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Abstrakt 
Som väl det flesta känner till är datoranvändningen i Sverige och i övriga 

världen ett ständigt växande fenomen. Många ting som förut varit manuella 

ersätts av elektronsik data och kan nu användas och appliceras på ett väldigt 

effektivt vis. Elektronisk handel även kallat e-handel brukar beskrivas som 

skedet där man som konsument eller företag köper eller säljer varor via en 

internetbaseradbutik vilken är en utav otaliga grenar inom denna genre som 

haft stor genomslagskraft på nätet och är för det flesta ett väldigt smart, 

bekvämt och tidsbesparande köpalternativ. Denna rapport behandlar just e-

handel och vad man som e-handlare bör tänka på vid design utav e-shopar. 

Eftersom man inte kan ge sina kunder samma support som i en traditionell 

markbutik finns det vissa aspekter att ta hänsyn till för att fånga sina 

kunders förtroende och intresse. En studie har genomförts för att studera 

detta och med hjälp utav tidigare forskning inom området och genom 

intervju med en fokusgrupp har man kommit fram till en slutsats. Studien 

öppnar också upp för en caseuppgift och innehåller även en granskning och 

utvärdering av en redan existerande e-shop innehållande högkvalitativa 

skor. Resultatet av undersökningen visar hur man kan strukturera och 

preparera en sådan e-shop för att underlätta för förståelse och användbarhet 

samtidigt som företaget i sig uppfattas seriöst. Genom studien gjordes det 

känt att en e-shop för högkvalitativa skor bör placera viktig information så 

att besökare exempelvis tydligt kan finna kontaktuppgifter inkluderande 

namn, adress, mail och telefonummer till företaget utifall frågor skulle 

uppkomma i samband med eventuella köp. För att företaget skall uppfattas 

som seriöst och säkert att handla av är det idé att samarbeta med en välkänd 

betaltjänst så som Klarna eller PayPal då detta utstrålar förtroende för 

tjänsten och kunder känner sig bekväma vid transaktioner. Designen e-

shopen erhåller bör falla inom kontexten den representerar och samtidigt 

vara snygg, stilren och uppdaterad för att locka sina användare. För att ta 

reda på användbarheten hos ett verktyg bör man studera sina användares 

mål och behov med tjänsten och utifrån olika principer slå fast vad som 

krävs utav webbsidan för att gynna dessa.  
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Förord 
 

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka alla som på något vis bidragit till 

att göra denna studie möjlig att genomföra.  

 

 

Extra eloge till, 

Grafford, informanterna i fokusgruppen och Morgan Rydbrink 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Datoranvändningen i Sverige får dagligen större omfattning och nästan nio 

utav tio säger sig använda internet dagligen. Traditionella modem håller på 

att ersättas av snabbare anslutningar via kabel-tv eller 3G och snart finns det 

datorer med internetanslutning i varje svenskt hem. Om vi befinner oss 

utanför hemmet är det nästintill en självklarhet att vi i någon form har 

tillgång till internet antingen via mobil eller trådlösanätverk, det råder med 

andra ord inga tvivel på att internet snart är eller redan är en nödvändighet. 

Undersökningar har visat att både män och kvinnor i olika åldrar ofta 

använder internet för att skicka eller ta emot e-post, söka information om 

varor eller tjänster samt att besöka sin internetbank. Det är även populärt att 

läsa bloggar, kommunicera med andra genom olika forum och att handla via 

e-shopar (Statistiska Centralbyrån, 2010). 

 

E-handeln är enligt en artikel av Gunnilstam (2012) under omfattande 

utveckling vad gäller både tillväxt och utbredning. Han presenterar även 

Danmarks förväntningar kring ökad e-handel vilket visar att de önskar 

fördubbla sin online-försäljning inför 2015 och strävar efter att majoriteten 

utav alla fakturor skall skickas ut elektroniskt 2020. E-handel är alltså ett 

väldigt aktuellt och växande köpalternativ som de flesta antingen nyttjat eller 

hört talas om trots att begreppet i viss mån kan tyckas främmande. 

Utvecklingen av Sveriges detaljhandel inom e-handel har sedan början av 

2000-talet dokumenterats av Turismens Utredningsinstitut (HUI Research 

AB, 2011). E-barometern publiceras en gång i kvartalet och är ett resultat av 

ett samarbete mellan TUI, Posten och Svensk Distanshandel. Den aktuella e-

barometern som publicerades 2011 omfattar en granskning utav cirka 650 

företag med försäljning via nätet. Utredningen behandlar endast beställning 

av varor vilket gör att beställning utav tjänster till exempel charterresor och 

tågbiljetter inte ingår i studien. Under april månad 2011 genomfördes även en 

undersökning som omfattar en riksrepresentativ del utav Sveriges befolkning 

i åldrarna 18-79 år. Resultatet visar att varannan svensk i dessa åldrar någon 

gång genomfört ett klädköp via e-handel. De tillfrågade konsumenterna 

menar att e-handel öppnar upp för ett bredare utbud och de värdesätter att e-

shopparna har öppet dygnet runt eftersom detta medför lägre tidsåtgång och 

planering för inköp. Kläder och skor såldes via e-handel för sammanlagt 5,5 

miljarder kronor år 2010 vilket motsvarar 22 procent av hela svenska e-

handelsmarknaden. Beställningarna av kläder och skor via e-handel har under 

2011 växt med nio procent jämfört med motsvarande period 2010 vilket 

bevisar att e-handeln är växande och att kläder och skor är ett väldigt 

återkommande och populärt köpalternativ. 

 



  

  6 (55) 
 

Genom att studera konsumenters krav på e-shopar och bland annat hur 

fenomenet e-handel uppfattas och används öppnas det upp för en caseuppgift 

som innefattar ämnet. Rapporten kommer således att behandla en relativt 

nylanserad e-shop och därav även presentera ett samarbete med Grafford, en 

exklusiv skobutik belägen i Stockholms innerstad. För att utöka försäljningen 

geografiskt och siffermässigt har Grafford, som så många andra företag, valt 

att ge sina kunder möjlighet att även kunna köpa produkterna via internet. 

Uppgiften är följaktligen att utifrån framtaget ramverk utvärdera, studera och 

i viss mån utveckla deras existerande e-shop eftersom de önskar bästa 

möjliga kundservice, kundförståelse och en god försäljning som gynnar både 

konsument och företag. E-shopen har tidigare inte granskats  eller utvärderats 

ur användbarhetssynpunkt och eftersom detta är ett viktigt moment, inte 

minst för kunderna som nyttjar den, anser företaget att studien kan hjälpa 

dem till större framgång inom e-handeln. Graffords produkter är av hög 

kvalitet och pris vilket betyder att företaget måste lägga vikt vid att ge sin e-

shop ett seriöst intryck för att fånga kundernas förtroende och arbeta med och 

tydliggöra mått, storlekar med mera eftersom de inte kan prova varorna innan 

köp. En seriös e-shop kan förslagsvis uppnås via trygg betalning, god support 

och snygg design – vilka dessa egentliga faktorer är, kommer även studeras i 

denna rapport.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Rapporten har som syfte att studera vad som förväntas av en e-shop för 

högkvalitativa skor för att kunden skall uppleva den seriös och användbar att 

använda. Rapporten ämnas även studera hur denna webbsida på ett bra sätt 

kan struktureras för att underlätta för smidig navigation och förståelse.  För 

att enklare kunna studera frågeställningen har följande forskningsfråga 

formulerats: 

- Vad bör en e-shop för högkvalitativa skor innehålla för att 

konsumenter skall uppleva den seriös och användbar? 
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2 Teori 

 
Detta kapitel startar med en redogörelse för begreppet e-handel och för- och 

nackdelar med detta fenomen, därefter belyses kognition och dess relevans 

inom gränssnittsframtagning. Följaktligen presenteras begrepp inom 

användbarhet och avslutas med tips på en gränssnittsstruktur och 

beskrivande metodteori.    

 
 

2.1 E-handel 
Rådmark (2009) menar att det inte riktigt finns någon klar definition över vad 

e-handel i sig egentligen står för utan ordet utgör i huvudsak skedet där du 

som konsument köper eller säljer varor via en webb-baserad butik. Dessa 

varor kan vara allt ifrån hemelektronik och böcker till skor och möbler. Ordet 

e-handel i sig bör dock vara en förkortning på elektronisk handel eftersom det 

på engelska befattas electronic commerce eller e-commerce.  
  

Ett företag kan finna både för- och nackdelar genom lansering av en e-shop 

och det kan vara viktiga aspekter att uppmärksamma. Företag utan  

traditionella butiker kan genom en e-shop spara mycket pengar när det gäller 

lokalkonstnader och lägesplacering av dessa. Eftersom kunderna inte är 

ämnade att besöka lokalen kan billigare och sämre lägen vara att föredra och 

en annars stor utgift får mindre omfattning. Många mindre e-handlare väljer 

därför att bedriva sin verksamhet i hemmet och får på så vis ingen smärre 

utgift i form av hyra. Lägre kostnader och utgifter medför möjligheter till 

lägre produktpriser vid försäljning och det är såklart en stor konkurrensfaktor, 

men genom och bedriva sin verksamhet på nätet ger man sina konsumenter 

möjlighet till jämförelse och bedömning av företag sinsemellan vilket 

resulterar i hög konkurrens. Detta är dock inte bara utav negativ betydelse 

eftersom det samtidigt öppnar upp för ett konkurrensklimat där företagen 

måste sträva efter bästa möjliga utbud och service. Eftersom kunden varken 

kan prova eller känna på produkterna i en e-shop, vilket i vanliga fall är en 

självklarhet vid bland annat kläd- och skoköp, kan det framkalla otrygghet 

hos köparen. Därför måste företaget jobba med och motverka detta dilemma 

genom en seriös webbmiljö som skapar förtroende med hjälp av god service, 

tydlig kontaktinformation och via nöjda kunder som sprider vidare ett gott 

intryck och goda ord om företaget. Produkter som normalt sett känns 

obekväma att handla över disk och i butik har även de fått en större 

dimension och nya möjligheter genom e-handel (Mötesplatsen för svenska e-

handlare, 2009).            

 

Genom e-handel kan företag på ett billigt vis nå ut till kunder världen över. 

Ordrarna och affärerna kostar inte företaget och denna typ av process är 
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snabb eftersom all data är elektronisk. Kunder kan på ett enkelt och snabbt 

vis förflytta sig mellan olika företag och söka efter produkter de anser 

relevanta vilket resulterar i mindre tidsåtgång och hög effektivitet. Det är 

dessutom ett bra sätt för företag att finna potentiella samarbetpartners. Även 

om det är ett till synes milt problem så måste konsumenterna ha tillgång till 

internet, men när det nås, obetydande var de befinner sig, har de möjlighet till 

shopping dygnet runt 365 dagar om året. Detta kan ses som en stor möjlighet 

till tidsbesparing för de flesta hushåll, barnfamiljer som studenter och 

pensionärer. Som tidigare nämnt kan dock otrygghet uppkomma, inte minst 

när det kommer till betalning och överlämning av personuppgifter, särskilt 

gäller det företag som inte även besitter en fysisk butik. E-shopar bör 

dessutom vidta säkra åtgärder så att de inte drabbas av virus eller hackers 

(Rajaraman, 2000). Både som företag och som konsument finns det påtagliga 

risker med e-handel. Även om bedrägerier är till synes ovanliga så bör man 

enligt Konsument Europa (2011) kontrollera e-shopen utifrån följande 

punkter för att preparera för säker e-handel: 

  

 

Checklista för säker e-handel 

 

Företaget 

Som kund bör du kontrollera och göra en granskning utav företaget. Om 

företagets namn, adress, organisationsnummer och e-post inte finns 

tillgängliga på webbsidan så bör du kanske vända dig till ett annat företag.  

 

Kundmottagning 

Det är viktigt att tydligt visa för kunden vart denne skall vända sig i fall 

frågor eller problem skulle uppkomma i samband med beställning. 

Kundmottagningen bör fungera smidigt och kunden förväntas få god respons 

vid eventuella frågetecken och klagomål. 

  

Fantastiska erbjudanden 

Som kund bör du vara uppmärksam när fantastiska erbjudanden finns som 

tycks vara för bra för och vara sanna. Det finns alltid risk för bluff och 

bedrägeri. 

  

Produkten 

Produktbeskrivningen bör alltid läsas igenom och granskas. Exempelvis kan 

eventuella storlekar och mått skilja sig beroende på företag och land.  

 

Totalpris 

Var uppmärksam på om fraktkostnader, expeditionsavgifter och eventuella 
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tullavgifter är medräknande, totalpriset kan i slutändan annars bli högre än 

förväntat. 

    

Leveranstid 

Kolla upp hur lång leveranstiden beräknas vara, särskilt om varan behövs till 

ett särskilt tillfälle. 

 

Personuppgifter 

Man bör kontrollera företagets personuppgiftspolicy, inte förrän denna är 

granskad bör du som kund bestämma dig för om du vill lämna dina 

personuppgifter eller inte. 

   

Betalning 

Man skall aldrig lämna ut sitt kontonummer i andra fall än vid köp av en 

produkt och bör aldrig heller skicka den via e-post. Det är alltid du själv som 

ansvarar för ditt konto och dina kontoutdrag – i fall du märker att ditt kort 

används av någon annan ska du direkt vända dig till din bank. Många banker 

kan dock genomföra en säker e-betalning. 

 

Skriv ut och spara 

Det är viktigt att kunna bevisa att man beställt en produkt och bör alltid skiva 

ut och spara all dokumentation kring beställningen och produkten. Företaget 

är alltid skyldig att skicka ut en bekräftelse om att de mottagit en beställning 

vilken också bör sparas. 

  

Ångerrätt 

Du har alltid sju dagars ångerrätt om du beställer varor inom EU. Var dock 

alltid noga med och kontrollera utifall ångerrätten gäller därifrån du beställt 

och hur mycket du i så fall måste betala för den möjligheten. 

  

Märkning av webbplatser (tillitsmärkning) 

Vissa e-shopar är kopplade till ett märkningssystem för trygg e-handel, vilket 

betyder att ägaren utav sidan är tvungen att följa särskilda regler för att få en 

trygghetscertifiering. För att kunna se om e-shopen är knuten till ett sådant 

system så kan du leta efter ett märke eller en symbol på webbsidan som 

symboliserar detta. Ha dock i åtanke att det finns olika märkningssystem som 

kan ha enorma nivåskillnader av konsumentskydd.   

 

 

2.3 Kognition – att förstå sina användare 

 



  

  10 (55) 
 

Detta kapitel diskuterar hur viktigt det är att förstå sina användare och hur 

man genom kognitiva aspekter kan lära sig hur människor agerar i olika 

vardagliga situationer – för att sedan tillämpa förståelsen när man designar 

interaktiva system. Kapitlet belyser vad som sker om man har användarna i 

åtanke och även vad resultatet blir om man inte har det.    

 

 
Kognition är det som pågår i våra huvuden när vi utför vardagliga ting vilket 

innefattar olika mentala processer som att tänka, komma ihåg, lära, välja, se, 

läsa, skriva och prata. Figur 2.1 visar att det finns många olika typer av 

kognition.  

 

Figur 2.1 visar olika metala processar vilket visar att kognition finns i 

många olika former. 

 

Sharp et al. (2007) har delat upp kognition i specifika mentala processer och 

nedan följer dessa med en redogörelse tillsammans med tips på hur man bör 

tillämpa denna vetskap i design av olika gränssnitt. 
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2.3.1 Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet hjälper oss att fokusera på information som är relevant i 

olika sammanhang, alltså det som händer just nu. Svårighetsgraden på denna 

process beror på om vi har tydliga mål som vill utföras samt hur information 

vi letar efter är strukturerad och visualiserad. Om vi vet exakt vad vi letar 

efter exempelvis i en tidning så försöker vi överrensstämma detta med 

informationen som är presenterad. Om vi inte har en tydlig bild över vad vi 

letar efter så ögnar vi istället igenom tidningen och letar efter något som 

fångar vår uppmärksamhet. Sharp et al. (2007) menar därför att det är en 

viktig influens att lämplig information har en god struktur så att den är 

lättfunnen för betraktaren. Bilaga 1 demonsterar två olika sätt att presentera 

information. Båda bilderna innehåller samma information men den undre 

bilden använder sig utav en tydligare struktur och man kan därför på ett 

mycket enklare och smidigare vis utläsa innehållet.  

 

Att tänka på vid design utav olika gränssnitt – Uppmärksamhet 

 

 Låt viktig information sticka ut så att den fångar användarens 

uppmärksamhet och underlättar för vidare navigation. Genom att 

använda sig utav olika färger, understrykning av ord, animation, 

informationsstruktur och luftighet etc. underlättar man för detta. 

Annars riskerar man att försvåra en annars kanske enkel process. 

 

 Låt inte gränssnittet vara överbelamerat med information likt 

animationer, texter, färger, bilder och ljud. Även om detta tycks vara 

inbjudande och frestande så kommer det i slutänden bara distrahera 

och störa användaren hellre än och hjälpa denne att utläsa relevant 

information (Sharp et al. 2007). Låt inte heller sidan bestå utav för 

mycket tomt utrymme då detta även kan vara en bidragande faktor till 

att användaren har svårt att hitta information (Spool et al. 1997). 

 

2.3.2 Perception och igenkänning 

Perception riktar sig till de delar av kroppen som kan ta upp information i vår 

omgivning på olika vis. Det är organ som ögon, öron, näsa, mun och händer 

som hjälper oss att samla information genom syn, hörsel, känsel, smak och 

lukt. Denna förmåga gör att vi kan bilda oss uppfattningar och erfarenheter 

om vår omvärld. Dessa organ omsluts med förmågan att tänka, komma ihåg, 

lära sig och vara en närvarande och observant individ. Genom att presentera 

information så att användare känner igen sig underlättar för förståelse och 

snabbare navigation (Sharp et al. 2007).  
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Om man skall använda sig utav olika ikoner och bilder i gränssnittet bör 

dessa enligt Sharp et al. (2007) symbolisera exakt vad de innebär så att 

användaren slipper bli förvirrad genom felaktig information. En ikon för 

eventuell varukorg hos en e-shop bör därför symboliseras med en 

varukorg/kundvagn snarare än en fotboll. Presentra även informationen på ett 

vis så att användaren lätt kan se vad där står utan och  behöva anstränga sig. 

Använd tillexempel inte en ljusgul text tillsammans med en vit bakgrund och 

ett teckensnitt som är för litet och för svårt att tolka. 

 

Att tänka på vid design utav olika gränssnitt – Perception 

 

 Bilder, ljud och animation knutna till gänssnittet bör vara 

presenterade så att användaren enkelt kan förstå dess innebörd. Låt 

även text vara av lättläst karaktär och använd tydliga 

färgkombinationer.  

 

2.3.3 Minne 

Sharp et al. (2007) beskriver att minnet bland annat hjälper oss känna igen 

och komma ihåg möten med människor och vad sannolika diskussioner då 

innehöll. Det är dock omöjligt att spara all information vi ställs inför eftersom 

hjärnan då hade blivit totalt överbelastad. Om vi drar extra uppmärksamhet 

till ett visst minne och fortsätter att bearbeta detta genom tankar och 

jämförelser så kommer vi troligtvis att komma ihåg det. Sammanhanget och 

kontexten kan även vara en avgörande faktor till utformning av minnen. Vi 

har och använder oss alltså av ett sorts filter där vissa saker passerar onoterat 

och vissa saker stannar kvar för att bli ihågkommet. Det är dock mycket 

lättare att känna igen än och komma ihåg någonting. Om vi vill besöka en 

särskild hemsida tittar vi kanske i listan över besökta sajter och känner då 

igen adressen vi vill komma till men hade aldrig på frihand kunnat skriva och 

avgöra korrekt adress.   

 

Att tänka på vid design utav olika gränssnitt – Minne 

 

 När man designar en hemsida så bör man eftersträva igenkänning 

hellre än hågkomst. Detta uppnår du genom och göra ikoner, menyer 

och objekt konsekventa och fasta.  

 

 Överbelasta inte användarens minneskapacitet genom och göra 

navigationen komplicerad. 

 

 Hjälp användaren att komma ihåg och känna igen vart information 

finns genom menyer, kategorier, färger, ikoner etc.  
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2.3.4 Inlärning 

Webbaserade gränssnitt besitter till skillnad från traditionell teknologi (så 

som böcker och tv-apparater) många alternativa vägar att presentera 

information och val på. Designen och interaktionen kan med andra ord se helt 

olika ut beroende på vilken hemsida man besöker. Det finns många olika 

versioner utav samma process vilket gör att interaktionen blir mer avancerad 

och detaljerad för användaren. Inlärningen försvåras därför – eftersom denne 

kanske besöker ett tiotal sajter dagligen (Sharp et al. 2007).  

 

Att tänka på vid design utav olika gränssnitt – Inlärning 

 

 Försök att designa gränssnitt som främjar och uppmuntrar användaren 

till vidare granskning och utforskning av innehållet.  

 

 Utforma gränssnittet så att det guidar användaren till lämpliga 

aktioner när de fortarande är i inlärningsstadie.  

 

 

2.3.4 Läsa, tala och lyssna 

Läsa, tala och lyssna kan i viss mån ses som tre former av en språkprocess 

där det finns både olikheter och likheter. Exempelvis kan meningen ”Det är 

soligt och varmt idag” betyda exakt samma sak oberoende om du säger det, 

läser det eller hör det. Dock växlar svårighetsgraden beroende på vem det är 

som läser det, säger det eller hör det. Även kontexten och omgivningen kan 

vara bidragande faktorer till att uppgiften och uppfattningen försvåras. 

Människor med dyslexi har exempelvis svårt att förstå skrivna ord och 

bokstäver vilket gör det svårt för dem att skiva och stava korrekt – medans 

människor som har nedsatt hörsel och syn är begränsade när det gäller att 

bearbeta information på olika vis. Det är därför viktigt att underlätta för dem 

som har nedsatt förmåga inom kategorierna läsa, tala och lyssna, när du 

designar ett gränssnitt (Sharp et al. 2007) 

 

Att tänka på vid design utav olika gränssnitt – Läsa, tala och lyssna 

 

 Man skulle kunna ge de som har svårt att se möjlighet att förstora 

bokstäver utan att det drabbar resten av formateringen. 

 

 Låt menyer och instruktioner med tal hållas korta eftersom det är svårt 

att memorisera muntliga direktiv.  
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2.3.5 Problemlösning, planering, resonnemang och 

beslutsfattande 

Denna punkt innefattar de stunder då användaren sitter och funderar över hur 

en hemsida eller ett gränssnitt överlag fungerar. Detta kan exempelvis vara 

grubbel över olika valmöjligheter och konsekvenser vid utfört tangent- eller 

knapptryck. Såklart beror denna eftertanke på hur erfaren användaren är 

gällande tidigare prestation och kunskap inom området. 

 

Att tänka på vid design utav olika gränssnitt – Problemlösning, planering, 

resonnemang och beslutsfattande 

 

 Dölj inte information som kan vara till god nytta för användaren. Det 

kan vara bra att ha genvägar i fall tidiga beslut görs utav användaren – 

detta underlättar för snabbare och smidigare navigation.  

 

 Låt funktioner hållas simpla likaså namngivning av dessa – då tillåts 

användaren fatta snabba beslut utifall det önskas (Sharp et al. 2007).  

 

2.4 Begrepp inom användbarhet 

Användbarhet är en väldigt viktig gren inom människa-dator-interaktion 

(MDI) och har blivit studerat utav oräkneliga forskare inom ämnet. Sedan 

internet blev en ledande och dominant portal växte även e-handeln 

explotionsartat och forskare myntade användbarhetsprinciper för 

webbaserade gränssnitt. Genom dessa principer utvecklades specifika 

riktlinjer, verktyg och tekniker för att understödja god användbarhet. 

(Younghwa et al. 2012). Som designer av interaktiva system bör man tänka 

på användarnas styrkor och svagheter för att underlätta att uppgifter och val 

blir korrekt utförda. Man hjälper då användaren att bli mer produktiv och 

positiv i sin interaktion och systemet kan hjälpa dem att utföra ett bra arbete 

(Raskin, 2000). Norman har i sin bok Emotionell design beskrivit tre stadier 

utav kognitiv och känslomässig bearbetning vilka inkluderar intuitiva, 

beteendemässiga och reflektiva handlingar. Den intuitiva processen 

behandlar omedelbara och instinktiva reaktioner som bland annat kan 

uppkomma vid ett gränssnitts första anblick innan betydelsefull interaktion 

görs. Denna visuella reaktion hjälper oss fatta snabba beslut och skapa 

uppfattningar om vad som är bra, dåligt, säkert och farligt. Beteendemässiga 

processer rymmer vardagliga beteenden och är enligt Norman de som styr 

huvudparten av mänsklig aktivitet. Det är denna process som utför uppgifter 

och avgör ifall en produkt eller ett gränssnitt känns behaglig att använda eller 

om den irriterar oss vid användning. Nivån som Norman kallar reflektiv 
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process kan endast användas och nyttjas genom hågkomst, inte via direkt 

interaktion eller perception. Genom att reflektera till tidigare erfarenheter och 

associera dessa med olika produkter och gränssnitt kommer vi med tiden 

känna mening och värde med olika artefakter (Norman, 2004).   

 

Sharp et al. (2007) har brutit ned användbarhet i olika delmål vilka innefattar 

effektivitet, enkelhet, säkerhet, ändamålsenlighet, lättlärdhet och 

minnesgynnande. Dessa mål är ofta formulerade som frågor för att man som 

designer skall finna en konkret mening med och överväga olika lösningar 

gällande interaktiva produkter och dess förnimda användarupplevelser. 

Genom att besvara dessa frågor kan man tidigt i en designprocess stöta på 

potentiella designproblem och konflikter som inte tagits i beakting. När man 

formar frågorna bör man tänka på att göra dessa av en mer avancerad 

karaktär så att man på sikt får information som är av nytta. Om man ställer 

sig frågan ”Är systemet lätt att lära sig?” kommer man antagligen inte få ut 

information som är särskilt värdefull. Men om man där emot utvecklar frågan 

till – ”Hur lång tid kommer det ta för en användare att lära sig alla 

basfunktioner?” kommer man antagligen få fram betydligt mer detaljerade 

och användbara direktiv.  

 

Sharps delmål för användbarhet 

Effektivitet representerar hur bra en hemsida är gällande informationsstruktur 

och är direkt kopplad till användbara funktioner vilka bör tillfredställa 

användaren genom och låta denne göra det han eller hon behöver och vill vid 

eventuellt besök. Om en sida har god effektivitet låter den användaren utföra 

sitt arbete smidigt, enkelt och utan påtagliga fel.  

 

- Exempelfråga till effektivitet: Kan användarna lära sig att uträtta önskade 

mål, se information de behöver och köpa de varorna de vill ha? 

 

 

Enkelhet väger hur bra ett gränssnitt underlättar för sin användare. Man kan 

exempelvis använda sig utav olika menyer så att information är förstålig  och 

tydligt strukturerad eller ge användaren möjlighet till genvägar för särskilda 

ändamål.  

 

- Exempelfråga till enkelhet: Kan användarna nå en hög nivå av produktivitet 

efter att ha erhållt systemkännedom? 

 

 

Säkerhet innebär att skydda användarna från farliga val och icke önskvärda 

situationer. För att göra systemet säkrare bör man förebygga och avstyra 

användare från att göra allvarliga fel genom att till exempel trycka på fel 
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knappar eller tangenter. Interaktiva system bör upprätthålla förtroende vid 

navigation och samtidigt låta användaren ha möjlighet att utforska 

gränssnittet genom att testa nya funktioner.  

- Exempelfråga till säkerhet: Vilka fel är möjliga att påträffa vid användning 

och vad finns det för alternativ för användarna att ta sig ur problemet? 

 

 

Ändamålsenlighet syftar till resurserna och funktionerna sidan innehåller. 

Dessa bör tillgodose och stödja användaren så att denne kan utföra önskade 

mål. Användare upplever även ändamålsenlighet när de utan större 

kognitionsansträngning uppnår ett mål vid ett kortvarigt besök. 

 

- Exempelfråga till ändamålsenlighet: Erbjuder systemet lämpliga och 

ändamålsenliga funktioner som gör det möjligt för användare att utföra 

önskade uppgifter på önskat vis? 

 

 

Lättlärdhet refererar till hur lätt systemet är att lära sig. Det är känt att 

människor inte har tålamod nog att ägna allt för mycket tid åt inlärning av 

diverse system – särskilt inte system som används dagligen, likt DVD, mobil 

och e-mail. Det är alltså onödigt om en produkt besitter alldels för många 

fuktioner om användare i slutänden inte är förmögna eller beredda på att ägna 

tid åt att lära sig. 

 

- Exempelfrågor till lättlärdhet: Är det möjligt för användare att lära sig 

produkten genom utforskning av gränssnittet och genom undersökning av de 

olika funktionerna? Kommer det vara svårt att lära sig alla funktioner genom 

denna metod?  

     

 

Minnesgynnande understryker hur lätt det är att komma ihåg ett system som 

man en gång lärt sig. Detta är väldigt viktigt för system som inte används 

särskilt ofta – om ett system inte använts på en månad eller mer bör 

användaren ändå ha lätt att komma ihåg eller åtminstone bli snabbt påmind 

om hur man gör när det väl används. Genom att använda sig utav 

meningsfulla ikoner, tydlig struktur och genomtänkta namn på olika ting 

underlättar man för detta.  

 

- Vilken sorts support har systemet berikats med för att påminna användare 

om hur de ska utföra uppgifter - särskilt de system och funktioner som inte 

används särskilt ofta?  
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2.4.1 Användarupplevelse 

Sharp et al. (2007) beskriver användarupplevelse som något som förklarar 

hur en produkt eller ett system agerar och hur den/det upplevs av sina 

användare. Användarupplevelser understryker hur människor känner kring en 

produkt och om de är nöjda och tillfredställda vid användande. Jesse Garrett 

myntade 2003 ett uttryck som underströk att alla produkter som används av 

någon besitter en användarupplevelse – detta kan vara allt ifrån tidningar och 

ketchupflaskor till lutbara fotöljer och huvtröjor. En användarupplevelse 

väger alltså hur stor mängd tillfredställelse som är uppnådd vid interaktion 

med en viss produkt. Enligt Sharp et al. (2007) är det viktigt att betona att 

man endast kan designa för en god användarupplevelse, vilket betyder att 

man inte kan designa en användarupplevelse i sig utan bara preparera för den. 

Man ämnar alltså inte designa specifika känslor utan konsten är att ta fram 

element som framkallar och väcker en positiv sinnesstämning. En hemsida 

som säljer handgjorda skor bör därför designas för sin kontext och inte 

uppfattas som en hemsida för exempelvis leksaksförsäljning.    

 

2.4.2 Användarnytta 

Normans kognitiva processer beskrevs i avsnitt 2.4 och innefattade olika 

sorters reaktioner och beteenden vid ett gränssnitts första anblick. 

Användarnytta landar under den intuitiva beteendeprocessen eftersom 

användare av sin natur dömer och uppfattar om en sida är bra, dålig, säker 

eller farlig att använda. Bra design hjälper sin användare att uppnå sina mål 

och resulterar i en tillfredställd använding. Om ett gränssnitt däremot upplevs 

som svårt och komplicerat är det inte en tillgång för användaren och är då i 

längden onödig. Man måste alltså förstå sina användares mål, behövligheter, 

önskningar, motivationer och sammanhang för att ett gränssnitt skall 

uppfattas  som meningsfullt. Det är med andra ord viktigt att undersöka om 

människor är i behov av systemet – bara för att det är tekniskt genomförbart 

betyder det inte att någon kommer använda det. För att studera användares 

mål kan man exempelvis genomföra intervjuer och observationer och utifrån 

resultatet av dessa urskilja behov och egentlig systemrelevans (Cooper et al. 

2007).           

 

2.4.3 Användbarhet med fokus på webbsidor 

Användbarhet med fokus på webb-sidor refererar till webbaserade gränssnitt 

som kan besökas utav användare med syfte att utföra särskilda mål effektivt, 

ändamålsenligt och tillfredställande. Younghwa et al. (2012) har gjort en 

omfattande undersökning kring olika forskares teorier och deras syn på 

användbarhet gällande webbaserade gränssnitt. Genom en kombination utav 

bland annat Spool och Neilsens mål för användbarhet har en lista tillsammans 
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med egna undersökningar bidragit till att skapa ett verktyg för validering av 

användbarhet – med fokus på webb-sidor. 

 

 

Verktyg för validering av användbarhet – med fokus på webbsidor 

 

* Riktar sig framför allt till e-shopar. 

 

Överensstämmelse 

1. Webbsidan upprepar och följer samma struktur samt använder sig 

utav samma komponenter och element genom alla sidor. 

2. Alla sidor på webbsidan består utav konsekvent och logisk design. 

Designen bör binda samman alla sidor – liknande design är då att 

föredra.  

3. * Webbsidan använder samma regler och standarder som andra e-

shopar. 

 

Navigation 

1. Portalen erbjuder olikartade sökfunktioner, exempelvis sökmotor och 

meny för att nå önskad information.  

2. Den särskilda sidan/informationen jag letar efter kan enkelt nås och 

hittas genom genvägar i gränssnittet. Det finns flera sätt att återvända 

till föregående sidor eller leta efter önskade sidor.  

3. * Webbsidan hjälper användaren hålla sig orienterad medans han 

shoppar. 

 

Support 

1. Jag känner att sidan kan ge mig support när jag behöver det. 

2. Portalen erbjuder hjälp och frågar mig om uppmaningar önskas när 

jag helst behöver.  

3. Det är enkelt och bekvämt att få hjälp via olika alternativ och 

valmöjligheter. 

 

Lättlärdhet 

1. Webbsidans innehåll är lätt att förstå.  

2. Webbsidan är designad för att upprätthålla förståelse. 

3. Jag kan utan problem memorera vilket tillvägagångssätt jag ska 

använda för att komma till samma sida vid nästa besök.   

4. Genom användning av portalen kommer jag efter ett tag bli van vid 

navigationen/designen och kommer då inte behöva anstränga och eller 

koncentrera mig lika mycket.  
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Enkelhet 

1. Webbsidan har en koncis och kärnfull struktur.  

2. Jag kan snabbt förstå sidans olika element. 

3. Portalen innehåller överflödiga element.   

 

Interaktivitet 

1. Webbsidan innehåller lagom mängd interaktiva funktioner likt grafik, 

animationer, pop-up rutor, musik etc. 

2. Olika komponenter finns för att underlätta min interaktion med sidan. 

3. Portalens interaktiva funktioner och element är livfulla samt väcker 

goda responser och reaktioner.  

4. Portalen erbjuder kommunikation och interaktion med andra kunder 

och eller med bakomliggande företag.  

 

Närvaroanknytning 

1. Jag kände inlevelse och empati för webbsidan  

2. Jag upplever personliga band och kan anknyta mig till sidan. 

3. Det känns som att jag besitter känslomässiga band till sidan.  

4. Jag känner mig delaktig via portalen.  

 

Trovärdighet  

1. Webbsidan tillhandahåller detaljerad information om säkerhet. 

2. Jag är förvissad om att portalen skyddar min personliga information.  

3. Jag förlitar mig på att företagets administratörer inte kommer att 

utnyttja eller missbruka mina personuppgifter. 

4. * Jag känner mig säker vid transaktioner.  

5. * Tjänsterna sidan erbjuder utförs och förmedlas som lovat.  

 

Innehållets relevans  

1. Webbsidan innehåller detaljerad information.  

2. Webbsidan tillhandahåller aktuell och uppdaterad information. 

3. Informationen portalen innehåller är ändamålsenlig.  

4. Informationen portalen omfattar och behandlar är omsorgsfull, riktig 

och precis.  

 

Läsbarhet  

1. Portalens språk och formulering är lätt att förstå.   

2. Portalen innehåller tillräckligt mycket vitt utrymme och luftighet så 

att informationen är lätt att läsa.  

3. Varje sida som portalen inkluderar rymmer lagom många 

komponenter. 

4. Hemsidan använder sig utav färger och strukturer som är lättsamma 

för ögonen.   
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2.5 Struktur 

Sharp et al. (2007) tar upp Keith Instones tre frågor för att undersöka problem 

särskilt riktade till webbdesign. Genom att ställa sig frågorna ”Var är jag?”, 

”Vad finns här?” och ”Vart kan jag gå?” underlättar man för 

användarförståelse vid besök av en hemsida. Översta delen av hemsidan bör 

svara på frågan ”Var är jag?” eftersom användare kan entra sidan ifrån olika 

håll och då direkt bör vara underrättade om vart de befinner sig. Vänstra 

sidan bör struktureras med menyer och olika navigationsalternativ för att 

användaren direkt skall se vad för funktioner som finns tillgängliga och 

därmed svara på frågan ”Vart kan jag gå?”. Den viktigaste informationen 

(anledningen till att användarna besöker sidan) bör presenteras i det tredje 

fältet och svara på frågan ”Vad finns här?”. Figur 2.2 demonstrerar de tre 

olika fält som diskuteras ovan. 

Figur 2.2 visar hur man genom Keith Instones tre frågor på bästa sätt 

strukturerar en webbsida.  

 

2.6 Metodteori 

 

Delkapitlet Metodteori innehåller närmre beskrivning utav olika 

tillvägagångssätt vid användbarhetsutvärdering av diverse system. Först 

kartläggs och exemplifieras en metod för expertutvärdering vilken senare 

följs utav en presentation av begreppet Fokusgrupp och hur insamlat 

material tillslut kan analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys och 

struktureras med hjälp utav personas.  
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2.6.1 Heuristisk utvärdering av ett gränssnitt 

Gonzáles et al. (2009) beskriver den heuristiska utvärderingen som en av de 

mest använda metoderna för granskning av interaktiva system. Författarna 

uttrycker även att denna typ av analys görs för att finna 

användbarhetsproblem i ett användarcentrerat gränssnitt och genomförs utav 

en eller ett par expertutvärderare. Experterna är specialister inom området 

(exempelvis interaktionsdesigners) och använder denna typ av analys vid  

dokumentation utav gränssnitts tillmötesgående och användbarhet vilket görs 

utifrån heuristiska principer på ett enkelt, billigt och effektivt vis. Genom 

denna metod kan man få fram huruvida olika delar i gränssnittet, så som 

dialogrutor, menyer, navigation etc. överensstämmer med de heuristiska 

principerna. Utvärderingen är en typ av experutvärdering och ställer därför 

förkunskapskrav på den som utvärderar. Gonzáles et al. (2009) och Sharp et 

al. (2007) noterar att det är Neilsen och Molich som myntade 

utvärderingsmetoden år 1990 vilken bygger på en analys utav 249 

användbarhetsprinciper. Cogdill (1999) har genom egen dokumentation och 

med hjälp utav Neilsens principer tagit fram sju egna heuristiska principer för 

att utvärdera en webb-sida. Dessa principer följer i Tabell 1 nedan.  

 

 

Princip  Beskrivning 

 

Inre sammanhang Användaren ska inte behöva fundera över om 

olika fraser och aktioner betyder samma sak.  

 
Enkel dialog Dialogen med användaren bör inte innehålla 

onödig och irrelevant information. Språket bör 

hållas bekant för användaren och inte vara 

systemorienterat och svårförståligt. 

 

Genvägar Gränssittet bör anpassas för både nybörjare och 

experter. 

 

Minska memorering Användaren skall inte behöva memorera 

information. 

 

Förebygg misstag Gränssnittet skall förebygga fel och misstag från 

att uppstå. 

 

Feedback Systemet bör hålla anvädaren uppdaterad och  

 informerad om vad som händer. 

 

Kontroll Användare som gör misstag bör ha chansen att  
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 “avbryta” som då låter dem avstå ifrån den  

 oönskade navigeringen. Användaren ska då inte  

 heller tvingas diskutera med systemet utan skall  

 omedelbart kunna göra sitt fel ogjort. 

 

 

Tabell 1. Tabellen visar sju heuristiska principer för utvärdering av en 

webbsida. 

 

 
2.6.1.1 SWOT-analys 

SWOT är en akronym för strengths, weaknesses, opportunities och threats 

vilket motsvarar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta är en metod 

som vanligtvis nyttjas för att undersöka företags interna och externa 

förhållanden på en strategisk basis och har visat sig vara ett viktigt verktyg 

vid beslutsfattande och utveckling av olika enskilda projekt, produkter, 

företeelser och rörelser. Företag kan genom SWOT-analyser identifiera 

positiva och negativa aspekter och kan utifrån dessa sedan skapa en bra 

strategisk lösning i förhållande till sina konkurrenter (Chang-Yuan, G., 

2011). Styrkor skall beskriva företagets starka egenskaper medans svagheter 

dess exakta motsats – alltså företagets brister och ömma punkter. Möjligheter 

ämnar belysa företagets potential och möjligheter till framgång och kan väga 

upp framtagna risker och orosmoment som spaltas under hot. SWOT-analys 

är en effektiv metod eftersom den kan användas inom olika områden, är 

lättanvänd och resulterar i en strukturerad analys (Landstinget i Östergötland, 

2009). Figur 2.2 demonstrerar en mall som kan användas vid en SWOT-

analys. Man granskar då företaget och spaltar sedan upp funna styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Syftet är att identifiera förbättringsområden 

och även skapa förståelse för hur man kan anpassa verksamheten efter 

omvärldens villkor och reservationer. I mallen kan man urskilja vilka faktorer 

som är goda respektive skadliga för företaget samt vilka egenskaper företaget 

själva kan påverka och förbättra i en viss grad (interna) och även vilka 

egenskaper som inte går att påverka men som kan vara bra att utnyttja 

(externa). SWOT-analys går utmärkt att ”baka in” i en heuristisk utvärdering 

för att inte glömma marknadens konkurrenter.   
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Figur 2.2 skildrar en mall som kan användas vid en SWOT-analys.  

 

2.6.2 Fokusgrupp 

Sharp et al. (2007) presenterar olika metoder för att samla in data och är ett 

viktigt moment när det gäller att identifiera och fastställa olika behov vid 

utvärdering utav olika gränssnitt. Genom datainsamling kartlägger man 

användares reaktioner och prestationer på ett väldigt relevant och precist vis  

och detta kan senare användas för att säkra behov och krav som ställs på 

diverse system. Intervjuer är ett vanligt förekommande alternativ när det 

gäller insamling utav data och kan utföras på åtskilliga vis. Genom att 

använda fokusgrupp som intervjumetod menar Sharp et al. (2007) att man 

öppnar upp och underlättar för uppriktighet och ärlighet vilket frambrings 

genom diskussion med andra individer i en social kontext. En fokusgrupp 

består vanligtvis utav 3-10 personer och är en god metod att använda vid 

utvärdering av bland annat webb-sidor för att finna konflikter och samtidigt 

identifiera olika förväntningar kring sidan och eller organisationen. En person 

besitter den ledande rollen när ett gruppmöte genomförs och denne ämnar då 

vinkla diskussionen så att den följer ett önskat mönster och håller sig till det 

aktuella ämnet. Denna person guidar alltså den övriga gruppen och ser 

samtidigt till att uppmuntra livlig debatt. Fokusgrupper uppmuntrar även 

tystlåtna personer att delta i samtalet och de som är för dominerande tonas 

ned. Denna typ av insamlingsmetod dokumenteras oftast genom inspelning 

för att resultatet sedan skall kunna analyseras och dokumenteras.  

 

2.6.3 Kvalitativ innehållsanalys 

När man samlat in data genom förslagsvis intervjuer är det dags att analysera 

materialet så att man får fram de resultat som är av betydelse och intresse för 

utvecklingen av företaget och eller gränssnittet. Man bör då lägga fokus kring 

fraser och data som är viktiga och samtidigt avlägsna resultat som inte tillför 
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något till undersökningen. Sharp et al. (2007) berättar att man vid en 

kvalitativ innehållsanalys bör starta med och granska det insamlade 

materialet och skaffa sig en överskådlig uppfattning om dess innehållande 

data och därefter söka återkommande mönster och teman som kan tyckas 

intressanta för studien. Graneheim och Lundman (2004) kallar dessa fraser 

för meningsbärande enheter och är i sin helhet relevanta för frågeställningen 

– texten som omger dessa enheter bör sparas så att sammanhanget kvarstår 

medans övrig text med fördel sorteras bort. De meningsbärande enheterna 

grupperas sedan med hjälp utav olika koder och subkategorier där allting som 

exempelvis involverar säkerhet grupperas där under, just för att få en bättre 

och bredare översikt. En subkategori till Säkerhet skulle kunna vara 

Betalning.        

 

2.6.4 Personas 

När all intressant och önskad data är insamlad genom intervjuer, 

observationer etc. (se 2.7.3 Fokusgrupp) och när man har lärt känna sina 

användare besitter man antagligen otaliga sidor med noteringar och 

information. Eftersom man ska använda sig utav dessa resultat i produkt- 

eller gränssnittsframtagandet kan det vara en idé att strukturera upp det på ett 

klokt vis så att man slipper läsa igenom allt material varje gång ett 

designbeslut måste tas eller eventuella frågor uppkommer. Cooper et al. 

(2007) förespråkar god struktur och menar att det är en god idé att använda 

informationsresearchen för att skapa en ”typisk” användare. 

Användarmodeller brukar kallas personas och grundas och baseras på 

forskningsresultat som plockats fram. Personas är inte riktiga människor utan 

de representerar användarna genom hela designprocessen för att stödja 

önskade mål, egenskaper och behov hos systemet som bevisat sig vara 

viktiga. En persona tillges namn, ålder, illustration och ett sammanhang för 

att symbolisera riktiga användare och på så vis kännas mer trovärdig.      
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3 Metod 
 

Kapitlet Metod beskriver studiens tillvägagångssätt vilket innefattar en 

redogörelse för metoder använda vid intervju, analys och utvärdering.  

 

 

Figur 3. Bilden visar studiens tillvägagångssätt. 

 

3.1 Intervju med fokusgrupp 

Denna rapport innefattar en kvalitativ undersökning där konsumenter till  

skobutiken Grafford i Stockholm ställt upp på intervju. Intervjufrågorna hade 

sin grund i framtagen forskningsfråga och Younghwa et al. (2012)’s 

valideringslista (se 2.4.3 Användbarhet med fokus på webb-sidor) men  

formade sig även allmänt kring e-handel. En tidig önskan var att genomföra 

intervjuer som innehöll livlig diskussion och att de involverade kände sig 

bekväma och lediga. För att öppna upp för uppriktighet, debatt och tidigare 
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nämnda önskemål användes intervjumetoden fokusgrupp (se avsnitt 2.6.2 

Fokusgrupp) som nomalt sett omfattar 3-10 deltagare. Deltagarna valdes 

genom företaget oberoende av ålder och kön och representerar existerande 

kunder eftersom dessa vanligen är återkommande på grund av intresset för 

handgjorda engelska skor. Gruppmötet innefattade fyra intervjupersoner och 

hela diskussionen spelades in för att senare kunna dokumenteras och 

analyseras. Diskussionen kring e-handel och Grafford pågick tills all 

intressant information verkade uttömd och tidades till cirka fyrtio minuter. 

Intervjupersonerna hade innan mötet fått en kort beskrivning av temat för 

diskussionen och underrättats om att deras personliga deltagande inte skulle 

kunna urskiljas i rapporten. Syftet med intervjun var att belysa vad de 

tillfrågade tycker allmänt om e-handel – vad dessa portaler bör innehålla och 

hur de bör struktureras för att uppnå god användbarhet, kort och gott: viktiga 

aspekter som de som användare värdesätter. Graffords hemsida var även ett 

moment i intervjun och ingen av de inblandade hade tidigare besökt den. 

Tillsammans diskuterades för- och nackdelar vilket även haft inflytande i 

prototyputvecklingen. Den avsatta tiden för studien var en avgörande faktor 

och tidsprioriteringen tillät enbart ett fokusgruppsmöte.    

 

3.1.1 Analys 

Det inspelade materialet från fokusgruppmötet analyserades med hjälp utav 

en kvalitativ innehållsanalys som demonsteras i avsnitt 2.6.3 Kvalitativ 

innehållsanalys. Som Sharp et al. (2007) förespråkar startade analysen med 

en omfattande granskning av datan för att skapa en tydlig helhetsbild av 

insamlat stoff. Därefter spårades återkommande mönster och teman som var 

av betydelse för undersökningen och fraser som inte var relevanta 

avlägsnades. Den intressanta datan strukturerades med hjälp utav kodning 

vilket betyder att materialet successivt grupperades under givna rubriker för 

att göra det lättåtkomligt och lättförståligt. Med hjälp utav den kodade datan 

skapades ett persona för att ge resultaten en ännu tydligare struktur för vidare 

arbete (se 2.6.4 Personas). 

 

3.1.2 Etiska överväganden 

Som nämnt i den inledande texten för 3.1 Intervju med fokusgrupp har 

samtliga intervjudeltagare hanterats anonymt och man kan därför inte urskilja 

några som helst personuppgifter eller information som kan återkopplas till 

informanterna. De involverade var även väl medvetna om att mötet spelades 

in i syfte om senare analysering och är införstådda med att klippet aldrig 

kommer offentliggöras.  
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3.2  Utvärdering 

3.2.1 Heuristisk utvärdering  

Heuristisk utvärdering är en metod som användes för att utvärdera Graffords 

nuvarande hemsida ur användbarhetssynpunkt (se 2.6.1 Heuristisk 

utvärdering av ett gränssnitt). Utvärderingen genomfördes utav författaren till 

denna rapport vilket kräver förkunskapskrav och är anledningen till varför 

denna typ av metod ibland benämns som expertutvärdering – i detta fall 

besitter utvärderaren sex terminers undervisning inom interaktionsdesign på 

universitetsnivå. För att hitta användbarhetsproblem tillämpades en stor del 

utav benämd teori under kapitel 2 och innefattade följande:  

 

1. Applicering av kognitionsvetenskap + Delmål för användbarhet   

Sharp et al. (2007) (se 2.3 Kognition – Att förstå sina användare, 2.4.1 

Användbarhet). 

 

2. Valideringsverktyg för användbarhet med fokus på webb-sidor  

Younghwa et al. (2012) (se 2.4.4 Användbarhet med fokus på webb-

sidor)          

 

3. Heuristiska principer  

Cogdill (1999) (se 2.6.1 Heuristisk utvärdering av ett gränssnitt.) 

 

4. SWOT-analys 

(se 2.6.1.1 SWOT-analys) 
 

Genom att kombinera dessa verktyg, metoder och principer skapades en egen 

analys-mall som presenteras nedan: 

 

 

Utvärderingsverktyg för e-shopar  

 

Design och struktur 

 

Är bilder, ljud och animation knutna till gänssnittet presenterade så att 

användaren enkelt kan förstå dess innebörd?  

 

Är ikoner, menyer och objekt konsekventa och fasta så att användaren 

kommer ihåg och känner igen vart information finns? 
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Är viktig information bra strukturerad så att den är lättfunnen för besökare? 

Är denna information även tydlig så att den fångar användares 

uppmärksamhet? 

 

Upprepar och följer e-shopen samma struktur/design och används samma 

komponenter och element genom alla sidor?  

 

Innehåller portalen tillräckligt mycket vitt utrymme och luftighet så att 

informationen är lätt att läsa? 

 

 

 

Innehåll 

 

Innehåller e-shopen detaljerad information som är ändamålsenlig, aktuell och 

uppdaterad? 

 

Är e-shopens innehåll lätt att förstå? 

 

Är informationen som presenteras omsorgsfull, riktig och precis? 

 

Är texten av lättläst karaktär och presenterad med genomtänkta och tydliga 

färgkombinationer? 

 

Är språket och formuleringarna lätta att förstå? 

 

Erbjuder systemet lämpliga och ändamålsenliga funktioner som gör det 

möjligt för användare att utföra önskade uppgifter på önskat vis? 

 

Är alla funktioner e-shopen innehåller användbara och tillfredställer dessa 

användarna? 

 

Har funktioner knutna till gränssnittet tydliga och logiska namngivningar? 

 

Är det möjligt för användare att lära sig gränssnittet endast genom 

utforskning och undersökning av de olika funktionerna? 

 

Erbjuder e-shopen kommunikation och interaktion med andra kunder och 

eller med bakomliggande företag? 

 

Erbjuder e-shopen olikartade sökfunktioner, exempelvis sökmotor och meny 

för att nå önskad information? 
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Kan särskild sida/information enkelt nås och hittas genom genvägar i 

gränssnittet? Finns det flera sätt att återvända till föregående sidor eller leta 

efter önskade sidor? 

 

Är gränssnittet anpassat för både experter och nybörjare? 

 

 

 

Säkerhet 

 

Tillhandahåller e-shopen detaljerad information om säkerhet, köp och 

transaktioner? 

 

Kan användare få hjälp via olika alternativ och valmöjligheter? 

 

Förebygger och hjälper systemet användarna från farliga och icke önskvärda 

situationer?   

 

Kan användare utföra sitt arbete smidigt, enkelt och utan påtagliga fel? 

 

 

 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) 

 

Vilka styrkor har företaget/e-shopen gentemot sina konkurrenter? 

 

Vilka svagheter har företaget/e-shopen genemot sina konkurrenter? 

 

Vilka utvecklingsmöjligheter har företaget/e-shopen? 

 

Vad hotar företaget/e-shopen ur konkurrenssynpunkt? 

 

 

 

Detta utvärderingsverktyg användes som underlag när den heuristiska 

utvärderingen genomfördes. Utvärderaren noterade avvikelser och styrkor 

under hela analysens gång vilka sedan sammanställdes för vidare granskning 

under prototyputvecklingen och resulterade i kvalitativ data.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Intervju med fokusgrupp 

Informanterna som ställde upp på intervju är runt 25 års åldern och har alla 

ett starkt intresse för skorna som Grafford erbjuder sina kunder. Genomsnittet 

arbetar i klädbutik och har där igenom stor erfarenhet och en närvarande 

entusiasm för mode och konfektion. I gruppen fanns dessutom en informant 

som för närvarande är lärling hos en skomakare och har ett kommande 

skobutiksjobb inom samma kontext att se fram emot. Alla som deltog i mötet 

har god datorvana och har på ett eller annat sätt brukat en e-shop för att få 

hem varor direkt i brevlådan. Mötet var avslappnat och alla kunde och ville 

yttra sina åsikter vilket resulterade i livlig debatt och diskussion kring ämnet. 

Författaren till denna rapport agerade ledare för gruppen och guidade 

involverade med hjälp av följdfrågor (bland annat baserat på Younghwa et 

al., 2012’s valideringslista) tills all önskad information var uttömd. Mötet 

inleddes med en allmän diskussion kring e-handel och avslutades med 

brainstorming och åsiktsyttrande gällande Graffords hemsida.  

 

4.1.1 Diskussion kring e-handel  

Den kvalitativa innehållsanalysen av gruppmötet visar att informanterna har 

varierat intresse för shopping via nätet men att alla någon gång har klickat 

hem en vara på detta tillvägagångssätt. När det gäller skoinköp var det endast 

ett fåtal som känt sig säkra nog att beställa via nätet – på grund av bristande 

tillförlitlighet eftersom tillräcklig passformsinformation och support inte 

uppnåtts. De skor som beställts har varit av samma märke och av liknande 

slag som redan funnits i hemmet eftersom man då inte känt något behov av 

att prova skon innan köp. Skor inom denna kategori visade sig vara sneakers 

och fotbollsskor av ett välkänt märke.   

 

Informanterna var överrens om att en e-shop bör ha väldigt tydlig 

kontaktinformation och god support för att stödja seriositet och uppmuntra 

köp. Ett stort plus är även om företaget besitter en fysisk adress och eller en 

markbutik eftersom man då kan gå dit vid eventuella frågor och ofördelaktig 

support. Andra kunders omdöme av tjänsten och produkterna är ett önskemål 

för ytterligare förstärkning av pålitlighet och liknades vid hotellbokning (där 

man oftast kan se andra resenärers omdömen och kommentarer kring olika 

hotell – vilket kan vara bra då företag och konsument ofta är oense vid 

definition av havsutsikt). Såklart är det viktigt att en e-shop utrustats med en 

seriös och förtroendegivande betalningsfunktion för att kunder ska vilja 

spendera sina pengar. Informaterna underströk att PayPal och Klarna är 

exempel på betalningssätt som känns säkra och att priser och frakt (samt 
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andra eventuella kostnader) bör visas tydligt. De tror även att konsumenter 

uppskattar olika betalningsalternativ så som faktura, direktbetalning och 

delbetalning. 

 

En av deltagarna nämnde att han/hon inte hade några som helst problem med 

och beställa grejer från exempelvis CDON eftersom man då vet att filmen 

som kommer hem är precis den film man beställt och gett betalt för. Annat är 

det med kläder och skor eftersom dessa med fördel ska sitta bra och kännas 

bekväma. Informanterna menar att detta inom e-handel kan stödjas med hjälp 

av tydliga bilder från olika vinklar, i en kontext (för och se varan i sitt 

sammanhang), på en människa och så vidare. Tydlig information så som 

tvättlapp, mått och storlek tycker de även är viktiga faktorer för visualisering 

av varor.  

 

Det är inte bara innehållet som måste kännas seriöst för att deltagarna skall 

känna sig bekväma vid köp, även designen måste ha ett stilrent och 

uppdaterat intryck för att fånga deras intresse. De tillfrågade påpekar att de 

vill känna igen sig samt att informationen skall vara tydligt strukturerad 

vilket de påstår kan uppnås om man lägger en meny till vänster och 

eventuella bilder till höger.  

 

4.1.2 Diskussion kring Graffords webbsida 

Informanterna i fokusgruppen var överrens om att bakgrundsbilden på 

hemsidan bör ändras eftersom de upplevde den som otydlig och delvis 

störande vid anblick och navigation. Headern, alltså fält 1 beskrivet under 2.5 

struktur, upplevdes lekfull eftersom den kändes levande då den då och då 

skiftade bilder – detta viddrog till önskad vidare granskning av hemsidan men 

det noterades att vissa utav bilderna inte speglar företagets kontext och därför 

bör bytas ut. Strukturen tycktes ge en tydlig bild över vad sidan innehåller 

med en god placering till vänster och enkla val av rubriker. Företaget 

uppfattades som seriöst eftersom de presenterar sin markbutik via synliga 

kontaktuppgifter och Klarnas logotyp bidrog till ett tryggt upplevt 

betalningssätt. Vid vidare studering noterades det att vald text i viss mån kan 

tyckas för liten och svår att läsa samt att varukorgen gestaltats aningen 

otydligt. Webbsidan gav därför inte vid första intryck en klar bild över att det 

är en webb-butik i fråga och inte heller att företaget ger sina kunder möjlighet 

till delbetalning.  

 

4.1.3 Persona 

Utifrån mötet med fokusgruppen skapades ett persona för att förkroppsliga 

behoven och önskemålen som hittats (se 2.7.6 Personas). Personan var ett bra 
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sätt att strukturera framtagen information och man kunde på ett enkelt vis 

återgå till denna information vid prototyputvecklingen. Sammaställd persona 

presenteras nedan tillsammans med illustration och beskrivande text.  

Figur 4.1 föreställer en illustration utav framtagen persona – Axel Ljunggren 

  

 

Axel Ljunggren är 25 år gammal och arbetar som butiksbiträde i Stockholm 

där han är anställd utav det svenska klädmärket Tiger of Sweden. Han är 

mycket intresserad av kläder och skor i allmänhet och hoppas få stiga uppåt 

och utvecklas inom företaget. Axel bor tillsammans med sin sambo Ellen ett 

par minuter från city och spenderar mycket av sin lediga tid i goda vänners 

sällskap. Eftersom Axel växt upp med dator som verktyg är det inte någon 

lustighet att den är en del av hans vardag och att han vet hur saker och ting ter 

sig inom detta område. Då och då besöker han e-shopar för att studera dess 

utbud men det mesta han söker finns i närheten eftersom han bor i en så pass 

omfångsrik stad. Om Axel någon gång skulle få för sig att klicka hem något 

skulle det vara produkter som han vet uppfyller fastställda önskningar vilket 

förslagsvis kan vara golfklubbor och sneakers, men då krävs det att han har 

liknande prylar av samma märke redan. 
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Axel anser att en e-shop skall ha en stilren design och innehålla tydligt 

strukturerad och bra uppdaterad information för att den ska tilltala honom. 

Han skulle kunna tänka sig att anförtro sig till e-handelsföretag som uppger 

kontaktinformation så som mail, telefonnummer och adress eftersom det 

speglar seriositet. En ytterligare faktor som kan påverka detta är om företaget 

även besitter en tillhörande markbutik då man vid eventuella fel och frågor  

kan besöka företaget personligen. Axel skulle gärna vilja studera andra 

kunders omdömen för att känna sig säker vid köp och betalningsfunktionen 

bör behandlas av företag som känns förtroendegivande så som PayPal eller 

Klarna. Vid ett eventuellt skoköp hade han önskat att produkten 

presenterades genom bra bilder i olika vinklar och att de förslagsvis även 

hade visats i sitt sammanhang.  

 

4.2 Heuristisk utvärdering 

4.2.1  Design och struktur 

Hemsidan är lagom avskalad och innehåller strukturerad och användbar 

information. Det finns menyer som underlättar för vidare navigation och 

överlag känns sidan luftig och lättnavigerad. Möjligtvis skulle headern i form 

av bildskiftningar tillges mindre utrymme eftersom andra artefakter är av 

större betydelse för att fånga betraktarens uppmärksamhet. Texten som 

används är relativt liten och otydlig och det hade gjort mycket om det fanns 

fler bilder som visar skorna, fler vinklar och möjliga kontextbaserade foton. 

Menyerna och kategorierna är konsekventa och underlättar för igenkänning 

snarare än hågkomst. Strukturen liknar andra webbsior vilket preparerar för 

förstålse och snabblärd navigation.   

 

4.2.2 Innehåll 

Bilderna som visas bör i vissa fall tänkas över, foton på exempelvis strumpor 

och trådrullar utstrålar systuga och faller inte naturligt inom kontexten. 

Bakgrundsbilden är aningen luddig och man kan inte riktigt se vad den 

föreställer, en mer stilren och strikt bild eller färg hade varit att föredra. 

Funktionerna på sidan är av simpel karaktär och är inte särskilt många vilket 

underlättar för inlärning och förståelse. Dessa funktioner och menyer har 

dessutom namngivits på ett enkelt och logiskt vis. Nu för tiden går det ofta att 

zooma in texter via datorn så en funktion som gör detta känns överflödig, 

dock skulle sidan kunna använda sig utav en lite större och tydligare text för 

att användare skall slippa anstränga sig för att kunna läsa den. Information 

om skoreparationer och delbetalning bör göras tydligare med bilder och eller 

text. 

 

4.2.2 Säkerhet 

Navigationen är av enkelt slag, möjligtvis skulle man kunna ge användaren 
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tydligare feedback vid eventuella tryck eller markeringar och ikoner hade 

kunnat underlätta för vidare förståelse. ”Andra intressanta produkter” 

uppmuntrar och hjälper användare till lämpliga aktioner vilket stödjer 

inlärning (denna rubrik skulle dock kunna omformuleras). 

”Om butiken” bör vara mer synligt eftersom det är viktigt för användaren att 

känna sig trygg vilket uppnås om företaget speglar sin seriositet genom 

markbutiken och genom god support.  

 

4.2.3 SWOT 

Grafford erbjuder sina kunder produkter av yttersta kvalitet i form av 

handgjorda skor i begränsat tillverkat antal vilket gör att varje enskild sko är 

unik. Designen på hemsidan uppfattades som nämnt enkel med en tydlig 

meny och genomtänkta rubriker. Vid granskning av företag i samma bransch 

(som säljer likadana skor) visade det sig att Grafford använder sig utav en 

god färgkombination som passar kontexten vilket andra företag i viss mån 

inte lyckats med. Till skillnad ifrån dessa företag har Grafford även proffsiga 

tydliga bilder på sina skor i mer än en vinkel och erbjuder sina kunder 

delbetalning. Till skillnad från sina konkurrenter kan Graffords kunder inte 

lämna omdömen eller skapa konton för att samla eventuella bonuspoäng och 

de har inte heller möjlighet att byta texten till engelska om intresse finns. 

Eftersom skorna i fråga inte finns i svenska storlekar har andra företag valt att 

ha en storleksguide för att underlätta för sina kunder vilket Grafford saknar 

och de har inte heller valt att lägga särskilt stor tyngd vid information om 

skoreparationer vilket visat sig vara aktuellt på andra sidor. Grafford skulle 

kunna möjliggöra skapning av konton, omdömen och olika språkval, 

dessutom hade de kunnat förtydliga information om markbutiken i text och 

bilder för att göra sina kunder tryggare. Skötselråd, storleksguide, 

skoreparationer och skornas långa bakomliggande historia vid exempelvis 

tillverkning hade varit matnyttig och intressant information för kunderna och 

utgör möjligheter för företaget i framtiden. I bilaga 2 kan man studera 

anteckningar och resultat som noterades vid utvärderingen.         
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4.3 Prototyputveckling 

Prototyputvecklingen har skapats med hjälp utav Adobe Illustrator, med 

resultaten från utvärderingarna i åtanke och utifrån framtagen teori (se 4.1 

Intervju med fokusgrupp, 4.2 Heuristisk utvärdering samt 2 Teori för närmre 

förståelse). Figur 4.2 visar Graffords nuvarande sida för att du som läsare ska 

få bättre översikt kring förändringar som gjorts. Bilden är medvetet liten för 

att den inte skall få för mycket fokus. I bilagor 3-7 är samtliga framtagna 

prototyper bifogade.       

Figur 4.2 visar en relativt överskådlig bild utav Graffords nuvarande 

hemsida  

 

För att underlätta för användarförståelse har man i prototyputvecklingen 

utgått ifrån Keith Instones tre frågor: ”Var är jag?”, ”Vad finns här?” och 

”Vart kan jag gå?” som presenterades i avsnitt 2.5 Struktur i teorikapitlet. 

Den blåa rutan i figur 4.3 representerar område 1 och svarar på frågan ”Var är 

jag?”. Besökare kan vid denna första anblick se Graffords logotyp samt 

tillhörande markadress, reflektera över bilderna och att kundvagnen för 

närvarande är tom vilket betyder att man direkt underrättas om att det är en e-

butik som heter Grafford som involverar skor och vissa andra prylar. Fält 3 

svarar på frågan ”Vad finns här?” och låter kunden förstå att det är skor i 

huvudsak som sidan behandlar. Den sista frågan ”Vart kan jag gå” besvaras 

genom en god struktur och olika menyalternativ som kan ses inom ram 

nummer 2.      
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Figur 4.3 demonstrerar att man utgått ifrån Keith Instones tre frågor vid 

utveckling av prototypen. De olika fälten svarar enskilt på en utav frågorna 

”Var är jag?”, ”Vad finns här” och ”Vart kan jag gå?”. 

 

 

Figur 4.4 visar bland annat funktioner som är nya för sidan. Besökare har nu 

möjlighet att välja att ha sidan på engelska vilket öppnar upp språkmässigt 

för fler kunder. Genom att markera detta med en flagga som ikon underlättar 

man för funktionens innebörd och hjälper användaren  i navigationen. Menyn 

har gjorts större och tydligare och man kan nu utan ansträngning se vad sidan 

innehåller. Om kunder skapar konton kan man nu som företag få en 

strukturerad bild över återkommande kunder och kan på så vis ge dem bättre 

support och erbjudanden eftersom alla deras köp är dokumenterade. Om en 

kund kommer upp i ett visst antal köpta produkter kan man exempelvis bjuda 

på ett skovårdskit osv. Bilderna i headern har gjorts mindre och därmed gett 

plats åt ting som är av viktigare betydelse för användaren samtidgt som man 

bibehållt den nuvarande sidans tänk om bildskiftningar eftersom det visat sig 
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öka intresset för vidare navigation. Headern berättar även att företaget 

besitter en fysisk adress vilket gör att besökare känner av dess seriositet. 

Bakgrunden är nu stilren och stör inte användaren vid betraktning och visar 

samtidigt tydligt vad sidan behandlar.     

  

 

Figur 4.4 demonsterar funktioner och element som är nya för hemsidan 

 

I bilaga 3 kan man notera att sidan nu även har en funktion som ger 

användare möjlighet att ge omdömen vilket betyder att andra kan se hur sidan 

och företaget uppfattats av kunder som på något vis interagerat och använt 

sig utav tjänsten. I avsnitt 2.1 E-handel nämns det att man via nöjda kunder 

som sprider vidare ett gott intryck och goda ord om företaget kan hjälpa 

potentiella kunder att känna sig trygga vid användning av tjänsten. Längst ner 

på sidan finns tydliga kontaktuppgifter vilket gör att kunder lätt kan ta 

kontakt med företaget vid eventuella frågor. Ikonerna för olika 

betalningsalternativ utgör även de en del utav företagets upplevda seriositet 

och betyder att betalningen kan genomföras säkert. 
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Bilaga 6 visar hur det ser ut när man som användare valt ett specifikt objekt. 

Nu finns en funktion som heter ”Storleksguide” vilken hjälper användaren 

förstå de olika engelska storlekarna i förhållande till bland annat svenskt 

måttsystem. Nu riskerar inte användaren beställa fel storlek och systemet 

hjälper användaren att uppnå önskat mål vid vistelse. Sidorna upprepar och 

följer samma struktur samt använder sig utav samma komponenter och 

element vilket binder samman dem och ger ett gott helhetsintryck. Genom att 

placera genvägar till de olika märkena sidan erbjuder till vänster stödjs snabb 

och förstålig navigation och det besvarar även Instones fråga ”vart kan jag 

gå?”. Även bilaga 4 visar hur man med hjälp utav menyer och undermenyer 

snabbt kan hjälpa användaren att nå önskade mål. Under vald produkt (se 

bilaga 6) demonsteras bilder på föremålet och tanken är att det även skall 

finnas bilder där skorna befinner sig i sin kontext, alltså till en outfit på en 

riktig människa för att ännu tydligare visa kunden hur skon ser ut. Under 

dessa bilder finns som tidigare tips på produkter som kan vara av intresse 

utifrån vald vara vilket verkligen hjälper och stödjer användaren till enkel och 

korrekt navigation. Bilaga 7 presenterar hur systemet reagerar när en kund 

bestämt sig för att lägga en vara i kundvagnen. Denne underrättas att detta 

skett genom att statusen för kundvagnen uppdaterats från 0 till 1 vara och kan 

genom att hålla musen över denna text se vilken produkt den innehåller. Alla 

sidor innehåller kontaktinformation, olika betalningssätt och köp- och 

leveransvillkor vilket betyder att butiken innehåller detaljerad information 

om säkerhet.      
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5 Diskussion  

5.1 Problemlösning och resultat 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad en e-shop för högkvalitativa 

skor bör innehålla för att användare ska uppleva den som seriös och 

användbar att använda samt hur den kan struktureras för att underlätta för 

enkel navigation och förståelse. För att undersöka detta har ett 

fokusgruppsmöte (se avsnitt 2.7.3 Fokusgrupp) genomförts och utifrån 

analysen av inspelat material skapades ett persona (se avsnitt 2.7.6 Personas) 

för att på ett bra vis strukturera informationen till vidare arbete. Resultatet 

visade att informanterna värdesätter att e-shopar lägger tyngd vid god 

kontaktinformation innehållande fysisk adress till företaget och telefonummer 

utifall frågor skulle uppkomma. De ansåg även att en tillhörande markbutik 

ökade förtroendet för tjänsten. God support och omdömen ansågs vara en 

bidragande faktor till seriositet och hade enligt dem uppmuntrat till köp utav 

varor och därför varit bra element för företaget. Layouten i sig ville 

deltagarna ha uppdaterad och stilren och sidans utbud tyckte de skulle 

presenteras med bra bilder från olika vinklar tillsammans med tydligt 

dokumenterade priser och betalningssätt. Informanterna önskar känna igen 

strukturen på en sida vilket förklarades med att de föredrar meny till vänster 

och information till höger (se avsnitt 4.1.1 Diskussion kring e-handel).   

 

Den praktiska uppgiften i studien som innefattar ett samarbete med 

skobutiken Grafford har även medfört kunskapsbidrag. Genom att ta fram 

och studera redan framtagen teori inom bland annat kognition, struktur och 

användbarhet gällande olika gränssnitt har man på sikt kunnat besvara 

forskningsfrågan som presenteras i rapportens inledning (se 1.1 Inledning). 

Med hjälp utav det framtagna utvärderingsverktyget (se 3.2.1 Heuristisk 

utvärdering) som baseras på studerad forskning och teori inom området har 

man på ett smidigt och effektivt vis kunnat analysera företagets existerande e-

shop och kunnat komma fram till en slutsats. Genom att ställa sig frågorna 

verktyget innehåller preparerar man för att utveckla en e-shop som 

tillfredställer användarna och hjälper dem till lyckad navigation. Det har varit 

ett väldigt intressant ämne att studera eftersom det idag är ett väldigt aktuellt 

område. Framtagen teori har visat att man måste undersöka användares 

önskade mål vid interaktion och att de på ett enkelt och felfritt vis ska kunna 

navigera sig runt i systemet och uppnå dessa. Gränssnittet bör alltså ha en 

hög grad av användarnytta och användbarhet (se avsnitt 2.4 begrepp inom 

användbarhet).     
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5.2 Metodreflektion 

Metoderna som använts i denna studie är heuristisk utvärdering, fokusgrupp, 

kvalitativ innehållsanalys och personas vilka beskrivs i teorikapitlet (se 2 

Teori). Metoden heuristisk utvärdering som använts för att utvärdera 

Graffords existerande hemsida har varit en effektiv metod för att få fram 

utvecklingsmöjligheter. Utvärderingen har genomförts av en utvärderare och 

har ansetts som goda utgångspunkter i denna typ av kontext för att notera 

styrkor, svagheter, möjliheter och utveckling för företaget. Vid 

genomförandet av fokusgruppmötet diskuterades det allmänt om e-handel 

och vad e-shopar förväntas innehålla samt hur de bör struktureras för att 

upprätthålla förståelse och enkel navigation vilket resulterat i resultat 

betydelsefulla för besvaring av forskningsfrågan. Fokusgrupp som 

intervjumetod har underlättat för yttring av åsikter då deltagarna upplevde 

stämningen som ledig och alldaglig och har därför resulterat i omfrångsrik 

information. Den kvalitativa innehållsanalysen av denna information har även 

den upplevts som en väldigt bra metod för att få fram strukturerad data av 

betydelse för undersökningen. Genom att använda persona som metod för 

vidare strukturering spar man mycket tid och det är ett enkelt sätt att 

personifiera målen och behoven som dokumenterats. Vid utveckling av 

prototypen kunde personan användas på ett effektivt vis – utan onödig 

tidsåtgång till upprepad granskning av insamlat material.  

 

Om tiden för studien haft en större omfatting hade fler intervjuer varit att 

föredra eftersom det hade givit mer trovärdiga resultat och bidragit med mer 

information. Vidare hade även prototypen fått användartestats och utifrån de 

resultaten uppdaterats och antagligen fått ett ännu bättre resultat.         
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6 Avslutning 
I rapportens inledande kapitel redogjordes det för studiens syfte och 

frågeställning och för att få en överskådligblick över detta formulerades 

följande forskningsfråga: 

- Vad bör en e-shop för högkvalitativa skor innehålla för att 

konsumenter skall uppleva den seriös och användbar? 

Studien har genom intervjuer, utvärderingar, analyser och framtagen teori 

försökt besvara denna fråga och resultaten visar att en e-shop bland annat bör 

ha tydlig och lättfunnen kontaktinformation till bakomliggande företag för att 

besökare skall uppfatta sidan som seriös och säker att använda. Vidare 

uppfattas även sidan som seriös utifall företaget besitter en markbutik då 

kunder vid eventuella frågor kan besöka dem personligen och på så vis inte 

behöva vara rädda för att bli lurade. Genom att använda sig utav ett säkert 

betalsystem, god support, stilren och uppdaterad design och dessutom erbjuda 

olika betalningssätt preparerar man också för att uppfattas som ett seriöst 

företag. För att en e-shop skall uppfattas användbar krävs det att man studerar 

vilka mål och behov användare har och genom expertutvärderingar eller 

liknande studerar användbarheten utifrån olika principer. Om man vill 

upprätthålla enkel navigation och förståelse bör man strukturera 

informationen så att användaren känner igen sig. Detta kan man uppnå med 

hjälp av fasta menyer och genomtänkta rubriker och genvägar. Genom att 

använda sig utav tydliga färgkombinationer och typsnitt och samtidigt hålla 

webbsidan luftig underlättar man även för användares perception och 

kognition.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Om man vill uppnå resultat som besitter större trovärdighet bör man 

genomföra fler intervjuer och även använda sig utav användartester av 

kontexter inom området.  
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asd 

Bilaga 1 – Olika sätt att strukturera information 

Bilderna demonstrerar två olika sätt att i ett gränssnitt presentera och 

strukturera information. Vilken hjälper dig att lättast utläsa informationen?  
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 Bilaga 2 – Resultat heuristisk utvärdering 
 

 

Utvärderingsverktyg för e-shopar  

 

Design och struktur 

 

Är bilder, ljud och animation knutna till gänssnittet presenterade så att 

användaren enkelt kan förstå dess innebörd?  

 

Är ikoner, menyer och objekt konsekventa och fasta så att användaren 

kommer ihåg och känner igen vart information finns? 

 

Är viktig information bra strukturerad så att den är lättfunnen för besökare? 

Är denna information även tydlig så att den fångar användares 

uppmärksamhet? 

 

Upprepar och följer e-shopen samma struktur/design och används samma 

komponenter och element genom alla sidor?  

 

Innehåller portalen tillräckligt mycket vitt utrymme och luftighet så att 

informationen är lätt att läsa? 

 

 

 

Innehåll 

 

Innehåller e-shopen detaljerad information som är ändamålsenlig, aktuell och 

uppdaterad? 

 

Är e-shopens innehåll lätt att förstå? 

 

Är informationen som presenteras omsorgsfull, riktig och precis? 

 

Är texten av lättläst karaktär och presenterad med genomtänkta och tydliga 

färgkombinationer? 

 

Är språket och formuleringarna lätta att förstå? 

 

Erbjuder systemet lämpliga och ändamålsenliga funktioner som gör det 

möjligt för användare att utföra önskade uppgifter på önskat vis? 
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Är alla funktioner e-shopen innehåller användbara och tillfredställer dessa 

användarna? 

 

Har funktioner knutna till gränssnittet tydliga och logiska namngivningar? 

 

Är det möjligt för användare att lära sig gränssnittet endast genom 

utforskning och undersökning av de olika funktionerna? 

 

Erbjuder e-shopen kommunikation och interaktion med andra kunder och 

eller med bakomliggande företag? 

 

Erbjuder e-shopen olikartade sökfunktioner, exempelvis sökmotor och meny 

för att nå önskad information? 

 

Kan särskild sida/information enkelt nås och hittas genom genvägar i 

gränssnittet? Finns det flera sätt att återvända till föregående sidor eller leta 

efter önskade sidor? 

 

Är gränssnittet anpassat för både experter och nybörjare? 

 

 

 

Säkerhet 

 

Tillhandahåller e-shopen detaljerad information om säkerhet, köp och 

transaktioner? 

 

Kan användare få hjälp via olika alternativ och valmöjligheter? 

 

Förebygger och hjälper systemet användarna från farliga och icke önskvärda 

situationer?   

 

Kan användare utföra sitt arbete smidigt, enkelt och utan påtagliga fel? 

 

 

 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) 

 

Vilka styrkor har företaget/e-shopen gentemot sina konkurrenter? 

 

Vilka svagheter har företaget/e-shopen genemot sina konkurrenter? 

 

Vilka utvecklingsmöjligheter har företaget/e-shopen? 
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Vad hotar företaget/e-shopen ur konkurrenssynpunkt? 

  
 

Anteckningar vid utvärderingen  

Hemsidan är lagom avskalad och innehåller strukturerad och användbar 

information. Det finns menyer som underlättar för vidare navigation och 

överlag känns sidan luftig och lättnavigerad. Möjligtvis skulle välkomsttexten 

kunna vara bättre placerad då kunder bör välkomnas till sidan och bemöta en 

hälsning med lite information. Headern i form av bildskiftningar bör inte ta 

upp så stor plats vid ett andra klick, exempelvis när man vill kolla på skor – 

man ska inte behöva scrolla neråt för att se det man vill (headern har man sett 

på förstasidan). Bilderna som visas här bör i vissa fall tänkas över (bilden på 

strumporna och trådrullarna utstrålar systuga). ”Om butiken” bör vara mer 

synligt eftersom det är viktigt för användaren att känna sig trygg osv. vilket 

uppnås om företaget speglar sin seriositet genom markbutiken och genom 

god support. Bakgrundsbilden är luddig och man kan inte riktigt se vad den 

föreställer. En mer stilren och strikt bild/färg hade varit att föredra. Texten 

som används är relativt liten och otydlig. Det hade gjort mycket om det fanns 

fler bilder som visar skorna, fler vinklar och möjliga kontextbaserade foton.     

 

Menyerna/kategorierna är konsekventa och underlättar för igenkänning 

snarare än hågkomst. Strukturen liknar andra webbsior vilket preparerar för 

förstålse och snabblärd navigation. Navigationen är av enkelt slag, möjligtvis 

skulle man kunna ge användaren tydligare feedback vid eventuella tryck eller 

markeringar, ikoner hade även kunnat underlätta för vidare förståelse. Första 

sidan/headern uppmuntrar besökaren att kika vidare på skorna och innehållet 

på sidan. ”Andra inressant produkter” uppmuntrar och hjälper användare till 

lämpliga aktioner (denna rubrik skulle dock kunna omformuleras). 

Information om företaget, skoreparationer och delbetalning bör göras 

tydligare med bilder och eller text. Funktionerna på sidan är av simpel 

karaktär och är inte särskilt många vilket underlättar för inlärning och 

förståelse. Funktionerna och menyerna har namngivits på ett enkelt och 

logiskt vis.   

  

 

Nu för tiden går det ofta att zooma in texter via datorn så en funktion som gör 

detta känns överflödig. Dock skulle sidan kunna använda sig utav en lite 

större och tydligare text.  

 

Styrkor 

- Kvalitet 
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- Handgjorda skor 

- Enkel design med ett fåtal färger – vilket gör att hemsidan ser seriös 

och kontextanpassad ut (jämför med skomakare.se som har ett mer 

lekfullt utseende) 

- Bilder på skorna i flera vinklar 

- Proffsiga bilder 

- Delbetalning 

Svagheter 

- Kunderna har inte möjlighet att skapa egna konton (bonuspoäng mm.) 

- Finns ingen storleksguide för herrskor (men finns för damskor) 

- Kunderna kan inte lämna omdömen 

- Lite/dålig information om skoreparationer 

- Relativt liten text/typsnitt 

- Sidan finns bara på svenska 

Möjligheter 

- Möjliggöra kontoskapning och lämna omdöme. Kunder känner sig 

säkrare om andra lämnat omdöme eller stjärngivit 

produkterna/tjänsten/företaget  

- Möjliggöra val av språk (engelska) 

- Förtydliga information om markbutiken i text och bilder (karta) – får 

kunderna att känna sig tryggare 

- Skriva mer om skorna, historia, tillverkning mm. – bilder, text 

- Skötselråd 

Hot 

- Konkurrenter som erbjuder liknande skor av annat märke  
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Bilaga 3 – Prototyp, startsida 
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Bilaga 4 – Prototyp, undermeny och inlogg 
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Bilaga 5 – Prototyp, skoöversikt 
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Bilaga 6 – Prototyp, skoinformation och bilder 
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Bilaga 7 – Prototyp, vara i kundvagn 
 

 

 

 


