, detta kan 

påverka användarens upplevelse av systemet/produkten. Den Tredje kategorin 

handlar om systemet och refererar till systemets egenskaper och att användarens 

uppfattning av dessa egenskaper kan påverka upplevelsen. För användarupplevelse är 

systemets egenskaper viktiga, exempel på dessa egenskaper kan vara funktionalitet, 

utseende, design, interaktivitet och hur de sker samt hur snabbt systemet svarar. 

Aizpurua, Harper och Vigo (2016) beskriver att webbtillgänglighet förknippas med 

det mesta av användarupplevelse egenskaper. Detta framkom efter deras studie 

gällande webbtillgänglighet då de fick användare med olika grad av synnedsättning 

att utföra uppgifter på olika restaurant webbsidor som var lokalt populära och 

internationellt populära, där en lokal och en internationell webbsida hade hög grad av 

tillgänglighet och den andra lokala och internationella hade låg grad av tillgänglighet. 

Deltagarna i undersökningen fick utföra tre typer av uppgifter på dessa sidor och 

sedan ge feedback, resultatet av undersökningen visade att användarna känner sig 

bekväma när de använde sidor som hade hög grad av tillgänglighet och nämnde att 

det beror på exempelvis att den är praktisk, hanterbar och enkel jämfört med sidor 

som hade låg grad av tillgänglighet där deltagarna tyckte att sidan var obegriplig, 

komplex och opraktisk. 

2.2 Användarnytta 

Definitionen av användarnytta är kombinationen av nytta och användbarhet, där nytta 

refererar till om en design innehåller de nödvändiga funktionerna som hjälper 
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användarna att uppnå deras mål, och användbarhet refererar till hur enkel och 

tillfredsställande dessa funktioner i designen är att använda. Inom användbarhet finns 

det fem viktiga komponenter som man har i tanken för att det ska bli så bra som 

möjligt, dessa komponenter är: 

 

Lärbarhet (learnability) som handlar om hur enkelt det är att utföra uppgifter för 

första gången som man har träffat på designen. 

 

Effektivitet (efficiency) som handlar om hur användare kan utföra uppgifterna när de 

har lärt sig designen. 

 

Minnesvärdhet (memorability) refererar till hur enkelt användarna kan återställa 

kompetens när de kommer tillbaka till en design efter att de har lämnat den under en 

längre period. 

 

Felaktighet (errors) som handlar om hur många fel användarna gör, hur grova dessa 

fel är samt hur enkelt det är att återhämta sig från de. 

 

Tillfredsställelse (satisfaction) som handlar om hur bekvämt det är för användarna att 

använda designen (Nielsen 2012). 

 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) beskriver att användarnytta är den mest 

avgörande faktorn när det gäller om en användare accepterar ett nytt system eller inte. 

För att skapa en bra design så måste man bygga förståelse för vad som skapar nytta 

för användarna, det kan uppnås med hjälp av ett användarcentrerad design. Enligt ISO 

9241-210 så definieras en design med användaren i centrum som en iterativ process 

där designers går fram och tillbaka med användarna för att skapa en så bra design för 

de som möjligt (Arvola, 2017). En användarcentrerad design gör att designers jobbar 

mot vad användarna är i behov av och vad de har för mål istället för vad själva 

designers tror är passande (Saffer, 2010), detta leder till att designen av produkten 

löser riktiga problem som användarna stöter på istället för antagande problem som 

kanske finns, detta i sin tur leder till en bättre produkt. 

 

2.3 Tillgänglighet 

När det gäller tillgänglighet på webbsidor så beskriver Thatcher et al. (2006) att den 

betyder att användare med funktionsnedsättningar kan använda webben, mer specifik 

menar de att tillgänglighet på webben betyder att användare med 

funktionsnedsättningar kan uppfatta, förstå, navigera samt interagera med webben. 
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Thatcher et al. (2006) förklarar också att tillgänglighet på webben handlar om att få 

bort barriärer som gör att individer med funktionsnedsättningar inte kan använda 

vissa sidor på webben på grund av att den saknar tillgänglighet. Medans tillgänglighet 

på webben är primärt fokuserad på att hjälpa individer med funktionsnedsättningar så 

är den också nyttig för individer utan funktionsnedsättningar (Thatcher et al., 2006). 

Detta stödjs av Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) i deras artikel “Implementing 

Recommendations From Web Accessibility Guidelines: Would They Also Provide 

Benefits to Nondisabled Users” där de har användare som har någon typ av 

funktionsnedsättning samt användare utan funktionsnedsättning som utför vissa 

uppgifter på olika webbsidor som innehåller olika nivåer av tillgänglighet 

implementerad, graden av tillgänglighet var bestämd med hjälp av WCAG 2.0 

kriterier, därefter rapportera de olika problem som användarna stötte på eller så togs 

det tid på hur snabbt en uppgift blev genomförd. Detta är för att se relationen mellan 

tillgänglighet och användare utan funktionsnedsättningar. I artikeln beskriver 

Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) att forskning har visat att implementationen 

av tillgänglighet har en positiv påverkan på individer utan funktionsnedsättningar och 

att användare har nytta av webbsidor som har tillgänglighet över sidor som inte har 

det. Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) Skriver också att användare utan någon 

funktionshinder klarade uppgifter på webben under en kortare period när sidan hade 

tillgänglighet jämfört med en sida utan, samt hade användare utan 

funktionsnedsättningar högre grad av tillfredställning på sidorna med tillgänglighet. 

När det gäller uppgiftens utförande grad så var den högre på sidor med tillgänglighet 

implementerad jämfört med sidor utan. Ett exempel på webbtillgänglighet kan vara 

“Alternative text equivalents” (alt-text). Att en sida har bilder är väldigt vanligt, 

problemet är att vissa personer inte kan se bilderna till exempel, därför kan de få 

informationen om bilden via alt-text där skärmläsare läser upp om bilden för de, 

utöver detta kan det också inträffa att det finns webbläsare som inte visar bilder och 

då är det bra med alt-text då användarna kan fortfarande få information om bilden 

(Thatcher et al., 2006), på så sätt har både användare utan och användare med 

funktionsnedsättningar nytta ut av tillgänglighet på webben. Andra exempel på 

implementation av tillgänglighet på webben är undertexter för ljud som beskriver 

ljudet som sker på en video till exempel. Undertext är bra för döva personer men 

också för personer som befinner sig i högljudd miljö (Thatcher et al., 2006). Ett annat 

exempel är enhetsoberoende, alltså ska webbsidan vara designad på så sätt att den är 

oberoende av enheterna, till exempel att den inte är beroende av mus, ifall användaren 

föredrar tangentborden eller om användaren försöker att avstå från mycket mus 

användning då användaren har stress skada till exempel. Att sidan ska vara tydlig och 

konsekvent när det gäller design och navigationen är en till exempel på tillgänglighet, 
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detta underlättar för användare med någon typ av kognitiva nedsättningar där de har 

svårigheter att bearbeta visuell information, dessa användare kan också ha svårt att 

använda en webbsida om navigationen är inte tydlig och konsekvent genom alla 

undersidorna. Detta hjälper också användare med tunnelseende som  ser små delar av 

sidan i taget eller personer som använder sig av förstoringsglas. Utöver dessa 

användare så har andra användare utan funktionsnedsättningar nytta av dessa 

tydligheter och när till exempel navigationen är på samma plats på en sida, eftersom 

detta ger en bättre användbarhet för användare. Generella exempel på användare utan 

funktionshinder som får nytta av tillgänglighet på webben kan vara gamla användare, 

användare med låga läskunnigheten samt användare som inte är bra på språket, 

användare med internet som har låg hastigheter eller som använder sig av äldre 

teknologi samt nya och ovana användare (Thatcher et al., 2006). 

 

När det gäller användbarheten så beskriver Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) 

att sidor med tillgänglighet implementerad hade högre användbarhets nivå jämfört 

med sidor som inte hade tillgänglighet implementerad. Schmutz, Sonderegger och 

Sauer (2016) skriver också att vid design, om WCAG 2.0 riktlinjer följs så finns det 

en större chans att det leder till marknadsfördelar eftersom behovet av större antal 

användare uppfylls. 

 

2.3.1 WCAG 2.0 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 definierar hur man skapar en 

webbsida med innehåll som är tillgänglig för användare med nedsättningar (Caldwell 

et al., 2008). Att jobba efter dessa riktlinjerna gör en webbsida mer tillgängligt för 

fler användare som till exempel användare med någon typ av blindhet eller försämrad 

syn, dövhet eller någon typ av hörselskada, inlärningssvårigheter, kognitiv 

begränsning, rörelsebegränsning, talsvårigheter, ljuskänslighet eller en kombination 

av dessa, utöver det så gör dessa riktlinjer en webbsida generellt mer användbar för 

alla användare. Caldwell et al. (2008) skriver att för att kunna nå de olika 

användarbehov så togs det fram flera lager av vägledning som vid kombination ska ge 

en innehåll som är mer tillgänglig för användarna. Dessa lager inkluderar 

grundprinciper, riktlinjer, framgångsfaktorer samt tillfredsställande och rådgivande 

tekniker. 

 

Grundprinciperna är Perceivable, Operable, Understandable och Robust. 

Perceivable står för att informationen samt de olika delar på en webbsida måste vara 

presenterat för användaren på ett begripligt sätt, att informationen kan inte vara 

osynliga för alla sinnen. Operable betyder manövrerbar och refererar till att en 
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webbsidans UI delar och navigationer måste vara manövrerbar alltså att den inte ska 

ha interaktioner som en användare inte kan göra. Understandable handlar om att 

informationen på användargränssnitt och hur den opererar måste vara förståeligt, 

alltså att de inte ska vara på avancerad nivå då inte alla kan använda sig av den. 

Robust refererar till att användarna har åtkomst till informationen även fast teknologi 

och användarna utvecklas. 

 

Riktlinjernas lager beskriver Caldwell et al. (2008) att den handlar om 12 riktlinjer 

som förse grundläggande mål som ska jobbas mot för att innehållet på en webbsida 

ska vara tillgängligt för alla användare inkluderande användare med 

funktionsnedsättningar. 

 

Framgångskriterier handlar om att för varje riktlinje tillhandahålls testbara 

framgångskriterier för att tillåta WCAG 2.0 att användas där det är nödvändigt, som 

till exempel i design specifikation (Caldwell et al., 2008). 

 

Tillfredsställande och rådgivande tekniker refererar till att för varje av riktlinjerna och 

framgångs kriterierna i WCAG 2.0 har det dokumenterats en mängd olika tekniker. 

Dessa tekniker är informativa och faller i två kategorier, de som är tillräckliga för att 

möta framgångskriterier och de som är rådgivande. De rådgivande teknikerna går 

utöver vad som krävs genom de individuella framgång kriterierna. Caldwell et al. 

(2008) beskriver att några rådgivande tekniker riktas mot tillgänglighets barriärer som 

inte omfattas av testbar framgångskriterier. 

 

Alla dessa lager av vägledningar ska jobba tillsammans för att skapa en innehåll med 

högre grad av tillgänglighet (Caldwell et al., 2008) 

 

2.4 Sammanfattning 

Användarnytta beskrivs som den mest avgörande faktorn när det gäller om en 

användare accepterar ett nytt system eller inte (Davis et al. 1989).  För att produkten 

ska bli så bra som möjligt måste upplevelsen vara så bra som möjligt och för att 

uppnå en bra upplevelse så måste alla användare kunna använda alla delar av en 

produkt, även om användaren har någon funktionshinder. Detta är vad tillgänglighet 

handlar om, den handlar om att få bort barriärer som gör att individer med 

funktionsnedsättningar inte kan använda vissa webbsidor eller vissa delar av en 

webbsida på grund av att de saknar tillgänglighet. Fast tillgänglighet är 

huvudsakligen för användare med funktionsnedsättningar så är den fortfarande bra att 

implementera för användare utan funktionsnedsättningar, det visades i en 
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undersökning som gjordes av Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) att användare 

utan funktionsnedsättning som använde webbsidor med tillgänglighet implementerad 

utförde uppgifter på ett effektivare sätt jämfört med när de gjorde samma uppgifter på 

webbsidor som inte hade tillgänglighet, utöver det så upplevdes sidor med 

tillgänglighet bättre än webbsidor utan. För att tillgängligheten ska mätas så används 

WCAG 2.0 riktlinjer. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och 

definierar hur man skapar en webbsida med innehåll som är tillgänglig för användare 

med nedsättning (Caldwell et al., 2008). Eftersom det finns olika användarbehov så 

togs det fram flera lager av vägledning som vid kombination ska ge en innehåll som 

är mer tillgänglig för användarna, dessa lager inkluderar grundprinciper som handlar 

om att informationen är presenterat på ett begriplig sätt, att delarna på en webbsida 

inte ska ha någon interaktion som någon användare inte kan göra, att informationen 

på webbsidan är förståeligt samt att man kan komma åt informationen även om 

teknologin utvecklas. Förutom grundprinciperna så finns det riktlinjer som förse 

grundläggande mål som ska jobbas mot så att innehållet av en webbsida är tillgänglig 

för alla användare, det finns framgångskriterier som handlar om att riktlinjerna är 

testbara, samt finns det tillfredsställande och rådgivande tekniker som handlar om att 

det finns olika informativa tekniker dokumenterats för varje riktlinje och 

framgångskriterier. 

 

Valet av teorierna gjordes med tanken på forskningsfrågan i grund tanken. Valet av 

användarnytta gjordes på grund av att den är den mest avgörande faktorn när det 

gäller om en användare accepterar ett nytt system och använder den eller inte. När det 

gäller valet av användarupplevelse så valdes den på grund av att den är en viktig del  

för både användaren och själva produkten, eftersom användarupplevelse handlar om 

de upplevelsen som användaren får gällande produkten, och ju bättre upplevelser 

användaren får ju mer användaren kommer att använda produkten, vilket leder till att 

produkten får större chans att blir succé. När det gäller valet av tillgänglighet så 

gjordes den på grund av att den är kärnan i forskningen och att den är viktig både för 

användare med och utan funktionsnedsättningar, därför är det viktigt att få en bra 

förståelse för den. 
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras den vetenskapliga ansatsen för detta projekt, den valda 

metoden angående datainsamlingen och dess tillvägagångssätt.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Detta arbetet utfördes genom en empirisk datainsamlingsmetod. Empirisk kunskap 

innebär att kunskapen om verkligheten hämtas genom sinneserfarenheter som till 

exempel studier av forskningsobjekt genom observationer eller intervjuer (Björklund 

och Paulsson, 2012). Samlingen av data utfördes utan någon förankring till en 

speciell teori. Detta skapade en generell teori som ledde till ett induktiv arbetssätt. Ett 

induktiv arbetssätt skapade en generell teori utav de empiriska studierna som togs 

fram. Utgångspunkten i projektet var att först skapa en förståelse för användarnytta, 

användarvänlighet samt tillgänglighet och hur användarna ser på de. Ett induktivt 

arbetssätt tycktes vara passande till projektet på grund av  att det inte fanns mycket tid 

för att kunna samla in ett stort mängd av data och därmed passar arbetssättet 

projektet. Vid inhämtning av empirisk data försökte forskaren att ha ett så objektivt 

synsätt så möjligt men eftersom det aldrig går att ta sig ifrån tidigare erfarenheter så 

kunde data bli påverkad (Björklund och Paulsson, 2012). Vid induktivt arbetssätt så 

är generaliserings problemet påtagligt och tidsaspekten viktig, då det tar tid att samla 

in tillräckligt med data för att kunna göra en generalisering (Johansson, 2018). 

Projektet utfördes i samband med kvalitativa undersökningar. Nyberg och Tidström 

(2010) beskriver att syftet med det kvalitativa ansatser är att förklara och förstå 

fenomen och kan syfta till att förstå subjektiva uppfattningar, upplevelser och 

avsikter. Detta ansågs vara viktig för undersökningarna på grund av behovet av att 

veta hur användarna känner och upplever systemet när de använder sidan. Saffer 

(2010) beskriver att en förståelse av användarna och deras kontext hjälper designern 

att undvika val som potentiellt kan frustrera, besvära, förvirra eller bidra till en 

försvåring av en situation. 

 

3.2 Datainsamling 

I detta delkapitel beskrivs det tänkta metoden för datainsamlingen med förklaringar 

till ord och begrepp, urvalet som gjordes samt genomförandet. 

3.2.1 Intervjuer 

I denna studien valdes intervjuer som ett primärt datainsamlingsmetod på grund av att 

dessa intervjuer kommer att ske med användare och experter inom området och därför 
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är deras kunskap relevant och viktig i projektet samt skapandet av det nya konceptet. 

Rowley (2012) beskriver att intervjuer hjälper forskare att samla in och förstå åsikter, 

attityder, upplevelser, processer och beteenden hos informanterna gällande 

användningen av en produkt. Björklund och Paulsson (2012) berättar att intervjuerna 

definieras som utfrågningar i direktkontakt eller via telefonsamtal och ibland kan 

även dialog via sms samt elektroniska brev räknas som intervjuer. Förutom intervjuer 

så valdes observationer som en kompletterande metod när det fanns möjlighet till det, 

fördelen med observationer är att kunna konfirmera vad informanterna säger eftersom 

ibland kan man säga en sak men göra en annan (Arvola, 2017). Björklund och 

Paulsson (2012) beskriver att det finns olika typer av intervjuer, en typ heter 

strukturerade intervjuer, som kan tyckas vara lik en enkät men som har fördelen att 

den har större chans att deltagarna svarar jämför med enkäter. En annan typ av 

intervjuer kallas för ostrukturerade intervjuer, denna typen av intervjuer går ut på att 

man har olika ämnen som man pratar runt, Rowley (2012) beskriver dock att det som 

kan vara en nackdel i en ostrukturerad intervju är att när det gäller jämförelsen av 

data vid transkribering så kan det vara svårt. Den tredje typen av intervjuer kallas för 

semistrukturerad intervju, denna typen av intervjuer är en blandning mellan de andra 

två typer. Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda av ämnen som har i förväg valts 

ut med tanken på att de ska vara som underlag för en dialog, frågor som ställs under 

intervjun har man ansett då vara vikta inom ämnet (Björklund och Paulsson, 2012). 

En öppen dialog med följdfrågor kommer också att ge forskaren en bättre förståelse 

av användaren och kontexten, dessa följdfrågorna kan användas som försäkring att 

korrespondenten har utforskat huvudfrågan ordentligt. 

 

Semistrukturerade intervjuer är den typen av intervjuer som valdes för denna studien, 

detta var på grund av att det ansågs vara passande in i den induktiva arbetssättet, detta 

i sin tur är på grund av att forskaren i studien inte hade en bra bild av vad exakt 

användarna har för behov, därför var en öppen dialog som kunde leda till att 

informanterna berättar mer än att bara svara med ja eller nej, samt kunde de berätta 

om annat men som också tillslut ledde till relevant data för studien, utöver detta 

hjälpte följdfrågor med att få en bättre bild av det hela, till skillnad från en 

strukturerad eller ostrukturerad intervju som kunde antingen leda till en linjär intervju 

som lade mycket vikt på frågorna och som man inte kunde vara lika fri med gällande  

svaren och områden som kunde diskuteras, eller att man hade en för öppet diskussion 

som kunde leda till att man hamnade ifrån forsknings områden och därmed få sämre 

data. 
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3.2.2 Urval 

Gällande urvalet av deltagare för denna studien så valdes användare ut genom en typ 

av ändamålsenligt urval där det valdes användare som har använt sig av 2Bra System 

support sida som informanter, anledningen till beslutet var att användare som har 

använt sidan har mer erfarenhet om den och därmed kan ge bättre data jämfört med 

användare som inte har använt sidan eller inte har stora erfarenheter av den, då det 

kan vara så att dessa användare inte har en bra förståelse av systemet och vad som 

skulle behövas. Målet gällande datainsamlingen i denna studien var att samla in data 

från minst åtta användare, detta är på grund av att en tillräckligt god generalisering 

inom en kvalitativ fallstudie behöver data från åtta till tio personer, beskriver Nyberg 

och Tidström (2010). 

 

3.2.3 Genomförande 

För datainsamlingen utfördes semistrukturerade intervjuer med användare som är 

erfarna med användandet av support sidan, dessa intervjuer skedde på distans via 

telefon då alla informanterna fann sig i olika delar av landet. Frågorna som ställdes 

var baserade på de olika teman i teorin och var allt från frågor om informanterna som 

till exempel deras bakgrund och inställning till teknik, till specifika frågor om support 

sidan och vad de tyckte om den samt frågor kring vad de ansåg saknas eller kan 

förbättras på sidan (se Bilaga B -Intervju frågor). Den största delen av frågorna togs 

fram med hjälp av kurslitteraturen då de handlade om generella frågor, när det gäller 

frågor om tillgänglighet på webben baserades frågorna på WCAG 2.0 och de olika 

riktlinjerna som man skulle följa som till exempel om kontrasterna på sidan tycks 

vara bra. Under själva intervjun var det också tanken att informanterna skulle visa hur 

ett vanligt scenario går till när de skickar ett support anmäla samt reflektera över de 

olika delarna medans intervjuaren observera, tanken var att observationen ska ske via 

skärmdelning program på datorn. Rowley (2010) beskriver att frågorna ska generera 

data för att svara på forskningsfrågan men de ska inte vara identiska med den och 

istället bör de bli anpassade efter deltagarna samt uppmuntra de till att prata runt ett 

fåtal centrala ämnen gällande studien. 

 

Intervjuerna var tänkta att de skulle ta cirka 30 minuter men beroende på 

informanternas svar sätt så kunde det ta mer eller mindre tid. Dessa intervjuer tog 

plats på distans via telefon och spelades in, om informanten gav sitt tillåtande, med 

hjälp av en mobilapplikation eller via datorn med hjälp av ett program som hette 

OBS. Direkt efter varje intervju transkriberades datan, detta gjordes med tanken på att 

informationen från intervjun är fortfarande färsk i minnet och då blev datan bättre och 

mer tillförlitlig jämfört med om transkriberingen hade skett under en senare tillfälle 
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då vissa information/tankar kunde glömmas bort. Efter att alla intervjuer utfördes och 

transkriberades så analyserades datan samt kodades till mindre begrepp eller ord som 

var meningsfulla och som placerades under relevanta kategorier som framtogs baserat 

på teorier och ämnen som är relevanta för studien. Gällande objektiviteten på arbetet 

så var tanken att det ska hållas ett neutralt tankesätt vid datainsamlingen och att det 

ska bara tas in data utan att den blandas med forskarens tidigare erfarenheter. 

Gällande etik delen så skickades ett informerat samtycke på förhand till alla deltagare 

och som de fick läsa inför intervjun och antingen ge svar på mejl eller vid 

intervjutillfället. 

 

 

3.3 Analys  

För att analysera datan användes det ett tematisk analys metod. Mortenson (2018) 

beskriver att den tematiska metoden strävar efter att identifiera mönster utifrån den 

transkriberade datan. (Nowell et al., 2017) beskriver att den tematiska analysen har 

fördelen att den ger ett flexibelt tillvägagångssätt som kan ändras efter behov och som 

ändå ge ett rikt och detaljerat resultat samt är den också användbart när det handlar 

om stora datamängder och summeringen av deras huvudpunkter på grund av att 

metoden ger struktur och tydlighet bland variablerna 

 

Efter att en intervju utfördes så transkriberades datan direkt då tanken var att 

informationen är fortfarande färsk i minnet. Uppspelningen användes vid 

transkriberingen av  datan så att transkriberingen skulle vara korrekt, under 

transkriberingen kunde det hända att man behövde åter lyssna då ljudet kunde bli 

dåligt vid vissa tillfällen och i vissa fall kunde specifika ord inte höras i inspelningen 

vilket i vissa fall kunde kännas som att meningar tappades efter som de kunde vara 

oförståeliga. Utöver detta så transkriberades datan ganska exakt så att inget skulle 

misstolkas i efterhand. När transkriberingen var klar kodades datan, koderna som 

skapades var baserade på vad ett ord eller en mening säger eller betyder. Dessa koder 

samlades senare och sorterades deduktivt under olika rubriker/grupper som till 

exempel “Användarnytta” som var tagna utifrån ramverket. Skulle någon kod passa in 

i mer än en kategori så skrevs den i alla passande kategorier, på så sätt ledde datan till 

nya tolkningar som i sin tur ledde till bättre förståelse. 

 



 

  21 (48) 
 

3.4 Utvärdering 

Efter att kodningen blev färdig, utvärderades det nuvarande supportsidan med hjälp 

av datan som samlades in från intervjuerna samt tidigare litteratur för att analysera 

hur sidan ligger till i det nuvarande läge gällande tillgänglighet- och 

användarvänlighets aspekter samt hur sidan upplevs för användarna, detta är för att se 

vilka ändringar kan/ behöver utföras till sidan vid koncept framtagningen. 

 

3.5 Koncept 

Efter utvärderingen togs det fram ett nytt designkoncept/prototyp som är tänkt 

innehålla de kritiska funktioner för att uppfylla användarnas behov samt innehålla de 

viktiga elementen som är tagna ifrån intervjuer och kodningen, dessa element är 

också baserade på olika aspekter av tillgänglighet och användarvänlighet, tanken med 

konceptet är att den ska vara en förbättrad version av det nuvarande sida. 

 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Begrepp som bygger tillförlitlighet i projektet är reliabilitet, validitet samt 

objektivitet. Reliabilitet handlar om att samma resultat skulle kunna uppnås oavsett 

vem det är som utför studien. Validitet står för den graden forskarna verkligen har 

mätt det som skulle mätas. När det gäller Objektivitet så handlar den om graden som 

forskarens egen åsikt och värdering har påverkat studien på, eftersom denna studien 

är en kvalitativ studie så tycks objektiviteten vara relevant då forskarens tidigare 

erfarenheter och åsikter kan påverka hur datan tolkas. För att motverka detta 

beskriver Björklund och Paulsson (2012) att man kan motivera valen som tagits fram 

i studien utförligt så handledaren själva kan ta ställning till resultatet. 

 

I denna studie utfördes intervjuer som primär datainsamlingsmetod. Målgruppen som 

valdes att delta i studien bestod av slutanvändare som har erfarenheter av att använda 

2Bra Systems supportsida, detta är för att öka datans trovärdighet. Frågorna för 

intervjuerna togs fram utifrån den teoretiska ramverket som bygger på tidigare 

forskning inom tillgänglighet och användarupplevelse. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna var baserade på litteratur och olika delar som påverkar tillgänglighet och 

upplevelse. Detta kan troligtvis styrka tillförlitligheten i studien. 

När det ansågs vara brister i datan som samlades in eller att det saknades frågor ledde 

detta till ändring av frågor eller att det lades till nya frågor för att den insamlade datan 

skulle vara så bra och relevant som möjligt. Detta kunde troligtvis påverka 
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slutresultatet då alla intervjuer inte fick samma frågor. För att öka validiteten i studien 

var tanken att det skulle utföras åtta till tio intervjuer då detta ansågs vara tillräckligt 

med data för att göra en generalisering inom en kvalitativ fallstudie. Gällande 

reliabilitet i studien så hade vissa delar fallit bort då det inte var möjligt att utföra, till 

exempel att det var tänkt att observationer skulle finna med, dock på grund av att det 

inte fanns möjlighet för intervju på plats samt att det var strul med tekniken så blev 

det inga observationer, detta kunde påverka reliabilitet i studien. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Enligt Codex (2018) bör forskarna alltid informera deltagarna i ens studie om studien, 

syftet med studien och vad för roll deltagarna har i studien samt att deltagarna får 

själva välja att delta i studien eller ej. Detta innebär att forskningen får bara utföras 

om forskaren har gett informerat samtycke till deltagarna och att deltagarna har 

godkänt den, samt att deltagarna är medvetna och förstå innebörden i att bli 

intervjuade och observerade (Arvola, 2017). Enligt Codex (2018) ska dessa delar 

informeras till deltagarna innan datainsamlingen. För att följa dess regler skapades ett 

samtyckesformulär med tydliga förklaringar av studien, med syfte av forskningen, de 

metoder som jag skulle använda, vem som är forskningshuvudman, att deltagandet är 

frivilligt och att deltagarna har rätt till att när som helst avbryta sin medverkan (se 

Bilaga A - Informerat samtycke). 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel beskrivs resultatet med analysen av den tematiserade materialet som är 

tagen ifrån intervjuerna. 

 

4.1 Intervjuer 

Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer, dessa intervjuer tog plats på distans 

via telefon med informanter som är erfarna när det gäller användandet av 2Bra 

Systems support sida, vilket är där fokuset ligger i detta projekt. Totalt gjordes det sju 

intervjuer, dessa intervjuerna spelades in med hjälp av mobila applikation för att de 

skulle transkriberas efter intervjun. Varje intervju tog mellan tjugo till trettio minuter 

beroende på informanten och hur mycket de valde att berätta angående varje fråga. 

Utifrån datan som samlades in och som kodades så placerades koderna under 

kategorier som är framtagna med hjälp av tidigare teorier. Det finns sju 

huvudkategorier, med underkategorier i vissa fall, som är baserade på de olika 

innebörden av koderna. Huvudkategorierna är Trovärdighet, Användarnytta, 

Tillgänglighet, Upplevelse, Attityd, Önskemål/Förslag och Övriga punkter. Under 

kategorierna är Erfarenhet och Bakgrund samt Teknik bekantskap som finner sig 

under Trovärdighet och Positiv upplevelse samt Negativ upplevelse under Upplevelse 

huvudkategori (se Bilaga C - Analys/Kodning av data). De viktigaste kategorier är: 

Trovärdighet, Användarnytta, Tillgänglighet, Upplevelse och Attityd. 

 

4.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är en kategori som handlade om informanternas erfarenheter, bakgrund 

med utbildning och arbetserfarenheter samt hur de håller sig till tekniken. Kategorin 

Delar sig i två underkategorier där den ena handlar om bakgrund och erfarenheten 

och den andra handlar om teknik bekantskap. Tanken med dessa kategorier är att 

tydligt visa hur pålitlig datan som man har fått från informanterna är, samt får en 

bättre förståelse till varför informanterna tycker som de gör, till exempel kan en 

informant som inte är lika teknisk van tycka att det är otydligt med systemet medans 

en teknisk van informant kan tycka att allt är bra. Utav de sju intervjuerna kan man se 

att de flesta informanter var mellan femtio till sextiofem år där undantaget  att en 

informant var i trettio års ålder, de flesta informanter hade universitetsutbildning dock 

hade några av de gymnasieutbildning bara, däremot hade nästan alla informanter stora 

erfarenheter inom sina arbetsområden då de hade jobbat inom området i flera år, 

undantaget var att en informant hade några års erfarenheter där de kom i kontakt med 

2Bra Systems supportsida. Alla informanter som deltog i intervjuerna var positivt 
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inställda till teknik och alla förutom en hade bra erfarenhet med den. Tidigare 

erfarenheter samt bekantskap kan påverka hur användarnytta av en produkt upplevs, 

detta är på grund av att användarna kan bygga upp förväntningar innan de börja 

använda den nya produkten vilket kan vara positivt då positiva förväntningar uppnås 

på ett bra sätt men också negativt då dessa förväntningar inte uppnås. 

 

4.1.2 Användarnytta 

Användarnytta är en kategori som innehåller data som man har fått in och som har 

något med användarnytta att göra, exempel är om informanterna tog upp att 

supportsidan är enkel att använda. Anledningen till att koder har placerats under 

denna kategori är baserat på användarnytta definitionen som togs upp tidigare i 

teoriavsnittet där den beskrivs som en kombination av nytta och användbarhet, där 

nytta refererar till om en design innehåller de nödvändiga funktionerna som hjälper 

användarna att uppnå deras mål, och användbarhet refererar till hur enkel och 

tillfredsställande dessa funktioner i designen är att använda (Nielsen, 2012). Alla 

informanter tyckte att supportsidan är bra, enkel och fungerar som den ska, 

informanterna nämnde också att man får ganska snabbt svar tillbaka. De flesta 

informanterna tyckte att det är väldigt bra att efter första gången som de fyller i 

formuläret för support anmälan så kommer informationen fram som val och som 

automatisk fyller i nästa gång de gör anmälan. De flesta informanter tyckte också att 

supportsidan är så enkel att vem som helst kan använda den även om man inte är data 

van. Som nämnt tidigare så kan användarnytta påverkas av användarens tidigare 

erfarenheter, andra faktorer kan också vara användarvänligheten och tillgängligheten, 

då till exempel om produkten har låga nivåer av tillgänglighet implementerat kan 

produkten upplevs mindre användarvänlig och i sin tur upplevs mindre 

användarnyttig. 

 

4.1.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en kategori som handlade om koder som berörde delar som tar upp 

tillgänglighet på ett eller annat sätt, där till exempel informanterna nämnde att ikoner 

är självklara och har förklarande text så att användarna förstår de, eller att 

kontrasterna samt texten på supportsidan var synlig på ett bra sätt, vilket är bra för 

användare med sämre syn men också för andra användare då man inte behöver 

fokusera för att kunna hitta/läsa texten vilket i sin tur snabbar upp processen. 

Placeringen av koderna i denna kategorin gjordes utifrån tillgänglighets definition 

som togs upp tidigare i rapporten under teoridelen, där den beskrivs med att 

användare med funktionsnedsättningar ska fortfarande ha tillgång till webben samt 
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kunna använda den, mer specifikt ska användare med funktionsnedsättningar kunna 

uppfatta, förstå, navigera samt interagera med webben (Thatcher et al., 2006). 

Informanterna som tyckte att supportsidan är enkel, tydlig och självklar att använda, 

de tyckte att den är lätt att förstå och ta till sig. Alla informanterna förutom en tyckte 

att sättet man kommer till supportsidan med, som är en knapp, är självklar, de tyckte 

att knappen är förståeligt samt att det finns en förklarande text till knappen för att 

förtydliga detta. Informanterna som fick frågan angående tillgänglighet tyckte att 

supportsidan innehåller bra tillgänglighetsaspekter, de tyckte att den hade logisk 

upplägg och att det inte fanns konstigheter med den utan att man kan navigera sig 

runt sidan på ett enkelt sätt. Informanterna tyckte också att förklarande texten till 

varje ruta i formuläret på supportsidan var tydligt och bra, dock tyckte en informant 

att man skulle kunna förstärka färgen på den så att man ser det ännu tydligare och för 

att den ska vara extra tydlig för användare med sämre syn. Tillgänglighet är en 

påverkande faktor gällande hur enkel en produkt är/upplevs vid användningen, som 

exempel upplevs webbsidor med låg nivå av tillgänglighet svårare att använda 

jämfört med webbsidor som har hög nivå av tillgänglighet för användare som har 

någon typ av funktionsnedsättning. 

 

4.1.4 Upplevelse 

Upplevelse är en kategori som handlade mest om delar som tog upp hur 

informanterna kände och uppfattade vissa delar i programmet/supportsidan men 

också deras bemötande av personalen, detta gjordes med tanken på den tidigare teorin 

som togs upp om hur olika delar kan påverka ens upplevelse av systemet som 

McCarthy och Wright (2004) berättar om. Upplevelse kategori har två 

underkategorier, Positiv upplevelse och Negativ upplevelse eftersom det påvisade hur 

varje informant kände på ett tydligare sätt. I denna kategori placerades koder som till 

exempel vad informanterna tyckte om sidan, några av koderna placerades också under 

andra kategorier eftersom de kändes som att de ingick i mer än en kategori. Gällande 

upplevelsen så tyckte alla informanter att skickandet av ett support anmäla sker på ett 

enkelt sätt där det inte bruka uppstå några krångligheter, alla informanter nämnde 

också att de var nöjda med hur sidan ser ut samt sättet de får svar på och utseendet på 

sidan som de läser svar på. Alla informanter var också nöjda och tyckte att sättet som 

de blev bemötta med var trevlig. När informanterna fick frågan gällande några dåliga 

upplevelser så tyckte alla att generellt fanns det inga, däremot nämnde vissa 

informanter att det kunde uppstå mindre bra situationer gällande support processen, 

några informanter tyckte att ibland kan det bli lite svårt att uttrycka sig i text när man 

ska skriva meddelandet i anmälan och några informanter tyckte att det kan bli dåligt 

om man hamnar en situation där man ringer om varandra (supporten och användaren) 
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då den ena kan vara upptagen vid tillfället. Upplevelsen kan påverkas av olika 

faktorer som till exempel tillgänglighet, skulle en sida innehålla låga nivåer av 

tillgänglighet kommer den att upplevas sämre än en sida som innehåller höga nivåer 

av tillgänglighet, detta i sin tur kan påverka det upplevda användarvänlighet och 

användarnyttan av sidan för användare. 

 

4.1.5 Attityd 

Attityd är en kategori som handlade om till exempel vilken inställning en informant 

hade för teknik eller med vilken attityd informanterna såg på systemet. Anledningen 

till att denna kategori ansågs vara viktig är eftersom attityden som en användare har 

före, under och efter användandet av ett system har en stor betydelse för både den 

stora upplevelse och produkten som McCarthy och Wright (2004) förklarar tidigare i 

rapporten, eftersom om en användare har en dålig attityd inför användandet av ett 

produkt kan det ger en dålig upplevelse som i sin tur leder till att användaren inte blir 

nöjd och därmed slutar använda produkten. När det gäller attityden av informanterna 

angående systemet och tekniken så var alla informanter positivt inställda till tekniken 

och tyckte att teknik är viktig, några informanter nämnde också att de hade varit med 

under tiden där det inte fanns digitalisering av data och de tyckte att det var jobbigt 

och därför skulle de inte vilja gå tillbaka till denna tiden. De flesta informanterna 

nämnde att det var viktigt med snabb återkoppling, anledningen till att detta hamnade 

under denna kategorin är att informanterna har attityd om att få snabba svar när de 

ska skicka en support anmälan. 

 

För att se resterande kategorier se Bilaga D - Tematisering: Kategorier 

 

4.2 Utvärdering av nuvarande supportsida 

Gällande den nuvarande sidan och utifrån den insamlade datan från intervjuerna ser 

man att det nuvarande supportsidan uppfyller de flesta delar inom tillgänglighet och 

användarvänlighet. Detta märks tydligt vid intervjuerna och på svaren som 

informanterna gav, för att vidare bekräfta detta kan man titta på riktlinjerna för 

tillgänglighet och användarvänlighet samt WCAG och jämföra med den insamlade 

datan från informanterna och den nuvarande supportsidan. Till en början kan man 

titta på sidan generellt, enligt alla informanter innehåller sidan de funktionerna som 

behövs, informanterna tyckte också att den innehåller ett språk som är förståeligt och 

som inte är avancerad samt att sidan är enkel att använda. Dessa punkter uppfyller 

delar inom tillgänglighet och användarnytta, detta är eftersom som tidigare har 
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nämnts så beskriver Thatcher et al. (2006) att webbsidas innehåll ska vara uppfattbar 

och förståeligt för att den ska vara tillgänglig och som Nielsen (2012) beskriver så ska 

webbsidans design ska innehålla de nödvändiga funktioner som hjälper användaren 

att uppnå sina mål samt att dessa funktioner är enkla att använda för att den ska 

räknas som användarnyttig, utöver detta uppfyller dessa punkter delar inom WCAGs 

riktlinjer då språket ska vara förståeligt för användarna (Caldwell et al., 2008). 

Informanterna tyckte att sidan hade bra kontraster, vilket uppfyller delar inom 

tillgänglighet, som Thatcher et al. (2006) beskriver att användare med sämre syn ska 

fortfarande kunna se innehållet på webbsidan, det samma uppfylls inom WCAGs 

riktlinjer, dock tyckte en av informanterna att kontrasterna skulle kunna förbättras 

ännu mer. Informanterna tyckte att sidan har logisk upplägg där delarna på sidan 

finner sig på logiska platser samt att det är enkelt för de att navigera sig runt på sidan, 

detta uppfyller delar inom användarvänlighet och inom WCAGs riktlinjer, då 

Davidsen och Yankee (2002) beskriver att en del av användarvänlighet på webben är 

att saker på sidan ska finnas på logiska platser och att användaren inte känner sig 

vilsen, och när det gäller WCAG ska navigationen på en webbsida vara konsekvent 

och inte till exempel ändras varje gång man kommer in på sidan (Caldwell et al., 

2008). Gällande ikoner på supportsidan, tyckte informanterna att ikonerna är tydliga 

och att de är självklara eftersom de har förklarande text som är tydlig, informanterna 

tyckte också att ikonerna hade bra storlek men som skulle kunna förbättras, detta 

uppfyller delar inom tillgänglighet då funktionen är tydlig för användarna samt är den 

åtkomlig även om användaren inte ser bilden, eftersom de kan förstå knappen med 

hjälp av den förklarande texten, storleken på ikonen ingår också i tillgänglighet och 

uppfyller den till en viss del då den ska vara tillgänglig för alla användare även 

användare med sämre precision över muspekaren. Allt detta tyder på att 

informanterna för det största delen har fått bra upplevelse av sidan. Upplevelsen 

kombinerat med det som har nämnt tidigare leder till att supportsidan för den största 

delen är användarvänlig. 

 

Utifrån de teorier som har tagits upp och data som samlades in kan man se att 

supportsidan överlag har bra tillgänglighet och användarvänlighet samt uppfyller den 

nästan alla kriterierna som efterfrågas av WCAG, det finns dock vissa delar som 

saknas och punkter som framkom utifrån intervjuerna samt från forskningen som kan 

implementeras och förbättras. Detta tillsammans med synpunkter och förslag som 

informanterna gav kommer att implementeras i ett nytt designkoncept som kommer 

troligtvis att innehålla högre grad av tillgänglighet samt uppfyller användarnas behov 

på ett bättre sätt. 
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4.3 Koncept 

Utifrån datan som samlades in från studien ser man att användarna tycker att 

supportsidan är bra och att de inte hade något dåligt gällande den, däremot kom vissa 

fram med förslag och önskningar som de tycker skulle kunna förbättra supportsidan 

ännu mer, därför togs det beslutet om att behålla sidans grunddesign och tankesättet 

bakom den och istället ändra små delar med hjälp av WCAG 2.0 så att de skulle följa 

kriterierna och innehålla högre grad av tillgänglighet. Utöver dessa små ändringar  

implementerades förslag som dök upp mest mellan informanterna in i 

designkonceptet. Anledningen till att ett nytt designkoncept togs fram istället för 

annat som till exempel en lista på saker som skulle kunna ändras eller läggas till var 

att forskaren vill visa sin vision av ändringen samt att det skulle vara enklare för 

arbetet att ha något visualiserat för att koppla med datan, men också för att ge något 

till uppdragsgivaren. 

 

I den nya designkonceptet (se Bilaga E - Koncept) förstärktes färgerna på texten för 

att få bättre kontraster som är då hjälpsamt för användare med sämre syn, detta är 

också baserat på feedback från informanter under intervjun. Knapparna på den nya 

designkonceptet är nu större och följer WCAGs riktlinjer om att knapparna måste 

minst vara 44x44 pixlar, detta är för att underlätta för användare både att se och att 

kunna enkelt trycka på knappen, detta är också hjälpsam för användare med till 

exempel darrig hand och som har det svårare gällande precisionen på muspekaren. De 

förklarande texterna som tidigare fanns i varje textruta är nu flyttad över textrutorna 

samt har färgen på de ändrats från grå till svart, gällande färgen så är det för att det 

ska synas mer och ha bättre kontraster och vara till hjälp för användare med sämre 

syn, gällande placeringen av förklarande texten är tanken att den är mer tillgänglig då 

användarna kan se vad som ska skrivas i rutorna oavsett om de har börjat fylla i redan 

eller inte, eftersom i den nuvarande live versionen av sida finns texten inne i varje 

ruta och skulle användaren börja skriva så raderas det förklarande texten och därmed 

om användaren för någon anledning glömmer vad som skulle skrivas så måste de rena 

rutan för att kunna läsa det förklarande texten. När det gäller felhantering på support 

sidan kommer rutan som har felet i samt förklarande texten tillhörande den att lysa 

rött, detta är för att användaren ska uppmärksamma felet på ett enkelt och snabbt sätt 

samt att med hjälp av förklarande texten kunna få en förståelse till hur användaren 

skulle kunna rätta till felet. I designkonceptet har valet av system flyttats upp baserat 

på feedback från informanter, anledningen bakom detta är att informanterna tyckte att 

de ibland kunde missa att välja system eller att de glömmer bort att göra det och 
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därför tyckte att det skulle underlätta om den satte i början då man kan göra valet och 

inte behöva tänka på det mer och kan lägga fokus på att fylla support anmälan istället. 

Sidan i det nya designkonceptet har ett sträck som delar den och som skiljer Support 

delen från Fjärrsupport, detta gjordes baserat på feedback från informanter då de 

nämnde att de hade tyckt om andra supportsidor mer på grund av att de är mer 

fördelat därför placerades linjen på designkonceptet, linjen är också tänkt att den ska 

hjälpa användaren att lägga mer fokus på det de gör, om det är support anmälan eller  

fjärrsupport. Under Fjärrsupport delen finns det också en information ruta där 

användarna kan läsa om uppdateringar eller om det är något som pågår och som är 

bra för användarna att veta, detta är också baserad på feedback från informanter där 

de hade velat få mer information angående uppdateringarna som sker. Utifrån datan 

som samlades in var det flera informanter som tog upp en funktion som de skulle 

kunna kontakta supporten via där de har små frågor som de kände inte kräver en 

anmäla för, denna funktionen är en direkt chattfunktion som är kopplad med 

supporten, därför implementerades en chattruta i det nya designkonceptet som är från 

början nedfälld och finns nära vänstra hörnet i nedre delen av supportsidan, chattrutan 

heter i konceptet “Direkt Support” då den ska förklara för användare att detta är direkt 

chatt med support istället för att skicka anmäla som användarna behöver vänta för att 

få svar på, för att funktionen ska vara lätt synlig så har den bra kontraster med 

bakgrunden samt har den en skuggad bakgrund då det gör att rutan “poppar ut” mer 

och därmed få mer uppmärksamhet. På chattfunktionen ser man en liten cirkel som är 

tänkt att den antingen lyser grönt eller grått, där den indikerar att funktionen är 

tillgänglig att använda när den lyser grönt och att funktionen är inte tillgänglig att 

använda när den lyser grått. Om användaren klickar på chattfunktionen kommer rutan 

and fällas upp där användaren ser en vanlig chatt funktion, användaren ser 

profilbilden på support personen samt vad de skriver bredvid och profilbild på 

användaren (om de är inloggade i systemet) samt vad som de har skrivit samt längst 

ner på chattfunktionen sitter textrutan där användaren skriver meddelandet innan de 

skickar den. Om användaren tycker att det är svårt att fokusera på chatt rutan 

eftersom det finns så mycket i bakgrunden så kan han/hon trycka på ikonen som finns 

till vänster om den gröna cirkeln (se Bilaga E - Koncept). Ikonen gör att chattrutan 

flyttas i mitten av support anmäla delen av sidan samt skuggas allt i bakgrunden 

under denna delen, detta är för att underlätta för användaren att lägga fokus på det 

som de gör medans delen av sidan håller fortfarande rubriken (Supportanmälan) och 

samtidigt har användaren tillgång till Fjärrsupport delen om de skulle behöva den 

medans de pratar med supporten. 
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5 Diskussion  
Som nämnt tidigare så är erfarenhet en påverkande faktor av hur trovärdig en data är, 

att informanterna har stora erfarenheter inom sina arbetsområden samt att de är 

positivt inställda till teknik ökar trovärdigheten av datan som är samlad från de. Alla 

informanter tyckte att supportsidan fungerar väldigt bra, en del av detta kan man 

förknippa med uppbyggandet av sidan, som McCarthy och Wright (2004) beskriver 

att en av de fyra trådar av upplevelse är sammansättning (compositional), den handlar 

om hur de olika delarna hänger ihop, att informanterna tycker att sidan funkar väldigt 

bra kan bero på att, som informanterna nämner, upplägget av sidan är logisk, saker 

finns på ett logiskt ställe och det är enkelt att hitta och förstå. Det handlar också om 

att informanterna har tidigare fått svar och fick problemet löst samt att återkopplingen 

skedde snabbt, detta leder till att informanterna har troligtvis fått en bra upplevelse av 

systemet och därför fortsätter de att använda den och vara nöjda med den, detta kan 

man också se i analysen under upplevelse kategorin där man kan tydligt se att den 

positiva upplevelsen är mycket större än den negativa. Alla informanter tyckte att 

sidan är enkel att använda och att den gör det den ska göra, detta förknippas med 

användarnytta, då den handlar om ifall sidans design har de nödvändiga funktioner 

som hjälper användaren att nå målet och att det ska vara enkelt att göra det. 

Informanterna berättade att designen av sidan har en enkel design men som är tydlig 

och gör att de förstod allt på ett enkelt sätt, samt tyckte de att sidan hade de 

nödvändiga delar för att man skulle kunna skicka en anmäla och få svar med lösning, 

vilket är målet med supportsidan, detta visar på att sidan har aspekter av 

användarnytta. För informanterna så ansågs att man ska få svar samt tid aspekten 

gällande svar återkoppling är de viktigaste delar inom nyttan, vilket betyder att 

önskemålen om en chattfunktion samt att supportsidan ska fylla i informationen 

automatiskt (se Bilaga D - Tematisering: Kategorier) är delar som kan effektivisera 

och förbättra återkopplingen mellan användaren och support personal som i sin tur 

ökar användarnyttan. När det gäller tillgänglighet så tyckte alla informanter som fick 

frågan att dessa aspekter finns, de tyckte att det är lätt att hitta och förstå, text och 

upplägg är förklarande, samt att delarna ligger på logiska platser i sidan, att rutor som 

man ska fylla på supportsidan har förklarande texter och att dessa är på en icke 

avancerad nivå, alla dessa delar är delar som finns inom tillgänglighet och WCAG 2.0 

riktlinjer. Att informanterna tyckte att allt är bra och fungerar på ett bra sätt stämmer 

men det kan fortfarande bli bättre på vissa delar, det var något som vissa användare 

påpekade då de kom fram med förslag och önskemål (se Bilaga D - Tematisering: 

Kategorier), dessa förslag tycktes däremot inte vara kritiska utan bara förbättrande, 

detta visar att man kan till exempel öka tillgängligheten eller användarnyttan på sidan 

som i sin tur leder troligtvis till en bättre upplevelse som då leder till att produkten 
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används mer, eftersom om till exempel tillgängligheten ökar på en webbplats då ökar 

effektiviteten och upplevelsen blir bättre, som det beskrevs tidigare i rapporten där 

Schmutz, Sonderegger och Sauer (2016) förklarade att tillgänglighet är inte bara för 

användare med funktionsnedsättningar och det bevisade de i sin forskning, detta tyder 

på att alla dessa delar går hand i hand med varandra. Om produkten har bra nivå av  

tillgänglighet så kan den leda till att den gör uppgifter på ett snabbare sätt än om 

produkten inte har tillgänglighetsaspekter, och om produkten är effektivare så är det 

större chans att användarna dras till den och väljer den över en sämre produkt och om 

användarna är nöjda med produkten leder det till bättre upplevelse.  

 

Den induktiva arbetssättet hjälpte med skapandet av av en generell teori utifrån de 

empiriska studierna. De tidigare forskningar gav mig en bättre bild av de viktiga 

områden inom projektet samt så var resultaten av analyserad data en viktig del som 

ledde till bättre förståelse av användarna och deras behov, vilket var målet med  

semistrukturerade intervjuer. Resultaten som jag fick utifrån intervjuerna och 

kodningen visade att informanterna var nöjda med sidan som undersöktes. Utifrån 

resultatet kunde man också se de olika faktorer som gjorde att dessa informanter var 

nöjda, som till exempel användarnytta och användarupplevelse. 

  
 

5.1 Metodreflektion  

För denna studien så valdes intervjuer som primär datainsamlingsmetod, detta bidrog 

till att skapa en förståelse för användarna, deras behov och upplevelser. Utöver 

intervjuer var tanken att det ska också finnas någon typ av observationer också som 

en kompletterande metod för en bättre validitet, samt skulle jag få in information om 

vad användaren tycker samt hur de gör det. Det som blev tillslut var att det bara blev 

intervjuer som gick på distans då jag inte lyckades få intervju i närheten där jag kunde 

träffa informanten, detta bidrog till att observations delen föll lite bort redan där, 

utöver det så föll den bort helt då det inte gick att på något sätt se vad informanterna 

gör under intervjun då till exempel de skulle visa hur en scenario går till när de gör en 

support anmäla, detta var på grund av teknisk strul gällande användningen av 

skärmdelnings program som TeamViewer eller att det inte fanns möjligheten för 

informanterna att till exempel ha skype samtal. Jag lyckades utföra sju intervjuer 

vilket var okej, dock hade jag hoppats på att få in åtta till tio intervjuer då det är en 

bra siffra för att man ska kunna göra en generalisering som Nyberg och Tidström 

(2010) nämner, anledningen till att jag inte fick in så många intervjuer var på grund 

av att några informanter inte hörde av sig för att bestämma tid även fast de valde att 

delta i studien tidigare, därför blev beslutet att utföra och nöja mig med de 
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intervjuerna som jag hade eftersom jag är begränsad av tiden och inte kan vänta 

länge. 

 

När det gäller resultaten som jag fick ut från intervjuerna så är det troligtvis att de kan 

ha blivit påverkade av hur intervjuerna utfördes, vilka frågor ställdes och hur de 

ställdes, antal intervjuer, deras erfarenhet samt vilken del av systemet som studien 

handlade om. Gällande intervjuerna så skedde de på distans via telefon, detta kunde 

redan där ge en annorlunda data jämfört med till exempel intervju på plats, detta är på 

grund av faktorer som  informantens uttryck när de svarade på frågorna, jag kunde till 

exempel inte se om de såg frustrerade ut när de visade hur de gjorde för att skicka 

anmälan, detta kunde ge mer information om verkligheten gällande upplevelsen samt 

kunde informanterna hoppa över delar som de kanske anser vara små när de berättar 

om scenariot, eller att de berättar något men i verkligheten gör annat utan att tänka på 

det. När det kommer till frågorna så kunde frågorna kännas generella och därför får 

informanterna att svara på ett generellt sätt, detta kunde leda till att jag inte får rikare 

data samt att informanterna kanske hoppar över detaljer, något annat som har spelat 

roll för hur det insamlade datan blev är att frågorna ändrades efter några intervjuer då 

jag märkte att jag inte fick svar på allt eller att jag kände att informanterna 

misstolkade frågan. När det gäller antal intervjuer så tror jag att den var bra men att 

det skulle behövas fler för att man ska kunna göra en bra generalisering. En stor 

anledning till att datan inte var lika rik som man skulle vilja ha den var på grund av 

vilken del som var inblandad i studien, eftersom supportsidan är inte stor och 

innehåller bara det nödvändiga så hade informanterna i kombination med frågorna 

inte mycket att berätta dock så berättade några informanter att det skulle finnas mer 

att ta upp om detta handlade om deras system som de använder som har koppling till 

supportsidan. 
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6 Avslutning 

Syftet med projektet gick ut på att undersöka och få bättre förståelse för 

tillgänglighet, användarnytta och användarvänlighets områden för att kunna 

undersöka faktorer som påverkar användarens upplevd användarnytta av en webbsida, 

mer specifikt en supportsida, utifrån vänlighet- och tillgänglighetsaspekter. För att 

uppnå detta, ställdes frågan:  

 

“Vilka faktorer påverkar upplevd användarnytta för användare av en supportsida 

utifrån användarvänlighet och tillgänglighet?” 

 

Projektet gjordes med hjälp av en kvalitativ studie som inkluderade användare som 

hade bra erfarenhet av supportsidan som projektet berör. För att samla in datan så 

utfördes det sju semistrukturerade intervjuer som tog plats på distans. Frågorna som 

ställdes var baserade på litteratur samt WCAG 2.0 ramverket. Intervjuerna 

transkriberades, kodades samt tematiseras med hjälp av teman från teorin. Baserat på 

det tematiska analysen togs ett konceptförslag fram som visualiserats i detaljerade 

mockups och som innehöll de kritiska funktionerna för att uppnå målen. 

 

6.1 Slutsats 

Utifrån studien fick man svaret på forskningsfrågan, faktorerna som studien visade 

påverkar användarnyttan är hur enkelt supportsidan är att förstå och använda samt att 

det inte ska vara många steg, gällande tillgänglighets delen så var det viktigt för 

användarna att kunna navigera sig enkelt och att det fanns förståeliga förklaringar. 

Utöver dessa delar så var det viktigt för användarna att processen sker snabbt, 

gällande anmälan och svar momenten. Koncepten som togs fram var baserad på datan 

tagen från informanterna och försökte täcka alla delar som togs upp dock fanns det 

ingen möjlighet för att genomföra en användartest för att kunna verifiera att den 

verkligen uppnår användarnas behov. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

För att få ett bättre resultat uppmuntras vidare forskningar kring området. Förslag 

som kan göra studien bättre och troligtvis leda till bättre resultat är att använda flera 

och bättre frågor vid datainsamlings tillfälle, flera intervjuer behövs då observationer 

är något som anses vara viktig för rikare data. Ett annat förslag är att göra 

användartester med det nya koncepten för att till exempel bekräfta att den uppnår 
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användarnas behov och om inte hur den skulle kunna förbättras. Detta kan bidra till 

större förståelse för faktorerna som påverkar upplevd användarnytta utifrån 

användarvänlighet och tillgänglighet. I denna studien begränsades datainsamling till 

användare utan någon typ av funktionshinder, i framtiden kan användare med 

funktionshinder som kanske använder sig av liknande system involveras då detta kan 

ge en ökad validitet av data eftersom man troligtvis kommer få rikare data angående 

tillgänglighet.
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Bilaga A – Informerat samtycke. 

Informerat Samtycke  

 
Mitt namn är Saman Alkaptan och jag är student på programmet Interaktionsdesign 
vid 
fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 
  
Jag utför en studie som fokuserar på de faktorerna som påverkar upplevd 
användarnytta 
utifrån användarvänlighet och tillgänglighet.  Målet är att samla in data angående hur 
ett program upplevs och vad som kan förbättras och därefter skapa ett nytt koncept 
som är 
baserad på resultaten. Frågorna kommer att ställas enligt en semistrukturerad intervju 
vilket 
betyder att intervjun är öppen för att uppmuntra till en dialog. 
  
Det program som jag vill analysera är supportprogrammet som 2Bra System AB 
använder för att hantera supportfrågor för Accorda, FerieBas och MatchaNu. Du är 
utvald eftersom du har erfarenhet av detta program. 
  
Du har rätt att avbryta intervjun när som helst. Du har även rätt att inte svara på någon 
specifik fråga. Om du inte förstår någon term eller fras kommer dessa att förklaras för 
dig. 
Jag kommer att ställa frågor som är öppna där du får berätta om dina erfarenheter 
som en 
användare av supportsidan. Ibland kan även följdfrågor ställas för att jag ska få en 
djupare 
förståelse av dina upplevelser. 
  
Denna intervju kommer att spelas in om du ger ditt godkännande. Ingen personlig 
information, person eller aktivitet kommer kunna identifieras direkt från intervjuerna 
och all information kommer att hanteras konfidentiellt. Efter intervjun kommer 
insamlad data att 
transkriberas och analyseras för att söka efter samband mellan signifikant 
data. Dessa samband kommer sedan att rapporteras i slutrapporten. Data från 
intervjun 
kommer inte att tilldelas företaget eller någon annan, däremot kan den transkriberade 
datan delas med opponenter och examinator för kursen. 
  
Intervjun uppskattas ta cirka 30 min. kom ihåg att du kan avbryta intervjun 
närsomhelst. 
Om något ovanstående är oklart, fråga gärna. 
 

  



 

   
 

Bilaga B – Intervju frågor. 

 
Bakgrund och erfarenhet 

 Ålder? 

 
 Utbildning? 

 
 Bakgrund? 

 
 Inställning till teknik i vardagen? (varför?) 

 
Om sidan 

 Vad tycker du om sidan? (varför?) 

 
Användarvänlighet 

 Tycker du att den är användarvänlig? (varför) 

 
Tillgänglighet 

 Finns det tillräckligt med tillgänglighetsaspekter ? (varför) 

 Förståeligt och ej avancerad nivå ? 

 Information på rätt plats ? logiska plats ? 

 Enkelt att navigera ? 

 Tillräckligt stora knappar ? 

 Fel visas tydligt och är förståligt ? 

 Informationen syns enkelt ? 

 Kontraster ? 

 Text storlek ? 

 Tillräckligt med tid för att läsa ? (ingen tidsbegränsning ?) 

 Tid mellan svar (innan ärendet avslutas) 

 
 Förbättras på vilket sätt ?+ 

 
Scenario 

 Hur går det till? 

 Vad är det du tittar efter? (varför?) 

 
 Några problem? / Några frustrationer? (varför?) 

 
 Vad är bra/dåligt, varför? 

 
 Egna lösningar? 

 
 Hur ofta görs det? 

 
 Vad skulle underlätta processen? 

 
 Hur går det till vid svar? 



 

   
 

 
 Hur känner du kring sättet du får svar på ? 

 hur skulle du vilja få svar / skicka svar ? 

 vad skulle underlätta läsandet av svaret ? 

 
 Någon tillfälle där problem träffade? 

 
 Andra supportsidor ni tycker om ? (varför?) 

 
 Vad är det du anser vara viktig på en sådan hemsida ? (varför?) 

 
Avslutning 

 Ändringar du vill se? (varför?) 

 
 Några designförslag ? 

 
 Tips för mig (tankar angående utförandet av intervjun, konstruktiv kritik) ? 

 

  



 

   
 

Bilaga C – Analys/Kodning av data 

 

  



 

   
 

 



 

   
 

 

 
  



 

   
 

Bilaga D - Tematisering: Kategorier 

 

4.1.6 Önskemål/Förslag 

Önskemål/Förslag är en kategori som innehåller de olika förslag eller önskemål som 

informanterna kom fram med under intervjun. Dessa förslag/önskemål handlade om 

delar som skulle kunna förbättra användarnyttan eller tillgängligheten på supportsidan, 

dock tyckte inte informanterna att dessa punkter var något kritiskt utan att de är bara 

pluspoäng till support sidan om dessa punkter fanns med. Fyra informanter nämnde att 

de skulle tycka att det är bra om det fanns någon typ av en chattfunktion där de skulle 

kunna ställa små frågor som de anser att det inte behöver skickas som en anmäla. Två 

informanter tyckte det skulle hjälpa om programmet/supportsidan känner av att de är 

inloggade i systemet och därmed fyller i automatiskt åt de när de ska skicka in en 

support anmäla. 

 

4.1.7 Övriga punkter 

Övriga punkter är en kategori som handlade om synpunkter som tycktes vara viktiga 

men som inte riktigt passade in under de tidigare nämnda kategorier, exempel på dessa 

synpunkter är att varför vissa informanter tyckte att det är smidigare att ha en 

chattfunktion i supportsidan tillsammans med den vanliga nuvarande sättet att kontakta 

supporten med, där informanterna förklarade att en chatt funktion skulle vara bra för 

att lösa små problem och den vanliga support anmälan är bra för att lösa större problem 

där det kanske skulle kräva mer tid för att undersöka. 

  



 

   
 

Bilaga E – Koncept 
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