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Abstrakt 
Studien syftade till att genom aktionsforskning undersöka hur det kan skapas användbarhet i 

en e-handelslösning. Bakgrunden till detta ligger i författarnas eget antagande kring att det 

spelar in fler faktorer än endast användbarhet när ett gränssnitt skall skapas för en webbplats 

som erbjuder e-handel. Faktorerna identifierades till användbarhet, handlingsbarhet samt 

teori kring sambandet mellan förtrogenhet, tillit och lojalitet, ur vilka det gjordes ett urval för 

denna studie. Genom att sätta ihop dessa faktorer skapades en egen designteori, kallad e-

handelsbarhet. E-handelsbarhet applicerades på en webbplats med e-handel i syfte att utföra 

en praktisk omarbetning av ett existerande gränssnitt. Detta utfördes genom heuristisk 

utvärdering samt en kontrollista och blev därigenom en applicerad designmetod. Utöver detta 

genomfördes användartester i syfte att empiriskt påvisa att designteorin hittade problem med 

gränssnittet och därav praktiskt fungerar. Användartester utfördes även för att finna 

ytterligare problem utöver de som designteorin hittade. Resultatet av den heuristiska 

utvärderingen och kontrollistan var ett antal problem med gränssnittet. De problem som 

designteorin samt användartester hittade åtgärdades efter samma designteori och resulterade 

därigenom i ett förbättrat gränssnitt på e-handelswebbplatsen. Resultatet presenteras i form 

av statiska mockuper på gränssnittet. Den frågeställning och problemformulering som 

ställdes uppfylldes via den definition av användbarhet som gjordes utifrån den egna 

designteorin. 

 

Nyckelord: Användbarhet, handlingsbarhet, förtrogenhet, tillit, lojalitet, designprinciper, e-

handelsprinciper, syntes, designteori, användartester, e-handelsbarhet. 
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1. Introduktion 
Detta arbete syftade till att undersöka vilka aspekter som måste tas hänsyn till vid 

skapandet av en webbplats som arbetar med e-handel. Kring skapandet av en e-

handelslösning är det flera aspekter som måste tas till hänsyn än det som faller inom 

ramen för interaktionsdesign. Dessa aspekter behandlade främst förtrogenhet, tillit och 

lojalitet. Genom att kombinera användbarhet, handlingsbarhet samt förtrogenhet, tillit 

och lojalitet genererades det en designteori. Denna designteori applicerades på en 

webbplats med e-handel i syfte att utföra en praktisk omarbetning av ett existerande 

gränssnitt. Detta utfördes genom heuristisk utvärdering samt en kontrollista. 

Användartester utfördes i syfte att validera de problem den heuristiska utvärderingen 

och kontrollistan resulterat i. 

Syftet med att utföra denna studie har legat i att identifiera den unika situation som 

presenterar sig i skapandet av en e-handelslösning. En e-handelssituation innebär köp 

och sälj av produkter och tjänster, vilket innefattar att användaren måste delge känsliga 

uppgifter. Eftersom detta är fallet, räcker det inte enbart att titta på det ur ett 

användbarhetsperspektiv. För en e-handel är det viktigt att ta hänsyn till användarnas 

förtrogenhet, tillit och lojalitet. Ur detta skapas ett behov av en anpassad designteori 

för just e-handel.  

Designteorin kom att användas som en applicerad designmetod i syfte att finna 

problem i ett gränssnitt på en webbplats som erbjuder e-handel. Studien har utförts på 

ett i dag ledande företag inom branschen för e-handel.    
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2. Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie har uppkommit genom vårt antagande att det finns fler 

faktorer som spelar roll i skapandet av en webbplats som erbjuder e-handel än enbart 

användbarhet. Vid e-handel måste det tas hänsyn till en användares förtrogenhet, tillit 

och lojalitet, förutom användbarheten. Handlingsbarhet valdes även att inkluderas i 

detta antagande, då denna syftar till handlingen en användare vill utföra, snarare än det 

specifika målet. Genom att se till handlingen snarare än målet med interaktionen, 

kompletterar handlingsbarhet även användbarhet.  

Termen e-handel syftar till att beskriva den process som sker när ett företag eller 

konsument säljer, köper eller byter en produkt, information eller tjänst över Internet. 

En konkret definition av e-handel lyder enligt följande: 

”En e-handel har en vid innebörd och inbegriper alla situationer där parter utväxlar 

affärsinformation via olika formar av elektronisk kommunikation och där minste en part har ett 

ekonomiskt intresse av kommunikationen” (Post & telestyrelsen, 2003)  

För att bekräfta det antagande att skapandet av en e-handel styrs av mer än enbart 

användbarhet, kontaktades ett företag som arbetar med e-handel. Företaget är ett 

marknadsledande e-handelsföretag inom området för skandinavisk design på Internet. 

Företaget startades 2002 och i september 2004 startade försäljningen via deras 

webbplats. Idag har företaget fler än ett hundra välrenommerade varumärken, 

formgivare och produkter för både hem och kontor, vilka återfinns i hela världen.  

Efter diskussion med företaget framkom det ett flertal problem som företaget 

upplevde, varav två huvudsakliga problem identifierades. Dessa problem är enligt 

följande: 

 Användarna har problem med att navigera i gränssnittet på grund av en 

otydlig struktur. Flödet i interaktionen upplevs som bristfällig.  

 Problematik kring hur webbplatsen kan få en ny användare att utföra ett köp 

samt hur man får denna användare att bli en lojal kund.  

Dessa problem relaterar till det antagande som gjorts angående de aspekter som är 

viktiga för skapandet av en e-handel. Struktur, navigation och struktur är väldigt breda 

och abstrakta begrepp, men vi menar att struktur är den ordning som skapar en helhet 

utifrån sina element, samt sambandet mellan dessa. Med navigation menas den process 

att avläsa och kontrollera rörelsen av ett pekdon, från en plats till en annan. Flöde kan 
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förklaras som en upplevd känsla av enkelhet, smidighet och avsaknad av problematik i 

en interaktion. Denna punkt kan därför sägas relatera till användbarhet.  

Vad som får användaren att köpa samt återvända till en webbplats för ytterligare köp 

relaterar till förtrogenhet, tillit och lojalitet. För att en användare ska utföra ett köp 

krävs förtrogenhet och tillit till webbplatsen samt för att återvända krävs lojalitet.  

Genom detta har det bekräftats att de antaganden, om att skapandet av en e-handel 

styrs av mer än användbarhet, stämmer då det kopplats till ett företag inom e-handel.  

 Av sekretesskäl kommer det företag denna studie riktar sig emot inte 

namnges. Detta på företagets begäran. 

 Av sekretesskäl kommer den externa handledaren för denna studie inte 

namnges. Detta på den externa handledarens begäran.   

 Företagets webbplats kommer hädanefter att refereras som ”webbplatsen”. 

Vidare kommer termen ”användare” för denna studie syfta till de personer 

som använder webbplatsen. Valen syftar till att förenkla läsningen för läsaren. 

2.1 Problemformulering 
Problemformuleringen är enligt följande: 

”Problemet vid skapandet av en webbplats som arbetar med e-handel är att den involverar fler 

aspekter än vad skapandet av ett ”reguljärt” gränssnitt gör. Att se till enbart användbarhet anses 

inte tillräckligt då denna ej tar upp andra aspekter, som om användaren litar på den och vågar utföra 

ett köp samt om den kommer att vara lojal mot webbplatsen och återvända för framtida köp. Vidare 

tar användbarhet inte heller upp aspekten av vilken handling som en användare önskar utföra med 

webbplatsen. Specifikt ligger problemet i att det inte finns en applicerbar designteori, anpassad för hur 

en e-handelswebbplats fungerar.”  

Nedan följer den konkreta frågeställningen: 

”Hur kan det skapas en användbar och handlingsbar e-handelslösning som genererar förtrogenhet, 

tillit och lojalitet?” 

Först identifierades problemet och utifrån detta undersöktes teorier som stödde våra 

antaganden kring vilka aspekter som är viktiga för en e-handel. Vidare genererade 

dessa teorier en egen designteori. Denna designteori tog upp de viktiga aspekter som 

antogs vara relevanta för e-handel. I nästa skede applicerades denna designteori som 
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en designmetod för att konkret finna de problem som fanns. Användartesterna 

användes för att empiriskt bekräfta att designteorin stämmer. Slutligen förevisades 

resultatet av de funna problemen och lösningen på dessa. Frågeställningen uppfylldes 

genom att påvisa att den e-handelslösning som framtagits är förankrad i användartester 

samt uppfyller den egna definitionen av användbarhet (se figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema för frågeställning 

2.2 Avgränsningar 
 Den designteori som skapades i rapporten kan inte förutsättas upptäcka 

samtliga problem som finns på webbplatsen.  

 Den heuristiska utvärdering och kontrollista samt användartester som 

utfördes har inte möjlighet att finna samtliga problem. De problem som den 

heuristiska utvärderingen och kontrollistan tillsammans med användartesterna 

fann är de enda problem som kom att behandlas och tas till hänsyn i detta 

arbete. 

 Det praktiska arbetet sträckte sig ej längre än till mockuper av gränssnittet. 
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3. Teori 
Följande teorier användes som utgångspunkt (se figur 2). 

 

Figur 2 . Flödesschema för behandlad teori 

Teoridelen är uppbyggd av tre primära delar; 

Förtrogenhet, tillit och lojalitet 

I skapandet av en e-handel är det viktigt att ta hänsyn till användarens inställning till 

webbplatsen. Detta då e-handel syftar till köp och sälj, men även delgivande av känslig 

information som personuppgifter, vilket kan vara känsligt för användaren om de inte 

har förtrogenhet och tillit till webbplatsen. Lojalitet är en viktig aspekt då återvändande 

användare är lönsamt för webbplatsen.  

Handlingsbarhetsprinciper 

Användbarhet ser till målet med en interaktion, medan handlingsbarhet ser till 

handlingen som utförs. Genom detta kan det tolkas att handlingen som utförs är 

vägen till det mål som användbarheten beskriver.  

Nielsens, Normans och Coopers designprinciper 

Termen användbarhet definieras i denna studie utifrån urvalet av Nielsens (1992), 

Normans (2002) och Coopers (2007) designprinciper. Skälet till att just dessa tre valdes 

ut är att de tar upp punkter som är relevanta för omarbetningen av struktur, navigation 

och flöde. Genom att sedan sammanslå dessa tre kan de ihop lösa fler problem kring 
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struktur, navigation och flöde än vad de kan göra enskilt. Utöver detta utformades en 

egen definition av användbarhet specifikt för denna studie utifrån dessa 

designprinciper. 

Genom att kombinera användbarhet och handlingsbarhet skapades en kombination av 

dem båda som ser till vägen till målet (handlingen som utförs) samt det slutliga målet 

med interaktionen. Dessa två delar syftade till problemen kring navigation, struktur 

och flöde. Förtrogenhet, tillit och lojalitet syftade till att beskriva de övriga aspekter 

som bekräftats som viktiga vid skapandet av e-handel. 

3.1 Beskrivning av begreppet e-handel 
I detta arbete syftar e-handel till att beskriva hur företaget som har deltagit i denna 

studie bedriver sin affärsverksamhet. Denna affärsverksamhet fungerar genom att ett 

specifikt företag har ett ekonomiskt vinstintresse av att erbjuder ett flertal användare 

en viss typ av produkter på en webbplats. Det kritiska i denna typ av affärsverksamhet 

är att få användaren att agera på företagets erbjudande och utföra ett köp av en eller 

flera produkter som finns på företagets webbplats. Denna typ av affärsverksamhet har 

även ett ekonomiskt vinstintresse av att få användarna att återvända till webbplatsen 

för ytterligare köp. Denna typ av affärsverksamhet har därigenom ett ekonomiskt 

vinstintresse att webbplatsen genererar förtrogenhet, tillit och lojalitet, men även att 

webbplatsen är användbar och handlingsbar.   

3.2 Förtrogenhet, tillit och lojalitet inom e-handel 
Förtrogenhet och tillit är två nyckelfaktorer i skapandet av ett gränssnitt för en 

webbplats som arbetar med e-handel. Förtrogenhet och tillit genereras genom att 

skapa en webbplats som tillgodose behovet av en igenkänningsbar e-handelsmiljö i 

gränssnittet, genom att göra webbplatsen personlig med ett professionellt utseende 

och beteende. Genom att öka förtrogenheten för en webbplats ökar även tilliten för 

denna. (Gefen, 2000) 

Lojalitet kan sammanfattas till att beröra åtta stycken punkter (se kap. 3.1.1) som när 

dessa på god grund uppfylls, ökar användares lojalitet för webbplatsen. (Srinivasana, 

Andersona och Ponnavolub, 2002) 
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Förtrogenhet, tillit och lojalitet bedömdes relatera till varandra då båda delar relaterade 

till liknande aspekter, nämligen förfrågning, köp av produkter och tjänster på en e-

handelswebbplats. Skälet att kombinera förtrogenhet, tillit och lojalitet är att dessa tre 

även bedöms vara beroende av varandra. Detta då lojalitet inte kan innehas till en 

webbplats som användaren inte har en relation till. För att skapa denna lojalitet krävs 

det att en förtrogenhet och tillit först upprättas, vilket leder till att ett köp utförs. 

Förtrogenhet och tillit är beroende av lojalitet då en användare efter upprättande av 

tillit kan antas ha en större möjlighet att skapa en lojalitet till webbplatsen. 

Förtrogenhet kan återkopplas till igenkänningsfaktor på webbplatsen.  

Förtrogenhet, tillit och lojalitet tar upp aspekter som delvis ligger utanför området för 

interaktionsdesign, men är samtidigt viktiga i skapandet av en webbplats som arbetar 

inom området för e-handel. Förtrogenhet, tillit och lojalitet relaterar till viss del inom 

området för marknadsföring, där syftet är att marknadsföra och sälja produkter och 

tjänster. Det är på grund av detta, denna aspekt har valts att ta med i denna studie. Det 

är problematiskt att enbart genom interaktionsdesign lösa den problematik som e-

handel upplever. Därav finns det behov att inkludera vissa marknadsföringsaspekter i 

denna studie. 

3.2.1 Urval av lojalitet 

Endast fyra av de åtta punkterna valdes ut, då det bedömdes att dessa ansågs mest 

relatera till struktur, navigation och flöde.   

Interaktiv kontakt 

Interaktiv kontakt syftar till den kontakt som kunden känner sig ha med personerna 

som står bakom webbplatsen, samt hur lätt det är för en kund att navigera sig till 

information som relaterar till förmågan att kontakta de personer som står bakom 

webbplatsen. 

Omtanke 

Omtanke beskriver hur webbplatsen ”tar hand” om sina kunder, hur kunden känner 

att webbplatsen anpassar erbjudanden, meddelanden och ger kunden möjlighet att ta 

del av speciella erbjudanden då denna tidigare har handlat på sidan.   

Bekvämlighet  

Bekvämlighet är hur lättnavigerad och användarvänlig webbplatsen är som kunden 

använder sig av. 
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Karaktär 

Karaktär syftar till hur en webbplats kan skapa positiva omdömen för sig själv och 

karaktärisera sig själv för potentiella kunder, vidare syftar det till att beskriva den 

”bild” en kund har över webbplatsen. (Srinivasana m.fl. 2002) 

3.2.2 Förtrogenhet & tillit 

Enligt Gefen (2000) finns det sex viktiga slutsatser angående förtrogenhet och tillit.  

• Ökad tillit för en e-handel ökar även användarens intentioner att generera 

förfrågningar om dennas produkter och tjänster. 

• Ökad tillit för en e-handel ökar användares intentioner att köpa produkter och 

tjänster. 

• Ökad grad av förtrogenhet hos en e-handel och dess procedurer ökar användarens 

vilja att generera förfrågningar om produkter och tjänster på e-handeln.  

• Ökad grad av förtrogenhet hos en e-handel och dess procedurer ökar användarens 

vilja att köpa produkter och tjänster på e-handelswebbplatsen. 

• Ökad grad av förtrogenhet hos en e-handel och dess procedurer kommer öka tillit 

för denna. 

• Det starkare en användares mottaglighet är för tillit, desto mer kommer de lita på 

en e-handel.  

3.3 Urval handlingsbarhetsprinciper 
Handlingsbarhet kan ses som ett komplement till termen användbarhet. 

Handlingsbarhet ser till vilken handling det är som en användare önskar utföra och 

vilka effekter denna handling har.  

Handlingsbarhet definieras enligt följande:  

”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och 

underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-systemet 

och baserat på information från IT-systemet i en verksamhetskontext.” (Cronholm & 

Goldkuhl, 2006, sid. 1) 

Handlingsbarhet skiljer sig från användbarhet då handlingsbarhet syftar till att beskriva 

handlingen som önskas utföras i en specifik kontext emellan system och människa, 
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eller människor emellan genom ett system. Handlingsbarhet syftar vidare till 

utförandet av handlingar och hur ett resultat av denna handling ger en önskad effekt.  

Utifrån dessa handlingsbarhetsprinciper utförs ett urval kring vilka av dessa som syftar 

främst till skapandet av struktur, navigation och flöde. 

Tydlig handlingsrepertoar 

Att användaren enkelt förstår vad som kan göras med systemet. Systemet ska på ett 

enkelt och tydligt sätt visa på vilka olika handlingar som en användare kan utföra. 

Systemet ska tydligt visa om det är en läs-, uppdaterings- eller registreringshandling. 

Det är viktigt att ange både beteckning på handling så väl som på det aktuella objektet. 

Slutligen ska det språkbruk som används inom verksamheten brukas. 

Lättnavigerbart 

Att användaren enkelt tar sig till önskad plats i systemet för att finna önskad 

information relaterad till den handling som ska utföras. Det ska finnas tre olika sätt att 

navigera sig på. Hierarkisk navigering som innebär att användare går ett steg högre eller 

lägre i gränssnittets struktur. Vidare finns sekventiell navigering vilket innebär förflyttning 

inom samma nivå som gränssnittet. Slutligen finns direkt navigering vilket innebär att 

användaren förflyttas till en helt ny plats i gränssnittet. Det ska även finnas möjlighet 

för användaren att identifiera vilka steg denna har tagit för att komma till en viss plats.    

Handlingstransparent 

Förstå konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar. Systemet ska tydligt visa för 

användaren att konsekvensen av en handling innebär en verkan av denna handling. 

Denna förståelse ska infinna sig innan handlingen av användaren utförts.   

Tydlig feedback 

Direkt ser att det som försökte utföras blev utfört. Systemet ska ge ett begripligt svar 

på en utförd handling. Feedback måste även finnas i navigeringshandlingar, där 

systemet tydligt visar på vart användaren har förflyttats.   

Känd och begriplig vokabulär 

Användaren måste förstå de begrepp som används. Systemets språk skall motsvara 

verksamhetens och användarnas språk. Innebörden av det begrepp som används får 

det inte finnas någon tvekan kring.  
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Begrepps- och handlingskonsistens 

Användaren ska få en tydlig och klar förståelse av olika handlingsuttryck.  Uttryck får 

ej skifta i betydelse och ska vara konsekventa. Inkonsekventa uttryck ska minimeras 

för att undvika förvirring hos användaren. 

Handlingstillgänglighet 

Lämpliga handlingsalternativ ska finnas enkelt tillgängliga. Användaren ska ha 

nödvändiga handlingsalternativ lättillgängliga oavsett vart i systemet användaren 

befinner sig. Handlingar som relaterar till utförandet av en annan handling ska inte 

finnas på en helt annan plats i systemet.    

Handlingsöversiktligt 

Användaren ska ha god överblick av olika handlingssteg. Systemet ska visa för 

användaren vart i processen denna befinner sig i utförandet av en handling. 

Användaren måste både kunna fokusera på en viss handling samtidigt som denna har 

översikt kring övriga handlingar relaterade till detta.  

Ändringsbarhet  

Om, hur och när en handling kan ändras. Användaren måste vara medveten om vilka 

handlingar som kan ”göras om” och ”tas tillbaka”. Detta ska på ett tydligt sätt i 

gränssnittet förevisas för användaren. (Cronholm & Goldkuhl, 2006) 

3.4 Nielsens, Normans och Coopers designprinciper  
Följande designprinciper har valts ut i syfte att stödja den heuristiska utvärdering samt 

ligga till grund för definitionen av användbarhet. Skälet till att just dessa tre principer 

valdes ut är att de en och en tar upp punkter som är relevanta i utvecklandet av 

struktur, navigation och flöde.   

3.4.1 Urval av Nielsens principer för användbarhet  

Urvalet av Nielsens (1992) principer är relativt intakt, där enbart de delar som valts 

bort inte ansågs relatera till struktur, navigation och flöde. 

Synlighet av systemets status 

Systemet bör alltid informera användaren om vad det är som händer, genom lämplig 

feedback inom resonlig tid. 
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Matchning mellan systemet och den riktiga världen 

Systemet bör “prata användarens språk”, med ord, fraser och koncept som är 

igenkänningsbara för användaren, hellre än systemorienterade termer. Följ givna 

konventioner, gör så att information visas på ett naturligt och logiskt sätt.  

Konsekvens och standardisering 

Användare borde inte behöva undra om olika ord, situationer eller händelser syftar till 

samma sak. Följ givna konventioner. 

Förebygga fel 

Det som är bättre än bra felmeddelanden är en noggrann design som förebygger 

problem från att ens ske. Antingen eliminera feltyngda villkor eller sök efter dem och 

ger användaren en möjlighet att bekräfta innan de utför en händelse. 

Igenkänning hellre än ihågkommelse 

Minimera användningen av användarens eget minne genom att göra objekt, händelser, 

och möjligheter synliga. Användaren borde inte behöva komma ihåg information från 

en del av programmet till en annan. Instruktioner för de som använder systemet borde 

finnas synliga eller lätt tillgängliga för översyn vid behov. 

Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger bör inte innehålla någon information som är irrelevant eller sällan behövs. 

Varje extra del av information som finns i en dialog tävlar om uppmärksamheten med 

relevanta delar av informationen och förminskar deras relativa synlighet. 

Hjälp och dokumentation 

Även om det är bättre att systemet kan användas utan dokumentation, så kan det bli 

nödvändigt att förse användaren med hjälp och dokumentation. All sådan information 

bör vara enkel att söka sig till, samt fokusera på användarens uppgifter. Lista upp 

konkreta steg för hur dessa skall utföras, och gör inte dessa för omfattande.  

3.4.2 Urval av Normans principer för användbarhet  

Urvalet av Normans (1988, s.188-200) principer är relativt intakt, där enbart de delar 

som valts bort inte ansågs relatera till struktur, navigation och flöde. 
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Förenkla strukturen för uppgifter 

Uppgifter borde vara enkla i sin struktur, minimera den mängd av planering eller 

problemlösning som de kräver. Onödiga komplexa uppgifter kan struktureras om, 

oftast genom teknologiska innovationer. 

Gör saker synliga 

Gör saker synliga på utförandesidan av en händelse så att användaren vet vad som är 

möjligt och hur händelser borde utföras. Gör saker synliga på utvärderingssidan så att 

användaren kan se effekten av deras händelser. 

Få mappningen rätt 

Utnyttja naturlig mappning. Se till att användaren kan avgöra relationer: 

• Mellan avsikt och möjliga händelser. 

• Mellan händelser och deras effekt på systemet 

• Mellan det faktiska systemets läge och vad som är uppfattat via syn, 

ljud eller känsla. 

• Mellan det uppfattade systemläget och de behov, avsikter och 

förväntningar hos användaren 

Designa för fel 

Anta att alla fel som kan begås kommer att göra det. Planera för detta. Tänkt på varje 

händelse av användaren som ett försök i rätt riktning, ett fel är helt enkelt en händelse 

som inte är komplett eller felaktigt specificerat. Tänk på händelsen som en del av en 

naturlig och konstruktiv konversation mellan användaren och systemet. Försök att 

stödja, inte strida, mot användarens respons. Tillåt användaren att återhämta sig från 

fel, att veta vad som gjordes och vad som hände, och att förklara eventuellt resultat. 

Gör det enkelt att för händelser att bli omvändningsbara. Gör det svårt att få 

händelser ej omvändningsbara. Designa system som uppmuntrar till utforskning. 

Utforska tvingande funktioner. 

När allt annat blir fel, standardisera 

När något inte kan bli designat utan godtycklig mappningar och svårigheter, så finns 

det en sista utväg: Standardisera. Standardisera händelser, resultat, layout. Gör så att 

relaterade händelser fungerar på samma sätt. Standardisera systemet, problemen; skapa 

en internationell standard. 
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3.4.3 Urval av Coopers designprinciper  

Cooper (2007, s. 569-574) listar 117 stycken designprinciper, där enbart ett fåtal av 

dessa valts ut då dessa ansågs lämpligast i skapandet av en lista med designprinciper 

samt att dessa relaterar till struktur, navigation och flöde.   

Signifikant förändring måste vara signifikant bättre 

Ska en större förändring av gränssnittet ske, bör tas till hänsyn att användaren då 

måste lära om sig gränssnittet. Därav bör stora förändringar ske om en stor förbättring 

sker.  

Oavsett hur häftigt det skapade gränssnittet är, så vore det bättre med mindre 

av det 

Applicering av många visuella element är inte alltid fördelaktigt, då det kan förvirra 

användaren samt få denne att tappa fokus på den specifika uppgiften. Därav bör 

gränssnittet enbart innehålla visuella element som stödjer användaren i sitt 

användande.  

Förse användaren med en lägeslös feedback 

Användaren ska vara medveten om vad som händer i gränssnittet utan att behövas 

sättas i ett läge där användaren tvingas lägga uppmärksamheten på den feedback som 

uppkommer och därav tappa fokus på ursprungliga uppgiften.   

Visuellt särskilj mellan element som beter sig olika 

Liknande funktion ska se ut och bete sig på liknande sätt. Funktioner som beter sig 

olika, måste också designas så att användaren förstår detta. En tydlig skillnad bör 

visuellt framhävas.   

Visuellt kommunicera funktion och beteende 

Som användaren förväntar sig att gränssnittet ska fungera, bör också systemet fungera.   

Följ standarder om det inte finns ett uppenbart överlägset alternativ  

Designen bör vara konsekvent i gränssnittet gällande standarder, om det inte finns ett 

alternativ som förbättrar interaktionen.  
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3.5 Definition av användbarhet 
ISO 9241-11 definierar användbarhet som: 

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på 

ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang." 

(Usability Partners, 2009) 

Denna definition kan anses abstrakt och väldigt bred. Utifrån detta valdes det att skapa 

en egen mer konkret definition av användbarhet genom att komprimera Nielsens 

(1992), Normans (1988) och Coopers (2007) designprinciper. Denna syftar till att få ut 

de punkter som vi anser mest relevanta för termen användbarhet enligt egen 

definition. 

”Ett gränssnitt som har god visuell kommunikation och feedback med hög igenkänningsfaktor som 

på ett standardiserat och konsekvent sätt, med en estetisk och minimalistisk design, som genom god 

mappning har en god felförebyggelse med en enkel navigationsstruktur för uppgifter som utförs samt 

ska hjälp och dokumentation vara tillgänglig vid behov.” 

Genom detta har det skapats en konkret definition av användbarhet. 
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4. Metod och genomförande 
Metod och genomförande sammanställdes enligt nedanstående modell (se figur 3). 

 
Figur 3 . Flödesschema för metod och genomförande 

I denna studie har det bedrivits så kallad aktionsforskning. Aktionsforskningen syftar 

till att utföra vetenskaplig forskning där två olika områden möts, det vetenskapligt 

teoretiska med det praktiska, företagsdrivna. Konkreta frågeställningar är ofta 

förekommande, där målet är att åstadkomma förändring såväl som vetenskaplig 

utveckling. I detta arbete har det vetenskapliga i skapandet av en designteori kopplats 

an mot det praktiska arbetet att omarbeta ett företags webbplats. (Eliasson, 2002)  

Metoddelen hade vidare en deduktiv ansats, där arbetet som utfördes utgår ifrån vad 

teorierna kring användbarhet, handlingsbarhet och e-handel påstår. Utifrån teorin 

slogs förtrogenhet, tillit och lojalitet samman med användbarhet och handlingsbarhet i 

syfte att skapa en designteori för e-handel. Denna designteori applicerades genom 

heuristisk utvärdering av användbarhet och handlingsbarhet samt som kontrollista för 

förtrogenhet, tillit och lojalitet. Genom detta blev designteorin en designmetod.  

Användartester och intervjuer genomfördes i syfte att styrka och vidare utforska de 

problem som denna nya designteori finner.  

Denna designteori anpassad för e-handel kallades e-handelsbarhet.  
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4.1 Generering av e-handelsbarhet 
E-handelsbarhet sammanställdes enligt nedanstående modell (se figur 4). 

 

Figur 4 . Flödesschema för e-handelsbarhetsskapandet 

E-handelsbarhet bestod utav två delar; syntes av användbarhets- och 

handlingsbarhetsprinciper som blev en lista av designprinciper samt teori kring tillit, 

förtrogenhet och lojalitet vilka sammanfogades till en lista av e-handelsprinciper. 

Genom att kombinera designprinciperna och e-handelsprinciperna skapades en ny 

designteori, e-handelsbarhet. E-handelsbarhet skapades i syfte att generera en 

designteori anpassad för skapande av gränssnitt för e-handel. 

Designprinciperna lämpade sig främst som designmetod genom heuristisk utvärdering, 

medan e-handelsprinciperna främst fungerade som en applicerad kontrollista, snarare 

än en konkret heuristisk utvärdering. Detta då heuristisk utvärdering är en utvärdering 

gjord av experter med utbildning och erfarenhet inom området. E-handelsprinciperna 

relaterade till stora delar till området för marknadsföring, då dessa tog upp aspekter 

som förtrogenhet, lojalitet och tillit. Därav kan det ej påstås att vi är experter med 

utbildning och erfarenhet inom området. På grund av detta kom e-handelsprinciperna 

ej att appliceras genom heuristisk utvärdering, utan som en applicerad kontrollista. 

 16



Skälet att utforma e-handelsprinciperna som en kontrollista var för att få dess 

genomförande att fungera på ett liknande sätt som en heuristisk utvärdering, 

därigenom få en konsekvens applicering av e-handlingsbarheten. 

Användbarhet- och handlingsbarhetsprinciperna ser till målet med interaktionen och 

handlingen som utförs och vilken effekt denna handling resulterar i. E-

handelsprinciperna, förtrogenhet, tillit och lojalitet beskriver hur dessa faktorer kan 

användas för att positivt påverka e-handel. Tillsammans har dessa två större 

möjligheter att skapa ett förbättrat gränssnitt än vad de två teorierna enskilt kunde 

utföra. 

4.2 Användartester och intervjuer 
Användartester är en metod som både samlar in kvalitativ och kvantitativ data. 

Intervjuer utfördes som en uppföljning på användartestet på testpersonerna. Detta i 

syfte att få ut övrig information som ej framkommit under användartestet. 

Användartester utfördes i syfte att identifiera det problemområde som användaren 

upplever när de navigerar på webbplatsen. 

4.2.1 Användartester 

Användartester utfördes genom att studera hur en användare löser en rad olika 

uppgifter i ett gränssnitt (se kap. 4.2.3). Studien utfördes genom att spela in det 

testpersonen gör, allt från kommentarer till fysiska reaktioner som till exempel 

musrörelser. Denna inspelning skedde genom att spela in det som hände på 

datorskärmen samt att spela in testpersonernas ansikten i syfte att se deras reaktioner 

när de utförde uppgifterna. Det viktiga är inte att testpersonen nödvändigtvis lyckas 

med uppgifterna, utan att se hur denna tar sig an och löser uppgifterna. Det är viktigt 

att testpersonen försätts i liknande miljö som den normalt sett skulle utfört uppgiften 

på. Det är även viktigt att testpersonen känner sig trygg och bekväm i sin testmiljö, så 

testet blir så ”naturligt” som möjligt. Genom att titta på detta kan problem upptäckas i 

gränssnittet som en faktisk användare har när de navigerar sig fram. Utöver 

inspelningar, ombeds testpersonen att under testets gång tala högt om det som denna 

utför genom gränssnittet. (Cooper, 2007) 
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Genom att använda oss utav think aloud metoden, där testpersonen ombeds att tala 

högt om vad den tycker och känner när den navigerar sig under hela testet, kan 

information kring upplevelsen som testpersonen har samlas in för vidare bearbetning. 

(Van Someren, Barnard & Sandberg, 1994) 

4.2.2 Intervjuer 

När intervjuerna utfördes fanns det ett antal punkter att rätta sig efter. Cooper (2007, 

s. 65) listar upp en tydlig lista. Här följer några av de punkter som ansågs viktigast i 

projektet:  

• Inte ställa ledande frågor 

Intervjufrågorna bör ej leda in respondenten på ett förutbestämt eller väntat 

svar.  

• Inte ställa ja och nej frågor 

Det är viktigt att inte ställa frågor där respondenten enkelt kan svara antingen 

ja eller nej. Denna typ av ledande frågor ger inte intervjuaren samma mängd 

information som det annars är möjligt att få ut.  

• Ställa frågor och följdfrågor som uppmuntrar till berättande 

Detta är viktigt då det i en intervju är väldigt viktigt att få med så mycket 

information från respondenten som möjligt, vidare är det viktigt att vara 

flexibel i utförandet av intervjuer, frågorna ska inte endast läsas av som en 

lista. 

• Undvik att göra användaren till designer  

Denna punkt syftar till att ta reda på så mycket information som möjligt av 

användaren och hur denne använder programmet, men inte låta användaren 

bestämma hur programmet ska designas. 

4.2.3 Genomförande av användartester och intervjuer 

Användartester genomfördes på åtta stycken testpersoner, med en ålder som sträckte 

sig från 20-30 år. Valet grundade sig i det faktum att efter fem utförda tester, 

bedömdes det att någon ny relevant data ej skulle framkomma genom fler tester. Dock 

utfördes ytterligare tre för att verifiera detta. Antagandet visade sig stämma. Samtliga 
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deltagande var studenter, vilket grundade sig i tillgängligheten hos de testpersoner som 

eftersöktes. Därigenom blev det endast studenter som deltog, då dessa hade möjlighet 

att delta i studien. Vid urvalet av dessa togs det hänsyn till vilken typ av användare 

denna var, exempelvis om testpersonen var analytisk, impulsiv, van eller ovan 

dataanvändare. Urvalet inkluderade både manliga och kvinnliga testpersoner. Skälet att 

välja ut olika typer av testpersoner och kön, var för att få största möjliga bredd på 

användartestet. Webbplatsens målgrupp är enligt det kontaktade företaget 

huvudsakligen personer som är intresserade av design ur en generell aspekt. Då 

företaget beskrev sin målgrupp ur en väldigt bred och generell synvinkel, togs denna 

hänsyn till när valet av testpersoner utfördes. Detta då testpersonerna själva är 

intresserade av design och representerar den sortens breda målgrupp som företaget 

beskrivit. 

Testet genomfördes vid företaget med en dator som spelade in både ljud och bild. 

Efter avslutat användartest hölls en kortare intervju med varje testperson, i syfte att få 

ut detaljer kring interaktionen som inte framkommit under själva användartestet. 

Intervjufrågorna bestod i att fråga testpersonen generellt kring upplevelsen i 

användandet av webbplatsen. 

Testpersonerna instruerades i hur testet skulle utföras, vad syftet var, samt vad 

gruppen hade för syfte med att utföra testet. Stor vikt lades vid att få testpersonerna 

att känna sig bekväma och trygga, i syfte att få ett så naturligt beteende som möjligt 

från testpersonerna. Testpersonerna ombads att utföra fyra stycken olika uppgifter på 

företagets webbplats, som var enligt följande: 

Uppgift 1  

Att via företagets webbplats köpa stolen ”Sparta Fällstol”.  

Uppgift 2  

Att söka upp produkten ”BIO klädhängare” på företagets webbplats via Google. Att 

hitta fler produkter av designgruppen ”Form Us With Love” samt att slutligen hitta 

information om designgruppen ”Form Us With Love”. 

Uppgift 3  

Att hitta och köpa ”Stelton Termos” i färgen safirblå genom webbplatsens inbyggda 

sökfunktion. 
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Uppgift 4  

Att hitta och köpa Pernille Vea:s termokopp ”Verner Panton”, för att sedan identifiera 

vad mönstret på denna kopp heter. Slutligen att köpa denna termokopp i färgerna 

”svart/vitt” samt ”flera färger”. 

Den programvara som användes i inspelandet av dessa användartester var ”Morae 3.0 

Usability Software”. Programmet spelar in både det som sker på datorskärmen på den 

dator som testet utförs på, samtidigt som den via en kamera spelar in testpersonens 

reaktioner. Programmet producerar sedan videoklipp, från vilka data kan utläsas.   

Efter genomförda tester var det tydligt att alla testpersoner inte alltid lyckades utföra 

alla uppgifter samt att de inte alltid utfördes enligt instruktionerna. Detta påverkade 

inte datainsamlingen negativt, utan snarare positivt då tydliga mönster i olika 

testpersoners sätt att navigera sig blev tydligt. Det fanns tydliga beteenden utifrån 

dessa användartester och dessa data sammanställdes sedan i konkreta mönster (Se 

bilaga A).  

I intervjuerna framkom det ett flertal punkter från testpersonerna kring vad de 

upplevde i användandet av webbplatsen. Utifrån dessa data sammanställdes det även 

mönster från intervjuerna (Se bilaga B).  

Dessa funna problem i användartester och intervjuer sammanställdes (se resultat kap. 

5.2.1). 

Följande urval genomfördes för användartester och intervjuer: 

 Användartester med uppföljande intervjuer var den enda datainsamling som 

skedde i denna studie.  

 Användartester och uppföljningsintervjuer kom endast ske i ett steg, detta på 

grund av tillgängligheten hos testpersonerna.  

4.3 Heuristisk utvärdering 
En heuristisk utvärdering är en metod som syftar till att hitta användbarhetsrelaterade 

problem i ett gränssnitt. Utvärdering genomfördes av oss som experter med utbildning 

och erfarenhet inom det område som utvärderingen tillämpas. Denna metod fungerar 

genom att följa en lista med punkter bestående av enskilda designprinciper. Dessa 

designprinciper pekar på tydliga instruktioner och riktlinjer, vilka relaterar till ökad 

användbarhet. Denna lista med punkter är anpassningsbar beroende på kontext och 
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uppgift som ska utföras. När den heuristiska utvärderingen är utförd, får designern ut 

en lista med problem i gränssnittet, vilka sedan kan återgärdas. (Nielsen, 1992) 

4.3.1 Genomförande av heuristisk utvärdering via designprinciper 

En heuristisk utvärdering genomfördes på den nuvarande versionen av företagets 

webbplats. Den heuristiska utvärderingen genomfördes genom att använda syntesen 

av användbarhet och handlingsbarhet, vilka blev våra egna designprinciper. 

Utvärderingen skedde på startsida och produktsida. Denna heuristiska utvärdering 

resulterade i att ett flertal problem vilka identifierades (Se resultat kap. 5.2.2).    

4.3.2 Genomförande av e-handelsprinciper (kontrollista) 

E-handelsprinciperna applicerades som en kontrollista där varje punkt fann vissa 

problem på webbplatsen. Dessa punkter blev mer av en tydlig subjektiv bedömning än 

vad designprincipernas punkter blev. Dessa punkter gicks igenom på liknande sätt som 

designprinciperna, där punkt för punkt visade på problem i gränssnittet. De större 

problem som kunde identifieras på webbplatsen listas enligt följande (se resultat kap. 

5.2.3). 

Utifrån de problem som funnits av designprinciperna, e-handelsprinciperna samt 

användartesterna och intervjuer, identifierades tydliga punkter som behövde åtgärdas 

för gränssnittet. Från detta skede användes e-handelsbarhet som designmetod, där 

varje punkt i den fungerar som lösning på funna problem. Lösningen på dessa funna 

problem utfördes genom att påbörja skissande på ett nytt gränssnittsförslag enligt e-

handelsbarhet. 

4.4 Skapande av pappersskisser  
Detta steg syftade till skissandet av det nya gränssnittet. Skissandet utfördes med 

papper och penna, i syfte att skapa en generell överblick över gränssnittet. Detta skede 

involverade odetaljerade, grova skisser på främst struktur och elementplacering. Denna 

del resulterade i ett flertal pappersskisser (se bilaga C). 

I samband med skissandet utfördes även en omstrukturering av det nuvarande 

gränssnittet, genom att placera ut olika element som urklippta delar från en bild av 
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gränssnittet. Detta i syfte att enkelt kunna flytta omkring webbplatsens olika 

beståndsdelar, för att på ett enkelt sätt testa hur placering optimeras (se bilaga D).  

4.5 Skapande av digitala mockuper 
Efter skapandet av tydliga pappersskisser påbörjades arbetet med digitala mockuper. 

Dessa mockuper hade en högre precision och detaljrikedom än vad pappersskisserna 

hade. I detta skede prövades en rad olika upplägg, med målet att uppnå en ideal 

lösning. Denna del tillsammans med pappersskisser är en del av en designprocess i 

vilken tankar, åsikter och synpunkter diskuterades fram. Mockupskapandet resulterade 

i en rad olika förslag (se bilaga E).  
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5. Resultat 
Resultat sammanställdes enligt nedanstående modell (se figur 5). 

 
Figur 5 . Flödesschema för resultat 

Resultatdelen består av fyra delar; den skapade e-handelsbarheten, de problem och 

lösningar som denna fann och löste samt visualisering av vårt slutliga mockupresultat. 

Nedan förevisas processen för mockupskapandet (figur 6).  

 

Figur 6. Flödesschema för skapande av nytt gränssnitt 

5.1 E-handelsbarhet  
Designprinciperna, vilka är uppbyggda av den sammanställda syntesen av 

användbarhet- och handlingsbarhetsprinciper utgör tillsammans med e-

handelsprinciperna e-handelsbarhet.    

5.1.1 Designprinciper 

Designprinciperna skapades i syfte att vara en av två delar av e-handelsbarhet. Här 

valdes de mest relevanta punkterna ut för detta projekt ur området för användbarhet 
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och handlingsbarhet. Dessa designprinciper kom sedan även att ligga till grund för den 

heuristiska utvärdering, vilken utfördes för att både finna, men också lösa de 

uppkomna problemen i gränssnittet på den webbplatsen som studerats.  

 

1. Visuell kommunikation och feedback 

Systemet bör alltid informera användaren om vad det är som händer, genom 

lämplig feedback inom resonlig tid. (Nielsen, 1992)  

Gör saker synliga på utförandesidan av en händelse så att människor vet vad 

som är möjligt och hur händelser borde utföras. Gör saker synliga på 

utvärderingssidan så att människor kan se effekten av deras händelser. 

(Norman, 1988) 

Liknande funktion ska se ut och bete sig på liknande sätt. Funktioner som 

beter sig olika, måste också designas så att användaren förstår detta. En tydlig 

skillnad bör visuellt framhävas. (Cooper, 2007) 

Som användaren förväntar sig att gränssnittet ska fungera, bör också systemet 

fungera. (Cooper, 2007) 

Användaren ska vara medveten om vad som händer i gränssnittet utan att 

behöva sättas i ett läge där användaren tvingas lägga uppmärksamheten på den 

feedback som uppkommer och därav tappa fokus på den ursprungliga 

uppgiften. (Cooper, 2007) 

Enkelt förstår vad som kan göras med systemet. Systemet ska på ett enkelt 

och tydligt sätt visa på vilka olika handlingar som en användare kan utföra. 

Systemet ska tydligt visa om det är en läs-, uppdaterings- eller 

registreringshandling. Det är viktigt att ange både beteckning på handling så 

väl som på det aktuella objektet. Slutligen ska det språkbruk som används 

inom verksamheten brukas. (Cronblom & Goldkuhl, 2006) 

Förstå konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar. Systemet ska 

tydligt visa för användaren att konsekvensen av en handling innebär en verkan 

av denna handling. Denna förståelse ska infinna sig innan handlingen utförts 

av användaren. (Cronblom & Goldkuhl, 2006) 

Att användaren direkt kan se att det som användaren försökte utföra blev 

utfört. Systemet ska ge en begriplig feedback på en utförd handling. Feedback 

måste även finnas i navigeringshandlingar, där systemet tydligt visar på vart 

användaren har förflyttats. (Cronblom & Goldkuhl, 2006) 
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2. Standardisering 

Användare borde inte behöva undra om olika ord, situationer eller händelser 

syftar till samma sak. Följ givna konventioner. (Nielsen, 1992) 

När något inte kan bli designat utan godtycklig mappningar och svårigheter, så 

finns det en sista utväg: Standardisera. Standardisera händelser, resultat, 

layout. Gör så att relaterade händelser fungerar på samma sätt. Standardisera 

systemet, problemen; skapa en internationell standard. (Norman, 1988) 

Designen bör vara konsekvent i gränssnittet gällande standarder, om det inte 

finns ett alternativ som förbättrar interaktionen. (Cooper, 2007) 

Användaren ska få en tydlig och klar förståelse av olika handlingsuttryck.  

Uttryck får ej skifta i betydelse och ska vara konsekventa. Inkonsekventa 

uttryck ska minimeras för att undvika förvirring hos användaren. (Cronblom 

& Goldkuhl, 2006) 

3. Förebygga fel 

Det som är bättre än bra felmeddelanden är en noggrann design som 

förebygger problem från att ens ske. Antingen eliminera feltyngda villkor eller 

sök efter dem och ge användaren en möjlighet att bekräfta innan de utför en 

händelse. (Nielsen, 1992) 

Anta att alla fel som kan begås kommer att göra det. Planera för detta. Tänk 

på varje händelse av användaren som ett försök i rätt riktning, ett fel är helt 

enkelt en händelse som inte är komplett eller felaktigt specificerad. Tänk på 

händelsen som en del av en naturlig och konstruktiv konversation mellan 

användaren och systemet. Försök att stödja, inte strida, mot användarens 

respons. Tillåt användaren att återhämta sig från fel, att veta vad som gjordes 

och vad som hände, och att förklara eventuellt resultat. Gör det enkelt för 

händelser att bli omvändningsbara. Gör det svårt att få händelser ej 

omvändningsbara. Designa system som uppmuntrar till utforskning. Utforska 

tvingande funktioner. (Norman, 1988) 

Användaren bör vara medveten om, hur och när en handling kan ändras och 

utföras. Användaren måste vara medveten om vilka handlingar som kan 

”göras om” och ”tas tillbaka”. Detta ska på ett tydligt sätt i gränssnittet 

förevisas för användaren. (Cronblom & Goldkuhl, 2006) 
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4. Igenkänning  

Minimera användningen av användarens eget minne genom att göra objekt, 

händelser och möjligheter synliga. Användaren borde inte behöva komma 

ihåg information från en del av programmet till en annan. Instruktioner för de 

som använder systemet borde finnas synliga eller lätt tillgängliga för översyn 

vid behov. (Nielsen, 1992) 

Ska en större förändring av gränssnittet ske, bör tas till hänsyn att användaren 

då måste lära om sig gränssnittet. Därav bör endast större förändringar ske 

om det bidrar till en större förbättring. (Cooper, 2007) 

Systemet bör “prata användarens språk”, med ord, fraser och koncept som är 

igenkänningsbara för användaren, hellre än systemorienterade termer. Följ 

givna konventioner, gör så att information visas på ett naturligt och logiskt 

sätt. (Nielsen, 1992) 

Användaren måste förstå de begrepp som används. Systemets språk skall 

motsvara verksamhetens och användarnas språk. Innebörden av det begrepp 

som används får det inte finnas någon tvekan kring. (Cronblom & Goldkuhl, 

2006) 

5. Mappning 

Utnyttja naturlig mappning. Se till att användaren kan avgöra relationer: 

• Mellan avsikt och möjliga händelser. 

• Mellan händelser och deras effekt på systemet 

• Mellan det faktiska systemets läge och vad som är uppfattat via syn, 

ljud eller känsla. 

• Mellan det uppfattade systemläget och de behov, avsikter och 

förväntningar hos användaren (Norman, 1988) 

6. Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger bör inte innehålla någon information som är irrelevant eller sällan 

behövs. Varje extra del av information som finns i en dialog tävlar om 

uppmärksamheten med relevanta delar av informationen och förminskar 

deras relativa synlighet. (Nielsen, 1992) 

Applicering av många visuella element är inte alltid fördelaktigt, då detta kan 

förvirra användaren samt få denne att tappa fokus på den specifika uppgiften. 
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Därav bör gränssnittet enbart innehålla visuella element som stödjer 

användaren i sitt användande. (Cooper, 2007) 

7. Navigationsstruktur 

Uppgifter borde vara enkla i sin struktur, minimera den mängd av planering 

eller problemlösning som de kräver. Onödiga komplexa uppgifter kan 

struktureras om, oftast genom teknologiska innovationer. (Norman, 1988) 

Användaren ska enkelt kunna ta sig till önskad plats i systemet för att finna 

önskad information relaterad till den handling som ska utföras. Det ska finnas 

tre olika sätt att navigera sig på. Hierarkisk navigering som innebär att användare 

går ett steg högre eller lägre i gränssnittets struktur. Vidare finns sekventiell 

navigering vilket innebär förflyttning inom samma nivå som gränssnittet. 

Slutligen finns direkt navigering vilket innebär att användaren förflyttas till en 

helt ny plats i gränssnittet. Det ska även finnas möjlighet för användaren att 

identifiera vilka steg denna har tagit för att komma till en viss plats. 

(Cronblom & Goldkuhl, 2006) 

Lämpliga handlingsalternativ ska finnas enkelt tillgängliga. Användaren ska ha 

nödvändiga handlingsalternativ lättillgängliga oavsett vart i systemet 

användaren befinner sig. Handlingar som relaterar till utförandet av en annan 

handling ska inte finnas på en helt annan plats i systemet. (Cronblom & 

Goldkuhl, 2006) 

Användaren ska ha god överblick av olika handlingssteg. Systemet ska visa för 

användaren vart i processen denna befinner sig i utförandet av en handling. 

Användaren måste både kunna fokusera på en viss handling samtidigt som 

denna har översikt kring övriga handlingar relaterade till detta. (Cronblom & 

Goldkuhl, 2006) 

8. Hjälp och dokumentation 

Även om det är bättre att systemet kan användas utan dokumentation, så kan 

det bli nödvändigt att förse användaren med hjälp och dokumentation. All 

sådan information bör vara enkel att söka sig till, samt fokusera på 

användarens uppgifter. Lista upp konkreta steg för hur dessa skall utföras, och 

gör inte dessa för omfattande. (Nielsen, 1992) 
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5.1.2 E-handelsprinciper 

Den andra delen av e-handelsbarheten består av e-handelsprinciper, vilka är en syntes 

utifrån de viktigaste punkterna ur förtrogenhet, tillit och lojalitet för detta projekt. 

Dessa e-handelsprinciper kom sedan att bli en kontrollista, i syfte att finna viktiga 

aspekter utanför området för användbarhet och handlingsbarhet.   

Interaktiv kontakt 

Interaktiv kontakt syftar till den kontakt som kunden känner sig ha med personerna 

som står bakom webbplatsen, samt hur lätt det är för en kund att navigera sig till 

information som relaterar till förmågan att kontakta de personer som står bakom 

webbplatsen. (Srinivasana m.fl. 2002) 

Omtanke 

Omtanke beskriver hur webbplatsen ”tar hand” om sina kunder, hur kunden känner 

att webbplatsen anpassar erbjudanden och meddelanden och ger kunden möjlighet att 

ta del av speciella erbjudanden då denna tidigare har handlat på sidan. (Srinivasana 

m.fl. 2002)   

Bekvämlighet  

Bekvämlighet är hur lättnavigerad och användarvänlig webbplatsen är som kunden 

använder sig av. (Srinivasana m.fl. 2002) 

Karaktär 

Karaktär syftar till hur en webbplats kan skapa positiva omdömen för sig själv och 

karaktärisera sig själv för potentiella kunder, vidare syftar det till att beskriva den 

”bild” en kund har över webbplatsen. (Srinivasana m.fl. 2002) 

Tillit och förtrogenhet 

Ökad tillit för och förtrogenhet hos en e-handel ökar användarens avsikt och vilja att 

generera förfrågningar om dennas produkter och tjänster samt att köpa dessa. Vidare 

kommer ökad grad av förtrogenhet av procedurerna öka tillit för denna e-handel. 

(Gefen, 2000)  
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5.2 Problem enligt e-handelsbarhet 

5.2.1 Problem enligt användartester och intervjuer 

Nedan listas de konkreta problem enligt både användartester och intervjuer som 

användarna upplevde i gränssnittet (se bilaga F): 

Produktsida 

1. Sökfunktionen 

Otydlig och dåligt placerad. Genererar inte förväntade sökresultat. Finns i dubbel 

uppsättning.  

2. Varukorgen 

Otydlig, liten och försvinner bland övriga element på sidan. Förflyttning till 

varukorg ska inte ske vid val av produkt. Visar inte vad den innehåller, man måste 

gå till varukorgen för att se innehåll.  

3. Otydlighet i navigationen 

Upplägget och kategoriseringen är förvirrande för många användare. Otydlig 

namngivning på länkar. Avsaknad av acceleratorer och tydliga genvägar. Finns 

inget klart sätt att komma till startsidan, förutom logotypen vilket inte alltid är 

uppenbart.  

4. Omladdning av sidan 

Produktsidan laddas helt om vid färgbyte, vilket skapar förvirring hos användaren 

samt leder till problematik vid lägga till produkt i varukorg. 

5. Struktur och överblick 

Sidan upplevs rörig, med många element som slåss om uppmärksamheten, vilket leder 

till dålig överblick. Användaren får scrolla mycket på merparten av sidorna. Bilderna 

på produktsidorna är för små. Mittdelen där all information presenteras är för liten. 

Färgkodningen skapar problem hos användare i en visualisering av struktur, allt flyter 

samman. 
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5.2.2 Problem enligt heuristisk utvärdering (designprinciper) 

Nedan listas de konkreta problem enligt den heuristiska utvärderingen (se bilaga G): 

Startsida 

1. De olika elementen är till viss del placerade på en plats där de inte får tillräckligt 

mycket uppmärksamhet och bör således struktureras om. Vissa benämningar 

behöver förtydligas, ”Press” är till exempel oklart vad det betyder. Problemet 

relaterar främst till punkt 2.   

2. Brödsmulorna är otydliga i sitt utförande och försvinner lätt bland övrig 

information samt att det är tre navigationer på varandra. Problem relaterar främst 

till punkt 1 samt 6.   

3. Den horisontella menyn består av sex stycken knappar. När användaren klickar på 

någon av dem förflyttas denna ner i den vertikala menyn, för att sedan visa den 

valda knappens undermenyer. Detta gör att användaren tappar fokus på vart 

informationen tagit vägen. Knapparna ser liknande ut till form, men beter sig olika. 

Problemet relaterar främst till punkt 1, 2, 5 samt 7.   

4. Sökfunktionen finns på två ställen på sidan (se problem nr.6), vilket förvirrar 

användaren. Det är oklart om det rör sig om två olika sökfunktioner eller om dessa 

egentligen genererar samma resultat. Den känns även för hopklämd mellan den 

horisontella och vertikala menyn. Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 2.   

5. Den vertikala menyn ser bra ut, men fungerar inte som användaren förväntar sig. 

Här har vissa av knapparna ”rullgardinseffekt”, där underrubriker kommer upp vid 

tryck, medan andra är direktlänkar till den information som presenteras på 

respektive knapp. Det är ingen konsekvens och tydlighet i strukturen. Problemet 

relaterar främst till punkt 2.   

6. Se punkt 4. Här har man valt en knapp med orden ”GO!”, samt annan färg, istället 

för en orangefärgad ikon med en pil på. Detta skapar ytterligare förvirring hos 

användare. Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 2.   

7. Val av språk borde inte ligga på denna plats. Detta är något användaren väljer att 

göra väldigt sällan, speciellt då dem har en engelsk webbplats. Det finns andra delar 

av webbplatsen som är mer intressant för både användaren och dem som står för 

webbplatsen. Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 2.   

8. Detta är en viktig information, vilket bör förtydligas för användaren. Problemet 

relaterar främst till punkt 1, 2 samt 3.   
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9. I den mockup som visas i bilagan är det startsidan som förevisas. Det är i dagsläget 

ett rörigt intryck till en början, vilket behöver förändras. Problemet relaterar främst 

till punkt 1 samt 6. 

10. Erbjudande är otydlig på grund av dess placering ihop med liknande element. 

Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 6.   

11. Nya produkter är otydlig på grund av dess placering ihop med liknande element. 

Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 6. 

12. Kundkorgen är en av de största problemen på denna sida. Den illustrerar dåligt vad 

det är man har i sin varukorg. När användaren väljer att lägga en produkt i 

varukorgen förflyttas vederbörande direkt dit, utan att ha bett om det. Detta skapar 

stor förvirring hos användaren som försätts i ett mode den inte önskat sig. 

Problemet relaterar främst till punkt 1, 2, 3, 5 samt 7. 

13. Dessa element är röriga och tar uppmärksamhet från resten av sidan. Problemet 

relaterar främst till punkt 6.  

14. Aktuellt ligger helt plötsligt som ett mindre element jämfört med dem tidigare 

nämnda. Denna anses vara minst lika viktig som erbjudande eller nya produkter. 

Problemet relaterar främst till punkt 6. 

15. Här listas åter igen erbjudande, trots att dessa ligger som bilder precis bredvid. Här 

återges en massa onödig information, som användaren har svårt att ta till sig då det 

enbart består av text. Problem relaterar främst till punkt 1, 2 samt 4.  

16. Detta är ett event, men det är långt ifrån tydligt och kan mycket väl missvisas för 

att vara ett erbjudande eller liknande. Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 6.  

17. Att företaget har ”100 % nöjd kund garanti” ligger för närvarande alldeles för dolt. 

Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 2.  

 

Produktsida 

1. Vad är ”föregående” om detta är första sidan användaren tittar på? Vad betyder 

”översikt”? Är inte detta en översikt? Problemet relaterar främst till punkt 1, 3, 5 

samt 6. 

2. Relevant information så som designer, varumärke är inte länkbara. Problemet 

relaterar främst till punkt 2, 5 samt 7. 

3. Denna rullgardinsfunktion skapar en dålig översikt kring vilka färger produkten 

finns i. När användaren valt en annan färg laddas hela sidan om, vilket kan skapa 

 31



stora problem. Till exempel om en användare väljer en annan färg för att sedan 

trycka ”lägg i varukorg” innan sidan hinner laddas om. Då har användaren valt en 

annan färg än vad den ville. Detta bör på ett tydligt sätt visualiseras, så användaren 

får en tydlig bild över vilka färger som finns. Problemet relaterar främst till punkt 

1, 3, samt 4. 

4. Stora problemet här är att siffran i sig inte säger användaren någonting. Det är ett 

antagande, inte en bekräftelse. Problemet relaterar främst till punkt 1. 

5. Dessa mindre bilder har för liten differens jämfört med den stora bilden (se punkt 

6). Gör dessa mindre och lägg fokus på den större bilden. Problemet relaterar 

främst till punkt 1, 2 samt 5. 

6. Denna bild bör få större fokus. Problemet relaterar främst till punkt 1, 2 samt 5. 

7. Priset på varan är otydlig och ”försvinner” lätt bland övrig information. Problemet 

relaterar främst till punkt 1 samt 6. 

8. Denna funktion ligger för nära kringliggande element. Problemet relaterar främst 

till punkt 1 samt 6. 

9. Denna information visas redan på två andra ställen på sidan. Problemet relaterar 

främst till punkt 6. 

10. Finns det inte relaterade produkter, bör heller inte denna information vara med. 

Problemet relaterar främst till punkt 1 samt 6.  

5.2.3 Problem enligt kontrollista (e-handelspinciper) 

Nedan listas de konkreta problem enligt kontrollistan (se bilaga H): 

Huvudsida 

1. Interaktiv kontakt 

Otydligt vem det är som står bakom sidan. Opersonligt. Logotypen är otydlig och 

försvinner jämfört med övriga element på sidan. Kontaktinformation ligger gömt längst 

upp på sidan.  
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2. Omtanke 

Finns ingen direkt omtanke. Erbjudande finns, men relaterar inte till vad en specifik 

kund tidigare köpt, utan ligger på en generell nivå. Detta på grund av att dem inte har 

en login funktion och därav ingen god information om sina kunder.  

3. Bekvämlighet 

Specifikt är den vertikala och horisontella menyn ej uppbyggt på ett standardiserat sätt. 

Navigationen är otydlig.  

4. Karaktär 

För mycket ”salesmind” snarare än att ge information och upplevelse. Mängden 

information i mittdelen samt till höger tar över. Logotypen är för liten och förknippas 

inte med något starkt varumärke.   

5. Tillit och förtrogenhet 

Finns inga ikoner som tyder på att dem erbjuder en säker e-handel som många andra 

sidor är tydliga med att kommentera. ”100 % nöjd kundgaranti” och ”Fri frakt” ligger 

alldeles för långt ner och borde läggas i större fokus. Förutom produkterna ”säger” inte 

sidan om vem som står bakom den, vilket gör att användarna inte får någon relation till 

webbplatsen. Detta i sin tur gör att användaren inte får någon tillit till webbplatsen. 

Specifikt handlar detta om logotypen och den information som presenteras i mittdelen. 

Vissa funktioner är annorlunda mot andra webbshoppar (kundkorgen, sökfunktionen, 

placering av element) är annorlunda. Därav förstör förtrogenheten delvis och 

därigenom tilliten. 

5.2.4 Samband mellan funna problem 

Sökfunktionen 

Både heuristik utvärdering och användare visar på problematik med sökfunktionen, 

specifikt att den är otydligt placerad, att den finns på två platser, den genererar inte de 

resultat som förväntas exempelvis sökningar på exakta produktnamn genererar inte 

någon träff samt att den överlag är undermålig på att känna igen sökord. 

Sökfunktionens placering och dubbla uppsättning är något som kan bedömas ej 

genererar förtrogenhet, detta ihop med undermåliga sökresultat som bidrar till en 

minskad tillit.  
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Varukorgen 

Den problematik som finns med varukorgen relaterar både till användare och den 

heuristiska utvärderingen. Primärt så är dess placering och utformning otillräckligt 

definierad i relation till övriga element på webbplatsen. När en produkt läggs i 

varukorgen, blir användaren automatiskt förflyttad till varukorgen. Vidare har 

användaren en dålig överblick på innehållet i varukorgen. Förtrogenheten och tilliten 

minskar för webbplatsen när användaren automatiskt förflyttas till varukorgen, utan att 

ha bett om det.  

Struktur och navigation 

Både heuristik utvärdering och användare visar på problematik med strukturen på 

webbplatsen. Detta då webbplatsen har väldigt många olika element, vilket bidrar till 

en otydlig struktur. Färg och form används i dagsläget inte för att strukturera upp 

dessa element. Webbplatsen har två olika huvudmenyer, en vertikal och en horisontell. 

Utformningen av dessa är inkonsekventa i sin gruppering, namngivning och beteende. 

Flera element finns i dubbeluppsättning på samma sida. Genom det inkonsekventa 

beteendet i de båda menyerna minskar förtrogenheten för dessa.     

5.3 Lösningar enligt e-handelsbarhet 

5.3.1 Lösningar på problem i användartester och intervjuer 

Nedan listas de konkreta lösningar på problemen som användarna upplevde (se bilaga 

I): 

1. Sökfunktionen 

Sökfunktionen har placerats uppe i högra hörnet, för att särskilja den från övriga 

element. Valet till detta grundar sig i behovet av att utmärka denna funktion på ett 

tydligt sätt, då denna funktion används av många respondenter. Sökfunktionen 

finns numera enbart i en uppsättning, för att minimera förvirring för användaren.  

2. Varukorgen 

Varukorgen har en tydlig placering på höger kant, med utmärkande färg, form och 

”gå till kassa”-knapp. Valda produkter listas upp direkt i kundkorgen, i syfte att 

skapa en bättre överblick för användaren.  
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3. Otydlighet i navigation 

De vertikala och horisontella menyerna har strukturerats om i syfte att skapa 

konsekvens i beteendet hos dessa. Produktkategorierna är placerade som en 

vertikal drop-downmeny till vänster, medan den meny som tidigare låg till vänster 

har placerats som en horisontell meny i toppen för att tydligare visa vilken del av 

sidan användaren befinner sig på, genom ett fliksystem.   

4. Omladdning av sidan 

Denna problematik löstes genom att skapa en lösning där enbart bilden på 

produkten laddas om och inte hela sidan som tidigare. Färgvalet är numera en 

visuell representation av den valda färgen, istället för en abstrakt textbeskrivning.  

5. Struktur och överblick 

Rörigheten och strukturen på sidan har analyserats och förbättrats genom att 

använda färg och form för att på ett logiskt vis gruppera och strukturera olika 

element. Webbplatsen har gjorts luftigare och särskiljt olika element på ett tydligare 

sätt.  

5.3.2 Lösningar på problem i heuristisk utvärdering 
(designprinciper) 

Nedan listas de konkreta lösningar på de problem funna enligt den heuristiska 

utvärderingen (se bilaga J): 

Huvudsida  

1. Grupperingar av element har förbättrats, där primära element tydligt har 

utmärkts genom färg, form och placering. Namnförtydligande har skett på 

dem element med uppvisade problem kring detta.  

2. Brödsmulorna har valts att tas bort, då djupet på sidan enbart ligger i tre steg. 

Detta tillsammans med förtydlighet i övriga element, ansågs den överflödig.   

3. Samtliga knappar fungerar nu som drop-downmeny och är placerade till 

vänster. 

4. Sökfunktionen är nu förtydligad genom färg, form och placering uppe till 

höger, där den särskiljs från övriga element. Det finns nu enbart en 

sökfunktion.  
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5. Större delen av den vertikala menyn har nu förflyttats upp till den horisontella 

menyn i form av ett fliksystem. Antal knappar i denna meny har grupperats om 

och därmed blivit färre.   

6. Se punkt 4.  

7. Val av språk har sammanställts och placerats längst upp till höger i form av 

flaggikoner för respektive språk.  

8. Elementet har tagits bort och ersatts med ett tydligare element. Detta element 

ligger i anslutning till elementet ”nöjd kundgaranti” och har placerats under 

varukorgen. Detta då denna information relaterar till köp av produkt.  

9. Mittpartiet har breddats i syfte att möjliggöra presentation av större mängd 

information, samt skapa fri yta. Det är denna del där all relevant information 

presenteras för respektive navigation/val. Det är bara denna del av sidan som 

kommer att växla information, vilket skapar konsekvens och struktur för 

användaren. 

10. Erbjudande har flyttats ner för att ge plats för varukorgen. 

11. Nya produkter har flyttats ner för att ge plats för varukorgen. 
12. Varukorgen har en tydlig placering på höger kant, med utmärkande färg, form 

och ”gå till kassa”-knapp. Valda produkter listas upp direkt i kundkorgen, i 

syfte att skapa en bättre överblick för användaren. Varukorgen har genom 

detta på ett tydligare sätt särskiljts från övriga element.   

13. Dessa tre element har nu blivit ett element som genom flashfunktion förvisar 

flera olika erbjudande genom att byta bild och således inte för den delen ta upp 

mer yta än nödvändigt. 

14. Då aktuellt relaterar till nya produkter och erbjudande har detta element valts 

att ta bort. 

15. Även dessa element har valts att ta bort. 

16. Elementet behåller sin placering, men förtydligas genom rubriksättning. 

17. Elementet har tagits bort och ersatts med ett tydligare element. Detta element 

ligger i anslutning till elementet ”fri frakt från 69kr” och har placerats under 

varukorgen. Detta då denna information relaterar till köp av produkt. 
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Produktsida 

1. Elementet har valts att behålla, dock har den förtydligats i syfte att minska 
förvirring kring dess funktion.  

2. Denna typ av rubriker är numera länkbara i syfte att fungera som acceleratorer 
och genvägar för användaren. 

3. Färgvalet är numera en visuell representation av den valda färgen, istället för en 
abstrakt textbeskrivning. 

4. Placeringen har förändrats och funktionen har förtydligats genom 
rubriksättning. 

5. Huvudbilden har förstorats för att få mer fokus och tydligare visualisering av 
produkten. Detta samtidigt som de övriga produktbilderna har gjorts mindre 
och placerats i en tydligare anslutning till huvudbilden. Genom detta 
förtydligas vilken bild det är som för närvarande visas. Denna huvudbild kan 
även visas i högupplöst format. Vidare är det enbart bilden på produkten som 
laddas om och inte hela sidan som tidigare. 

6. Se punkt 5 

7. Priset på varan har förtydligats genom större text och tydligare färgval.  

8. Denna del har särskiljts och förtydligats från övriga element, då denna funktion 
är väldigt kritisk och ska dra till sig uppmärksamhet.   

9. Elementet har gjorts om till text och är placerad i anslutning ”lägg till i 
varukorg”, då denna relaterar till köp.  

10. Denna funktion har gjorts om och presenterar övriga produkter från 
varumärke/designer samt lagt till funktionen ”kunder som köpt denna 
produkt, har även köpt”. 

5.3.3 Lösningar på problem i kontrollista (e-handelsprinciper) 

Nedan listas de konkreta lösningar på de problem funna enligt kontrollistan (se 

bilaga K): 

1. Interaktiv kontakt 

Element för ”Kundtjänst”, ”Vad är designonline?” samt ”Åsikt från kunder” har 

skapats för att generera en tydligare kontakt till dem som står bakom webbplatsen. 

Elementet har även skapats för att användaren enkelt ska kunna ta del av denna 

information. Logotypen har gjorts större i syfte att bli mer framträdande och 

därigenom identifiera företaget på ett bättre sätt.  
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2. Omtanke 

Denna funktion har gjorts om och presenterar övriga produkter från 

varumärke/designer samt lagt till funktionen ”kunder som köpt denna produkt, har 

även köpt”.  

3. Bekvämlighet 

Utformningen av strukturen för den horisontella och vertikala menyn har gjorts 

om för att skapa konsekvens i dess beteende.  

4. Karaktär 

Mängden information som presenteras har strukturerats upp och optimerats i syfte 

att minska dubbel information som presenteras. Logotypen och sökfunktionen har 

förtydligats.    

5. Tillit och förtrogenhet 

”100% nöjd kundgaranti” och ”Fri frakt” har placerats under kundkorgen, då dessa 

relaterar till köp och relevant information som användaren vill veta innan denna 

trycker på ”Till kassan-knappen”. Logotypen har förstorats i syfte att stärka 

företagets varumärke samt visa vem som står bakom sidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38



5.4 Slutliga digitala mockuper 
Nedan förevisas den slutliga mockup för startsidan. Ytterligare slutliga mockuper i 

form av ett scenario, att lägga till en produkt i varukorgen skapades (se bilaga L). 
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6. Diskussion 
I denna del hålls en diskussion och analys över det utförda arbetet. Detta syftar till att 

beskriva hur resultatet blev, hur aktionsforskning och interaktionsdesign relaterar samt 

analys av utförda metoder. En diskussion och vision kring framtiden kommer även att 

behandlas. 

6.1 Besvarande av frågeställning 
Problemformuleringen (se kap. 2.1) låg till grund för den frågeställning (se kap. 2.1) 

som upprättats i syfte att skapa en användbar e-handelslösning. Detta har skapats 

genom att i ett första skede identifiera de aspekter som ansågs relevanta för e-handel. 

Identifiering av detta var nödvändigt då det tidigt i studien gjordes ett antagande att 

för skapandet av ett gränssnitt för en e-handel, finns där fler aspekter som spelar in än 

enbart användbarhet. Dessa ytterligare aspekter som detta antagande behandlade var 

sambandet mellan förtrogenhet, tillit och lojalitet samt handlingsbarhet. Efter samtal 

med ett företag som arbetar med e-handel bekräftades detta antagande. De problem 

som företaget upplevde i sin dagliga verksamhet relaterade till användbarhet, 

handlingsbarhet samt sambandet mellan förtrogenhet, tillit och lojalitet.  

Genom ett urval utifrån dessa tre områden skapades en egen designteori i syfte att 

rikta in studiens omfattning. Designteorin applicerades genom heuristisk utvärdering 

och kontrollista och blev därigenom en designmetod anpassad för e-handel. Denna 

applicering utfördes på det besökta företaget i syfte att validera vårt tidigare antagande 

om att e-handelslösning syftar till fler aspekter än enbart användbarhet. Genom att 

validera de problem som denna designteori fann med användartester kan det påvisas 

att designteorin fungerar i praktiken då designteori och användartester fann samma typ 

av problematik. 

Frågeställningen uppfylls genom att definitionen av användbarhet baseras på urvalet 

utifrån Nielsen (1992), Norman (1988) samt Coopers (2007) designprinciper. Detta 

urval av designprinciper är samtidigt en vital del av den designteori som tagits fram. 

Handlingsbarhet, förtrogenhet, tillit och lojalitet var även en del av denna designteori 

samt den upprättade frågeställningen. Designteorin fann ett antal problem i 

gränssnittet och problemen var relaterade till användbarhet, handlingsbarhet samt 

förtrogenhet, tillit och lojalitet. Dessa problem åtgärdades utifrån den egna 

designteorin, e-handelsbarhet.   
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De funna problemen har en koppling till den egna definitionen av användbarhet samt 

handlingsbarhet, förtrogenhet, tillit och lojalitet. Därigenom efter att detta har 

åtgärdats, kan det påvisas att den lösning för e-handel som framtagits är användbar, 

handlingsbar samt tar hänsyn till förtrogenhet, tillit och lojalitet.   

På denna basis bedömer vi frågeställningen som uppfylld. 

6.2 Diskussion kring resultatet 
Det resultat som åstadkommits förankras starkt både i användartester samt den 

egenskapade designteorin, kallad e-handelsbarhet. De lösningar som tagits fram 

grundar sig i den problematik som hittades genom heuristiska utvärderingar, 

kontrollista samt användartester. Den nya webbplatsen har fått sig en ansiktslyftning, 

den är luftigare, tydligare och enklare att interagera med. Visuellt kommunicerar den 

en tydlig inspiration till skandinavisk design, där jordnära färger kombineras med ljusa 

vita toner med en enkel men elegant design. Det var viktigt för oss att förmedla denna 

känsla av skandinavisk design, vilket är det som företaget profilerar sig med, nationellt 

som internationellt. Vidare har stor tyngd lagts vid att ge ett större mervärde till 

enskilda produkter, detta genom att visa fler och större bilder. 

6.2.1 Designprinciperna 

Problemen kring struktur, navigation och flöde var en del i fokuseringen av arbetet. 

Konkreta problem hittades angående struktur och navigation. Angående flöde 

bedömer vi att alla stopp i interaktionen, alla problem i sig som användaren upplevde 

eller som designteorin hittade, de avbrotten är ett avbrott i flödet. Därigenom kan det 

sägas att problemen även kring flöde åtgärdades då övriga problem åtgärdades. 

6.2.2 E-handelsprinciperna 

Förtrogenheten, igenkänningen, är en speciellt viktig del av den skapade designteorin. 

Detta då igenkänningsfaktor är väldigt viktigt vid utformning av gränssnitt. Vilket vi 

grundar på det faktum att det finns ett väldigt stort antal med webbplatser som arbetar 

med e-handel och ännu fler rena webbplatser. Alla dessa har någon form av gränssnitt 

som används för att navigera med. Om varje webbplats skulle se olika ut skulle en 

användare vara tvungen att lära sig hur ett väldigt stort antal gränssnitt fungerar. Vilket 
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skulle bli problematiskt då en användare skulle behöva lära sig ett flertal olika former 

av gränssnitt och navigationssätt. Genom att skapa ett gränssnitt med hög 

förtrogenhet, känner användaren att den information den kommer ihåg angående hur 

den lärde sig navigera i ett annat, liknande gränssnitt, även kan användas i detta 

gränssnitt. Genom att användaren känner igen sig så vet denna också hur den skall 

agera i gränssnittet.  

6.2.3  E-handelsbarhet 

Den designteori som skapats bekräftas stämma via användartester, vilka fann samma 

problematik som designteorin gjorde, med vissa variationer. Överlag visade det sig att 

denna egenskapade designteori fungerade väl i den praktiska appliceringen. Det tidiga 

antagandet kring att fler aspekter än användbarhet är viktiga vid skapandet av en e-

handel var något som stämde. Det var kritiskt att få detta bekräftat av företaget i ett 

tidigt skede i syfte att förankra teorin i det praktiska och empiriskt visa på att vårt 

antagande stämde. Denna empiri återfinns även i kopplingen mellan utförda 

användartester och designteorin. Genom att kombinera användbarhet med 

handlingsbarhet skapades det en designteori som såg inte bara till antingen handling 

eller mål, utan till hela processen. Denna breddning möjliggjorde för designteorin att 

finna fler problem i gränssnittet. Det här kombinerat med teorin kring förtrogenhet, 

tillit och lojalitet resulterade i en designteori som på väl baserad grund är anpassad 

specifikt för hur en e-handel fungerar. Denna anpassning anses kritisk då vi bedömt en 

e-handel fungera annorlunda än vad en ”vanlig” webbplats gör.  

6.2.4 Skapande av mervärde 

Det som är problematiskt med att sälja designprodukter på Internet relaterar till att 

denna sorts produkter ofta behöver upplevas. Känslan i handen, tyngden, materialet 

och texturen som en produkt förmedlar är svår att överföra till en webbplats där 

endast bilder, videosekvenser eller 3D-figurer kan uppvisas. Därigenom tappas en stor 

del av det som är styrkan i denna typ av varor, känslan av detaljer och känslan av att 

den förmedlar något. I syfte att motverka denna tappade känsla av mervärde hos 

produkterna, har åtgärder vidtagits för att förhindra detta. Genom att använda större 

och mer detaljerade bilder samt skapa möjlighet för de olika designerna att ha en 

egenskriven information om produkten, genererar detta större mervärde för 

produkten. Vidare har webbplatsen en egen del för varje designer som har produkter 
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på sidan. Denna del fungerar även till att stärka mervärdet i produkterna då en 

användare får veta vem det är som står bakom produkten, vad denna designer står för, 

samt vad de anser om sin design. Denna problematik med mervärde är dock inte 

möjlig att totalt eliminera. Detta då det aldrig går att beskriva de känslor som en 

produkt i handen förmedlar jämfört med en bild, videosekvens eller 3D-modell. Detta 

är ett fenomen som är speciellt tydligt just angående designprodukter då extra omtanke 

ligger på form och funktion. De produkter som företaget själv beskrivit som mest 

svårsålt är möbler. Detta då möbler ofta måste fungera i ett sammanhang med andra 

möbler och inredningsdetaljer i hemmet. Vidare ska det enkla faktum att de ska vara 

bekväma också tillfredställas och att avgöra det via en bild eller videosekvens på 

webbplatsen är problematiskt. Företaget har i dagsläget en egen logotyp, som 

bedömdes otydlig på den nuvarande versionen av webbplatsen. Denna har därför 

genomarbetats i syfte att ge ett förslag till hur en logotyp kan användas för att skapa 

profilering och ett tydligare varumärke. Genom att nyttja detta kan företaget stärka sin 

position som ledande inom branschen för e-handel med skandinaviska 

designprodukter. Det förslag som tagits fram har dock inte varit fokus för det här 

arbetet, utan utfördes i syfte att stärka kopplingen till förtrogenhet, tillit och lojalitet. 

Därav presenteras inte ett färdigt logotypförslag i detta arbete. 

6.2.5 Validitet och reliabilitet av resultat 

En viss problematik infinner sig med denna studie. De lösningar som framtagits 

bekräftas inte genom ytterligare ett steg med användartester. Därigenom kan det inte 

bekräftas att de problem som finns med webbplatsen är lösta. De lösningar som 

framtagits för detta arbete är ett förslag på lösningar och därigenom innebär detta att 

det med stor sannolikhet finns nya problem med den nya versionen av webbplatsen. 

Ett problem löses, ett annat uppstår. Det är genom att utföra flera användartester som 

detta kan minimeras. Resultatet är således en egen tolkning av vad vi bedömt som en 

lämplig lösning på de problem som funnits, utan att därav ta hänsyn till de nya 

problem som ett nytt gränssnitt innebär. Den teoretiska förankring som denna studie 

har grundat sig i är teorierna kring användbarhet, handlingsbarhet och sambandet 

mellan förtrogenhet, tillit och lojalitet. Förtrogenhet, tillit och lojalitet som teori kring 

e-handel är en kritisk del i detta arbete då dessa pekar på ett flertal punkter som bör tas 

till hänsyn i skapandet av en e-handel. Problemet är att dessa i sig är en väldigt grov 

generalisering av ett annat stort område; marknadsföring. Inom det här området har vi 
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som interaktionsdesigners ingen större erfarenhet eller utbildning. Därigenom kan det 

bedömas att appliceringen av dessa teorier blir mer godtycklig. Den e-handelsbarhet 

som skapats utgår ifrån två olika delar, en lista av designprinciper samt en lista av e-

handelsprinciper. Dessa två är i sin tur en generalisering av tre olika författares syn på 

användbarhet respektive handlingsbarhet, samt teori kring förtrogenhet, tillit och 

lojalitet inom e-handel. Det är en egen operationalisering av teori och metoder, 

samtidigt som det finns risk för en generalisering. 

6.3 Aktionsforskning & Interaktionsdesign 
Det problematiska med aktionsforskning är att arbetet står grundat i två områden. Den 

teoretiska referensramen som studien grundar sig i, samt det företag eller kund som 

det praktiska arbetet utförs mot. Det är kritiskt att finna ett tydligt område där både 

det teoretiska och det praktiska sammanfaller på ett naturligt sätt utan att någon del 

därigenom blir lidande. Det är denna balansgång mellan två områden som är den stora 

problematiken med aktionsforskning.   

Vidare kombineras i denna form av forskning både vetenskaplighet och design. Design 

i sig är ett väldigt brett begrepp, men det kan sägas att det syftar till skapandet av något 

genom fokus på utformning av form och funktion. Designmetoder i sig är inte 

nödvändigtvis vetenskapligt förankrade. De är ofta inte empiriska och förlitar sig helt 

på att den enskilde designerns egen expertis och förmåga att inom sitt område kunna 

den process som designarbete innebär. Denna form av arbete faller därigenom 

nödvändigtvis inte alltid väl ihop med empirisk vetenskap och de olika ansatser den 

innebär.  

Vi som utfört denna studie är interaktionsdesignstudenter och interaktionsdesign är ett 

typiskt område för vilket det bedrivs aktionsforskning inom. Praktiskt varvas med 

teoretisk grund, teori ställs upp och genomförs praktiskt. Interaktionsdesign i sig är en 

metod som tillämpar både vetenskaplighet och design i sitt utförande. De metoder 

som tillämpas utförs på ett så vetenskapligt sätt som möjligt, även om det inte alltid är 

en möjlighet att fullt ut göra detta då de designprocesser som används inte 

nödvändigtvis är vetenskapliga i sitt grundutförande. Dessa utförs på ett vetenskapligt 

manér i största möjliga utsträckning, men i slutändan blir det ofta en bedömning 

baserad på författarnas egen expertis inom området för interaktionsdesign som avgör. 

Även om grunden för detta utgår från teori, är tillämpningen av denna alltid en 

diskussion och bedömning interaktionsdesigners emellan. Detta är likaså fallet med all 
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vetenskap, skillnaden ligger i att beslut inte ifrågasätts lika kritiskt och tvingas inte 

empiriskt genomgå en vetenskaplig process till samma utsträckning. En större tillit till 

individers egen expertis och erfarenhet tillämpas. Det arbete som utförs blir således en 

kombination av vetenskaplighet och designprocesser. Vi som utfört denna studie anser 

att det är just denna kombination av olika områden, det tvärvetenskapliga, som är en 

interaktionsdesigners styrka. Möjligheten att kunna applicera teorier, metoder och 

praxis från olika områden i arbetet gör oss väldigt flexibla och gör det möjligt för oss 

att anpassa lösningen av uppgiften till en specifik kontext, oavsett praktisk eller 

teoretisk grund. 

6.4 Analys av genomförande av metoder 

6.4.1 Analys av utförda användartester och intervjuer 

De användartester som utfördes var åtta stycken och utfördes endast i ett steg. Inga 

bekräftande eller verifierande ytterligare steg utfördes i syfte att bekräfta att de 

åtgärdade problemen var lösta. Användartester som metod är en metod som är väldigt 

rik på data. Utifrån de inspelade videosekvenserna kan det inhämtas och härledas en 

väldigt stor mängd information som är ”sann” i den aspekten att det är det som en 

faktisk användare upplever när de interagerar med gränssnittet. Utformningen av 

frågorna var utförda på så vis att testpersonen skulle utföra olika uppgifter. Detta var 

ett medvetet val i syfte att se hur de navigerade sig till målet och interagerade med 

gränssnittet längs vägen dit. Det ideala hade varit även om testpersonen inte hade haft 

en uppgift som skulle utföras, utan endast navigerade sig runt på måfå på sidan i 

sökande av information. Att be en testperson utföra detta är dock problematiskt och 

blir väldigt forcerat och resulterar i ett onaturligt beteende. Risken är att när 

testpersonen får en specifik uppgift att köpa en specifik produkt, att då de direkt vet 

vad de ska göra och tar den snabbaste vägen dit, vilket är bra ur aspekten att data 

insamlas på hur testpersonen snabbt åstadkommer sin uppgift och är dåligt ur 

aspekten att det inte ger en vidare stor ”bredd” på den data som samlas in. 

Uppgifterna måste utformas för att ta hänsyn till detta faktum.  

De intervjuer som utfördes var endast som supplement till användartestet i syfte att få 

ut upplevelser och känslan av interaktionen från testpersonen, snarare än konkret data. 

Intervjuerna samlade in mer godtycklig kvalitativ data än själva testet som var både 

kvalitativ och kvantitativ data. Intervjuerna resulterade dock i ett flertal intressanta 
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punkter angående gränssnittet som togs till hänsyn vid skapandet av designteorin och 

det omarbetade gränssnittet. 

6.4.2 Analys av designteori-skapande 

Att skapa en syntes av olika principer, urvalet, gjordes i syfte att skapa en egen 

designteori som kan fungera som en metod både för att finna problem (genom 

heuristisk utvärdering) samt lösa dessa enligt de punkter som denna syntes tar upp. Att 

kombinera designprinciper med teori kring e-handel var till viss del problematisk. 

Sambandet emellan hur dessa hör ihop blev en bedömning som fick utföras enligt vår 

egen expertis inom området för interaktionsdesign och därigenom avgöra hur 

förtrogenhet, tillit och lojalitet kan anses kopplas samman med klassiska 

designprinciper. 

Bedömningen hur förtrogenhet, tillit och lojalitet kunde kopplas till användbarhet och 

handlingsbarhet blev en bedömning av författarna. Vi anser att genom kombinera 

dessa tre områden genereras en designteori som tar hänsyn till den unika situation som 

gäller för en webbplats som arbetar med e-handel. Designteorin består i grunden av en 

lista av flertalet olika principer som sammanfogats. Sammanfogningen av dessa 

resulterade i en relativt lång lista. Denna lista hade kunnat optimeras och göras mer 

kärnfull genom att sammanfatta användbarhets-delen tydligare. Genom att utföra detta 

blir appliceringen av denna antagligen enklare. Att genomföra kontrollistan samt 

heuristisk utvärdering visade sig vara ett relativt stort åtagande med en sådan 

omfattande lista av principer. Det stora antalet principer bedömdes dock som 

nödvändigt, primärt på grund av att detta var den enda designmetoden förutom 

användartester som skulle appliceras och därav bedömdes det att den måste vara så 

utförlig och tydlig som möjligt. 

6.5 Slutsatser av studien 
Endast användbarhet är inte tillräckligt som utgångspunkt vid skapandet av en 

designteori anpassad för en webbplats som erbjuder e-handel. Genom att inkludera 

faktorer kring förtrogenhet, tillit och lojalitet samt handlingsbarhet, anpassades denna 

designteori för e-handel. E-handelsbarhet är anpassad och inriktad mot e-handel 

genom att ett urval och skapande av synteser genomförs. Detta möjliggör en fokuserad 

designteori vilken ämnar finna och lösa problem i den kontext för vilken den är 
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skapad. Denna sorts operationalisering av teorier skapar en designteori, som fungerar 

på ett effektivare sätt än vad den enskilda teorin har möjlighet till. Utförandet av 

användartester bekräftar att e-handelsbarhet empiriskt påvisas fungera. Genom att 

förankra det teoretiska i det praktiska skapas en starkare designteori då den inte enbart 

fungerar teoretisk utan även praktiskt.       

6.6 Framtid och vidareutveckling av webbplatsen 

6.6.1 Framtidsvision för webbplatsen 

I framtiden fungerar webbplatsen utan att användarna upplever problem med 

interaktionen. Fler köp än i dagens läge genomförs på webbplatsen då användbarheten 

och användarvänligheten ligger i topp och webbplatsen kommunicerar en professionell 

och tydlig inriktning av skandinaviska designprodukter. Webbplatsen tar studiobilder 

på varje produkt som de tar in, dessa placeras även i olika sorters miljöer med andra 

produkter i syfte att visa exempel på hur olika produkter kan kombineras. Varje 

produktsida har en egen text eller video där designern av produkten berättar kort om 

tanken bakom dess form och funktion. De designers som finns med på hemsidan 

jobbar aktivt med att delge företaget denna information i syfte att stärka sin försäljning 

av sina produkter på webbplatsen som är än mer marknadsledande än i dagsläget. 

Företaget expanderar sin verksamhet och anställer fler människor som kan syssla 

enbart med hanteringen av webbplatsen och dess drift. Användare av webbplatsen 

bidrar dagligen med information och kommentarer om webbplatsen, företaget och 

dess produkter. Ett levande community återfinns, där det förs livliga diskussioner 

kring skandinavisk design, där även designers av produkterna som finns på 

webbplatsen deltar. Detta då dessa designers inser att en nära relation med 

webbplatsen återspeglas i att de får en ökad försäljning av sina produkter på 

webbplatsen. Företaget ger dessa designers ett ”medel” för att nå ut med sina 

produkter till allmänheten på ett sätt som vore omöjligt för dem att uppnå på egen 

hand.  

6.6.2 Framtiden för e-handelsbarhet 

Fortsatt arbete med e-handelsbarhet betyder att dessa behöver sammanfattas, skrivas 

om och kärnan ur dessa tas ut i syfte att göra listan av principer kortare och snabbare 
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att genomföra. E-handelsbarhet kan då enklare användas som riktlinjer för design av 

nya e-handelswebbplatser likväl som metod för att hitta problem i gamla e-

handelswebbplatser. Fler användartester skulle behöva utföras i syfte att vidare stärka 

designteorins utformning och ställning, specifikt att de nya lösningar som framtagits 

eliminerat de tidigare problem som funnits. Vidare behöver designteorin testas på fler 

webbplatser än den som utförts på i denna studie. Detta för att vidare stärka att teorin 

håller i praktiken och inte genererar fler problem än vad den är ämnad att lösa. 

Praktiskt sett kommer även denna designteori även överlämnas till företaget i syfte för 

dem att ha som riktlinjer för framtida utveckling av sin webbplats.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A: Mönster användartester 
Sammanställning av användarmönster 

Uppgift 1  

Öppna upp designonline´s hemsida och starta uppgiften från startsidan.  

Uppgiften är att köpa stolen ”Sparta fällstol” i färgen vit. 

Uppgiften är slutförd när användaren känner sig klar med sitt köp.  

Upplevda problem enligt testpersonerna 

Det främsta problemet som upplevs vid denna uppgift är att man inte kan finna den 

specifika produkten genom sökfunktion oavsett hur sökalternativ.  

Tydliga mönster efter bearbetning av data 

Merparten av testpersonerna väljer att lösa uppgiften genom att först söka på 

produkten, när detta sedan inte fungerar, väljer dem att leta i vänstermenyn under 

”möbler”.   

Kommentarer 

En testperson anser att produkterna borde presenteras i bokstavsordning. 

Merparten av testpersonerna blir väldigt förvirrade av att förflyttas automatiskt till 

varukorgen. 

Testpersonen noterar sidans önskan om att uppge årsinkomst, vilket enbart skapar 

förvirring och irritation hos testpersonen. Det är känsliga och till synes helt 

meningslös information att delge i denna situation. Testpersonen noterar vidare att om 

man redan valt ”faktura” så borde inte valen för ”betal-/kreditkort” vara kvar.  

Testperson har problem med att förstå vart man ska mata in sina bankuppgifter. 

Testpersonen förväntar sig här att information om detta ska dyka upp direkt. Tar en 

stund innan testpersonen förstår att man måste gå vidare via ”gå vidare” knappen för 

att informationen ska komma upp.  
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Uppgift 2 

Sök upp produkten ”Bio klädhängare” via Google. 

Hitta fler produkter av designgruppen ”Form us with love” på Designonline´s hemsida. 

Slutligen hitta information om designgruppen ”Form us with love”. 

Upplevda problem enligt testpersonerna 

Det främsta problemet är att testpersonerna inte på ett enkelt sätt kan ta sig från 

produktsidan till den specifika designern/varumärket. Detta skapar stor problematik, 

då merparten av testpersonerna inte förstår om man ska leta bland varumärken eller 

designers. Därav varierar tillvägagångssätten. Några av testpersonerna misslyckas med 

delar av uppgiften, främst att finna samtliga produkter från den specifika 

designgruppen. 

Inskrivning av sökord och auto-komplettering i sökfunktionen fungerar inte som det 

ska, vilket tvingar testpersonen att skriva ut hela sökordet. Använder då 

kategorimenyn, när information inte kan finnas via sökfunktionen.  

Förvirring kring vad som är varumärke respektive designers. Vad är skillnaden? 

Upprepande förvirring kring om testpersonen funnit samtliga produkter för den 

specifika designgruppen. Ingen av testpersonerna känner sig säker och övertygad om 

att dem funnit samtliga produkter, utan är snarare ett antagande.  

Tydliga mönster efter bearbetning av data 

Testpersonerna använder sökfunktion för att hitta det som inte hittas genom 

menyerna. 

I sökandet av information om designgruppen, går testpersonen tillbaka till 

informationen om ”Bio klädhängare” i syfte att finna länk till designgruppen från 

produktsidan. 

Samtliga testpersoner på ett liknande sätt, men variationen uppstår då dem inte på ett 

enkelt sätt kan direktlänka sig till designern/varumärket direkt från produktsidan. Här 

väljer dem flesta testpersoner att använda sökfunktionen, för att sedan leta i 

kategorimenyn. Där testpersonerna både letar genom ”designers” och ”varumärke”- 

kategoriknapparna.  

När väl testpersonerna funnit länk till informationssidan väljer majoriteten av 

personerna att klicka på bildlänken istället för ”mer info”- länken.  
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Kommentarer 

Som tidigare nämnt är många av testpersonen förvirrade kring om designgruppen 

”Form us with love” är ett varumärke eller en designer. Man kan här dra slutsats att 

det är otydligt vad som är varumärke respektive designer.  

Testpersonen påpekar att texten ”Form us with love” borde vara länkbar till 

designgruppens egen interna sida.  

Finns allmän förvirring hos samtliga testpersoner kring hur man ska finna information 

för samtliga deluppgifter.  

Några av testpersonerna misslyckas med uppgiften och vissa testpersoner ger upp då 

dem inte finner den information som önskas av uppgiften.  

Uppgift 3 

Hitta och köp en safirblå ”Stelton termos” genom sökfunktionen. 

Upplevda problem enligt testpersonerna 

Det stora problemet i denna uppgift är sökfunktionen. Den är väldigt dålig i sitt 

utförande och uppförande (se konkret under ”övriga kommentarer”).  

Vidare är det stor förvirring kring vilka sökresultat som visas och det tar för vissa av 

testpersonerna många sökförsök för att finna rätt produkt.  

En del testpersoner klickar på länkar som leder till felaktiga platser, vilket påvisar en 

otydlighet över vart dessa leder.  

Tydliga mönster efter bearbetning av data 

Nästan alla testpersoner följer samma tillvägagångssätt; Sökfunktionen -> träffar -> 

produktsida -> ”köp nu/mer info” eller via bildlänk -> noterar färg -> ”lägg i 

varukorg” -> ”till kassan”. Dock uppstår problem då sökfunktionen inte är optimal, 

därav förändras proceduren för vissa av testpersonerna.  

Merparten av samtliga testpersoner väljer att klicka på bildlänkar. 

Kommentarer 

Några av testpersonerna glömmer att ändra färgen och misslyckas då till viss del med 

uppgiften. Man kan dra slutsats att antingen läser testpersonen inte frågan ordentligt 

eller bör ”rullgardinsfunktionen” för diverse val kring produkten förstärkas och göras 

mer tydlig.  
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Denna uppgift var den som enligt testet visar på var enklast att utföra och lösas av 

testpersonerna.  

Det finns två olika sökrutor vilket förvirrar många av testpersonerna.  

Uppgift 4 

Designern Pernille Vea har designat en termokopp som heter ”Verner Panton”. Vad heter mönstret 

på denna kopp?  

Lägg till ett set i svartvitt och ett set i färg i kundkorgen. 

Upplevda problem enligt testpersonerna 

Vissa upplever problem i hur man tar sig från beställsidan.  

Testpersonen finner problem med att förstå att information om mönstret på koppen 

finns i texten om den, missar även detta helt på sökresultatssidan där ”mini-info” visas. 

Produktsidan behöver laddas om när testpersonen väljer en annan färg i 

”rullgardinsmenyn”.  

Att man direkt förflyttas till varukorgen (likt tidigare uppgifter).  

När testpersonen befinner sig i kundkorgen och väljer ”fortsätt handla” kommer inte 

testpersonen tillbaka till den specifika produktsidan, utan hamnar istället på 

kategorisidan för ”glas och koppar”, vilket skapar stor irritation hos testpersonerna.  

Kundkorgen är i detta skede (när flera produkter lagts i kundkorgen) ganska lång, 

vilket en del testpersoner upplever som irriterande. Dem får ingen klar översyn kring 

de produkter som lagts till i kundkorgen och behöver då scrolla ner för att få insyn 

kring de valda produkterna.   

Tydliga mönster efter bearbetning av data 

Många av testpersonerna väljer att klickar på logotypen för att komma tillbaka till 

startsidan.  

Namnet på mönstret listas redan på sidan med sökresultat där ”mini-infon” om verner 

panton koppen visas. Denna information förbises av testpersonen. 

Någon enstaka testperson använder sig utan funktionen ”ändra/lägg till” i kundkorgen 

för att lägga till en kopp i annan färg istället för knappen ”fortsätt handla”. Det 

intressanta är att man kommer tillbaka till rätt sida via denna länk.  
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Några testpersoner använder sig utav webbläsarens ”tillbaka knapp” för att kunna 

lägga till ytterligare färg. Dock hamnar testpersonen även via denna väg till 

kategorisidan för ”glas och koppar”, vilket naturligtvis skapar förvirring hos 

testpersonen.  

Kommentarer 

Testpersonen hinner välja ”lägg i varukorg” innan produktsidan hunnit ladda om för 

att verifiera att just ”svart” valts. Vilket innebär att han nu valde ”flera färger”. Men 

detta vet inte testpersonen i detta skede. Samtidigt som detta sker, kommer han inte till 

kundkorgen då sidan laddas för att visa just ”svart”. D.v.s. han trycker precis samtidigt 

på ”lägg till i kundkorg precis som sidan ska laddas om för att visa ”svart”. 

Testpersonen tror då att han lagt till ”svart” i kundkorgen trots att han inte förflyttades 

dit. När han då väl kommer till kundkorgen efter har valt ”färg”, får han upp två i 

”färg” istället för en av varje, vilket blir förvirrande. Testpersonen finner ingen lösning.  

Detta är ett problem som en enskild testperson har och kan därav inte ses som 

mönster, men bör trots detta tas i beaktning i denna studie och inför det praktiska 

arbetet.   

Vissa av testpersonen vet vid byte av färg på koppen att sidan laddas om helt och 

väntar därför på denna omladdning innan testpersonen lägger till varan i varukorgen. 

På designerns ”sida” så kan man inte finna vilka produkter den specifika designern har 

på hemsidan. 

Övre sökfunktionen har en pil som kan klickas på, den nedre har en ”go”-knapp. 

Överlag blir testpersonerna frustrerade över ”fortsätt handla” funktionen och felaktigt 

sökresultat på ”stelton panton” och att det är en icke existerande produkt. 

Testpersonen uttrycker sig ”åh jag orkar inte”, vilket påvisar en tydlig frustration hos 

testpersonen. 

Övriga kommentarer kring hela testet 

Nedan presenteras tydliga problem som upplevs genom hela testet: 

Sökfunktionen är inte anpassad för att kombinera tangentbordshantering och cookies 

användning. D.v.s. när testpersonen skriver in ”ste” och får upp tidigare inskrivna ord 

”stelton termos”, så trycker testpersonen ner på piltangenten och markerar ”stelton 

termos”. Trycker sedan enter för val av detta ord, sen enter igen för att söka på det. 
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Men sökfunktionen stödjer inte detta, utan söker enbart på det testpersonen konkret 

skrivit in, i detta fall ”ste”. Detta innebär att testpersonen inte finner det som önskas.) 

Direktförflyttning till kundkorgen. 

Att man inte kommer tillbaka till produktsidan när ”fortsätt handla” knappen används 

när testpersonen befinner sig i kundkorgen.  

8.2 Bilaga B: Mönster uppföljningsintervjuer 

Sammanställning av intervjumönster  

Ålder: 20-30 

Kön: Jämnt fördelat mellan kvinnor och män 

Sysselsättning: Studenter på högskola och gymnasiet 

Vad tycker du fungerar bra med gränssnittet? 

Testpersonerna tycker att gränssnittet känns väldigt standard för en webbshop som ger 

ett seriöst intryck, det ser ut som en typisk designhemsida. Vidare är det bra med 

kundreferenser och att man kan välja att antingen gå via designers eller 

produktkategorier. Designers man känner igen bidrar till ett bra intryck. 

Vad tycker du fungerar mindre bra med gränssnittet? 

Testpersonerna anser det omständigt att scrolla så mycket och att menyernas upplägg 

borde göras om då de i nuläget är rätt röriga. Vidare är det för många element på 

sidan, det skapar ett rörigt intryck och svårt att fokusera på vad som eftersöks. Fokus 

borde läggas på mittendelen, dåligt flöde i sidan. Färgkodningen på sidan borde vara 

bättre, just nu används inte färgerna för att strukturera sidan. Sidan känns inte särskilt 

”exklusiv” med tanke på dess priser. Flera sökfält är onödigt. Borde finnas fler och 

större bilder på sidan. Erbjudanden osv. visas dubbelt och på flera platser. Det borde 

finnas fullständig produktlista listad under varje designer. ”Fortsätt handla”-knappen 

borde skicka tillbaka användaren till samma sida den var på, inte en nivå upp. 

Hur anser du att kundkorgen fungerar?  

Man borde inte direkt förflyttas till kundkorgen när man lägger till en vara. Detta 

förvirrar användaren och leder inte till fler köp av varor, snarare upplevs det som att 

man nu är ”klar” med sitt köp och tvingas att gå till kassan. Det är bra att kundkorgen 

alltid syns uppe till höger, även om den skulle kunna göras än tydligare. Bra med 
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lagerstatus. Svårt i varukorgen att se om man har fler varor i den om det är mycket i 

den, endast scrollen till höger indikerar detta. Knapparna högst upp förvirrar, vilka det 

förövrigt inte borde finnas dubbelt av.  

Hur anser du att sökfunktionen fungerar?  

Placeringen är okej, kan förbättras och göras tydligare. Den blinkande markören gör 

att den uppmärksammas snabbare då det är ett rörligt element. Själva sökfunktionen är 

undermålig. Den hittar ibland inte ens på exakta produktnamn, och nästan väldigt 

varierande på övriga sökord. Fungerar överlag ej konsekvent. Onödigt med två stycken 

sökfält. Det undre uppmärksammas så gott som aldrig. Sökresultat borde tydligare visa 

exakt vilket ord som söktes på, samt ge förslag till ändringar och förslag på sökresultat. 

Vad skulle hindra dig från att genomföra ett köp? 

Många användare anser att inget specifikt skulle hindra dem från att genomföra ett 

köp. De punkter som tas upp är dock saker såsom att man måste ange årsinkomst, 

priserna på sidan, eller irritation som upplevs när man flyttas direkt till varukorgen 

efter lagt till en vara. 

Vad får dig att stanna på hemsidan? 

Studiobilder på produkterna och dylikt, information om designers ger mervärde till 

produkterna. Produkterna i sig gör att man stannar kvar på sidan, man känner igen 

designers och varumärken. Det känns tryggt med kända produkter och varumärken. 

Att kunna läsa detaljerad information om designers är kul, att läsa om ”meningen 

bakom” något gör den extra köpvärd och skapar mervärde för produkten. 

Vad får dig att lämna hemsidan? 

Rörigheten får en att lämna sidan, priserna likaså. All text och oförmåga att snabbt 

kunna överblicka vad det är som finns. Ingen tydlighet att de säljer skandinavisk 

design, varorna i sig är det som håller en kvar medan sidan själv kanske ger ett sämre 

intryck. 

Ytterligare kommentarer 

Erbjudande och aktuellt borde vara större, kanske vara rörliga som scrollar igenom 

flera olika varianter. Presenter borde ha en tydligare funktion för att de skall skickas till 

en viss person och betalning för en annan. Språkval borde innebära att hela sidan 

ändrar språk, inte bara den nuvarande delen av sidan. Sidan borde bli luftigare och 

lättare, för att mer symbolisera skandinavisk design. 
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8.3 Bilaga C: Pappersskisser 
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8.4 Bilaga D: Elementplacering 
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8.5 Bilaga E: Digitala mockuper 
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8.6 Bilaga F: Visualisering: Problem användartester 
och intervjuer 
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8.7 Bilaga G: Visualisering: Problem heuristisk 
utvärdering (designprinciper) 

8.7.1 Startsida 
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8.7.2 Produktsida 
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8.8 Bilaga H: Visualisering: Problem kontrollistan (e-
handelsprinciper) 
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8.9 Bilaga I: Visualisering: Lösningar användartester 
och intervjuer 
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8.10 Bilaga J: Visualisering: Lösningar heuristisk 
utvärdering (designprinciper) 

8.10.1 Startsida 
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8.10.2 Produktsida 
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8.11 Bilaga K: Visualisering: Lösningar 
kontrollistan (e-handelsprinciper) 
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8.12 Bilaga L: Slutliga digitala mockuper 
(Scenario) 

1. Går in på webbplatsens hemsida 
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2. Väljer ”Glas & Porslin” 
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3. Väljer ”Karaffer & Kannor” 
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4. Väljer ”Stelton Termos” 
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5. Väljer färgen ”Paprika red” 
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6. Väljer ”Lägg i varukorg” 
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