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Abstrakt/Abstract 
Hemsidan handgjordasaker.se är en Internetmarknadsplats som tillhandahåller tjänsten 

för försäljning av handgjorda produkter. Detta projekt syftar till att ge förslag på hur 

anpassningar av hemsidans funktionalitet kan göras för att skapa en mer 

användarcentrerad hemsida. Genom att använda personifieringsprocesser har sidans 

gränssnitt presenterats på ett sätt som sätter användaren i fokus och med hjälp av 

utökade funktionaliteter erbjuder användaren möjlighet till att själv påverka och anpassa 

innehållet på hemsidan. Resultatet presenterades i form av ett ramverk för interaktion 

där fokus låg på avdelningar med produkter och användarprofiler.    

The webpage handgjordasaker.se is an online marketplace providing service for the sale 

of handmade products. This project aims to provide suggestions on how adaptations of 

the site's functionality can be done to create a more user-centered webpage. By using 

personalization processes, sites interfaces is presented in a way that puts the user in 

focus and with the help of expanded functionality offers the user the opportunity to 

self-influence and adapt the content on the website. The results were presented in the 

form of a framework for the interaction where the focus was on products user profiles. 

 

Nyckelord: Internetmarknadsplats, handgjorda, saker, personifiering, personalization  
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Förord 

Detta projekt är ett examensarbete i informatik vid Högskolan i Kalmar. Uppdraget som 

ligger till grund för det här projektet kom från företaget Handgjordasaker där man idag 

anser att brist på produktfokusering är orsaken för den låga besöksfrekvensen på sidan. 

Därför vill man studera vilka anpassningar som kan tillföras sidan för att göra den mer 

attraktiv för målgruppen.  

Tack till följande personer vilka hjälpt mig under projektets gång: 

• Morgan Rydbrink för all hjälp under examensarbetet  

• Examinator Peter Adiels 
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1. Introduktion 
Handgjordasaker.se är en hemsida som tillhandahåller tjänsten för annonsering och 

försäljning av handgjorda produkter skapade av privatpersoner och företag i Sverige. 

Hemsidan lanserades i september 2008 som ett pilotprojekt och har i skrivandets 

stund över 130 registrerade användare. Inspirationen till att bygga en sådan hemsida 

kom från den amerikanska motsvarigheten etsy.com som idag är en av världens största 

Internetmarknader för handgjorda saker.  

Till skillnad från klassiska e-handelsplatser där stor fokus läggs på köpare är 

handgjordasaker.se en marknadsplats där samspelet mellan köpare och säljare spelar en 

avgörande roll för sidans utveckling. Säljarnas förmåga att presentera sina handgjorda 

produkter liksom köparnas förmåga att ta till sig den information som presenteras 

ligger som grund för att ett köp ska genomföras. Det här projektet fokuserar i första 

hand på målgruppen säljare som i det här fallet är de användare som registrerat ett 

konto på hemsidan i syfte att sälja sina handgjorda produkter. Eftersom man hittills 

inte har haft någon kontakt med dessa användare vill man nu genom en undersökning 

ta reda på deras erfarenheter, förväntningar, synpunkter och önskningar och utifrån 

denna undersökning föreslå funktioner och designförbättringar som kan tillföras sidan. 

Vidare kommer hemsidans befintliga innehåll att studeras utifrån de teorier som 

beskriver hur personifiering av webbplaster görs för att kartlägga vilka anpassningar 

kan ge ökade användaraktiviteter.  

I denna rapport studeras ett antal personifieringsprinciper som kan tillämpas på 

Internetmarknadsplatser för att optimera dess innehåll och bättre matcha användarnas 

behov. Problematiken som undersöks baseras på vad en användare vill se när den 

besöker sidan, hur den själv kan påverka innehållet och vad dessa anpassningar kan ge 

för resultat för den enskilda användaren liksom hemsidans framtida utveckling.          

Problematiken i detta projekt kretsar kring den låga användaraktiviteten på hemsidan. 

Genom att klargöra vilka förändringar hemsidans nuvarande användare vill se och 

vilka andra anpassningar kan tillföras sidan är målet att presentera ett förslag som ska 

bidra till ökad användaraktivitet och besöksfrekvens. Denna problematik beskrivs 

närmare i nästa kapitel.  

Syftet med detta projekt är att presentera ett förslag på personifiering för de sidor som 

berör användarprofil och produktvisning.  
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1.1 Hypotes och målformuleringar 

Forskningsproblemet som ska besvaras i detta projekt handlar om att ta reda på vilken 

eller vilka personifieringsprinciper bäst lämpar sig för hemsidan handgjordasaker.se 

och hur dessa ska implementeras för att skapa en mer användarcentrerad sida där 

produkter och användarprofiler sätts i fokus.  

Målet man vill uppnå med studien är att klargöra hur användarna upplever hemsidan 

som helhet, vilka anpassningar kan göras på användarprofilen för att ytterligare 

personifiera denna avdelning, vilken nytta användarna har av de funktioner som 

erbjuds på sidan samt vilka faktorer och funktioner enligt användarna kan bidra till 

ökad försäljning av de annonserade produkterna. De frågorna som ställs här är: Hur 

ska avdelningen profilsidan/kundprofil anpassas för att bäst matcha användarnas 

behov? Vilka funktioner bör denna avdelning innehålla? Kan funktioner som ger 

användaren möjlighet till att själv anpassa sin profil öka deras aktivitet och intresse för 

sidan?  Hur ska dessa funktioner anpassas? Kan denna typ av personifiering tillämpas 

på andra hemsidor för att öka deras användaraktiviteter eller besöksfrekvens?   

1.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts i detta projekt är följande: 

• Enkätundersökning – Denna undersökning avgränsas endast till de redan 

registrerade användarna  

• E-post - Undersökningen genomför endast via e-post då finansieringen inte 

tillåter resor eller postutskick   

• Programmering – I projektet kommer ingen programmering av sidans 

funktioner att göras då tillräckliga kunskaper inom området saknas  

• Design – Inget designförslag kommer att tas fram då tiden för projektet är 

begränsad till endast tio veckor 

• Endast produktavdelning – Projektet avgränsas till att endast undersöka de 

sidor där produkter visas 
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2. Teori 
I denna teoriavdelning tas upp teorier som användas för att genomgöra enkätundersökningar, teorier 

som används för identifiering av personifieringsnivåer samt teorier som används vid framtagning av 

ramverk för interaktion.  

På handgjordasaker.se kan alla användare ladda upp obegränsat antal produkter, skapa 

en användarprofil med information om sig själva eller sin verksamhet, prissätta 

produkterna och bestämma hur dessa ska levereras och inom vilken tidsram. Som 

registrerad användare kan man vidare via hemsidan ta kontakt med övriga användare, 

göra inlägg i forumet, tipsa om kommande kurser, events, utställningar och träffar. 

Hemsidan handgjordasaker.se är byggd i Joomla CMS och använder sig av 

komponenten AdsManager för hantering av annonser samt CommunityBuilder för 

hantering av användarkonton. På sidan kan man idag annonsera i 25 olika 

annonseringskategorier. En besökare kan genom att registrera ett konto bli medlem 

och få tillgång till alla sidans funktioner.  

2.1 Enkätundersökning 

I detta kapitel tas upp tekniker som är användbara vid genomförande av enkätundersökningar. 

Fokus ligger på att formulera och ställa frågor, göra ett undersökningsupplägg samt analysera svaren.  

 

Det första steget i en enkätundersökning bör precist definiera vilken information eller 

vilken kunskap undersökningen ska inbringa. Genom att definiera målet i ett fåtal klara 

och koncisa meningar skapar man en god grund för att hålla frågeformulering 

målinriktad. Specifika intervjufrågor bör inte formuleras förrän målet med 

undersökningen är definierat. Varje gång en fråga skrivs ska man fråga sig ”Varför vill 

jag veta det?” och ”Hur kommer jag att använda den här informationen?” (Sudman-

Bradburn-Wasnik).  

Vad är en bra fråga?  

Enligt boken ”Asking Questions” är svaren följande: 

- en fråga som inbringar ärligt och precist svar 

- en fråga som frågar efter ett svar i en dimension 

- en fråga som kan anpassas till olika typer av respons 

- en fråga som använder specifikt, enkelt språk 
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- en fråga som producerar variation i svaren 

- en fråga som minimerar sociala önskningar/begär  

- en fråga som är testad innan  

När respondenten är bekymrad över konsekvensen av att svara på frågan kan det leda 

till att svaret inte blir trovärdigt. I boken tas det upp en social aspekt, Social Önskvärdhet, 

där respondentens beteende studeras utifrån termer: socialt önskvärda och socialt 

oönskade.. I det första fallet där social önskvärda beteende studeras försöker 

respondentens presentera sig själv för intervjuaren på ett sätt som återspeglar något 

positivt om denne. För den här typen av beteendet bör det först ställas frågor om 

deras vanliga eller typiska beteenden ”Har du någon gång varit engagerad i problemet?” och 

senare fråga  ”Är du engagerad i problemet nu?”. I det andra fallet där social oönskade 

beteende studeras, känner sig respondenten hotad av frågorna och benägenheten att 

underskatta eller överskatta problemet ökar. För det socialt oönskade beteendet bör först 

ställas frågor om deras nuvarande engagemang i problemet och sedan frågas om deras 

vanliga eller typiska beteenden.   

Skillnad mellan öppna och slutna frågor 

Frågorna kan delas in i öppna frågor, där respondentens är fri att ge sitt eget svar på en 

fråga, eller slutna frågor, där ett val av förutbestämda svar ges. Öppna frågor är 

användbara för att identifiera ett antal möjliga lösningar där inga tidigare uppgifter 

finns. Öppna frågor ger också respondentens en möjlighet att framföra sina egna 

åsikter om ett ämne. Den största nackdelen med öppna frågor är att de tar längre tid 

att slutföra, särskilt för mindre artikulera ämnen, och detta kan innebära att de blir 

lämnade obesvarade. Det är också svårare att koda svaren för öppna än slutna frågor.  

Slutna frågor är snabbare att fylla i och lättare att koda. Svaren på slutna frågor kan ges 

i form av en skala där alternativen kan exempelvis vara: Instämmer helt, Instämmer 

delvis, Instämmer inte, Vet ej. Det är viktigt att inse att ju mer komplicerat svaret på 

en fråga är desto mindre troligt är det att få den avslutad. Samtidigt blir också kodning 

av data svårare. Även om slutna frågor tenderar att ge bättre svarsfrekvens finns det en 

risk att vissa respondenter leds in att ge ett svar som de inte vill eftersom deras svar 

inte är med på listan. Det är därför viktigt att se till att hela skalan av svarsalternativ 

ingår för varje fråga. Det är också en bra idé att införa ytterliggare en kryssruta för att 

täcka alla eventualiteter, i exempelvis svar på frågor där det finns en lista över möjliga 

lösningar. 
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Förberedelser inför en enkätundersökning 

Enligt Sudman-Bradburn-Wasnik kan förberedelserna inför en undersökning göras på 

följande sätt: 

1. Formulera vilka resultat ska uppnås med undersökningen    

2. Sök efter liknande undersökningar i databaser och på Internet 

3. Rita utkast till en ny undersökning eller modifiera den existerande 

4. Rangordna frågor  

5. Formatera frågor 

6. Förutsäg tänkbar respons  

7. Skriv en enkel intervjuinstruktion för undersökningen  

8. Testa frågor på vänner, släkt, kollegor (utvärdera svaren/omformulera frågor) 

9. Pilottesta frågorna på en liten grupp (20-50 personer) 

10. Analysera svaren och eliminera frågor vars svar inte bidrar till att den specifika 

informationen erhålls. Granska frågor som orsakar svårigheter.  

11.  Formulera de slutgiltiga intervjuinstruktionerna och intervjufrågorna  

12. Under intervjufasen, var beredd på att snabbt kunna agera vid eventuella problem 

13. När undersökningen är klar, analysera svaren och se till att ta reda på om 

intervjupersoner upplevde några svårigheter som kan påverka analysen 

Analys av enkätsvaren 

Vid analys av enkätdata är det särskilt viktigt att hänvisa till det ursprungliga syftet med 

studien och de antaganden som skulle testas (Dr A. Williams). Analysen kan delas upp i 

följande steg: 

• Beskrivande analys: Framställer fördelningen och antal svar för varje variabel 

och granskar data för asymmetri.  

• Kategorisering: För att presentera statistiken på ett bra sätt grupperas data i 

kategorier utifrån de mest förekommande fallen, exempelvis åldrar i 

åldersgruppen. 
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• Avvikelseanalys: Genom att ställa upp korstabeller undersöks samband mellan 

rörliga och icke rörliga variabler. Med hjälp av en avvikelseanalys kan nya 

trender identifieras.  

• Regressionsanalys: Denna metod används för att skapa en ekvation som 

beskriver sambandet mellan två variabler, den oberoende och den beroende 

variabeln. Regressionsanalys innebär också att uppskatta värdet för den 

beroende variabeln genom att välja ett värde för den oberoende variabeln. 

Inom regressionsanalys skapas en regressionsekvation som beskriver 

sambandet mellan två variabler. En regressionsekvation kan ritas upp som en 

linje i ett diagram.  

2.2 Användaranpassning av webbplatser 

I detta kapitel tas upp teorier som beskriver hur användaranpassningar av webbplatser 

kan göras. Termen användaranpassning nämns också som personifiering och går ut på 

att presentera innehållet på ett sådant sätt som bäst matchar användarens behov, 

intressen och förväntningar (Schubert & Koch). Det är mycket viktigt att poängtera att 

personifiering av webbplatser kan göras på flera olika sätt och är direkt beroende av 

användarens interaktion med webbplatsen. På exempelvis en e-handelsplats som säljer 

böcker kan personifieringen göras genom att specifika böcker rekommenderas utifrån 

användarens tidigare köp. I det här fallet sker personifieringen genom att systemet 

sparar data om användaren och presenterar de objekt som det tros kan intressera 

användaren. En annan typ av personifiering kan göras genom att låta användaren själv 

anpassa de objekt som presenteras på sidan. Genom att exempelvis låta användaren 

ändra färg, typsnitt eller byta plats på de objekt som presenteras görs en personifiering 

(Cooper). Personifiering kan också uppnås genom disposition av objekt där relationen 

mellan objekt minskas och/eller förbättras. Detta kan uppnås genom att exempelvis 

gruppera liknande objekt, byta plats på dessa för att minska avstånd mellan de som hör 

ihop eller genom att helt ta bort de objekt som inte står i relation till andra. Dessa 

objekt kan också betraktas som brus. Alltså kan personifiering göras dels genom att 

med hjälp av avancerade systemet presentera objekt utifrån användarens tidigare 

aktiviteter, genom att låta användaren själv påverka de presenterade objekten eller 

genom disposition av objekt.  

Enligt Cooper beskrivs termen personifiering som dekoration av permanenta objekt. 



 7 

Personifieringen äger rum i en miljö där användaren arbetar på ett trivsamt och 

välbekant sätt. Med dekoration av permanenta objekt menas egentligen den 

konfiguration som användaren tillåts göra för att anpassa gränssnittets uppbyggnad 

och dess visuella presentation utifrån egna önskemål. En klar personifiering uppstår 

exempelvis när användaren ändrar färg på ett objekt eller ändrar en bakgrundsbild. 

Operativsystemet Windows ses som bra exempel på en miljö med stora 

personifieringsmöjligheter. Här kan användaren ändra färg på nästan alla 

komponenter, ändra typsnitt, storlek på typsnittet och mycket mer. Enligt boken 

About Face ska verktygen för personifiering vara enkla att använda, erbjuda möjlighet 

till förhandsgranskning och lätta att återställa.  

Personifiering enligt Schubert & Koch handlar om att utifrån användarens 

användarprofil selektera och filtrera de objekt som visas. Dessa objekt kan 

personifieras utifrån: av användaren manuellt inmatade data eller data som spåras i 

systemet baserad på tidigare användaraktiviteter. På en e-handelsplats kan enligt 

Schubert & Koch tre nivåer av personifiering identifieras:  

1. Identisk presentation för alla användare 

2. Personifiering via kategorier 

3. Individualisering 

 

 

Figur 1. Tre nivåer av personifiering enligt Schubert & Koch 

1. Det enklaste och minst personifierade presentationssättet är via satiska sidor. Här 

presenteras objekten identisk för alla användare och vid alla aktiviteter. Den här 

delen av e-handelsplatsen saknar automatiserad funktion för identifiering av 

användare och systemet använder sig inte av någon befintlig användarprofil för att 

visa anpassade objekt.  

 

2. Det fösta steget mot personifiering av objekt är kategorisering och klassificering av 

användare i olika grupper. Den här delen av e-handelsplatsen visar objekt baserade 
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på informationen i användarprofilen som beskriver användarens grupptillhörighet. 

Kategoriseringen görs utifrån gruppens gemensamma faktorer som exempelvis: 

land, ort, kön, ålder, intressen.  

 

3. Individualisering är den högsta personifieringsgraden och syftar till att presentera 

objekt som är skräddarsydda för en specifik användare. Utifrån data från den 

personliga användarprofilen och data som spåras i systemet baserad på tidigare 

användaraktiviteter, presenteras objekt som bäst matchar användarens 

användningsmönster.  

 

Användarprofilens vikt vid personifiering 

Grundidén för personifiering enligt Schubert & Koch går ut på att lära in användarens 

handlingssätt och sedan använda denna information för att presentera skräddarsydda 

objekt. För att kunna presentera dessa skräddarsydda objekt och lära in användarens 

handlingssätt skapas en användarprofil där all data om användaren lagras. Eftersom det 

är med hjälp av användarprofilen som personifiering möjliggörs är det viktigt att 

studera hur en användarprofil är uppbyggd och hur data för att visa personifierade 

objekt bearbetas. Denna process beskrivs i fyra steg: 

- 1. Modelling Customer Profiles (Requirements Analysis) 

- 2. Data Input 

- 3. Data Processing 

- 4. Information Output 

Figur 2. Modellering av användarprofil 

Modelling Customer Profile (Requirements Analysis)    

För att kunna visa anpassat innehåll för just en specifik användare behöver man i 

första steget modellera en användarprofil. Vid modellering av användarprofiler tas det 



 9 

hänsyn till informationen som användaren matar in manuellt (explicit) och 

informationen som systemet förstår utifrån användarens tidigare aktiviteter på sidan 

(implicit). I tabellen nedan presenteras ett antal parametrar som används vid 

modellering av användarprofiler för e-handelsplatser.   

Figur 3. Implicit och explicit data i användarprofilen 

 

Data input 

Den uttalade eller explicita metoden samlar in information om användaren genom att 

ställa frågor, be användaren fylla i användarprofilen, rösta eller ge feedback. Den 

implicita eller underförstådda metoden samlar in information genom att lyssna 

på/övervaka användaren. Många av dagens e-handelsplatser har automatiserade 

system som kan logga användarens aktiviteter på sidan och presentera objekt som 

matchar dessa aktiviteter. Den erhållna informationen om användaren lagras i 

användarprofilen.   

Data Processing 

I den här processen klassificeras användaren i stereotyper eller intressegrupper. Hur 

data bearbetas beror på hur mycket systemet har lärt från interaktionen med 

användaren. En återkommande användare lämnar fler ledtrådar i systemet och kan 

därför presenteras mer personifierade objekt. 
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Information output 

Den informationen som matas ut eller de objekt som visas på sidan genomgår en 

filtreringsprocess. De två generella filtreringsmetoderna för visning av objekt är 

innehållsbaserad filtrering och kollaborativ filtrering. Med hjälp av innehållsbaserad 

filtrering visas objekt utifrån deras meta beskrivningar eller beskrivningar i själva 

innehållet medan i metoden för kollaborativ filtrering visas objekt utifrån dess likheter 

med andra objekt. Den sistnämnda metoden kallas även matchningsmetoden.   

Personifieringskategorier 

Daniel E. O'Leary från University of Southern California myntade frasen "AI 

Renaissance" under 1997, för att beskriva hur artificiell intelligens (AI) kan göra 

Internet mer användbart. Personifiering sägs vara en del av denna renässans. Enligt Dr 

Marrey Turoff (Personalization in user interface) kategoriseras personifieringen i fem 

kategorier för att bäst förklara de olika händelserna i processen. 

• Personifiering av länkar 

Denna tillvägagångssätt går ut på att välja ut de länkar som är mest relevanta 

för användaren, att ändra det ursprungliga navigeringsutrymmet och minska 

eller förbättra relationer mellan objekt. E-handelsplatser använder 

länkpersonifiering för att rekommendera produkter baserade på kundens 

tidigare köp eller för att kategorisera kunden utifrån bedömningar och åsikter.  

   

• Personifiering av innehåll 

När innehållet blir personlig kan användargränssnitt presentera olika typer av 

information för olika användare. Denna strategi går ut på att möta 

användarnas intressen och behov utifrån kategorisering eller gruppindelning. 

 

• Personifiering av kontext 

Strategi för personifiering av kontext används när samma information kan nås 

i olika situationer. Personifierad kontext är en grupp objekt som delar samma 

egenskaper.  

 

• Auktoriserad Personifiering 

I anpassade användargränssnitt kan olika användare ha olika roller. 

Exempelvis kan olika användare ha olika behörigheter och tillåtas endast 

visning av specifika objekt. 
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• Humaniserad Personifiering 

Denna metod syftar till att tillföra en artificiell anpassning (AI) och kunna 

kommunicera med användaren på ett intelligent sätt. Exempelvis kan systemet 

fråga användaren: ”Hej John, hur mår du idag?". Denna metod är mycket 

komplex men börjar dyka upp på alltfler hemsidor. Posten.se använder denna 

personifieringsmetod för att ge kundsupport.  

2.3 Interaktion 

I detta kapitel tas upp teorier som beskriver tillvägagångssättet vid skapande av 

ramverk för design. Dessa teorier beskriver hur struktureringar och grupperingar av 

objekt görs utifrån användarvänlighetsprinciper och presenteras i form av skisser.  

Ett ramverk för design definierar enligt Allan Cooper (About Face) en övergripande 

struktur för användarens upplevelser, funktioner och interaktiva beteenden. De 

element som finns grupperas utifrån deras förhållande till varandra. Liknande objekt 

gruppers och presenteras i samma behållare. Om man exempelvis designar ett hus ska 

man i detta skede definiera: vilka rum det ska finnas, hur dessa ska vara placerade i 

förhållande till varanandra och ungefär hur stora de ska vara. Processen för att skapa 

ett ramverk för interaktion beskrivs enligt Cooper i följande sex steg:  

1. Definition av form, utseende och metoder för att ge input till systemet 

Det första steget i skapandet av ett ramverk för design går ut på att definiera form, 

utseende och metoder för produkten som skall designas. Vid definiering av form ska 

man fråga sig hur resultatet kommer att synas. Kommer resultatet att visas på en 

högupplöst datorskärm eller i en mobiltelefon med en liten skärm? Vidare ska 

produktens grundläggande utseende definieras samt metoder för att ge input till 

systemet fastställas. Här ställs frågor som: I viken miljö kommer produkten att 

användas? Finns det några begränsningar som är extra viktiga? Hur mycket 

uppmärksamhet kommer användaren ha vid produkten när den används? Hur svarar 

produkten på denna uppmärksamhet? På vilket sätt kommer användaren att ge input 

till produkten?  

2. Definition av funktions- och dataelement 

I den här fasen av processen definieras de funktioner och data som ska presenteras. 

De frågor som ställs här är: vilken sort data kommer det att finnas i produkten (foton, 
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e-post, databaser, ordrar)? Vilken av dessa kommer användaren att ha direkt kontakt 

med? Vilken relation finns det mellan de olika datatyperna?  

3. Ta fram funktionella grupper och hierarki i gränssnittet 

I denna fas grupperas olika element i enheter. För att skapa hierarki mellan dessa 

enheter ställs följande frågor:  

Vilka element fungerar som behåller för andra element?  

Hur ska dessa behållare grupperas?  

Vilka element används tillsammans?  

Vilka design- och interaktionsprinciper bör användas?  

Påverkar användarens mentala representationer detta?   

4. Göra en första skiss över ramverket för interaktion 

Denna fas kallas också box-stadiet och är en enkel första skissning av gränssnittet. 

Skissen ska beskriva hur olika element förhåller sig till varandra, hur dessa element är 

grupperade och hur de ska presenteras för användaren. I det här stadiet skapas den 

första visuella presentationen av gränssnittet.  

 

      

Figur 4. Ett exempel på hur ramverk för design kan skissas 

 

5. Skapa nyckelvägsscenarier 

Efter att ha skissat den första bilden på de element som ska finnas med och hur dessa 

ska grupperas i förhållande till varandra skapas nyckelvägsscenarier. Dessa scenarier 

ska visa hur en användare integrerar med gränssnittet och studera de aktiviteter 
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användaren utför. Det är den faktiska interaktionen mellan användaren och 

gränssnittet där användarens språk och aktivitetsnivå definieras.  

6. Kontrollera design och validering 

Genom att kontrollera och validera designen eliminerar man de felaktigheter som kan 

uppstå vid interaktionen. Här undersöks: alternativa nyckelvägsscenarier (alternativa 

vägar användaren kan ta vid interaktionen), nödvändiga användarscenarier (handlingar 

som måste genomföras men inte ofta, exempelvis registrering), gränsfallsscenarier 

(handlingar som genomförs väldigt sällan, oftast innehåller tillfällen där buggar kan 

inträffa). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som i projektet användes för att genomföra 

enkätundersökningen, analysera hemsidans personifieringsnivåer samt föreslå 

anpassningar utifrån ett ramverk för interaktion. Flödesschemat nedan beskriver 

närmare arbetsflödet i detta projekt.   

 

Figur 5. Flödesschema för projektet 

3.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gjordes på hemsidans nuvarande användare med syfte att ta 

reda på deras aktiviteter på sidan, besöksfrekvens, önskemål om nya funktioner och 

reaktioner över den befintliga funktionaliteten.  

 

Det första steget i enkätunderökningen var att definiera de mål som skulle uppnås med 

studien. Följande målformuleringar gjordes: 

• Mål 1 – Ta reda på hur ofta användaren besöker hemsidan 

• Mål 2 – Undersök vad användarna främst använder hemsidan till 

• Mål 3 – Ta reda på hur stor vikt användarna lägger på att skapa sin 

användarprofil 
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• Mål 4 – Ta reda på vilka av följande funktioner kan öka användarnas 

aktiviteter på sidan: Blogg, Community, Prenumeration på nyheter, E-shop 

• Mål 5 – Undersök vilken information användarna anser bör finnas på sidan: 

- Information om hur man kan öka försäljning av sina produkter 

- Information om aktuella evenemang inom ämnet ”handgjort” (mässor, 

kurser, utställningar) 

- Information om hur olika funktioner på sidan fungerar 

- Information om vad andra tycker om en produkter (i form av votering) 

Efter att ha definierat målen gjordes ett första utkast av enkätfrågorna (Bilaga1). De 

frågorna som formulerades var till största del slutna frågor eftersom den dessa frågor 

enligt Sudman-Bradburn-Wasnik tenderar att ge mer precisa svar. Frågorna formulerades 

utifrån ”Jag” perspektivet för att verka mindre horfulla och för att inbringa 

trovärdigare svar. Vissa frågor formulerades så att respondenter kunde ringa in flera 

svar. Exempel på den här typen av frågor var: 

I min profil där jag presenterar mig själv och min verksamhet har jag:  

A. Laddat upp en profilbild 
B. Beskrivit mig själv och/eller min verksamhet 
C. Länkat till min hemsida 
D. Inget av ovanstånde 

 

I de frågor där svarsalternativen inte kunde täcka hela skalan av föreslagna svar gavs 

respondenten ytterliggare möjlighet att svara med ”Vet ej” eller ”Inget av 

ovanstående”. De öppna frågorna i undersökningen ställdes i de fall där respondentens 

egna synpunkter skulle undersökas. Exempel på den här typen av frågor var: 

Jag saknar följande kategori/kategorier för annonsering: 

A. Ingen. 

B. Följande: _________________________________________ 

Frågorna rangordnades så att de generella frågorna hamnade högst upp i enkäten, 

sedan ställdes de nyckelfrågor där svaren var mer specifika och direkt kopplade till 

tidigare formulerade mål för att i slutet av enkäten ställa de öppna frågorna och ge 

respondenterna möjlighet att utveckla svaren och uttrycka sina egna synpunkter. 

Enkätundersökningen gjordes via en webbaserad lösning där respondenter direkt på 

en hemsida kunde kryssa i sina svar. Denna webblösning användes dels för att 

underlätta för respondenterna, genom att korta ner svarstiden, men också för att 
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svaren lättare kunde kodas. Den första undersökningen gjordes på en pilotgrupp av 

fem personer för att kunna testa frågorna och analysera de erhållna svaren. Utifrån 

pilotgruppens reflektioner kompletterades enkäten med ytterliggare två frågor och en 

undersökningsinstruktion (Bilaga2). Ur databasen över befintliga användare av 

hemsidan handgjordasaker.se valdes ut tio användare. Selektionen gjordes utifrån hur 

aktiva användarna hade varit under sin tid som medlemmar. De användare som hade 

flest antal uppladdade produkter och hade varit medlemmar längst tid hade högst 

prioritet. Anledningen till detta var att eftersom dessa användare hade större 

erfarenhet av hemsidan kunde de inbringa mer kvalitativa svar. Dessa användare kallas 

också den primära undersökningsgruppen. När primärgruppen hade svarat på frågorna 

skickades enkäten till de resterande användarna, sekundärgruppen. Totalt antal 

kontaktade användare var 131.       

Analys av enkätsvaren 

Enkätsvaren analyserades genom att hela tiden hänvisa till det ursprungliga syftet med 

undersökningen och kontrollera svaren mot de fördefinierade målen. Resultaten 

presenterades i form av diagram där procentuella satser beskrev spridingen.  

    

Figur 6. Exempel på presentation av enkätsvaren 

3.2 Identifiering av personifieringsnivåer  

Den här metoden användes för att kartlägga hur hemsidan var uppbyggd men också 

för att identifiera vilka typer av personifiering det redan fanns och vilka nya 
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anpassningar kunde tillämpas. Eftersom personifiering kunde uppnås på olika sätt 

undersöktes sidan utifrån följande aspekter: Den första aspekten riktades mot att ta 

reda på hur hemsidans motor arbetade med den informationen som lagrades i 

databasen i användarprofilen och om systemet använde några filtreringsprocesser för 

att visa personifierade objekt. Den andra aspekten fokuserade på att kartlägga vilka 

personifieringar användaren själv tilläts att göra i form av att själv kunna ändra, flytta 

eller radera objekt. Den tredje aspekten berörde disposition av objekt och grundades i 

att välja ut de objekt som var mest relevanta för användaren, att ändra det ursprungliga 

navigeringsutrymmet och minska eller förbättra relationer mellan dessa objekt.  

För att ta reda på hur data lagrades och bearbetades i databasen undersöktes 

användarprofilens uppbyggnad och den filtreringsprocess som systemet använde för 

att visa personifierade objekt. Här analyserades dels data som användaren själv matade 

in, explicit data, men också data som systemet lärdes vid interaktion med användaren, 

implicit data.  

Användarprofil Innehåll 
    

Explicit data   

Identifiering 
Förnamn, efternamn, användarnamn, e-post, adress, 
hemsida   

Produktbeskrivning 
Kategori, produktrubrik, produktbeskrivning, 
leveransvillkor, pris, bild   

    
    

Implicit data   
Interaktionsprofil Antal klick på en produkt 
    

Figur 7. Data som sparas i användarprofilen för hemsidan www.handgjordasaker.se 

Explicit data, data som matades in vid registrering eller vid uppladdning av produkter, 

sparades i databasen och presenterades då man klickade på en specifik användare eller 

en specifik kategori. Implicit data, data som systemet lärdes från användarnas 

aktiviteter, presenterades endas i form av antal klick på en produkt.  

Genom att klargöra hur användarprofilen var uppbyggd och hur data sparades och 

bearbetades i databasen kunde den filtreringsprocess som användes vid visning av 

användaranpassade objekt identifieras. Den första filtreringsprocessen som studerades 

var innehållsbaserad filtrering där objekt visades utifrån deras relation i 

metabeskrivningar och/eller beskrivningar i innehållet. Den andra filtreringsprocessen 

som studerades var kollaborativ filtrering eller matchningsmetoden där objekt 



 18 

presenterades utifrån deras likheter med andra objekt. För att kunna identifiera 

filtreringsprocesser undersöktes databasens uppbyggnad och sättet informationen 

lagrades och bearbetades i den. Nedan följer en bild som beskriver informationsflödet 

i databasen.   

 

Figur 8. Filtreringsprocess i användarprofilen 

Först undersöktes hur systemet arbetade med informationen som lagrades i databasen 

i en användares användarprofil och hur objekt presenterades för en specifik användare. 

Här undersöktes om dessa objekt var direkt relaterade till just en specifik användare 

eller om de visades likadant för alla. Genom att navigera genom sidans olika delar 

analyserades de objekt som visades för varje avdelning och hur deras relation till 

användarens aktiviteter hängde samman. Sedan studerades dessa objekt utifrån deras 

relation till varandra utifrån de filtreringsprocesser som beskrevs tidigare i detta 

kapitel.  

I nästa fas undersöktes de anpassningar som varje enskild användare tilläts göra för att 

personifiera de objekt som visades. Sedan undersöktes de funktioner som fanns 

tillgängliga för användaren för att kunna göra dessa anpassningar.  

Slutligen undersöktes sidans layout där hänsyn togs till disposition av objekt och deras 

relation till varandra. Denna typ av personifiering syftar till att visa de objekt som är 

mest relevanta för användaren vid ett visst val genom att exempelvis ändra det 

ursprungliga navigeringsutrymmet och minska eller förbättra relationer mellan objekt. 

Med hjälp av metoden ”Degrees of personalization” (Schubert & Koch) undersöktes 

först hemsidans grundläggande uppbyggnad för att kartlägga sidans avdelningar och 

objekt som presenterades för respektive avdelning. Sedan undersöktes hur dessa 
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objekt visades och hur deras positionering och relation till varandra påverkade varje 

avdelning. 

I detta kapitel undersöktes personifieringsnivåer av hemsidan handgjordasaker.se 

utifrån tre olika aspekter. Först gjordes en analys av användarprofilen för att ta reda 

ifall systemet använde några filtreringsprocesser för att visa användaranpassade objekt. 

Sedan undersöktes de anpassningar som användaren själv tilläts göra för att 

personifiera sin användarprofil. Slutligen undersöktes dispositionen av objekt för att 

kartlägga hur navigationssystemet ändrades i relation till de val användaren gjorde. I 

nästa kapitel skissades hemsidans olika avdelningar utifrån dessa 

personifieringsmetoder med hjälp av ett ramverk för interaktion.  

3.3 Ramverk för interaktion 

Efter att ha identifierat personifieringsnivåer riktades projektet mot att ta fram ett 

ramverk för interaktion där fokus låg på att presentera en funktionell struktur av 

hemsidans objekt. I denna metod användes delar av principen som i boken About 

Face av Alan Cooper beskrivs som ramverk för design.  

1. Definition av funktions och dataelement 

I det första steget definierades hemsidans funktioner och tillhörande element 

- Välj produktkategori: meny med kategorier 

- Visa produkt: rubrik, bild, beskrivning, pris, leveransvillkor, länk till profilsidan 

- Kontakta säljaren: e-post formulär  

- Lägg till, ändra eller ta bort produkt: rubrik, bild, beskrivning, pris, leveransvillkor 

- Skapa/ändra användarprofil: profilbild, profilbeskrivning, länk till extern sida 

2. Framtagning av funktionella grupper och hierarki i gränssnittet 

I det andra steget grupperades dessa funktioner och funktionselement utifrån deras 

relation till varandra och utifrån var på hemsidan de visades:  

- Startsidan: välj produktkategori, visa produkt (populära, senaste) 

- Produktsidan: visa produkt, kontakta säljaren 

- Profilsidan: visa/ändra profil, visa produkter, lägg till, ta bort eller ändra produkt  

3. Framtagning av skiss över ramverket för interaktion 

Startsidan: 

I den vänstra delen av startsidans presenterades funktionen för val av produktkategori 
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och till höger presenterades senaste och populära produkter. Varje produkt innehöll 

produktbild, rubrik, kort beskrivning och pris.   

 

 

Figur 10. Skiss – Startsidan 

Produktsidan:  

Den här delen av hemsidan presenterade produkten med rubrik, produktbild, pris, 

beskrivning, leveransvillkor och tumnagelbilder. Den här avdelningen presenterades 

varje gång man klickade på en produkt och var hemsidans centrala avdelning där 

interaktionen mellan köpare och säljare inträffade.       

 

Figur 11. Skiss – Produktsidan 

Profilsidan: 

Den här delen av hemsidan innehöll både profilbeskrivning och produkter inlagda av 

denna specifika användare. Profilen bestod av en profilbild, profilnamn, beskrivning 
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av verksamhet och en läk till extern hemsida. Produkterna visades på samma sätt som 

på startsidan nämligen med produktbild, rubrik, kort beskrivning och pris. Dessutom 

visades ett antal funktioner som endast var åtkomliga för registrerade användare när de 

besökte sin egen profilsida. Dessa funktioner var: skapa/ändra användarprofil, lägg till, 

ändra eller ta bort produkt.       

 

Figur 12. Skiss - Profilsidan 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i form av förslag på personifiering utifrån svaren 

från enkätundersökningen och utifrån de personifieringsprinciper som nämns i 

metoden. Först analyseras resultatet från enkätundersökningen för att visa 

användarnas aktiviteter, synpunkter och önskemål. Sedan presenteras ett 

användarcentrerat gränssnitt utifrån de personifieringsmetoder som diskuteras i 

teoridelen och analyseras i metoden.      

 

4.1 Resultatet från enkätundersökningen  
Av de 131 kontaktade användarna var det 89 som svarade på enkäten.  

Enkätundersökningen visar att 70 % av sidans användare besöker hemsidan endast 

någon gång i månaden och gör det i första hand för att se nya produkter som andra 

användare har lagt till men också för att lägga till egna produkter (Bilaga 4 och 5).  

Majoriteten av dessa användare svarade att det var enkelt eller rätt så enkelt att lägga till, 

ändra eller ta bort produkter liksom hitta runt på hemsidan (Bilaga 6). Vad det gäller 

användarprofilen tyckte 51% att det var lämpligt att ha en användarprofil (Bilaga 7). 

Det fanns bara sex användare som varken hade laddat upp en profilbild eller beskrivit 

sin verksamhet. Dessa användare hade inte heller laddat upp några produkter. På 

frågan vilka nya funktioner användarna vill se på sidan svarade 38% att de vill ha en e-

shop där de kan handla tillbehöver för sina handgjorda produkter och 30% svarade att 

de vill prenumerera på nyheter. Resterande användare svarade att de vill ha blogg 

(15%) och community (17%) (Bilaga 8).  

Slutsats: Resultatet visar på låg besöksfrekvens som är en följd av brist på nya 

produkter och nyheter på sidan. Användare som återkommer till sidan gör det i första 

hand för att se nya produkter vilket visat att produkten bör sättas i fokus. Avsaknad på 

nyheter är en annan bidragande orsak till låg besöksfrekvens. Med hjälp av nyheter kan 

användare hållas uppdaterade, inspirerade och komma tillbaka oftare. Det visar sig 

också att problemet inte ligger i navigeringen på sidan eller att användarna har svårt att 

hantera sidans funktioner. De flesta anser att det är ganska enkelt att utföra åtgärder 

som att lägga till eller ändra produkt/användarprofil. En trend som identifierades var 

att många användare ville se en e-shop där de kan handla tillbehör för sina handgjorda 

produkter.   
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4.2 Användarprofil och filtrering 

I detta kapitel presenteras resultatet av användarprofilens uppbyggnad och de 

filtreringsprinciper systemet använder för att bearbeta informationen i databasen. 

Dessa data används senare för att ge ett förslag på personifiering utifrån de tidigare 

nämna personifieringsmetoderna där hänsyn tas till systemets flexibilitet och förmåga 

att bearbeta informationen i databasen.  

Explicit data, data som matades in vid registrering eller vid uppladdning av produkter, 

sparas i databasen och presenteras då man klickar på en specifik användare eller en 

specifik kategori. Implicit data, data som systemet lärdes från användarnas aktiviteter, 

presenteras endas i form av antal klick på en produkt. Genom att klargöra hur 

användarprofilen är uppbyggd och hur data sparas och bearbetas i databasen kan den 

filtreringsprocess som används vid visning av användaranpassade objekt identifieras. 

Det visas att systemet inte används av innehållsbaserad filtrering alltså inte tar hänsyn 

till meta beskrivningar eller beskrivningar i själva innehållet för att visa 

användaranpassade objekt. Enda gången denna typ av filtrering inträffar är när man via 

sökfunktionen söker efter en produkt. Även den kollaborativa filtreringsprocessen, 

metoden där objekt visas utifrån dess likheter med andra objekt, förekommer sällan då 

systemet saknar avancerade matchningsfunktioner. Matchningen förekommer i form 

av att systemet visar andra produkter från samma kategori när en specifik produkt väljs 

eller när en användarprofil väljs kan en lista med användarens övriga produkter visas.  

Det som kom fram vid kartläggning av användarprofilen och systemets 

filtreringsprocesser var att objekt visades likadant för alla användare vid alla tillfällen. 

Den typ av personifiering där systemet skulle visa specifika objekt för en specifik 

användare utifrån dennes tidigare aktiviteter på sidan förekom aldrig. Även om 

systemet kunde matcha liknande objekt var inte dessa på något sätt personifierade för 

en specifik användare utan visades likadant för alla.  

Vidare undersöktes de anpassningar som varje enskild användare tilläts göra för att 

personifiera de objekt som visades. Den här typen av personifiering kan identifieras på 

den delen av hemsidan där man hamnade efter att ha klickat på en specifik användares 

profil. Här tillåts användaren att via den explicita metoden, genom att mata in data i 

form av text och bild, skapa en unik användarprofil. Det som gör användarprofilen 

unik är att användaren kan ladda upp en profilbild, beskriva sig själv eller sin 

verksamhet och länka till en extern hemsida. 
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Slutligen undersöktes sidans layout där hänsyn togs till disposition av objekt och deras 

relation till varandra. Denna typ av personifiering syftar till att visa de objekt som är 

mest relevanta för användaren vid ett visst val genom att exempelvis ändra det 

ursprungliga navigeringsutrymmet och minska eller förbättra relationer mellan objekt. 

Med hjälp av metoden ”Degrees of personalization” (Schubert & Koch) undersöktes 

först hemsidans grundläggande uppbyggnad där tre återkommande avdelningar 

identifierades: sidans topp, meny till vänster och huvudfönster. För enkelhetens skull 

kommer dessa att kallas för top, left och main i fortsättningen av denna rapport 

(Figur 13).  

 

Figur 13. De tre huvudfönstren i gränssnittet 

Eftersom projektet avgränsades till att endast undersöka de sidor som hade med 

produktvisningen att göra var det bara hemsidans left och main som analyserades. I 

sidan left visades alla produktkategorier och en sökfunktion för sökning av produkter. 

I rutan main som var den dynamiska delen av sidan presenterades informationen i 

följande fyra nivåer:  

1. På första sidan, startsidan, visades de tre senaste produkterna plus en meny 

med funktioner: ny produkt, alla produkter, min profil, mina produkter 
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och allmänna villkor. Resten av main rutan upptogs av produktkategorier 

som visades i form av bild och namn.    

2. Efter att man valt en produktkategori hamnade man på sidan där alla 

produkter från denna kategori listades. I övre delen av sidan visades 

produktkategorins bild och en sökfunktion för sökning av produkter och i 

den nedre delen listades alla produkter. Till varje produkt visades rubrik, 

bild, beskrivning, pris, datum när produkten publicerades, antal visningar 

varje produkt haft samt en länk till användarprofilen för produktens 

publicist. Beroende vilket val man härifrån gjorde hamnade man antigen 

på sidan där den valda produkten visades eller sidan där användarens profil 

visades. 

3. Sidan där den enskilda produkten visades innehöll samma information om 

produkten som i steg två med enda skillnad att det nu gick att klicka på 

bilden och visa den i större format.  

4. Sidan där man hamnade efter att ha klickat på länken för att visa 

användarens användarprofil bestod av två delar. Den översta delen 

innehäll en profilbild, beskrivning av verksamheten och en länk till 

användarens hemsida. Den understa delen innehöll alla produkter 

uppladdade av denna användare. Produktlistan presenterades på precis 

samma sätt som i steg två. 

Utifrån den aspekt av personifiering där hänsyn togs till disposition av objekt med 

fokus på hur navigeringssystemet ändrades för att förbättra relationen mellan dessa 

objekt kunde följande felaktigheter identifieras. Den vänstra menyn, sidans left, alltid 

hängde med och visade samma objekt oavsett vad man klickade på i sidans main. På 

startsidan visades de 25 produktkategorierna i både sidans left och sidans main och det 

hände samma sak oavsett om man valde att klicka på en kategori till vänster eller i 

huvudfönstret. Upprepningar identifierades även på sidan där man hamnade efter att 

ha klickat på en kategori. Här visades sökfunktionen i både sidans left och main.  

 

4.3 Förslag på personifiering 

Innan personifieringsförslag presenteras är det viktigt att poängtera att den typen av 

personifiering där systemet loggar användarens aktiviteter för att visa skräddarsydda 

objekt aldrig förekommer och därför inte tas till hänsyn när förslaget presenteras. Den 

här typen av personifiering kräver att systemet uppgraderas med avancerade 
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spårningsfunktioner och är den typ av personifiering som i framtiden skulle kunna 

tillämpas för att exempelvis rekommendera produkter för en specifik användare 

baserat på dennes tidigare aktiviteter och användningsmönster. 

Förlaget på personifiering som kan tillföras hemsidan grundas i att underlätta för 

köparen att hitta rätt produkt liksom hjälpa säljaren att nå ut med sina handgjorda 

produkter. Svaren från enkätundersökningen visar dessutom att även de redan 

registrerade användarna kan ses som potentiella köpare eftersom de oftast besöker 

sidan för att se andras produkter.   

Personifiering av startsidan 

Den typen av personifiering som tillämpas på startsidan fokuserar på disposition av 

objekt där selektionen av dessa objekt görs med hänsyn till svaren från 

enkätundersökningen (Bilaga 9). Personifieringen görs genom att ersätta tidigare objekt 

i sidans main med populära produkter, nyheter och senaste produkter. På detta sätt 

reduceras upprepningar som tidigare fanns i form av att kategorierna visades i både 

left och main samtidigt som fokus läggs på hemsidans produkter och nyheter. 

 

    

Figur 14. Startsidan innan och efter 

Utifrån analysen gjord på användarprofilens uppbyggnad och systemet 

filtreringsprocesser finns det redan möjligheter till visa populära och senaste 

produkter. De objekt som också skulle kunna presenteras på startsidan är: utvalda 

produkter, kommande evenemang, månadens produkt eller månadens säljare.  

Personifiering av produktsidan 

På produktsidan tillämpas personifieringen genom att dels disponera objekt utifrån 

deras relation till den valda produkten och dels genom att föreslå ett antal nya 
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funktioner som ytterliggare kan aktivera hemsidans besökare/användare. Förslaget på 

personifiering av produktsidan syftar till att rikta all uppmärksamhet på den valda 

produkten (Bilaga 10).    

     

Figur 15. Produktsidan innan och efter 

Därför visas produkten med en stor produktbild och den vänstra menyn, sidans left, 

tas bort helt. Till varje produkt visas: rubrik, övriga produktbilder i form av 

tumnagelbilder, beskrivning, pris och leveransvillkor. Till höger presenteras 

produktens säljare med en profilbild, länk till profilsidan och länk till andra produkter 

från denna säljare. Sedan visas en objektgrupp med miniatyrer av liknande produkter 

eller populära produkter från samma kategori. För att kunna matcha liknande 

produkter krävs att systemet använder den kollaborativa filtreringsprocessen som i 

dagsläget inte är möjlig. Funktioner som: spara produkt som favorit, prenumerera på 

RSS-flöde, tipsa en vän och kommentera produkten är förslag på funktioner som kan 

ytterligare aktivera hemsidans besökare/användare. Enkätsvaren visar dessutom att 

många användare gärna vill veta vad andra tycker om deras produkter.  

Personifiering av profilsidan 

Förslaget på personifiering av profilsidan syftar till att presentera denna avdelning som 

en personlig e-butik där användaren själv tillåts göra en del anpassningar (Bilaga 11). 

Utifrån förslaget nedan skulle användare kunna ladda upp egna banners för att 

exempelvis rikta uppmärksamheten på ett visst erbjudande. Vidare skulle dessa 

användare, precis som tidigare, kunna ladda upp profilbild, beskriva sig själva och sin 

verksamhet och länka till extern hemsida. Dessutom skulle denna avdelning kunna 

utökas med följande funktioner: spara profil som favorit, prenumerera på RSS-flöde 

eller tipsa en vän.   
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Figur 16. Porfilsidan innan och efter 

En ny funktion som skulle göra denna avdelning ytterliggare personifierad är 

funktionen för visning av användares favoritprodukter. Dessa är produkter från andra 

användare som profilägaren sparat som favoriter. Användarprofilsidan skulle 

förslagsvis också kunna innehålla användarens kontaktinformation och detaljerade 

leveransvillkoren där exempelvis fraktkostnader och leveranssättet anges. 
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5. Diskussion 
Forskningsproblemet som besvaras i detta projekt handlar om att ta reda på vilken 

eller vilka personifieringsprinciper bäst lämpar sig för hemsidan handgjordasaker.se 

och hur dessa ska implementeras för att skapa en mer användarcentrerad sida där 

produkter och användarprofiler sätts i fokus.  

Hemsidan handgjordasaker.se eftersträvar en förbättring av dess funktionalitet utifrån 

befintliga användarnas synpunkter och principer för personifiering. För att ta reda på 

användarnas synpunkter genomfördes en enkätundersökning där målet var att skaffa 

sig kunskap om: hur ofta sidan besöks, i vilket syfte, hur stor vikt användarna lägger på 

sin profilsida och vilka nya funktioner de gärna vill se. Resultatet visar på låg 

besöksfrekvens som är en följd av brist på nya produkter och nyheter på sidan. 

Förslaget på personifiering av hemsidan tar hänsyn till disposition av objekt och 

anpassningar som en användare själv tillåts göra. Förslaget presenteras endast på de 

sidor där produkter och användarprofiler visas.  

Dispositionen av objekt syftar till att gruppera funktioner och element som hör ihop 

och presentera dessa i relation till varandra. Joomlas CMS (content management 

system) möjliggör den här typen av personifiering genom enkla åtgärder. Ett praktiskt 

exempel på detta framgår på produktsidan. Här görs en viss personifiering genom att 

ta bort den vänstra menyn, sidans left, för att öka fokus på produkten. Var visningen 

av den vänstra menyn ska förekomma kan man i Joomla väldigt enkelt bestämma 

genom att koppla den till endast vissa sidor. Likadant kan man göra med objekt som 

visar tilläggsinformation om produkten eller användaren. På så sätt personifieras 

hemsidan till att endast visa objekt som är relevanta för de val en användare gör.  

Den andra typen av personifiering där användaren själv tillåts anpassa hemsidan 

presenteras på profilsidan. Den här typen av personifiering kan spela en stor roll för en 

användares framgång. En användare som presenterar sig själv och sin verksamhet, 

anger leveransvillkoren, presenterar aktuella erbjudande i form av banners har mycket 

större chans att attrahera köpare för sina handgjorda produkter.             

Problematiken under hela projektets gång har varit att åtskilja de anpassningar som 

kunde göras för säljare respektive köpare. En säljare är en registrerad användare som 

har tillång till alla sidans funktioner och som tillåts göra egna anpassningar. En säljare 

kan också betraktas som potentiell köpare när den navigerar sidan för att se produkter 

som andra användare har laddat upp. En köpare, besökare som inte är registrerad på 

sidan, kan däremot inte göra några anpassningar. Den typ av personifiering som skulle 
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kunna tillämpas för köpare är förslagsvis funktionen för att spara favoritprodukter. På 

det här viset skulle även köpare tillåtas göra viss personifiering.  

Vad det gäller ramverk för interaktion där hemsidans funktioner och funktionselement 

grupperas och strukturerades finns det alltid utrymme för förbättringar. Förslaget som 

gavs i resultatet för startsidan går ut på att presentera senaste produkter, populära 

produkter och nyheter. Det kan också vara utvalda produkter, månadens produkt, 

månadens medlem eller annat som kan intressera besökare. Det bästa sättet att 

undersöka detta är att testa flera varianter och se vad besökarna mest klickar på. 

Produktsidan är den mest besökta avdelningen och därför har mest fokus lagts på att 

personifiera den. Till skillnad från tidigare visning av produktsidan har den nu 

kompletterats med ett antal nya funktioner som är direkt kopplade till den specifika 

produkten. Klickar man på en produkt för att visa den på produktsidan, får man 

förutom produktinformationen, information om säljaren, förslag på liknande 

produkter, möjlighet att spara produkt som favorit, tipsa en vän eller se andra 

produkter från denna säljare. Här kan också flera typer av personifiering 

implementeras beroende vilken typ av information en besökare vill se till den valda 

produkten. Det givna förslaget i resultatet är liknande produkter från samma kategori 

men kan lika gärna vara användarens övriga produkter, populära produkter från 

samma kategori eller om sidan kompletterades med en spårningsfunktion skulle detta 

kunna vara produkter baserade på besökarens/användarens tidigare val. Till sist 

gjordes en anpassning av profilsidan där målet var att efterlikna en e-butik. Genom att 

ge användaren möjligheten att själv påverka presentationen av objekt åstadkoms 

kanske den viktigaste personifieringen på hemsidan. Som det nämndes i början av 

rapporten är säljarens förmåga att presentera sina handgjorda produkter kärnan till 

framgångsrik försäljning och därför har det varit viktigt att göra de anpassningar som 

ska ge en säljare den flexibilitet den behöver för att presentera sina handgjorda 

produkter på bästa möjliga sätt.      

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

För att aktivera användarna till att oftare besöka sidan, uppdatera sin användarprofil 

eller rekommendera hemsidan för andra är det viktigt att inspirera och uppdatera dessa 

med nyheter av olika slag men framför allt hitta köpare till deras produkter. En säljare 

som lyckas sälja sina produkter motiveras till att ladda upp flera produkter, 

rekommendera sidan till andra men också att förnya sitt medlemskap. Därför är 



 31 

marknadsföring av hemsidan en viktig faktor för vidare utveckling. Användarna kan 

också involveras till att hjälpa med marknadsföring genom att exempelvis erbjudas en 

procent för varje medlem de värvar.  

Vidare kan användarna ytterliggare aktiveras med hjälp av nyhetsbrev. Genom att 

regelbundet skicka ut nyhetsbrev och informera användarna om kommande 

evenemang och aktiviteter, efterlysta produkter eller annan information inom ämnet 

hantverk eller handgjort hålls användarna uppdaterade samtidigt som chansen att de 

besöker sidan oftare ökar. Funktionen som ger möjlighet att prenumerera på en 

användares RSS-flöde och få notis så snart denna användare lägger till nya produkter 

kan också få både köpare och säljare att oftare återkomma till hemsidan. Den feedback 

som varje säljare kan få via funktionen kommentera kan också hjälpa användarna till att 

förbättra presentationen av sina handgjorda produkter, ta reda på vilken typ av 

produkter det finns störst intresse för eller helt enkelt se vad andra tycker om deras 

produkter. Ju mer flexibilitet en användare får för att presentera sina handgjorda 

produkter desto större chans har den att hitta rätt köpare inom kortast tid vilket är 

anledningen till att personifiering av hemsidans olika avdelningar bör regelbundet ses 

över och optimeras.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: <Enkätfrågor 1> 

1. Jag besöker hemsidan Handgjordasaker.se: 

A. Dagligen 
B. Någon gång i veckan 
C. Någon gång i månaden 
D. Aldrig 

 

2. När jag besöker hemsidan gör jag det oftast för att: 

A. Se nya produkter som andra användare har lagt till 
B. Lägga till egna produkter 
C. Se andra nyheter på sidan 

 

3. De produkter som jag annonserar på sidan är en del av min: 

A. Hobbyverksamhet 
B. Företag   
C. Båda 

 

4. Jag är mest intresserad av produkter: 

A. Inom mitt eget område 
B. Alla områden 
C. Liknande områden      

 

5. Att hitta runt på hemsidan Handgjordasaker.se upplever jag som: 

A. Enkelt 
B. Rätt så enkelt 
C. Rätt så svårt 
D. Svårt  

 

6. Att lägga till en ny produkt upplever jag som: 

A. Enkelt 
B. Rätt så enkelt 
C. Rätt så svårt 
D. Svårt  
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7. Att ändra eller ta bort en produkt upplever jag som: 

A. Enkelt 
B. Rätt så enkelt 
C. Rätt så svårt 
D. Svårt  

 

8. I min profil där jag presenterar mig själv och min verksamhet har jag:  

E. Laddat upp en profilbild 
F. Beskrivit mig själv och/eller min verksamhet 
G. Inget av ovanstående   

 

9. De bilder som jag laddar upp blir oftast: 

A. Lika bra som tidigare 
B. Mörkare 
C. Ljusare 
D. Förvrängda  

 

10. På sidor som MySpace och YouTube kan användarna själva designa sin 

användarprofil för att ge bättre inblick i deras aktiviteter.  

Funktionen för att kunna designa min användarprofil är en funktion jag ser som: 

A. Nödvändig 
B. Lämplig 
C. Onödig 
D. Överflödig 

 

 

11. Förutom de funktionerna som redan finns på sidan skulle jag också vilja se 

följande: 

A. Blogg 
B. Prenumeration på nyheter 
C. Community 
D. Evenemangskalender med aktiviteter inom ämnet ”handgjort” 
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12. Jag saknar följande kategori/kategorier för annonsering: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Under tiden som jag har varit medlem på Handgjordasaker.se har jag sålt: 

A. Inga produkter 
B. 1-5 produkter 
C. 6-10 produkter 
D. Fler än 10 produkter  

 

7.2 Bilaga 2: <Enkät 2> 
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7.3 Bilaga 3: <Personifieringsnivåer> 

 
 

7.4 Bilaga 4: <Enkätresultat> 
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7.5 Bilaga 5: <Enkätresultat> 

 
 

7.6 Bilaga 6: <Enkätresultat> 
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7.7 Bilaga 7: <Enkätresultat> 

 
 

7.8 Bilaga 8: <Enkätresultat> 
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8.6 Bilaga 9: Personifiering av startsidan 
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7.9 Bilaga 10: Personifiering av produktsidan 

 

7.10 Bilaga 11: Personifiering av profilsidan 
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