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Sammanfattning/abstrakt 
Denna rapport berör företaget Bilteknik i Söderköping som idag inte har 
någon webbplats. Den här rapporten följer ett arbete där man vill ta fram 
vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva 
användbarhet på en webbplats. Syftet med uppsatsen är att få fram de metoder 
som är lämpligast vid ett framtagande av en webbplats till ett företag som 
idag inte har någon. Så vad finns det för faktorer som är viktiga i 
framtagandet av en webbplats, utifrån ett användarperspektiv? Användarna 
ska ha lätt för att hitta den information de söker. Webbplatsen ska attrahera 
användarna från början till slut, och inte minst, uppfylla deras behov. För att 
få fram detta utfördes flera utvärderingar och tester, men vilka metoder är 
lämpligast och vilka faktorer är då avgörande för att en användare ska 
uppleva användbarhet? 
En webbplats ska alltså vara enkel, och användaren ska inte behöva tänka för 
mycket för att förstå hur man tar sig vidare till den information som 
användaren söker. 
Genom intervjuer, SWOT-analyser och heuristiska utvärderingar, samt en 
bakgrundsforskning belyser den här rapporten de faktorer man ska tänka på 
vid framtagning av en webbplats. Förvirrande funktioner i samband med 
otillräcklig information leder till sämre användbarhet. För att skapa en 
användarvänlig webbplats har jag hittat punkter, inom användarcentrerad 
design och design av grafiska gränssnitt, som man behöver tänka på.  
Uppfyller inte en webbplats de krav som användarna har leder det till att de 
söker sig till konkurrenterna.  
 
Min fråga är: Vilka faktorer är avgörande för att en användare ska uppleva 
användbarhet på en webbplats? 
 
Frågan har jag besvarat genom att använda mig av olika metoder, så som 
intervjuer, SWOT-analyser, heuristiska utvärderingar och användartester som 
utfördes på prototyper av webbplatsen. Flera av metoderna kan vara lämliga, 
men oftast i kombination till varandra för att öka tillförlitligheten på 
resultaten.  
 
Nyckelord: Användbarhet, interaktionsdesign, webbdesign, 
informationsdesign, grafisk design. 
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1 Introduktion  
Ett av de viktigaste medlen i dag inom marknadsföring är webben. Det finns 
många webbplatser som idag är avancerade, svåra och röriga för användaren 
att bruka. För att skapa en användarvänlig webbplats krävs analyser och 
utvärderingar samt att man låter användaren var delaktig i utformningen av 
webbplatsen. För att hitta svar inom detta problemområde kommer flera 
metoder att utföras och detta arbete kommer visa på vilka faktorer som är 
viktiga i just det här fallet. 
 
Underlaget för denna uppsats kommer bestå av olika metoder där det går att 
läsa ut vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva 
användbarhet på en webbplats. De viktigaste beståndsdelarna är använbarhet 
och design. Där man kan säga att design är en viktig del av använbarhet. Det 
kommer att tas upp ämnen i uppsatsen inom design med mestadels fokus på 
användarcentrerad design som inluderar interaktionsdesign och användbarhet, 
men även design av grafiska gränssnitt som består av webbdesign, 
informationsdesign och grafisk design, och i sin tur inom dessa kommer det 
att tas upp varför dessa är viktiga inom användbarhet. 
 
Forskningsområdet handlar om användbarhet och där är designbiten väldigt 
viktig vid framställandet av en webbplats. Inom designområdena som 
nämndes ovan kommer det att inriktas mot människocentrerade designen och 
användbarhet, i och med att framställning av en webbplats inkluderar både 
kunder och användare som ska bruka den färdiga produkten. 
 
Rapporten innefattar en fallstudie där lämpliga metoder används för att hitta 
vilka faktorer som är viktiga för att utforma en användarvänlig webbplats till 
ett företag som inte har någon webbplats alls idag. Dessa 
användbarhetsfaktorer har undersökts genom intervjuer, SWOT-analyser och 
heuristiska utvärderingar, och utifrån dessa har det gjorts prototyper som 
testats av användare.  
 
Bilteknik i Söderköping AB är en bilverkstad i Söderköping. Företaget söker 
någon som kan bygga upp en webbsida och fotografera arbetsplatsen och de 
som arbetar där. De saknar programmeringskunskaperna och tiden för att 
kunna bygga en bra webbplats på egen hand.  
 
Bilteknik i Söderköping AB vill genom den nya webbplatsen marknadsföra 
sin verksamhet och de hoppas på att kunna locka till sig flera och nya kunder. 
Deras största krav är att de ska vara en personlig bilverkstad.  
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På webbplatsen vill de gå ut med information om företaget, öppettider, bilder 
och dylikt. Företag har inte alltid korrekt uppfattning (Se avsnitt 2.2.2 
Webbdesign) och rätt erfarenheter om vad som bör finnas med, så jag gör en 
litteraturundersökning och går sedan ut bland möjliga användare och 
konkurrenter för att styrka min litteratur. 
 
1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet är att med hjälp av min teori ta fram faktorer och skapa en webbplats 
som är anpassad för användarna. Vad webbplatsen ska innehålla, och hur den 
ska fungera, kommer att tas fram genom metoder som involverar användarna. 
Utmaningen är att skapa en webbplats till ett företag som inte har någon 
hemsida sedan tidigare, och min uppgift är att skapa webbplatsen från 
grunden. Forskningsfråga:  
 
Vilka faktorer är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet 
på en webbplats? 
 
Sammanfattningsvis ska webbdesignen utformas på ett sådant sett att 
användaren ska kunna uppleva användbarhet. Problemet ska lösas med hjälp 
av teori inom olika designområden, som sedan ska användas i utvalda 
metoder. Användarcentrerad design, med interaktionsdesign och 
användbarhet som de viktigaste ämnena, samt design av grafiska gränssnitt, 
med grafisk design, webbdesign och informationsdesign, är de främsta 
delarna för att få fram relevant teori. Utifrån teorin utförs metoderna med 
hjälp av användarna och konkurrenterna till företaget i form av intervjuer, 
analyser och utvärderingar. Prototyper skapas som sedan testas av 
användarna.  
För att det ska passa den breda målgruppen behöver jag ta reda på hur man 
utformar information så att användaren tar till sig denna, samtidigt som man 
lyckas att fånga användarens uppmärksamhet. Jag behöver också reflektera 
kring vad man bör göra för att få en webbplats användarvänlig. Exempelvis 
hur sidorna ska struktureras, att de ska vara okomplicerade att navigera sig 
fram på och att det överlag ska vara lättläst. Därefter är det också viktigt att 
fundera kring den grafiska designen, och inte bara på struktur. Det ska se bra 
ut, det ska se intressant ut och det får inte bli avancerat för en ovan 
användare. Givetvis ska även designen vara relaterat till företaget med färger 
och logotyp. Användare ska inte behöva leta på sidan efter information om 
vad företaget gör. 
  
Jag behöver också utvärdera och analysera konkurrenterna, för att se hur de 
har gjort, inspireras av deras webbplatser och dessutom undersöka vad som 
kan göras bättre. I och med att fallstudien utförs på ett företag som inte har 
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någon webbplats sedan tidigare, finns då inte heller något att analysera och 
utvärdera mer än konkurrenterna. 
 
En användarvänlig webbplats kan vara en viktig del i framgångsrik 
marknadsföring och det finns många verksamheter som erbjuder olika tjänster 
och produkter på internet. Ett problem är att målgruppen är bred och 
webbplatsen måste därför vara användarvänlig för både en erfaren och en 
oerfaren användare. Det är speciellt viktigt att skapa en webbplats som är 
användbar för användare med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper av 
att använda internet.  
 
Med metoden intervjuer som kvalitativ metod ämnar jag att undersöka olika 
användares mål, behov och uppfattningar kring användarvänlig webbdesign. 
Jag avser också att med heuristiska utvärderingar och SWOT-analyser se på 
konkurrenterna och undersöka hur användbarhet, innehåll och grafisk 
utformning påverkar användbarhet. Low-fidelity och high-fidelity prototyper 
görs för att få fram ett utkast av den blivande webbplatsen. Användartester 
kommer göras på de prototyper jag tar fram, för att senare förändra, förbättra 
och självklart göra webbplatsen användarvänlig utifrån testpersonernas 
resultat. 
 
1.2 Avgränsning/Begränsning 
Mitt uppdrag var att ta fram en användarvänlig webbplats till företaget 
Bilteknik i Söderköping AB. Webbplatsen ska utvecklas och byggas upp med 
hjälp av ett publiceringsverktyg och en mall. Jag får begränsa mig till detta då 
tiden inte räcker till för att programmera allt från grunden och för att istället 
lägga fokus på förarbetet. Programmeringskunskaperna är begränsade och jag 
lägger därför mestadels av mitt fokus på förarbetet för att webbplatsen ska 
blir så användbar som möjligt och för att forskningsfrågan ska besvaras på ett 
bra sätt.  
 
Det är inga komplicerade funktioner som ska finnas med, så jag kommer 
främst att fokusera på designen i genomförandet av metoderna.  
Företaget kommer att hållas utanför utformningen av designen då de inte har 
några särskilda krav på detta, utan det är bara användarna som ska involveras 
i denna bit. 
 
1.3 Disposition  
Med hjälp av min teori inom användarcentrerad design och design av grafiska 
gränssnitt, tas det fram faktorer och det ska tas fram vilka faktorer som är 
avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. 
Vad webbplatsen ska innehålla och hur den ska fungera tas fram genom 
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metoderna: intervjuer, SWOT- analyser och heuristiska utvärderingar av 
liknande webbplatser som involverar användarna, och dessutom utförs 
användartester på den prototyp som jag utvecklat utifrån de tidigare 
metoderna. Utifrån de resultat som fås fram i metoderna sker en analys och 
diskussion om metoderna och hur lämliga de är i framtagandet av en 
användarvänlig webbplats. 
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2 Bakgrund/Teori 
Till grund för denna uppsats, om att ta fram vilka faktorer som är avgörande 
för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats, kommer  
olika metoder att utföras. Här ligger design som det överskådliga ämnet i 
detta kapitel. Inom design kommer jag att ta upp ämnena användarcentrerad 
design som innefattar interaktionsdesign och användbarhet, men även design 
av grafiska gränssnitt som innefattar webbdesign, informationsdesign och 
grafisk design, och i sin tur inom dessa ta upp varför de är viktiga i 
framtagandet av användbarhet. Till sist är jag i behov av information inom 
sökfunktioner för att användaren ska kunna hitta webbplatsen när den är 
färdigställd och publicerad.  
 

 
Figur 1: Hur teoridelarna hänger ihop. 

 
Användbarhet är vad forskningsfrågan handlar om. Design är viktigt i 
användbarheten då man designar för både kunden och användarna. Fokusen 
ligger på den människocentrerade designen och användbarhet i detta kapitel.  
Viktiga delar inom design är webbdesign, interaktionsdesign, 
informationsdesign och den grafiska designen. Alla dessa spelar sin roll i 
användbarheten på en webbplats.  
 
 

2.1 Användarcentrerad design 
I detta avsnitt tas en allmän bild av användarcentrerad design upp, så som 
interaktionsdesign och användbarhet. Detta visar vikten av hur viktig  användbarhet 
är, som interaktionsdesign främst handlar om, samt för att lägga grunden till en 
teorisyntes som sedan kommer användas för att skapa konkurrensanalyser, 
heuristiska utvärderingar, intervjuer och prototyper.  
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Design är ett stort område och innebär väldigt mycket. I detta fall så har jag 
stor användning av flera delar inom design för att kunna ta fram faktorer till 
en webbplats som är användarvänlig. 
 
Design är ett stort område och innebär väldigt mycket. I detta fall så har jag 
stor användning av flera delar inom design för att kunna ta fram faktorer till 
en webbplats som är användarvänlig. 
 
Det arbetslag som bygger en webbplats måste alltid tänka på användbarheten, 
oavsett vilken titel de har. Som programmerare, de ser funktioner och deras 
användbarhet, medan en grafisk designer ser färg och form. Copywritern ser 
innehållet i form av text. Interaktionsdesignern har istället fokus på 
uppförandemönster och beteende. Alla dessa roller spelar stor roll för att få en 
bra och användarvänlig webbplats. Alla dessa delar har också stor betydelse i 
mitt arbete med att ta fram en användarvänlig webbplats. Vad de betyder i 
själva framtagandet av mitt arbete är att interaktionsdesignen hjälper mig med 
att tänka logiskt och att få med användbarheten i varje process i 
undersökningarna, intervjuerna, analyserna och utvärderingarna. 
Informationsdesignen har man användning av i utformning av webbplatser 
och informationsstrukturen, alltså i prototypprocesserna. Den grafiska 
designen görs också under prototypprocesserna, men efter detta, under 
användartesterna så kommer jag observera hur den grafiska designen 
påverkar användaren i sitt sökande efter de uppgifter de ska finna.  
Sökoptimeringen är en mindre del, men ändå viktig för användaren om man 
ska hitta webbplatsen från första början, om de söker i till exempel Google.  
När någon designar någonting reflekterar man främst över 
användarperspektivet, men också att man designar med användarnas behov 
som utgångspunkt. Någonting som ser bra ut och är attraktivt, är något som 
får användare att stanna kvar och bli nyfikna på innehållet. Designen är det 
första man ser och det är det första intrycket som görs här.  
För att nå god användbarhet hos en produkt eller tjänst används metoder inom 
användarcentrerad design. Användarcentrerad design i produktutveckling 
fokuserar främst på att produkter ska bli användbara och vanligtvis använder 
man sig av möjliga slutanvändare genom processen. Användarnas synpunkter 
är viktiga i hela processen då man tar vara på det man får ut av dessa och kan 
utforma en mer användarvänlig prototyp och slutprodukt.  
 
Exempel på olika metoder som används, enligt Usability Partners (2001) i 
användarcentrerad design är: 
 
Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys kan genomföras genom SWOT-analys. Denna metod 
används bland annat för att få fram de styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
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i konkurrenternas gränssnittsdesign eller produkter. Metoden används i början 
av ett projekt för att tidigt hitta de bra idéerna och undvika de dåliga idéerna. 
 
Heuristisk utvärdering  
När användare använder en produkt eller ett gränssnitt kan 
användbarhetsproblem stötas på och en heuristisk utvärdering ska identifiera 
dessa problem. Denna metod är relativt enkel och snabb då man rankar 
problem utifrån principer. 
Ska man utföra heuristiska utvärderingar enligt Normans designprinciper (se 
avsnitt 2.1.2 Användbarhet) är det viktigt att få besökaren av en webbplats att 
tycka det ser seriöst ut. Detta avgör besökarna på ett ögonblick. Om man 
besöker en webbsida som ser oseriös ut så vänder sig i regel de flesta till 
någon annan som verkar mer professionell. Man vänder sig helst inte till 
någon som verkar oseriös och för snål för att förmedla en känsla av kvalitet. 
Målet med en heuristisk utvärdering är att bland annat få ut de 
användbarhetsproblem som till exempel konkurrenterna har och lära sig av 
deras misstag genom att inte utföra dessa på min användarvänliga webbplats. 
Även funktioner och design som är användarvänligt fås fram och genom 
denna teknik kan man få fram vilka , till exempel konkurrenter, som har bra 
och dåliga funktioner och design, och nytta av detta. 
 
Intervjuer  
Denna metod ger mer detaljerad information från användaren om hur 
användaren uppfattar en produkt eller en tjänst. Intervjuerna kan variera 
beroende på hur erfaren användaren är och vad för produkt intervjuerna 
handlar om. 
 
Low-fidelity prototyper  
Denna metod kan användas i olika syften. Användartester kan utföras på en 
skapad pappersprototyp, men också användas som inspiration för att komma 
igång för en designer. Mycket skisser innan man har bestämt designen kan ge 
många idéer. Görs enklare skisser och prototyper kan dessa vara svåra att 
testa på användare och de används främst för designerns egen del. Ska 
användartester utföras är det viktigt att ha lösa delar som kan flyttas på och att 
utvecklaren av prototypen ”spelar dator” genom att flytta på delarna vartefter 
användaren utför vissa handlingar. 
 
High-fidelity prototyper  
Här testas användaren på en prototyp som är så lik den färdiga produkten som 
den kan bli i den här delen av processen. Efter testerna görs ändringar och 
förbättringar utifrån resultaten.  
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2.1.1 Interaktionsdesign 
I detta kapitel tas interaktionsdesign upp. Detta visar vikten av hur viktig  
användbarhet är inom interaktionsdesign, samt för att lägga grunden till en 
teorisyntes som sedan kommer användas främst för att skapa 
pappersprototyper och datorbaserade prototyper. Punkter som Sundström 
(2011) tar upp som ska involvera användaren och kunden uppmärksammas. 
De skall vara med och bestämma målen och man ser till att man är på väg 
mot dessa mål i processen av utformningen av webbplatsen. 
 
Interaktionsdesign som i huvudsak fokuserar på användaren är en stor del av 
framtagandet av en användarvänlig webbplats. Som interaktionsdesigner 
tänker man på de logiska bitarna och att det inte ska finnas något onödigt. Tar 
någonting tid eller är svårt att förstå så kan det vara avancerat för användarna 
och de tröttnar. Interaktionsdesigners tänk i kombination med en attraktiv 
design och en bra struktur är det optimala för att skapa en webbplats. Att göra 
ett gränssnitt enkelt är alltid ett främsta val enligt Nielsen (2001). Ett 
gränssnitt är en metod för att underlätta interaktion mellan människa och 
dator. Om nu detta ska vara enkelt så bör en människa ha lätt för 
användningen av en dator. Kan man ta bort delar i designen som gör det hela 
enklare och ändå ha den normala funktionen, så bör man göra så. Alltså ta 
bort allt onödigt som inte har med användningen av webbplasten att göra,  
sådant som tar plats och kanske till och med är ett irritationsobjekt. Självklart 
ska det vara logiskt uppbyggt och lätt att navigera sig. Exempel på sådant 
som kan ta onödigt mycket utrymme är till exempel stora bilder och 
animationer. Dessa går oftast att minska och eventuellt öppna på en ny 
webbsida för att inte störa hastigheten på webbplatsen. Om det tar tid att 
ladda ner, så tröttnar användaren lättare.  
Sundström (2005) skriver mycket om säkerheten på en webbplats som är 
viktigt att ta hänsyn till för att inte skrämma sina användare, och att 
användaren lämnar en webbplats som inte känns säker. Tror användaren att 
man kan få virus eller att en sida inte följer standarden, kan man skrämma 
användaren till sina konkurrenter.  
Vid utformning av en webbplats finns det fyra stadier som bör följas enligt 
Sundström (2005): 
 
• Vision – sätter upp målet. Dessa mål är i början  av processen ganska 
grovt framtagna, för att man senare ska kunna gå tillbaka och finslipa på 
dessa. Exempel på mål som sätts upp är vad sidan ska ha för budskap, vad 
företaget vill få ut av sidan, vad företaget sysslar med, vad de säljer för 
produkter och/eller tjänster. Vid finslipningen kommer man fram till sidans 
upplägg, navigering, struktur och färger. 

• Design – skapar en väg för att nå målet. Här kommer de in som är 
duktiga inom interaktionsdesign, informationsdesign, grafisk design. Här är 
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inte användarna inblandade på samma sätt, inte under själva utformningen, 
men man ska alltid ha användarna i tanken. Exempelvis så utformas 
prototyper utifrån de mål som sattes upp. Även metoder där användarna är 
inblandade, till exempel intervjuer, kan användas. 

• Utvärdering – kontrollerar att utvecklingen verkligen är på väg mot 
rätt mål och håller rätt kvalitet. Här ska designen möta verkligheten och man 
snurrar runt mellan dessa stadier i flera omgångar för att hela tiden se så 
designen passar in med målen och tvärtom. Man ska testa mycket och göra 
om det som inte passar användarna för att sedan testa igen.   
Det är här skisser och prototyper kommer fram och dessa ska testas av 
användare. Till exempel high-fidelity prototyper kan testas genom 
användartester, men för att kontrollera verkligheten kan man också ha koll på 
konkurrenterna och analyser och utvärdera dessa. Det är bra om prototyperna 
kommer tidigt så de kan testas flera gånger. Man bör uppmuntra 
testpersonerna att säga vad de tänker under hela testet. Punkter som är viktiga 
under framtagningen är:  
- Interaktionsdesign – nu tas prototyperna fram, med funktioner och innehåll 
för att kunna testas på användarna.  
- Grafisk design – strukturen på webbplatsen tas fram och det är inte viktigt 
att all grafisk design är klar till användartesterna då det är lätt att det är den 
grafiska designen som utvärderas istället för funktionerna och 
användbarheten. Däremot tas det fram senare för att testas ytterligare en gång, 
och se hur resultatet påverkas av förändringen i designen. 
- Informationsdesign – informationen tas fram i tidigt skede och redan vid 
skissprocessen tar man fram navigationen, utan innehåll.  Denna del däremot 
är svår att testa innan man har fått innehållet på plats. 
• Återkoppling – modifierar visionen. Här tänker man om, om det är 
någonting som ska förändras eller förbättras. Det kan upptäckas förändringar i 
designen då utvärderingen kan ge andra insikter. 

I dessa delar ska användaren och kunden involveras och vara med och 
bestämma målen och se till att man är på väg mot dessa mål i processen av 
utformningen av webbplatsen. (Sundström, 2011) 
Processen innefattar användbarhet och hur webbplatsen ska utformas utifrån 
detta, så system och flöden blir användarvänliga. Interaktionsdesign handlar 
just om användbarhet och enligt Löwgren och Stolterman (2004) handlar 
interaktionsdesign i sin tur om att i en process skapa, forma och fastställa. 
Detta påminner om Sundströms (2011) punkter, då man skapar en vision, 
formar enligt interaktionsdesign, grafisk design och informationsdesign, och 
till sist fastställer vid återkoppling. Som interaktionsdesigner lyfter man fram 
det som sker när användaren kommer i kontakt med ett gränssnitt. 
För att få användarperspektiv kan en metod användas, då man öga mot öga 
har en dialog med användaren där användaren kan ställa frågor till 
webbplatsen – användartest. Här kan användaren få svar på vad webbplatsen 
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syftar till, vem avsändaren är, om man har varit där förut och vad det är för 
webbplats. Användaren testar sig alltså fram och ställer sig oftast frågor som: 
  
• Finns det jag söker på denna webbplats? 
• Hur tar jag mig till det jag vill se? 
• Var är jag? 
• Har jag kommit rätt? 
• Hur tar jag mig tillbaka? 
 
Detta är bara några av de mängder med frågor som användare ställer sig när 
de besöker en ny webbplats. (Sundström, 2011) 
 
Allt det viktiga som man vill att användaren av en webbplats ska se först bör 
ligga först på webbplatsen. Man ska även ha en struktur på detta med 
hjälpfunktioner, navigering, eventuell reklam och bilder, men detta får inte 
heller bli för rörigt. Det ska finnas lite luft mellan alla dessa objekt för att 
användaren ska uppfatta helheten som lättanvänd. (Englund Hjalmarsson, 
Guldbrand, 2009) Det kan till exempel bli svårt för användaren att finna det 
man söker om helheten uppfattas rörig. 
Marc Steen (2012) skriver i sin artikel om att arbeta med människocentrerad 
design. Människocentrerad design är när till exempel konstruktörer och 
forskare samarbetar med potentiella användare, och är baserat på fyra 
principer: 

1. Användarna involveras för att bättre förstå sina rutiner, behov och 
önskemål. 

2. Man söker efter en lämplig fördelning av funktioner mellan människor 
och teknik.  

3. Att organisera projektiterationer för att bedriva forskning och generera 
och utvärdera lösningar. 

4. Att organisera tvärvetenskapliga arbetslag.  
 
För att kunna utöva människocentrerad design måste man, enligt Marc Steen 
(2012), balansera sina intressen, ambitioner, metoder och färdigheter med 
användarnas. Man måste lyssna på den blivande möjliga användaren och inte 
bara lyssna på sig själv. När tester, intervjuer eller liknande metoder som 
inkluderar användaren utförs formas lätt resultatet efter det man själv tycker 
som designer om man inte kan ha en mer öppen inställning och sätta oss in i 
användarnas roller. Även de personer som man samarbetar med i en 
designprocess bör man vara öppna till och även här tänka på deras intressen, 
ambitioner, metoder och färdigheter.  
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Detta är en betydelsefull del att tänka på i framtagande av en webbplats då 
användartester utförs och egna erfarenheter kopplas bort och man ska lyssna 
på användaren. 
 
2.1.2 Användbarhet 
I detta kapitel tas användbarhet upp. Detta visar vikten av hur viktig 
användbarhet är inom användarcentrerad design, samt för att lägga grunden 
till en teorisyntes som sedan kommer användas främst för att skapa 
heuristiska utvärderingar. Min fokus ligger hos Donald A. Norman (2002) 
som har tagit fram designprinciper inom människa-datorinteraktion som ska 
bidra till att hitta användbarhetsproblem. 
 
Användbarhet  är ett kvalitetsmått som beskriver till vilken grad en tjänst, 
produkt eller en funktion tillfredsställer en användares behov.  
Användbarhet kan definieras så här (Sundström, 2011): 
 
Användbarhet = Nytta x Användarvänlighet 
 
Enligt Sundström (2011) så bör en webbplats vara användarvänlig i sin 
struktur, navigation och typografi, men samtidigt måste användaren ha nytta 
av det som webbsidan visar. Exempel på struktur är det sätt som webbplatsen 
är uppbyggd på, med menyer och undersidor som är utformade på ett sådant 
sätt så att användaren inte ska bli förvirrad och hela tiden veta var på 
webbplatsen man befinner sig. Navigationen hör samman med detta då det 
innebär hur man tar sig fram på webbplatsen. Vilka länkar som leder till vilka 
undersidor, och användaren kan föreställa sig vad som finns under en länk 
innan man har tagit sig dit. Typografi är det sätt man utformar texterna på, så 
användaren förstår det som står och att det är lättläst i kombination till 
bakgrunder och bilder. Stämmer inte dessa saker in på användarens behov, så 
finns det ingen användbarhet för just denna användare som besöker denna 
webbplats. Ett exempel på vad användaren kan ha för nytta av en webbplats 
är om denne letar efter en specifik produkt eller tjänst. Hittar alltså 
användaren en webbplats med god användbarhet så innefattar denna både 
användarvänlighet i form av ett attraktivt utseende och enkel utformning 
tillsammans med nyttan, i form av en tjänst eller produkt som användaren 
letar efter. 
Ett annat exempel är att webbplatsen kan vara både enkel, lätthanterlig och 
arbeta effektivt, alltså användarvänlig, men ändå inte skapa något användaren 
har någon nytta av om det inte finns någon produkt eller tjänst som intresserar 
användaren. Användbarhet innebär inte samma sak för alla användare då man 
har olika erfarenheter och kunskap i olika situationer. En nybörjare vill oftast 
ha mer hjälp än någon som är expert, och kanske stör sig på den hjälp som 
finns, och kanske ligger hjälpen i vägen för det som man gör och redan kan. 
Man bör göra en målgruppsanalys innan man, till exempel, tar fram en 
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webbsida. Det man vill få fram är då självklart vilka användare som är de 
viktigaste. Utifrån detta utformar man produkten. (Sundström, 2011) 
Donald A. Norman (2002) förklarar användarcentrerad design som design 
som är baserad på användarens intressen och behov. Fokusen är att göra 
produkterna förståeliga och användbara. Det Norman menar är att design av 
vardagsföremål borde tillåta användaren att räkna ut vad som ska göras och 
veta vad som händer när det används. 
Till exempel så har människan alltid gjort det som låter rimligt och designat 
därefter. En dörr som det står tryck på, vet användaren att vi inte ska dra i för 
att öppna. En kaffekanna skulle vara väldigt svår att hälla ur om handtaget 
satt under munstycket, där kaffet kommer ut. 
Aktivitetscentrerad design är en annan teori som Norman tar upp och denna 
inriktar sig istället på användarens aktiviteter. Designer studerar här 
användaren för att ta fram produkter som är anpassade efter hennes beteende.  
Norman är en av de författare/forskare som tagit fram principer för att 
undersöka användbarhet av en tjänst, produkt eller funktion. Med hjälp av 
designprinciper ska utvecklarna kunna ta fram tjänster, produkter eller 
funktioner med hög användbarhet.  
Norman har tagit fram designprinciper inom människa-datorinteraktion som 
ska bidra till att hitta användbarhetsproblem. De täcker alla områden där 
användbarhetsproblem kan uppstå och genom att lägga de till grund för 
heuristiska utvärderingar ska möjliga problem kunna upptäckas i prototyper. 
Norman har tagit fram följande designprinciper, som förklaras kortfattat här 
med finns mer djupgående i hans bok:  
Synlighet - Vad man ser och inte ser i ett användargränssnitt. Vägledning till 
vad man ska/kan göra. Understödjer den automatiska handlingsnivån.  
Ju mer synliga funktionerna är, desto mer sannolikt är det att användare kan 
veta vad de ska göra härnäst. Incontrast är när funktioner är "Utom synhåll", 
det gör dem mer svåra att hitta och veta hur man använder dem. Användaren 
behöver ha tydliga ikoner, länkar och menyer för att öka chansen att veta vad 
som ska göras härnäst. 
Hur användaren navigerar sig i ett gränssnitt beror på vad som är synligt. I 
alla interaktiva system som oftast är datoriserat, mekaniskt eller artificiellt 
system kan användaren samspela med och systemet kan både ge information 
och mottaga information från användaren. 
Feedback – Varje handling ska ge effekt. Vanlig handling – lite feedback, 
ovanlig handling – mer feedback. Relevanta och begripliga felmeddelanden. 
Delmålsfeedback. 
Feedback är väldigt likt synlighet, då det betyder att sända tillbaka 
information om vilka åtgärder som gjorts och vad har åstadkommits, till den 
berörda personen för att fortsätta med verksamheten. Olika typer av feedback 
är tillgängliga för interaktionsdesign-ljud, taktil, verbal och kombinationer av 
dessa. Det innehär att användaren kan varnas i form av ett ljud, en markering 
eller någon form av pop-up-fönster som förklarar vad som har genomförts. 
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Till exempel: Ge besökaren en synlig indikering som visar att en vara har 
lagts till i en varukorg när besökaren klickat på ”Lägg i varukorgen”-
knappen.  
Denna feedback ges om handlingen som utfördes lyckades eller 
misslyckades. 
Begränsningar - Konceptet för begränsande avser fastställande metoder för 
att begränsa den typ av användare interaktion som kan äga rum i ett givet 
ögonblick. Det finns olika sätt detta kan uppnås på. Till exempel så kan vissa 
menyval avaktiveras genom att skugga ner dessa, och fördelen med denna 
princip är att redan här hindras användaren från att göra fel. Begränsningar 
innefattar även att avaktivera val som inte är genomförbara för tillfället. 
Mapping - Detta avser förhållandet mellan kontroller och deras effekter i 
världen. Nästan alla artefakter (konstgjorda föremål) behöver någon typ av 
mapping mellan kontroller och effekter, om det är en ficklampa, bil, kraftverk 
eller cockpit. Ett exempel på en bra mapping mellan syn och verkan är upp- 
och nedpilarna som används för att representera upp och ned rörelse av 
markören, respektive på datorns tangentbord.  
Konsekvens - Liknande uppgifter bör utföras med liknande handlingar och 
objekt, då de är lättare att lära och komma ihåg. Användaren ska känna igen 
sig. 
Detta avser utformning av gränssnittet och att ha liknande verksamhet och 
använda liknande element för att uppnå liknande uppgifter. I synnerhet, är ett 
enhetligt gränssnitt är en som följer reglerna, som använder samma operation 
för att välja alla objekt. Till exempel, en konsekvent drift använder samma 
input- åtgärder för att markera en grafisk objektet vid gränsytan, såsom alltid 
klicka med vänster musknapp. Inkonsekventa gränssnitt, å andra sidan, 
accepterar undantag en regel. 
Ett annat exempel är att en meny bör ha samma färg och vara placerad på 
samma plats på alla undersidor för att inte förvirra besökaren. På samma sätt 
som en köp-knapp alltid bör ha samma färg på alla platser.  
Affordance - Begreppet innebär i korthet att ett redskap genom sin design 
"erbjuder" oss som användare sin funktion genom att visa hur det skall 
användas, utan att vi ska behöva gissa hur vi ska gå till väga. Till exempel så 
menar Norman (2002) att det är inbjudande att trycka på en musknapp. 
För att förstå hur affordance fungerar behöver man veta vad målorienterad 
design är. Mål är det vi vill uppnå, inte medlen vi använder för att uppnå 
målet. Meningen är att användaren inte ska känna sig dum när man använder 
till exempel en produkt. Användaren ska utan större ansträngning veta vad 
som ska göras. 
Till exempel: En knapp som faktiskt ser ut som en fysisk knapp har större 
chans att klickas på av besökarna.  
Varför är dessa designprinciper viktiga i mitt arbete? 
Det är viktigt att få en förståelse och inblick i alla användare med olika 
erfarenheter och kunskaper. Nybörjare är viktiga för att man vill behålla dem 
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och göra dem till vana användare. Vana användare är viktigast eftersom de är 
flest, och därför är det dem företagen tjänar pengar på. Till sist har vi 
experterna som är viktiga eftersom det är de som bedömer, recenserar och 
rekommenderar produkten. 
Enligt Norman (2002) ska man lägga informationen i de produkter och 
system som skall användas på ett sådant sätt att användaren förstår hur man 
ska interagera med produkten eller systemet. 
 
2.2 Design av grafiska gränssnitt 
I detta kapitel tas det upp allmänt om design av grafiska gränssnitt. Detta 
visar vikten av hur viktigt det är med grafisk design, webbdesign och 
informationsdesign inom utformning av användarvänlig webbplats, samt för 
att lägga grunden till en teorisyntes som sedan kommer användas främst för 
att skapa analyser och prototyper.  
 
I mitt framtagande av en användarvänlig webbplats är webbdesignen och 
designen av själva gränssnittet viktiga delarna för att användaren ska få ett 
betydande första intryck.  
När man designar något ur ett användarperspektiv, har man användarnas 
behov som utgångspunkt. Någonting som ser bra ut och är attraktivt, är något 
som får användare att stanna kvar och bli nyfikna på innehållet. Designen är 
det första man ser och det första intrycket som görs. (Norman, 2002) 
 
2.2.1 Grafisk design 
I detta kapitel tas grafisk design upp. Detta för att lägga grunden till en 
teorisyntes som sedan kommer användas främst för att skapa analyser och 
prototyper.  
 
Grafisk design är ett språk som är både konstnärligt och kreativt, som man 
vill få ut till användarna i form av olika budskap. Detta är en viktig del, då 
budskapen måste nå ut för att man som användare ska fortsätta bruka 
webbplatsen. Till exempel om man besöker en webbplats och inte förstår vad 
de säljer för produkter eller tjänster, så går man vidare till en webbplats som 
tydligt visar vad de gör. Användbarheten i den grafiska designen är det första 
som användaren ser och detta ger det första intrycket. Som grafisk designer 
arrangerar man bilder och text på ett tilltalande sätt för användaren lättare ska 
kunna ta till sig av innehållet. Färger, form och bilder måste stämma överens 
för att förmedla rätt budskap.  Om till exempel bilderna inte stämmer överens 
med texten och om det är färger som inte passar med företagets logotyp, så 
finns det ingenting som användaren anser vara användarvänligt i den grafiska 
designen, även om funktioner skulle vara fullt brukbara. I och med att den 
grafiska designen är det första som användaren ser så är den extra viktig, då 
användarna oftast inte ser eller använder funktionerna när de gör sin 
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bedömning om de ska stanna kvar eller gå till någon av konkurrenterna i 
stället. (Koblank 2003) 
Den grafiska designen är det första som användaren ser och är inte designen 
användarvänlig går, med säkerhet, användaren till en av konkurrenterna, men 
när man utformar en webbplats är det inte designen som är det första som bör 
testas. För att man ska kunna utveckla en webbplats som är användarvänlig 
bör man först och främst utforma funktioner, navigering och struktur, utan att 
vara färdig med designen. Användaren testar gärna designen först, men om 
designen är mycket enkel till en början så kan det övriga testas först. Efter 
detta bygger man på med den grafiska designen för att göra ytterligare tester 
på användarna för att testa designen tillsammans med funktioner, navigation 
och struktur. Designen är för det mesta ändå det som man ser först framför sig 
hur det ska se ut innan man har börjat utformningen av 
webbplasten.(Sundström, 2011)  
Den grafiska designen är oerhört viktig för hela upplevelsen för användaren 
av webbplatsen. En väl designad webbplast kan lyfta innehållet och hjälpa 
användaren att förmedla information. Så om man till en början, som designer, 
gör fungerande struktur, navigering, funktioner och allt annat som inte 
handlar om grafisk design först, för att sedan ”lägga på” designen i efterhand, 
så får man i de flesta fall en bra utformning genom att tänka på en sak i taget. 
(Sundström, 2011)  
 
2.2.2 Webbdesign 
I detta kapitel tas webbdesign upp. Detta för att lägga grunden till en 
teorisyntes som sedan kommer användas främst för att skapa analyser och 
prototyper.  
 
På internet finns det många webbplatser. Det finns alla former och färger i 
form av webbsidor. Denna design kallas webbdesign och byggs upp med 
hjälp av koder. De vanligaste koderna är HTML, XHTML och CSS. Dessa 
används för att bygga hela webbsidan, alltså få in den text, bilder, färger och 
mycket mer. (Kolorit Webindustri, 2009-2010) 
När det gäller webbdesign så är det webbdesignerns jobb att föra ut ett 
budskap genom grafisk design. Grafisk design innebär flera delar som 
innefattar detta och det är först och främst grafik. Grafik som används kan 
vara väldigt tung och långsam för användaren att ladda ner. Många tycker att 
man ska minimera mängden grafik just av denna anledning (Nielsen, 2001). 
Många webbplatser är beroende av mycket grafik och användare vill också åt 
denna då det blir mer intressant och underhållande. Enligt Nielsen (2001) så 
kan man använda sig av den tyngre grafiken på undersidorna, så i alla fall 
startsidan går lätt att ladda upp. Sedan får användarna själva avgöra om man 
vill ladda ner en tyngre sida. Layout är nästa steg. Det innebär struktur på 
bland annat bilder, block och lagom med luft mellan objekten. För att få till 
en bra layout ska man alltid testa sig fram genom att skissa i flera omgångar 
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och se vad som passar bäst för just det budskap man vill få ut (Koblank, 
2003). Sedan har vi färg. Vad ska man använda sig av för färger för att nå ut 
på bästa sätt? Detta är en av de mest betydelsefulla delarna, då många 
olämpliga färger kan göra ett dåligt första intryck, men på samma struktur så 
kan det bli riktigt bra med lämpliga färger.  
För att det inte ska bli så rörigt på en webbplats bör man tänka på vad man 
använder för bilder, vilka färger man väljer och att struktur och bilder ska 
passa ihop. I alla situationer bör man alltid använda sig av bilder, då dessa 
väcker ett intresse hos användarna som ingenting annat kan göra på samma 
sätt. Man bör också tänka på att bilder och text ska passa ihop, för att inte 
göra användaren förvirrad. (Englund Hjalmarsson, Guldbrand K., 2009) 
Designen ska se bra ut, men vad är då bra design? Det hela beror väldigt 
mycket på vem man designar för. Man ska ta hänsyn till många parametrar 
när man designar en webbplats. Förstå och främst måste man ställa sig ett par 
frågor om vad webbplatsen ska ha för syfte. Till exempel: Vem är kunden? 
Vilka besöker webbplatsen? Därefter måste man veta vad det finns för mål 
med webbplatsen. Detta kan man inte förutse själv som designer, utan man 
måste fråga kunden och därför gå ut och fråga möjliga användare (Steen, 
2012) (Se avsnitt 2.1.1 Interaktionsdesign). 
En kund som gör en beställning på en webbsida kan ha en bild av hur sidan 
ska se ut och fungera, och man måste ta hänsyn till det som kunden vill ha, 
men var gränsen för vad kunden tror att han vill ha och vad som verkligen är 
bra design. Kunden kanske vill ha en blå webbsida med lila text, men hur 
säger man att det inte kommer att leda till en bra användarvänlig design? 
Flera förslag kan alltid göras till kunden, där man gör en webbdesign, exakt 
som kunden vill ha det, och en design hur du som designer tycker att det ska 
se ut. Nu är det upp till kunden att välja, men man kan alltid säga att det inte 
kommer att bli en användarvänlig sida. De som besöker denna webbsida 
kommer att vända sig till konkurrenterna, då det till exempel är svårt att läsa 
texter, speciellt färgade texter, som ligger på en färgad bakgrund. 
Det är viktigt att förklara för kunden att du som designer egentligen inte 
designar till kunden, utan till deras kunder. (Sällstedt, 2012) Att det är 
användaren som besöker webbplatsen som man designar för. 
Mål och krav är de första delarna som tas upp i utformningen av en 
webbplats, men något som kanske glöms bort av många webbdesigner är den 
säljande biten. Det måste vara tydligt vad man säljer och hur man kan köpa, 
men den säljande biten är inte främst dessa delar, utan hur man utformar en 
webbplats med text och bilder i en bra kombination. Målgruppen måste se det 
de förväntar sig att se när de kommer in på webbplatsen. (Lundberg, 2005) 
Viktig information måste framhävas samtidigt som denna ska harmoniera 
tillsammans med bilder. Man bör ha med i planeringen när man placerar 
bilder på en webbplats så ska de stämma överens med informationens 
innehåll. Det man läser i texterna ska stämma överens med bilderna, så 
användaren ser samband mellan dessa. 



 

   
 21 

Det finns ingen teori som säger att så här ska du placera dina bilder och så här 
ska du strukturera upp sidan. Det hela beror på vad man vill framhäva, sälja 
eller informera om. Till exempel en webbtidning har sin struktur, och en 
klädbutik på webben har sin struktur. (GrafixStudio, 2013)  
Allt det betydelsefulla som man vill att användaren av webbplatsen ska se 
först bör ligga första på webbplatsen. Man ska även ha en struktur på detta 
med hjälpfunktioner, navigering, eventuell reklam och bilder. Detta får inte 
bli för rörigt. Det ska finnas lite luft mellan alla dessa objekt för att 
användaren ska uppfatta helheten som lättanvänd. (Englund Hjalmarsson, 
Guldbrand, 2009) 
En hjälp på vägen för att få en bra struktur och färdiga platser för dina bilder 
och animeringar är att använda till av templates eller färdiga mallar och ramar 
för animationer och bloggar. Detta för att man, speciellt som nybörjare av att 
utforma webbplatser ska ha en grund att stå på, för att senare få en förståelse 
för hur en webbplats bör byggas upp. När man använder sig av webben som 
användare vill man att det ska vara så smidigt som möjligt. Användaren går 
oftast in på en webbplats för att köpa dess tjänst eller produkt. Som 
webbdesigner bör man alltså alltid ha i bakhuvudet att det ska vara smidigt, 
enkelt och säljande. Användaren vill möta det man har föreställt sig att man 
ska möta. (GrafixStudio, 2013)  
Användbarhet på nätet är utformat för produkter och tjänster, och att optimera 
så det blir effektivt, lättbegripligt, lättnavigerat och så vidare för användaren. 
Det ska även vara underhållande, spännande och intressant för att användaren 
ska stanna kvar på sidan. Alla har ett mål med sin webbplats och man kan 
säga att webbplatsen är ett verktyg för att uppnå ett större mål. Användaren 
ska alltså se direkt på startsidan vad det är för webbplats, utan att behöva leta 
sig fram. Användaren har också mål när han besöker webbplatsen. 
Webbplatsen ska uppfylla dessa mål om användaren ska stanna kvar på sidan. 
Tid kan också spela stor roll, då det kan vara bråttom för användaren och vill, 
till exempel, ha tag i kontaktuppgifterna snabbt. Användarna har också olika 
kunskapsnivåer när det gäller webben. Är någon expert på webben kan det 
finnas genvägar utan några beskrivningar, men är det en nybörjare som 
besöker webbsidan så bör det finnas förklaringar och bra beskrivningar på de 
funktioner som finns. (Lundberg, 2005) 
 
2.2.3 Informationsdesign 
I detta kapitel tas informationsdesign upp. Detta för att lägga grunden till en 
teorisyntes som sedan kommer användas främst för att skapa analyser och 
prototyper.  
 
Strukturen är en stor del av en webbplats och användbarheten. Information 
och text ska vara strukturerat på ett logiskt sett. Enligt Lundberg (2005) är en 
enkel och bra struktur är en hierarkisk struktur som går uppifrån och ner. 
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Figur 2: En hierarkisk struktur som går uppifrån och ner. (Egen bild) 

 
Det är inte alltid denna struktur är den bästa strukturen. Ibland kan man ha 
vägar som går kors och tvärs, bara det finns ett samband och lättförståeliga 
vägar. 
Det finns de varianter med menyn på vänster eller höger sida, men också en 
meny som ligger i toppen hela tiden. Mindre menyer kan användas under den 
större menyn. Ingångar i texterna kan användas för det kan vara klokt om 
användaren blir mer intresserad av att läsa om en del och om det finns länkat i 
texterna till de delar som de vill veta mer om. 
Långa texter bör delas upp i flera stycken, kanske med lite bilder i mellan för 
att det ska bli mer användarvänligt. Varianterna är många, och det är inte 
alltid alla passar till alla webbplatser. Man måste anpassa menyn och 
strukturen efter användaren och webbplatsens mål. (Lundberg. 2005) 
  
För att få fram relevant information används strukturen som ett sätt att lägga 
upp det som ska synas först på webbsidan. Det ska vara en bra struktur, där 
allt ligger på sin rätta plats. Det ska också finnas lättbegripliga och 
användarvänliga vägar till den information som användaren är ute efter. Detta 
görs, bland annat, genom bra rubriker och länkar där man förstår vad som 
finns under dessa. (Morville, 2005) 
 
En del som har velat lyftas fram mer, särskilt när det gäller webbplatser och 
informationssystem är hittbarhet. Alltså hur lätt eller svårt det är för 
användaren att hitta informationen som han är ute efter. Är det webbplatser 
som användaren använder sig av för att söka information underlättar den en 
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hel del om det är lätt att hitta den information som de söker. Gränssnittets 
användbarhet spelar en roll i detta då det är svårare att söka information om 
en webbplats har en röd bakgrund med en rosa text, som vem som helst skulle 
ha svårt att läsa. Även rubrikerna måste vara tydliga för att användaren ska 
veta vilken rubrik man ska trycka på för att komma till den information som 
man söker. Till exempel så bör kontaktuppgifter ligga under en rubrik som 
heter kontakt eller likande. (Morville, 2005) 
 
2.3 Sökmotoroptimering 
I detta kapitel tas sökmotoroptimering upp. Detta visar vikten av hur viktigt 
det är för användaren att hitta det man söker genom sökmotorer, samt för att 
lägga grunden till en teorisyntes som sedan kommer användas främst för att 
skapa sökvägar till den slutgiltiga produkten.  
 
Allt flera användare använder sig av sökmotorer och söktjänster idag för att 
finna det som man letar efter, och allt flera företag använder sig av webben 
för att marknadsföra sig och utbudet blir då mycket större. För att användaren 
ska finna detta så använder man sig oftast av en sökfunktion eller sökmotor, 
som till exempel Google. Där är det viktigt att skaparen av webbsidan 
använder sig av metadata för att söktjänsterna ska ge bättre chans för 
användaren att hitta mer exakt den data de söker. Metadata är taggar i 
webbplatsens kod. (Englund Hjalmarsson, Guldbrand, 2009) 
Det man egentligen gör är att manipulera sökmotorerna att visa ditt resultat 
före någon annans genom att med hjälp av till exempel text och 
användarvänlighet skapa möjligheter för dina användare att hitta dig via 
sökmotorerna. 
Vissa ord som man upprepar mycket och främst de som används i rubriker 
och överskrifter är de som sökmotorerna hittar. Det gäller alltså här att vara 
smart och medveten om hur man använder sina ord. 
Man kan också skapa länkar från andra hemsidor som leder till din webbplats. 
Detta är en annan sökmotoroptimeringsteknik.  
För att man ska lyckas att göra en bra sökordsoptimering med bra ord, så 
måste man veta vad kunderna vill ha. Man kan också använda sig av till 
exempel Google Adwords verktyg, där man kan se vad folk söker på mest. 
Konkurrensen är stor och lägger man inte ner mycket tid och pengar på att ha 
bra ord med så är det inte säkert att man hamnar i toppen på till exempel 
Google. Det finns så många som använder sig av samma och liknande ord 
som lägger högre upp. Så det är inte en säker metod även om man lägger ner 
mycket tid på det. Det optimala är att använda sig av fraser på kanske 2-3 ord 
i sin sökordsoptimering. Man vet ju själv om man söker efter något så skriver 
man oftast mer än ett ord. (Google, 2013) 
Söker jag som i detta fall på ordet ”bilverkstad” så får jag fram mängder av 
bilverkstäder i hela Sverige. I detta fall är det i Söderköping, så jag kanske 
skriver ”Bilverkstad i Söderköping” och då minskar antalet träffar direkt. En 
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användare som vill hitta en bilverkstad i Söderköping söker på ”Bilverkstad i 
Söderköping”. Så det man måste tänka på är att välja ut fraser som passar 
precis för den målgrupp som man tror kommer söka efter just denna 
webbsida. För det är ju det som i slutänden är det viktiga, att man omvandlar 
sina användare till kunder, och under hur mycket trafik man har på sin sida.  
Men det finns ingenting som säger att din sökordsoptimering kommer fungera 
fullt ut. Det finns inga ord som är vetenskapligt bevisat de bästa som alltid 
fungerar, utan man får prova sig fram och anpassa sig efter det som verkligen 
fungerar. (Sällstedt, 2012) 
Gör man små förändringar på hemsidan, i texten kan det bli lättare för 
sökmotorerna att läsa, indexera och förstå innehållet på sidan. Man kan 
genom meta taggar beskriva innehållet på sidan och man gör alltså bara 
mindre förändringar i webbplatsens kod. Man bör tänka på vad man har för 
titel och rubriker, och att dessa är unika. Genom dessa förändringar så ska 
förhoppningsvis webbplatsen rankas högre. (V. Karlsson, 2012) 
 
2.4 Teorisyntes 
För undersökning av användbarhet inom webben krävs att utöva den 
teoretiska bakgrunden för användbarhet och beakta den teoretiska bakgrunden 
för användarcentrerad design och design av grafiska gränssnitt.  
Under utformningen av pappersprototyper och datorbaserade prototyper av 
webbplatsen används Sundströms (2011) fyra stadier (Se avsnitt 2.1.1 
Interaktionsdesign). Då det framkommer tydligt här i vilken ordning man bör 
utforma sidan och designen och vad man bör tänka på. 

• Vision – sätter upp målet.  

• Design – skapar en väg för att nå målet.  

• Utvärdering – kontrollerar att utvecklingen verkligen är på väg mot 
rätt mål och håller rätt kvalitet.  

• Interaktionsdesign – nu tas prototyperna fram, med funktioner och 
innehåll för att kunna testas på användarna.  

• Grafisk design – strukturen på webbplatsen tas fram och det är inte 
viktigt att all grafisk design är klar till användartesterna då det är lätt 
att det är den grafiska designen som utvärderas istället för 
funktionerna och användbarheten. 

• Informationsdesign – informationen tas fram i tidigt skede och redan 
vid skissprocessen tar man fram navigationen, utan innehåll.  Denna 
del däremot är svår att testa innan man har fått innehållet på plats. 

• Återkoppling – modifierar visionen.  
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Vid SWOT-analyserna kommer alla delarna i kapitlen om design av grafiska 
gränssnitt och användarcentrerad design (webbdesign, interaktionsdesign, 
informationsdesign och grafisk design)  användas som bakgrund för att få 
fram det positiva och negativa i alla delar. Genomgången av SWOT-
analyserna kommer gå till på följande sätt, att man går igenom ett 
designområde i taget för att hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot i 
respektive område. Detta gör att inte missas något av de viktiga delarna. 
I de heuristiska utvärderingarna kommer jag att utgå ifrån Normans 
designprinciper (se avsnitt 2.1.2 Användbarhet). Heuristiska utvärderingar 
utifrån Normans principer ska hjälpa mig att se hur konkurrenterna har gjort 
och hur man kan inspireras av det som är bra, men även ta fram de bitar som 
är mindre bra, och inte göra samma misstag. Norman får med alla bitar som 
är viktiga i ett framtagande av en webbplats utifrån användarperspektiv 
(Norman, 2002). 

• Synlighet - Vad man ser och inte ser i ett användargränssnitt. 

• Feedback - Varje handling ska ge effekt.  

• Begränsningar - Konceptet för begränsande avser fastställande 
metoder för att begränsa den typ av användare interaktion som kan 
äga rum i ett givet ögonblick.  

• Mapping - Detta avser förhållandet mellan kontroller och deras 
effekter 

• Konsekvens - Liknande uppgifter bör utföras med liknande 
handlingar och objekt, då de är lättare att lära och komma ihåg. 
Användaren ska känna igen sig. 

• Affordance - Användaren inte ska känna sig dum när man använder 
till exempel en produkt. Användaren ska utan större ansträngning veta 
vad som ska göras. 

 
Användartesterna kommer utgå i från intervjun med Jacob Nielsen (2010). 
Här beskriver Nielsen hur ett test ska gå till och vad an ska säga och inte säga 
till användaren (se avsnitt 2.1.2 Användbarhet) Nielsen tycker att man ska 
testa en i taget och att det ska räcka att göra tester med fem personer för att få 
ut det man behöver veta. Är det flera och specifika delar som ska testas kan 
det behövas göras många flera tester. I detta fall räcker det med fem stycken, 
då det är den övergripande användarvänligheten som ska testas.  
Det viktiga är att se och ta in det som testpersonerna gör under testerna, och 
gärna be dem att tala om vad de tänker hela tiden. Anteckningar gjordes hela 
tiden om allt som gjordes, hur långa tid det tog, fel som testpersonen gjorde 
och liknande. De uppgifter som personen fick är bra att ge en i taget och att 
de är realistiska. Man bör sitta bredvid, eller lite snett bakom för att inte störa 
testpersonen och för att inte störa koncentrationen vid datorn. Ställer 
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testpersonen frågor ska man inte svara. De ska ju trots allt testa sig fram 
själva om man ska få ut något av testerna. För att göra det bekvämt för 
testpersonerna är det bra om man kan komma till dem, i deras miljö, där de 
känner sig trygga.  
Intervjun med Nielsen kommer vara utgångspunkten i användartesterna, och 
arbetet kommer ske enligt hans rekommendationer.  
När man samarbetar med potentiella användare, enligt Marc Steen (2012), 
finns det fyra principer man kan följa.  
 

1. Användarna involveras för att bättre förstå sina rutiner, behov och 
önskemål. 

2. Man söker efter en lämplig fördelning av funktioner mellan människor 
och teknik.  

3. Att organisera projektiterationer för att bedriva forskning och generera 
och utvärdera lösningar. 

4. Att organisera tvärvetenskapliga arbetslag. 
 
Dessa innebär bland annat att man kopplar bort sin egen erfarenhet som 
designer och har en öppen inställning till användarna och deras kunskap. 
Annars formas lätt resultaten efter det man själv tycker om designen. (Se 
avsnitt 2.1.1 Interaktionsdesign) 
 

 
Figur 3: Hur teorierna hör ihop i framtagandet av användarupplevelse. 
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3 Metod 
I det här kapitel presenteras de metoder som använts i fallstudien (se Figur 4). 
Intervjuer genomfördes först, sedan SWOT-analyser och heuristiska 
utvärderingar på konkurrenterna för att samla information, vilket sedan 
användes som grund för analys samt som underlag för prototyper och 
användartester. 

 
Figur 4: Flödesschema över arbetsprocessen med metoderna i studien. 

 
För att få ett bra underlag och en god insikt lästes mycket teori, uppsatser och 
artiklar och detta gav en bra grund till de intervjuer som först genomfördes. 
Intervjuerna i sin tur gav en förståelse för vad användare är ute efter med just 
detta företag. Utifrån resultaten från användarintervjuerna gjordes analyser 
och utvärderingar i form av SWOT-analyser och heuristiska utvärderingar på 
konkurrenter som bidrog till hur man ser på vilka egenskaper som bidrar till 
inbjudande design. Prototyper togs fram parallellt med utvärderingarna bland 
annat för att få ut de första idéerna och eventuellt kunna utveckla dessa och 
att flera gånger tidigt i processen och under utformningen (Se avsnitt 2.1 
Användarcentrerad design) men också utifrån resultaten av dessa. Utifrån 
dessa resultat tillsammans med användartester på prototyperna framkom fakta 
som krävdes för att besvara forskningsfrågan. 
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Metoderna som användes i undersökningen och uppbyggnaden av 
webbplatsen är: 
 
• Intervjuer 
• SWOT-analyser 
• Heuristiska utvärderingar (Norman) 
• Low-fidelity 
• High-fidelity 
• Användartester 
 
Prototyper har skissats fram parallellt och utifrån intervjuerna, SWOT-
analyserna och de heuristiska utvärderingarna. Därefter har prototyper tagits 
fram utifrån de heuristiska utvärderingarna för att sedan föras över till en mall 
på publiceringsverktyget Web Editor.  
Målet är också att intervjuer och de heuristiska utvärderingarna tillsammans 
ska detta ligga till grund för en prototyp att utföra användartester på.  
 

 
Figur 5: Hur teorin hänger ihop med det metoderna till det empiriska arbetet. 

 
3.1 Vetenskaplig ansats 
Det genomfördes en kvalitativ undersökning i form av personliga intervjuer. 
Fokusen låg på användarna och dessa är inte enbart de som finns på företaget 
i dag utan målet är att hitta nya kunder. Min andra fokus ligger på 
konkurrenterna och vad de har för webbplats och göra analyser och 
utvärdering på dessa. 
Det kommer att utföras kvalitativa undersökningar. Anledningen till detta är 
för att komma användarna och testpersonerna nära, då det är deras erfarenhet 
som bestämmer hur min färdiga produkt kommer att utformas. Inom 
kvalitativa undersökningar kan det även förekomma ändringar då användarna 
har olika mycket kunskap och erfarenhet. 
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3.2 Intervjuer med möjliga användare 
Intervjuer har gjorts på arbetsplatsen med chefer och kunder. Målet med 
intervjuerna med cheferna var främst att få fram vad de har för mål och krav 
med webbplatsen.  
Målet med intervjuerna med kunderna var att de skulle ge en insikt i vad de 
tycker om Bilteknik i dag och vad som kan bli bättre, och helt enkelt en start 
för att börja skissa på prototyper för webbplatsen. 
Syftet var att få en bättre förståelse för användarna och deras syn på det 
problem som behandlas i rapporten, med företagets mål och utformning av 
användbarhet. 
 
Urval 
Intervjuerna gjordes med tre personer som är kunder på företaget i dag, men 
känner till företaget olika mycket. Ålder och kön spelar ingen större betydelse  
i denna undersökning, så detta togs ingen hänsyn till. 
 
Genomförande 
Frågorna var utformade utifrån den uppfattning jag fick från mötet med 
cheferna, och vad deras mål med webbplatsen var. Frågorna formades så att 
de skulle vara anpassade efter de som känner till stället och vet vilka 
konkurrenter som finns, och eventuellt besökt någon annan av 
konkurrenterna. 
Intervjuerna genomfördes utanför företaget, på egen hand och antecknade 
svaren samtidigt som de tillfrågade svarade på frågorna som jag ställde. Det 
var svårt att få folk att ställa upp under den korta tid och samtidigt som 
hoppet tappades en aning när inte de svar man hoppats på inte gick att få ur 
användarna. 
 
Analys 
En sammanställning av svaren gjordes, men svaren gav inte den betydelse 
som förväntats. 
Det svåraste var att forma frågor som passar användarna, utan att fråga om en 
tjänst, som en webbplats, utan att det ska byggas en webbplats utifrån de svar 
som fås. 
Intervjuerna gav mest svar om företaget, men inte mycket inom mitt 
forskningsområde. 
 
Tillförlitlighet 
Ett större antal användare hade höjt tillförlitligheten av metoden, men detta 
behövs vägas upp mot att metoden är tidskrävande.  
Med hjälp av triangulering av tre datakällor fås det ut tillförlitliga slutsatser. 
Intervjuerna, SWOT-analyserna och de heuristiska utvärderingarna 
tillsammans kan ge tillräckligt med tillförlitlig information för att kunna 
utforma prototyper för att sedan utföra användartester. 
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Etiskt övervägande  
Personerna i intervjuerna är anonyma. 
 
3.3 Konkurrensanalyser 
Konkurrensanalyser görs i form av SWOT-analyser. Detta för att se vad 
konkurrenterna har som inte Bilteknik har och vad som gör deras webbplatser 
användarvänliga. Med hjälp av SWOT-analyser kan delfrågor besvaras och 
ge en stor hjälp på vägen till forskningsfrågan. Exempel på delfrågor som kan 
fås svar på, genom mitt eget tycke och smak, är: 
Hur kan man strukturera information så det blir användarvänligt? 
Hur påverkas användningen av den grafiska designen? 
Hur kan webbdesign utformas för att fånga användarens uppmärksamhet? 
 
Delar eller hela svar av dessa frågor går även att finna i teorin (Se avsnitt 
2.2.3 Informationsdesign, 2.2.1 Grafisk design, 2.2.2 Webbdesign), men med 
hjälp av en SWOT-analys förstärks dessa svar. I praktiken visar de på hur 
konkurrenterna har utformat sina webbplatser, och om de har lyckats att få en 
bra användbarhet, helhetssyn och om de har lyckats. 
En SWOT-analys används för att ta fram det positiva och det negativa och för 
att tydligt få en överblick på vilka resurser som finns inom företaget.  
 
De fyra punkter som man fokuserar på är: 
 
 
 
 
• Styrkor 
• Svagheter 
• Möjligheter 
• Hot 
 
 
 
                                                   
 

Figur 6: Mall av SWOT-analys 
 
Styrkor och svagheter är de punkter som företaget själv kan påverka, de är 
alltså interna. Möjligheter och hot är istället externa punkter, som företaget 
alltså inte kan påverka själva. Exempel på externa punkter är de som är 
ekonomiska, juridiska, politiska eller annat som inte företaget själv kan göra 
någonting åt. 
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Exempel på styrkor är: Bra kvalitet på den tjänst eller produkt som de säljer, 
om de har specialistkunskaper, ett varumärke som är starkt, användarvänliga 
tjänster. 
Svagheter kan vara saker som: brist på erfarenhet på företaget, beroende av en 
stor kund, dåligt ryckte, okänt märke, dålig utsträckning. 
Exempel på möjligheter är: en ny marknad för produkter och tjänster som 
företaget säljer, system som kan öka effektivitet och minska kostnader. 
Hot är: nya regler och lagar som träder kraft som är negativa för företaget, 
konjunkturen, konkurrenter. 
Denna metod är vald för att samla information om konkurrenterna och målet 
är att finna de styrkor och möjligheter som andra företag har och inspireras av 
dessa. Även svagheter och hot är viktiga då man ska hålla sig i från dessa och 
lära av andra företags misstag och inte göra om dem 
själv.(Entreprenörcentrum, 2013)  
 
Urval 
Jag sökte genom Google på liknande företag, främst i Söderköping, som hade 
webbplats. Ett antal av dessa företag valdes ut och på dessa genomfördes 
analyserna. 
SWOT-analysen genomfördes på fyra stycken olika konkurrenter. Målet med 
att välja så pass många var för att få variation i mina resultat och få mer, 
förhoppningsvis, att inspireras av. Syftet med att välja så många konkurrenter 
men också lite olika företag inom samma bransch var att inte bli låst vid just 
den kunskap och de erbjudanden som Bilteknik har idag, utan att få 
inspiration från konkurrenternas specialiteter.  
SWOT-analyserna gav en tydlig grund att stå på för att fortsätta mitt arbete. 
En tydlig bild är fåtts fram av vad konkurrenterna har och inte har som 
Bilteknik kan dra nytta av i utformningen av användbar webbdesign. 
 
Genomförande 
Det genomfördes fyra stycken SWOT-analyser och inhämtades mycket 
information utifrån dessa. Situationen gjorde att det fick tänkas till hur 
analyserna skulle utformas. Då man för det mesta tittar på vad företaget 
erbjuder och deras specialiteter, när det i detta fall ska analyseras utifrån 
användbarhet och design.  
Det valdes att göra individuella analyser för varje företag utan att blanda in 
Bilteknik här.  
Alla analyser sammanställdes till en enda för att få en bra översikt över alla 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Alla delar behandlades i SWOT-analysen på alla företag, och väldigt olika 
mycket information kom fram på varje del, beroende på företag. Mycket 
funktioner och design framkom också som man som användare uppskattar, 
men också delar som inte är användarvänliga.  
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Analys  
Det togs fram flera punkter än de som finns i reslutatet, men de irrelevanta 
togs bort, då de inte skulle hjälpa mig i min forskningsfråga. I både 
genomförande och analys av punkterna som framkom, analyserades 
designdelarna i teorikapitlet för att inspireras av hur designen visar på 
användbarhet och hur struktur, navigation och bilder används (Se avsnitt 2.2. 
Design av grafiska gränssnitt). Här kan ses vilka styrkor som kan förstärkas 
hos företaget eller tillföras, svagheterna minskas, man ska ta vara på de 
möjligheter som finns och anpassa sig till de hot som finns. Utifrån detta kan 
företaget utvecklas, förbättras och stärkas. 
 
Tillförlitlighet 
Hur tillförlitlig informationen är från analyserna är osäkert att säga, då 
samtliga analyser genomfördes av mig själv och baserades på mina egna 
tankar och uppfattningar om respektive webbplats. Samtidigt som den teori 
som samlats in användes för att få ett stöd i analyserna. 
Det genomfördes SWOT-analyser på en stor den av konkurrenterna i samma 
stad och jag anser att resultatet mer tillförlitligt då konkurrenterna i samma 
stad är det största konkurrenterna till företaget, och de heuristiska 
utvärderingarna gjordes på samma konkurrenter och förstärker 
tillförlitligheten ännu mer. 
 
Etiska överväganden 
Företagen som SWOT-analyserna genomfördes på får vara anonyma och 
enbart den samlade datan från alla företagen finns samlade i resultatet. 
 
3.4 Heuristisk utvärdering 
Heuristiska utvärderingar utifrån Normans principer (Se avsnitt 2.1.1 
Användarcentrerad design) har hjälpt mig att se hur konkurrenterna har gjort 
och hur man kan inspireras av det som är bra, men även ta fram de bitar som 
är mindre bra, och inte göra samma misstag. 
 
Urval 
Utförandet av de heuristiska utvärderingarna gjordes på samma konkurrenter 
som användes för SWOT-analyserna. Detta i hopp om att få ut ännu mer om 
dessa och att ha som mål att Biltekniks webbplats ska bli den mest 
användarvänliga bland sina konkurrenter i samma stad. 
 
Genomförande 
Det gjorde sex stycken heuristiska utvärderingar på samma konkurrenter som 
i SWOT-analyserna. Dessa genomfördes dessa direkt efter SWOT-analyserna 
för att ha allt kvar i minnet och kunna börja skissa på prototyperna samtidigt. 
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Analys 
Målet var bland annat att få ut de användbarhetsproblem som konkurrenterna 
har och lära sig av deras misstag genom att inte utföra dessa på min 
användarvänliga webbplats. Även funktioner och design som var 
användarvänligt fanns på flera av webbplatserna och de faktorer som gör det 
hela användarvänligt ska jag ta vara på för att kunna inspireras av i min 
utformning av webbplats. (Se Bilaga 2) Hela utvärderingen utfördes utifrån 
Normans designprinciper, och genom denna teknik har det kommit fram vilka 
som är de bästa och de sämsta delarna som kan dras mest nytta av. 
 
Tillförlitlighet 
I och med triangulering med de tidigare metoderna så förstärks 
tillförlitligheten för den information som behandlats, inte minst för att 
metoden är genomförd utifrån Normans designprinciper. Dessa hjälpte till att 
hålla arbetet inom principernas ramar och även att se på nya saker, som man 
inte alls hade lagt märke till om man inte hade haft designprinciperna att utgå 
ifrån. 
 
Etiska överväganden 
Även här får företagen som utvärderingarna berör vara anonyma. 
 
3.5  Skiss av gränssnitt 
Skisser på low-fidelity prototyperna gjordes samtidigt som svaren från 
intervjuerna analyserades, för att få ut det på papper i form av skisser och 
bilder med en gång. På så sett kom mer till användning från intervjuerna än 
vad som hoppats på. 
Low-fidelity prototyperna används för att få fram ett första utkast över hur 
webbplatsen kan tänkas se ut utifrån de metoder som utförts.  
Fördelarna med att skissa prototyper är att det är billigt, smidigt, det 
underlättar arbetet och kommunikationen med kunden. Det är ingenting som 
måste se bra ut, och på den här nivån behöver inta alla detaljer vara med. 
Däremot så görs inga användartester på dessa då det är svårt för användaren 
att se vad som är skissat och förstå funktionerna när de är i pappersform. 
Enligt Sundströms (2011) punkt utvärdering om Informationsdesign tar man 
fram navigation tidigt, även informationen för att sedan fördela informationen 
på lämpliga ställen som användarna kan navigera sig fram till. 
 
Urval 
Skisser valdes att göras främst på strukturen och funktioner. Fokus låg på den 
här nivån på att det ska se enkelt ut och att få med de krav som företaget har, 
men även att man ser målet med sidan.  
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Genomförande 
Skisser gjordes efter intervjuerna för att hela tiden ha punkter uppskrivna och 
skissa utefter dessa. Webbplatsen skissas fram som en hierarkisk struktur med 
en meny i toppen som alltid ligger kvar där. Skisserna genomfördes med 
papper och penna för att sedan skannas in i datorn (Se Bilaga 3).   
 
Analys 
Skisser har gjorts i flera omgångar för att se vad som passar bäst för just det 
budskap man vill få ut (Se avsnitt 2.1.2 Design av grafiska gränssnitt). 
Webbplatsen skissas fram som en enkel hierarkisk struktur med en menyn i 
toppen som alltid ligger kvar där. Detta för att det är en okomplicerad struktur 
som är användarvänlig. (Se avsnitt 2.1.2 Design av grafiska gränssnitt)  
När skisserna skannats in i datorn började jag leta efter en mall i 
publiceringsverktyget Web Editor, och hittar en som passar bra in på de 
skissar jag har utfört.  
 
Tillförlitlighet 
Utifrån de vetenskapliga metoderna, intervjuer, SWOT-analyser och 
heuristiska utvärderingar, utfördes denna metod som i sig inte kan sägas vara 
tillförlitlig, men tillsammans med de vetenskapliga metoderna som grund är 
den mer tillförlitligt. 
 
3.6 Datorbaserad prototyp  
High-fidelity prototypen ser ut som den färdiga produkten bör se ut, med 
undantag för förändringar och förbättringar efter användartesterna. Då 
bristerna kommer fram i användbarheten och interaktionen.  
Här bör även funktionerna finnas med för att användarna ska kunna testa alla 
möjligheter. Med hjälpa av Web Editor, som är ett publiceringsverktyg, får 
man hjälp med färdiga mallar som kommer användas för att spara tid. 
Photoshop används för att redigera bilderna som ska vara med på 
webbplatsen.  
 
Urval 
Det valdes att avgränsas till publiceringsverktyget Web Editor som finns på 
webbhotellet One. Detta publiceringsverktyg har en mängd inbyggda mallar, 
och detta kommer användas i utformningen av webbplatsen. 
Fotografering sker på företaget och bilderna redigeras i Photoshop. Texter 
och information har ägarna av företaget skrivit. 
 
Genomförande 
Genomförandet sker helt och hållet i Web Editor för att få en bra struktur på 
webbplatsen och Photoshop för att få bra och professionella bilder. Utifrån  
de skisser som gjorts kommer det letas reda på en mall i 
publiceringsprogrammet som passar företaget och deras mål. 
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I arbetet med high-fidelity kommer fokusen på användbarheten 
informationsstrukturen. 
 
Analys 
Vid redigering av bilder fokuseras det på grafiken, enligt Nielsen (2001) och 
att den inte ska bli för stor och tung (Se avsnitt 2.2.2 Webbdesign). Sidan 
måste vara enkel och jag hittade en enkel mall, detta för att användarna ska 
stanna kvar. Kombinationen med en attraktiv design och en bra struktur är det 
optimala för att skapa en webbplats (Se avsnitt 2.1.1 Användarcentrerad 
design). 
Utifrån analyserna och utvärderingarna kunde man se vad man bör ha med, 
och vad man bör undvika. Inspirationen av flera styrkor hos andra 
webbplatser kommer användas i utformningen av webbplatsen och kommer 
vidareutvecklas, beroende på användartesterna.  
 
Tillförlitlighet 
Utifrån teorin och analyserna får man tillförlitlig information och kan skapa 
en prototyp som bör vara näst intill så nära som klar produkt som man kan 
komma utan att blanda in användarna. Nu fattas enbart användartester för att 
användbarheten på webbplatsen ska bli optimal.   
 
3.7 Användartest 
Enligt en intervju med Jacob Nielsen (2010) ska man göra klart för 
testpersonen att det är webbplatsen man testar, inte personen. (Se avsnitt 2.1 
Teorisyntes) Som enligt Sundströms (2011) punkt utvärdering om grafisk 
design görs användartesterna på en prototyp där den grafiska designen inte är 
färdigutvecklad, för att först och främst testa struktur och navigation. (Se 
avsnitt 2.1.1 Interaktionsdesign) 
 
Urval 
Det har gjorts en totalundersökning med testpersoner, som medvetet valts ut. 
Det blev 5 stycken testpersoner enligt intervjun med Jacob Nielsen, med olika 
kunskap inom användning av webbplatser. Det är allt från en väldigt erfaren 
person till en som nästan aldrig har suttit vid en dator. 
 
Genomförande 
Det har genomförts tester med uppgifter som utgör alla funktioner som finns 
med på webbplatsen. (Se Bilaga 5) Två av fem tester filmades. Undantag för 
de testpersoner som stör sig av inspelningen och det riskerades inte att 
testerna skulle misslyckas. Under de tester som inte spelades in, observerades 
alla uppgifter och noteringar fördes ner under hela processen. De inspelade 
testerna observerades i efterhand. Det var blandade kunskaper, men 
majoriteten klarade av uppgifterna utan större problem. 
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Analys 
Den kvalitativa metoden innebär att observera användarna i deras egen miljö 
då de löser uppgifterna. De olika testerna jämfördes med övriga respondenters 
och sammanställdes för ge ett mer övergripande resultat.  
Funktioner tillkommer troligtvis efter användartesterna, då man ser vad 
användarna saknar och vad man kan göra för att underlätta i deras sökande på 
webbplatsen.  
 
Tillförlitlighet 
När de övriga metoderna har genomförts är denna metod en av de mest 
tillförlitliga då man har direktkontakt med användarna tillsammans med 
produkten som ska färdigställas, förhoppningsvis, efter denna metod. 
Användarna kan här säga och visa direkt vad som är bra och vad som är 
dåligt. Resultaten är pålitliga och man kan vidareutveckla den 
användarvänliga webbplatsen. 
 
Etiska överväganden 
Även här får personerna som användartesterna berör vara anonyma. 
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4.   Resultat 
I detta kapitel redogörs för resultatet av genomförda intervjuer, SWOT-
analyser och heuristiska utvärderingar, vilka analyseras utifrån teorin. 
Därefter presenteras resultatet av prototyperna. Genom prototyperna utformas 
ett nytt gränssnitt som utvecklats utifrån resultatet av intervjuer, SWOT-
analyser och heuristiska utvärderingar, vilket sedan görs användartester på 
och förbättras för att skapa en lämpligare slutprodukt. Här läggs enbart rena 
resultat upp från de olika metoderna. 
Det är viktigt att ha en tydlig frågeställning och ett tydligt forskningsområde 
att utgå ifrån i metoderna. Detta bestämdes först en bit in i arbetsprocessen 
och därför blev den första metoden lite oklar i sina delar. 
Inledningsvis, i detta avsnitt, presenteras mål, krav och överenskommelser 
med företaget. Sådant som bestämdes utanför metoderna. 
 
Förslag från företaget på domän var dessa två: 
 
• bilteknikisoderkoping  
• biltekniksoderkoping 
 
Vi bestämde oss för att ta båda två, i fall användare skulle skriva fel (med 
eller utan i) så kommer de till samma sida. Detta för att minska risken för att 
användarna ska komma till fel ställe och enkelhet är en viktig faktor om 
användaren väljer att skriva domän direkt, i stället för att söka i en sökmotor. 
Domännamnet ska inte vara onödigt långt, men logiskt (Se avsnitt 2.1.1 
Interaktionsdesign) Användaren ska utan att behöva fundera en längre stund 
lista ut vad som är tänkbara domännamn till detta företag. Så företagets 
fullständiga namn (undantag för AB) var en logisk lösning på detta. 
 
Det finns många webbhotell att välja mellan idag, med olika erbjudanden och 
utrymme. 
Jag gav förslag på olika webbhotell: 
 
• Loopia 
• One 
• Binero 
• City network 
• Crystone 
 
Vi kom överens om att One.com är billigt och bra för deras sida som inte 
behöver någon större plats eller avancerade funktioner. One har även ett bra 
publiceringsverktyg där de själva kan gå in och ändra bilder och text. 
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4.1 Intervjuer 
Något som är väldigt viktigt för företaget är att det ska vara personligt. De har 
bra och personlig kontakt med sina kunder idag och deras kunder tycker 
likadant. De vill behålla denna kontakt som de har i dag med sina kunder. De 
återkommande kunderna som intervjuades trivs också med den personliga 
kontakten och återkommer just för att de får ett sådant trevligt bemötande 
som de får idag. En webbplats skulle hjälpa företaget att marknadsföra sig 
bland de konkurrenter som finns idag, men det viktiga är, enligt Sundström 
(2011) att skapa en webbplats som användaren har nytta av, och inte ta bort 
den personliga biten (Se avsnitt 2.1.2 Användbarhet). Detta var vad jag fick 
bekräftat genom intervjuerna, då det skulle ha gjorts intervjufrågor mer inom 
ämnet användbarhet, för att få ut mer användbar information inom 
forskningsområdet. (Se Bilaga 1) 
 
4.2 SWOT-analyser 
Flera av de webbsidor som ser professionella ut har mycket online funktioner. 
Man kan boka service online, bli medlemmar och liknande. Då är frågan hur 
mycket av dessa som är onödiga. Flera av dessa funktioner och den attraktiva 
designen väger mycket och det kan bli tungt att ladda ner en sida för 
användaren, och tröttnar då på att vänta. Att göra ett gränssnitt enkelt är alltid 
ett främsta val. Det ska inte finnas onödig grafisk som låter användaren vänta 
på att en webbplats ska laddas upp (se avsnitt 2.1.1 Interaktionsdesign). 
Bilteknik är väldigt personliga med sina kunder och de vill behålla denna 
personliga kontakt, därför vänder jag alla de styrkor som andra företag har 
med online-funktioner till svagheter, då de blir mer opersonliga än vad 
Bilteknik är och strävar efter att fortsätta med. I och med storleken på 
företaget är det ännu viktigare med personlig kontakt, till skillnad från en 
större kedja med flera verkstäder, då det kan vara smidigare med dessa 
funktioner online. Ett enkelt och stilrent yttre är det första som användaren ser 
och väldigt avgörande om webbplatsen intresserar användaren så man 
fortsätter att söka den information som man vill åt. Det är viktigt att det 
budskap som vill visas med webbplatsen syns (Se avsnitt 2.2.1 Grafisk 
design). I analyserna ser man en väldig variation på detta, där man ser direkt 
på en del konkurrenter vad de sysslar med, men andra måste man leta efter 
information om för att förstå vad företaget gör. 
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Figur 7: Sammanställning av SWOT-analyserna på konkurrenterna 

 
4.3 Heuristisk utvärdering 
De heuristiska utvärderingarna gjordes på konkurrenter i samma stad som 
företaget och städer i närheten. Utvärderingarna gjordes enligt Normans 
designprinciper (Se avsnitt 2.1.2 Användbarhet) för att hitta 
användbarhetsproblemen hos konkurrenterna. 
Enligt visibility hade alla konkurrenter hade tydliga funktioner, men några 
hade förvirrande med flera länkar på samma sida som ledde till samma 
undersida. Det var även några av konkurrenterna som inte hade den länk i 
huvudmenyn markerad som användaren var inne på just då. Detta förvirrar 
användaren, då de inte alltid kommer ihåg hur man har klickat sig fram till 
den sida man befinner sig på. Det kom även fram vissa länkar som inte 
fungerade. Länkar kunde dessutom ha en tillhörande bild som ledde till 
samma sida, men dessa låg inte alltid bredvid varandra utan lite varstans. 
Detta kan bero på att sidan inte är anpassad efter olika webbläsare. Annars 
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hade många konkurrenter mycket bra information på startsidan, och som 
enligt Morville (2005) hade de också tydliga rubriker och annan information 
under rubriker med tillhörande namn. 
Det fanns mycket bra feedback hos flera konkurrenter, men företaget kommer 
inte att lägga någon fokus på dessa online-funktioner. 
Konkurrenterna har mycket fokus på online-funktioner. Man kan boka tid 
online, men alla har inte bra feedback på detta. Några har ett pop-up-fönster 
som varnar om man har fyllt i något fält på fel sätt. Men den hittar bara om 
man skriver i fel i e-post-fältet. De andra fälten kan jag skriva vad som helst 
och jag får sedan välja datum och gå vidare. Jag får läsa igenom och bekräfta 
min bokning och även lägga till ”övriga upplysningar” om jag vill.  
Andra konkurrenter har kontaktformulär och här kan man fylla i namn, e-
post, telefon och ett meddelande. Detta ser man inte om det har skickats eller 
ej. Det säger inte heller ifrån om man skriver in felaktiga uppgifter i fälten. 
Även tydliga vägar tillbaka till startsidan fattas hos konkurrenter. 
Enligt designprincipen constraints har konkurrenter arbetat mycket med 
funktionerna på webbplatsen, men någon har mycket svartvita bilder och 
layout, och detta gör det hela ganska tråkigt. Det skulle vara mer färg och 
bilder i färg. ( Se avsnitt 2.2.2 Webbdesign) 
Någon har en stilren design med snygga funktioner och bilder. Den är precis 
lagom skulle man kunna säga. Då är det istället viktigt att det inte blir för 
mycket med animationer och bilder då det kan bli rörigt. Det är lätt att företag 
gör alla dessa snygga och häfta funktioner för att de tycker att det blir bra och 
framstår som ett ”modernt” företag. Som Sällstedt (2012) skriver, så måste 
företaget tänka på att man inte designar för sig själv, utan för kundens räkning 
och det är de som måste förstå sig på alla dessa funktioner (Se avsnitt 2.2.2 
Webbdesign). Användaren måste också ha nytta av alla funktioner för att få ut 
något av webbplatsen trots att den är snygg och stilren (Se avsnitt 2.1.2 
Användbarhet) 
Någon har en amatörmässig och enkel design, med en färg som sticker i 
ögonen när man försöker läsa. (Se avsnitt 2.2.2 Webbdesign) Det får inte bli 
för mycket av någonting i designen då det lätt kan se överarbetat ut eller 
rörigt med mycket effekter och bilder. Här skulle man kunna säga att det är 
lite underarbetat istället hos de flesta konkurrenterna. Det blir nästan lite för 
enkelt med få bilder och effekter. Texter och stavning kan vara oerhört viktigt 
för att företaget ska framstå som seriösa. Konkurrenter har i vissa fall flera 
felstavningar och röriga texter som användare inte orkar att försöka läsa 
igenom.  
Enligt mapping hos konkurrenterna så stämmer syn och verkan bra överens 
hos de flesta. Det som länkarna beskriver finns också under dessa. Däremot  
kan bilder och texter uppdateras ibland så det kommer lite nytt.  
Antalet möjligheter varierar en hel del från konkurrent till konkurrent. En del 
har många länkar och undersidor, och en del har mindre antal undersidor. 
Genom att samla all likvärdig information under samma länk eller undersida 
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minimerar antalet stället att gå till och det blir lättare för användaren att 
navigera sig. (Se avsnitt 2.2.3 Informationsdesign) 
En konkurrent har en länk som heter Hitta till oss och där finns det en karta, 
vilket är jättebra, med pil och adress till verkstaden, men man ser inte hela 
fältet av adressen. Inte ens om man zoomar ut. Även länkar som Om oss, 
Tjänster och Kontakt förkommer, men dessa förvirrar användaren då man inte 
kommer till det man tror när man trycker på bilden. Man får nämligen upp en 
större bild bara. Man måste trycka på texten för att komma in på den länk 
som man vill, och alla fungerar dessutom inte. Konkurrenter som har länkar 
som inte hamnat där de ska, förmodligen för att det inte är anpassat efter 
webbläsaren, har i alla fall länkar där man kommer in på det man förväntar 
sig, när man väl trycker på rätt länk.  
Enligt consistency har konkurrenterna i många fall tydlig struktur med 
menyerna tydligt högst upp på sidan med en mörk bakgrund (Se avsnitt 2.2.3 
Informationsdesign). Många har enkla och tråkiga gränssnitt och för att man 
enklast ska kunna ta till sig av designen och inte vända, så fort vi går in på 
sidan, så bör menyer, text, bilder, länkar och liknande ha ett harmoniskt 
utseende som samspelar med varandra. Relevanta bilder i lagom mängd gör 
det mer intressant för användaren att fortsätta utforska sidan, men också 
första anblicken på texterna på sidan kan skrämma bort en användare. Texter 
måste delas upp i små stycken i och med att det är mycket jobbigare att läsa 
på en skärm jämfört med på papper. (Se avsnitt  2.2.2 Webbdesign) 
En snygg sida måste även ha fungerade länkar och funktioner, så det är 
viktigt att allt samspelar. 
Bra webbdesign innefattar definitivt att man håller sig till en viss standard, så 
som att menyn vanligtvis placeras där användaren förväntar sig att den ska 
vara och att i texten på hemsidan bör det synas tydligt vad som är länkar.  
Konkurrenter har också huvudmenyn med en alldeles för färgstark bakgrund. 
Texten blir då svår att läsa till denna bakgrund. Menyn ligger även hos vissa 
konkurrenter på vänster sida, som nästan är vanligast efter överst på sidan. 
Många har tyvärr för lite bilder, vilket är en viktig detalj för användaren. En 
webbplats med enbart text är  oftast väldigt tråkig och användaren tröttnar. 
Nästa begrepp inom Normans designprinciper är affordance och man behöver 
inte gissa sig till mycket på konkurrenternas sidor, då de är så pass enkla. (Se 
avsnitt 2.2.2 Webbdesign) 
Undantagsvis fanns det någon konkurrent där man får gissa sig till en del 
saker, då man tror att man ska klicka på en bild för att komma in på den text 
som står under, men det visar sig att man kommer in på en större bild, och att 
länken är texten istället. (Se Bilaga 2) 
 
4.4  Skiss av gränssnitt 
Många skisser görs parallellt med andra metoder och flera strukturer byggs 
upp. Genom resultatet från andra metoder utformas en enkel struktur och 
information blandat med bilder.  
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Vid utformningen och idétänkandet kring designen på webbplatsen utgick jag 
från Sundströms (2005) fyra stadier (Se avsnitt 2.1.1 Interaktionsdesign).  
Första steget är att sätta upp ett mål. Målen är att webbplatsen ska bli 
användarvänlig och att strukturen är enkel och tydlig. Undersidor med tydliga 
rubriker för startsidan, kontaktsida, tjänster som företaget erbjuder och en 
egen undersida för information om själva företaget. Kontaktsidan ska ha 
bilder på alla i personalen med namn. Inte för mycket färger som förvirrar 
användaren då fokusen kommer ligga på bilder från företaget och hur de 
arbetar.  
Nästa steg är design och meningen här är att skapa en väg för att nå de 
ovannämnda målen. En enkel design skapas med fokus på interaktionsdesign, 
informationsdesign och grafisk design. Användbarheten tänker man inte så 
mycket på ännu, inte inom funktioner, men man ska ha dem i tanken vid 
utformning av designen. Tredje steget är utvärdering och detta görs främst på 
den mer utvecklade prototypen (High-fidelity), men man kontrollerar hela 
tiden så man är på väg mot rätt mål.  
Till sist har vi återkoppling, och här görs förändringar och förbättringar efter 
att man har eventuellt testat prototyperna som också sker i den senare 
prototypen nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Skisser på de fyra sidor som ska finnas på webbplatsen. 
 
 

4.5  Datorbaserad prototyp 
När man ska testa och utvärdera designen kan det vara svårt att själv sätta ett 
mått på hur bra man lyckats. Det är inte säkert att alla delar dina åsikter om 
vad som är bra design. Utifrån tidigare metoder och skisserna togs en mall 
fram i publiceringsprogrammet Web Editor där en webbplats skapades. 



 

   
 43 

Ännu en gång utgick jag från Sundströms (2005) fyra stadier (Se avsnitt 
2.1.1. Interaktionsdesign) för att utforma en mer användarvänlig prototyp.  
Första steget är att sätta upp ett mål. Som nämnts i tidigare avsnitt (4.4 Low-
fidelity) är ett av målen för webbplatsen var att den skulle ha en enkel design. 
(se avsnitt 2.1.2 Design av grafiska gränssnitt) Målen är att webbplatsen ska 
bli användarvänlig och att strukturen är enkel och tydlig. Jag använde mig av 
mina tidigare prototyper för att föra över de skissade målen i mallen i 
publiceringsprogrammet. 
Nästa steg är design och meningen var ju här är att skapa en väg för att nå de 
ovannämnda målen. Här är designen nästan klar och tanken är nu att göra del 
hela användarvänligt med bilder, texter och övriga fakta att harmoniera. (Se 
avsnitt 2.2.2 Webbdesign) Tredje steget är utvärdering och detta görs på 
denna prototyp, då man kontrollerar att man är på väg mot rätt mål. Tester 
görs och utifrån dessa kommer jag till det sista steget som är återkoppling, 
och här görs förändringar och förbättringar. 

 

Figur 9: Första utkastet av den datorbaserade prototypen.(Startsidan) 
 
Fotografering gjordes på verkstaden under ett möte med cheferna. Jag 
tillsammans med cheferna kom fram till vad för bilder som skulle tas. 
 
4.6  Användartest  
Sidan är enkel, med klassiskt upplägg, enkel navigering och lätt att förstå för 
en ovan användare. Den viktigaste informationen, så som telefonnummer, 
adress och e-post finns på första sidan, så kan användaren kontakta företaget 
direkt om de vill, utan att leta efter denna information på webbsidan. För de 
som undrar vad de gör på företaget och vilka som jobbar där så finns det 
undersidor med mer information.  
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Enligt användartesterna är bilder ett av de bästa sätten att få sina användare 
att stanna kvar. Om det finns många intressanta och talande bilder får 
användaren en annan känsla och ser ganska direkt tjänsterna som företaget 
erbjuder.  
Det fanns inga större problem med struktur och navigering. Det finns fyra 
länkar och rubrikerna är tydliga. Viktig information finns med på startsidan 
och även under kontaktlänken. Många användare ansåg också tjänsterna som 
viktig information och tyckte att det kunde finnas med någonting om dessa på 
startsidan.  
Återkoppling görs enligt Sundströms (2011) punkt att modifiera visionen. 
förändringar och förbättringar har framkommit i testresultaten. De få 
justeringar som krävs enligt användarna är att mobilanpassa, i och med att vi 
använder många andra enheter, så som mobiltelefon, surfplatta och liknande i 
stället för datorer idag. 
Även justeringar inom olika webbläsare kan behövas göras då länkar och 
rubriker ser lite annorlunda ut på olika webbläsare, men ingenting som förstör 
helhetsintrycket av webbplatsens design och användbarhet. 
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5.   Analys och diskussion 
Detta kapitel inleds med en analys av resultatet för att sedan göra en kort 
beskrivning av syftet med studien och forskningsfrågan, och följs av en 
diskussion om metoderna och hur tillförlitliga dessa är i framtagandet av en 
webbplats.  
 
Vid framtagning av användarvänliga webbplatser bör fokus ligga på faktorer 
som: vilken målgrupp som besöker webbplatsen, vad de letar efter samt vad 
de behöver för information för att bli intresserade och lockade av det 
företaget erbjuder.  
I detta fall är målgruppen bred, i och med att nästan alla bilägare lämnar in 
sin bil på en verkstad någon gång. Då kan man lägga fokus på att webbplatsen 
ska intressera de som vill hitta en bilverkstad snabbt, och att de enkelt kan 
hitta vad de söker. Företaget ska också skilja sig från konkurrenterna och 
detta görs genom analyser. Företaget behöver sticka ut och kanske ha någon 
specialitet som ingen annat har. I detta fall är företaget noggranna med att 
vara personliga och den information som ska finnas på webbplatsen ska vara 
kontaktuppgifter, information om tjänsterna och information om de som 
arbetar där. 
Angående forskningsområdet är användbarhet på webben en blandning av 
olika designdelar (Se avsnitt 2 Teori). För att skapa en användbar helhet 
behövs alla dessa delar. Informationsstruktur fungerar som en grund, till 
exempel att länkar leder användaren till det som denne förväntar sig att se. 
Här byggs strukturen upp och man ser hur de olika delarna hänger ihop (Se 
avsnitt 2.2.3 Informationsdesign). När det gäller färg och form så kommer 
den grafiska designen in och detta lägger grunden för vad användarna känner 
och hur de uppfattar innehållet. Inom detta ligger även interaktionsdesign och 
webbdesign, då hela sidan ska byggas upp och utseendet ska bestämmas, samt 
att användbarhet ska finnas med i alla delar och att allt ska samspela med 
användaren. Det är lätt att man lägger för mycket fokus på det grafiska för att 
skapa en estetiskt tilltalande webbplats. Detta kan resultera i en dålig 
webbplats ur användbarhetssynpunkt. Funktioner, struktur och navigation är 
minst lika viktigt även om den grafiska designen är det första som användaren 
ser och det som kanske tilltalar användaren att söka den information som man 
vill få ut av webbplatsen. Men stämmer inte funktionerna eller om det är svårt 
att navigera så söker sig användaren till någon av konkurrenterna. 
För att användarna nu ska hitta webbplatsen från första början när den har 
publicerats, så använder sig de flesta av sökmotorer om de inte vet vilket 
domännamn de ska skriva. Man bör, som företag, ligga högt upp på 
träfflistorna för att användaren enkelt ska hitta dit (Se avsnitt 2.3 
Sökmotoroptimering). Detta påverkar också användbarheten och innefattar 
alltså att användarna måste kunna hitta till webbplatsen. 
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Här kommer en kort beskrivning av syftet med studien, samt forskningsfrågan 
och diskussions kring detta.  
 
I denna studie undersöks vilka faktorer som är avgörande för att en användare 
ska uppleva användbarhet på en webbplats. Fallstudien utförs på företaget 
Bilteknik i Söderköping AB, och de har aldrig tidigare haft en hemsida. 
Problemet i denna studie är var man börjar och vilka metoder man ska 
använda för att lyckas ta fram faktorer till en användarvänlig webbplats. 
Syftet med studien är att med en kvalitativ datainsamlingsmetod, genom 
intervjuer och genom användartest ta fram faktorer till en användarvänlig 
webbplats. Som grund till användartesterna gjordes analyser, utvärderingar 
och till sist prototyper att utföra testerna på. För att ha en grund till att studera 
användare och få fram användbarhet, användes följande forskningsfråga:  
Vilka faktorer är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet 
på en webbplats? 
Frågan har jag besvarat genom att använda mig av metoderna; intervjuer, 
SWOT-analyser, heuristiska utvärderingar och användartester som utfördes 
på prototyper av webbplatsen. Under resultatet finns det utförligt beskrivet 
vad jag fick fram utifrån metoderna och då även vilka faktorer som är 
avgörande för att användare ska uppleva användbarhet på webbplatsen. 
Användarna vill ha en enkel struktur, navigation och mycket bilder för att 
uppfatta webbplatsen som användarvänlig. (Se avsnitt 4.6 Användartest) 
Information ska vara lättillgänglig, alltså ska man inte behöva leta efter den 
information man söker. Detta beskriver Norman (2002) tydligt i sina 
designprinciper. Under punkten affordance beskriver han att användaren inte 
ska känna sig dum när man använder till exempel en produkt. Användaren 
ska utan större ansträngning veta vad som ska göras. (Se avsnitt 2.1.2 
Användbarhet) 
Innehållet ska vara enkelt och erbjudanden ska finnas med i inledningen av 
sidan. Text och bilder ska ha ett attraktivt samspel och passa företagets 
layout. Enligt Lundberg (2005) ska längre texter delas upp i flera stycken för 
att underlätta läsningen. Bilder i kombination till textstycken gör webbplatsen 
mer användarvänlig. (Se avsnitt 2.2.3 Informationsdesign) 
Enligt Molich (2002) utmärks en användbar webbplats av att den är:  
 
• Lätt att lära sig  
• Lätt att komma ihåg  
• Effektiv att använda  
• Begriplig  
• Tillfredsställande att använda  
 
Enligt de tester som har utförts, har jag lyckats få med dessa punkter och 
skapat en användarvänlig webbplats. 
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Andra punkter som jag fått fram genom mina metoder om vilka faktorer som 
är viktigast utifrån ett användbarhetsperspektiv vid framtagandet av en 
webbplats är dessa (Sammanställning från resultatet): 
 

• Enkelt 
• Strukturen och navigation 
• Viktig information på startsidan 
• Relevant information: användaren ska inte behöva gissa sig till vad 

företaget sysslar med, eller leta efter information. 
• Bilder  

 
Dessa punkter kan man givetvis få in i Molich (2002) punkter. Det jag har fått 
fram är inriktningar i dessa punkter som stack ut extra.  
 
Jag anser att ett lagom antal personer utfört testerna precis som enligt 
intervjun med Nielsen (2010), och enligt företag som analyserats och gjorts 
utvärderingar på. Det har stundtals varit väldigt tidskrävande och svårt att 
hitta det som söktes, men samarbetet med testpersoner och uppdragsgivare 
har fungerat bra.  
I mitt arbete har det varit en fördel att ha företaget geografiskt nära och vi har 
haft flera möten då jag bara har varit där för att se hur de arbetar och 
fotograferat. Jag tror att det är lättare att designa för ett företag och en tjänst 
som jag själv har sett och upplevt.  
Utifrån detta kan man alltså se att många av metoderna är mer tillförlitliga 
tillsammans med andra metoder, samt att vissa faktorer inom dessa metoder 
är olika lämpliga i olika stadier av utformningen av webbplatsen. Det 
viktigaste är att man använder sig av användarna och att en stor 
inspirationskälla är konkurrenterna. Som i detta fall där en webbplats skapas 
från grunden, till ett företag som inte har någon sedan tidigare, är det svårt att 
utföra analyser och utvärderingar som oftast görs på den tidigare 
webbplatsen. Nu får man istället använda sig av konkurrenterena och utgå i 
från deras webbplatser.  
 
5.1 Problemlösning/resultat 
Arbetet utförs för företaget Bilteknik i Söderköping AB, där en 
användarvänlig webbdesign ska utformas och möten med företaget, 
tillsammans med intervjuer med användare, genomfördes för att identifiera 
mål och behov. Användbarhet har undersökts med intervjuer, analyser, 
utvärderingar och tester och genom att ta reda på användarnas mål har 
gränssnittet anpassats för att lätt kunna hitta på webbplatsen. Syftet med 
användartesterna var att göra prototypens gränssnitt mer användarvänligt. 
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Utifrån de mål och behov som identifierats genom de ovannämnda metoderna 
skapades prototyper. Tester utfördes på prototypen för att sedan förbättra 
prototypen till den färdiga slutprodukten. 
 
6.2 Metodreflektion 
Genom de metoder som har använts har prototyper skapats med en bra 
användbarhet. Att kombinera olika metoder skapar en större tillförlitlighet, 
även om de var för sig inte skulle vara lämpliga. Trovärdigheten om vad som 
är användarvänligt ökar också när material och tester kommer från olika 
källor, så som konkurrenter, testpersoner och själva företaget.  
Användartesterna har identifierat problem på de skapade prototyperna och de 
har justerats efter testpersonernas behov. Det kan krävas ytterligare tester för 
att utvärdera webbplatsens användbarhet efter justeringarna. För att öka 
trovärdigheten skulle fler tester med de ursprungliga testpersonerna kunna 
utföras vilket dock inte var möjligt i denna studie på grund av brist på tid.  
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6.   Avslutning 
I detta kapitel avslutas studien med en slutsats och sist förslag på fortsatt 
forskning. Här kommer en redogörelse för vad som har gjorts och en 
påminnelse om vad syftet är med studien och forskningsfrågan. 
 
6.1 Slutsats 
Det finns flera metoder som är lämpliga i framtagandet av en webbplats och 
faktorerna är många för att utforma en användarvänlig webbplats. För att få 
fram dessa faktorer är en kvalitativ datainsamlingsmetod och användarna det 
optimala att utgå ifrån. För att besvara forskningsfrågan har jag använt mig av 
flera olika metoder där jag har utnyttjat min egen erfarenhet och kunskap, 
samt användarna och konkurrenterna. Detta för att identifiera vilka faktorer 
som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en 
webbplats, men också vilka faktorer man bör undvika. Vid framtagandet av 
prototyperna utgick jag ifrån tidigare metoders resultat och användarna 
blandades in för att testa prototypen. Utan de tidigare metoderna hade det 
varit svårt att skapa prototyper, så metoderna hör ihop en hel del för att 
lyckats utforma en webbplats. Justeringar görs, men ytterligare forskning 
samt tester behövs för att komplettera och utforma ännu bättre användbarhet. 
Jag kan dra slutsatsen att användarna utan problem använder en överliggande 
huvudmeny på webbplatsen, och att det är att rekommendera att webbplatsens 
struktur är tydlig och användarvänlig. Detta i form av tydliga rubriker, då 
bilder kan vara förvirrande. Navigationen ska också vara enkel och snabb. 
Den ska kunna tillfredsställa många olika användare, både de som vill ha 
viktig fakta snabbt och de som vill veta mer om förtaget. Att ha en 
huvudmeny som alltid finns där och att man ser tydligt vilken sida man är 
inne på, är att rekommendera. Användarna ska hela tiden veta var de är och 
de ska inte behöva komma ihåg allt de klickat på för att komma till den sidan 
som de befinner sig på. Användarna vill ha tydlig upplysning och information 
om de tjänster och erbjudanden som finns på företaget redan på startsidan. 
Det ska framgå tydligt vad de erbjuder utan att användarna ska behöva 
kontakta företaget för att ställa frågor om tjänsterna. 
Man ska enkelt hitta tillbaka till startsidan, helst genom en länk med 
information om att det är startsidan under länken. Det kan vara en länk som 
det står “Startsida” på eller företagets logotyp.  
Informationen om vad länkarna leder till ska vara enkel och länkar med olika 
namn ska inte leda till samma sida, detta förvirrar användaren. 
Kontaktuppgifterna däremot uppskattas om de finns på flera ställen, men 
också att det finns en egen undersida som heter “Kontakt” eller liknande, som 
man direkt kopplar till kontaktuppgifter. Det som användarna helst ville ha 
lättillgängligt var telefonnummer och adress. Ett samtal för att boka tid skulle 
behålla den personliga kontakten och detta eftersträvar även företaget. Ett 
kontaktformulär skulle underlätta ytterligare om man hade tänkt att kontakta 
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företaget genom e-post. Detta påverkar inte den personliga kontakten då det 
är samma sak som att skriva ett e-post, men användaren slipper att öppna sitt 
e-postprogram. 
Precis som företaget ville så vill även användarna att personalen ska 
presenteras i form av bilder, då man vet hur personerna ser ut om man ringer 
till företaget. Användarna föredrar bilder i allmänhet. Det är inte väsentligt 
med mycket färger i detta fall, utan bilder av hur företaget arbetar och vilka 
som arbetar där. Bilderna ska vara seriösa och visa hur det ser ut på 
verkstaden utan några förfiningar. Bildgalleri önskas med rullande bilder eller 
flera bilder på samma sida. Det företag som utformar webbplatsen måste 
tydligt kunna påvisa vad de är för sorts företag, vad de gör och vilka som är 
deras målgrupp, för att användaren direkt ska se om de är på rätt ställe. 
Jag anser att jag har uppnått de mål som jag hade och att forskningsfrågan är 
besvarad. Frågan handlade om vilka faktorer som är avgörande för att en 
användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Fokus är metoderna 
och självklart användarna och konkurrenterna. De faktorer som är avgörande 
är en blandning av metoderna om utförts, men med mer fördjupning i frågor 
till användarna och att genomföra dessa i flera omgångar för att göra tester på 
användarna mellan dessa.  
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
I efterhand anser jag att fel frågor och för få frågor ställdes vid intervjuerna, 
även att för få personer intervjuades. De som borde blivit intervjuade är 
kanske personer som inte är kunder på företaget idag.  
Genom de utvärderingar och analyser som gjorts, och även frågor under 
testerna, framgick önskemål om att göra webbplatsen mobilanpassad. Detta är 
något man borde tänka på under hela processen vid framtagning av en 
webbplats och göra separata tester och undersökningar just för sådana 
anpassningar. I mitt fall går det enkelt att mobilanpassa i 
publiceringsprogrammet, men ska webbplatsen utformas från grunden med 
hjälp av kodning krävs mycket mer förarbete. 
Även anpassning efter funktionsnedsatta användare i HTML-koden kan 
göras. Detta gör webbplatsen användarvänlig för ännu en målgrupp och den 
hela målgruppen som använder sig av webbplatsen blir bredare. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till kunder 
 
Hur kommer det sig att du lämnar in bilen på just Bilteknik? 
Är personalen bra? 
Bra priser? 
Bra utbud i butik? 
 
Lämnar du in bilen på andra ställen också? 
I så fall, vad har de som inte Bilteknik har? 
 
Hur hittade du Bilteknik? 
 
Skulle en webbsida vara bra för Bilteknik? 
 
Skulle du rekommendera den här verkstaden till dina vänner och kollegor? 
 
Nästa gång du lämnar in bilen, kommer det att ske på denna verkstad? 
Varför/Varför inte? 
 
Om något kan bli bättre vad skulle det vara? 
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Bilaga 2 - Heuristisk utvärdering  
Företag 1 
 
Visibility - 
Funktionerna är tydliga. Det finns inte så många vägar att gå, så det är inte 
sannolikt att användaren inte vet vad man ska göra härnäst. 
Feedback –  
Man kan boka tid online och där säger de ifrån om man skriver fel i form av 
en pop-up ruta. Det står vad du har fyllt i fel. Men den hittar bara om man 
skriver i fel i e-post-fältet. De andra fälten kan jag skriva vad som helst och 
jag får sedan välja datum och gå vidare. Jag får läsa igenom och bekräfta min 
bokning och även lägga till ”övriga upplysningar” om jag vill.  
Constraints - 
De har arbetat mycket med funktionerna på webbplatsen, men det svartvita 
gör det hela ganska tråkigt. Det skulle vara mer färg och en mer självklar länk 
tillbaka till startsidan.  
Mapping -  
Syn och verkan stämmer bra överens. Det som länkarna beskriver finns också 
under dessa. Men under Bildgalleri finns det bara ett fåtal bilder som 
dessutom är väldigt gamla. Man tror att man ska få se bilder på hur det ser ut 
och hur de arbetar idag.  
Under Hitta till oss finns det en karta, vilket är jättebra, med pil och adress till 
verkstaden, men man ser inte hela fältet av adressen. Inte ens om man zoomar 
ut. 
Consistency -  
Menyn är tydlig högt upp på sidan med en mörk bakgrund. Det är mycket 
svartvitt och tråkigt att läsa och se alla bilder av bilmärken och så vidare i en 
och samma färgskala.  
För att man enklast ska kunna ta till sig av designen och inte vända, så fort vi 
går in på sidan, så bör menyer, text, bilder, länkar och liknande ha ett 
harmoniskt utseende som samspelar med varandra. Relevanta bilder i lagom 
mängd gör det mer intressant för användaren att fortsätta utforska sidan, men 
också första anblicken på texterna på sidan kan skrämma bort en användare. 
Texter måste delas upp i små stycken i och med att det är mycket jobbigare 
att läsa på en skärm jämfört med på papper. 
Affordance -  
Man behöver inte gissa sig till något på sidan, då den är så pass enkel. Alla 
kontaktuppgifter finns direkt på startsidan och menyn är tydlig. 
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Heuristisk utvärdering – Företag 2 
 
Visibility –  
Det finns ingenting i designen som gör det svårt att hitta funktionerna som 
man är ute efter, men det är inte säkert att funktionerna motsvarar de 
förväntningar som man har när man ser designen. Det som ska föreställa 
menyn, tror jag, ligger lite huller om buller med länkar och bilder så man vet 
inte riktigt vilken bild som tillhör vilken länk. Man kan trycka på en del bilder 
och en del länkar, inte alla, så får man se vart man hamnar. På startsidan har 
de i alla fall mycket bra information. 
Feedback –  
Man kan skicka ett mail genom en länk, och denna fungerar utan problem. 
Constraints -  
Det får inte bli för mycket av någonting i designen då det lätt kan se 
överarbetat ut eller rörigt med mycket effekter och bilder. Här skulle man 
kunna säga att det är lite underarbetat istället. Det blir nästan lite för enkelt 
med då få bilder och effekter. 
Det är en helt okej design, men behöver finslipas en hel del. Färger och 
logotyp fungerar bra ihop, men texter är felstavade och ligger lite hur som 
helst, likaså länkar. Bilderna är lite tråkiga och den grå färgen blir lite dyster 
ihop med det blå.   
Mapping -  
Det finns inte så många alternativ att trycka på och man kommer in på det 
man förväntar sig att se. Även om länkarna inte ligger riktigt som de ska, så 
kommer man in på det man förväntar sig, när man väl trycker på rätt länk.  
Consistency -  
Menyn vanligtvis placeras där användaren förväntar sig att den ska vara och i 
detta fall ligger den på vänster sida, som nästan är vanligast efter överst på 
sidan. Här är utformningen och designen bra, men ska man påpeka något så är 
det helt klart för lite bilder. Hela designen blir lite ”amatörmässig”, utan 
några bra bilder och animationer. 
Det är bra rubriker och bilder, men de ligger inte där de borde. Det är dåligt 
uppdaterat då gammal information står kvar.  
Viktig information finns med på flera sidor, så som adress, kontaktuppgifter, 
öppettider och liknande. 
Affordance -  
Man behöver egentligen inte gissa sig till någonting förutom länkarna i 
menyn som ligger lite fel. 
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Heuristisk utvärdering – Företag 3 
 
Visibility –  
Funktionerna är tydliga. Men ingen av länkarna är markerade när man 
inne på denna. Så man vet inte riktigt vilken länk man är inne på om 
man glömde bort vilken man hade tryckt på.  
 
Feedback –  
Man kan inte skicka några formulär eller fylla i några fält. 
 
Constraints -  
Amatörmässig och enkel design, med en färg som sticker i ögonen när 
man försöker läsa.   
 
Mapping -  
Det finns inte så många alternativ att trycka på och man kommer in på 
det man förväntar sig att se.  
 
Consistency -  
Bra webbdesign innefattar definitivt att man håller sig till en viss 
standard, så som att  menyn vanligtvis placeras där användaren 
förväntar sig att den ska vara och att i texten på hemsidan bör det synas 
tydligt vad som är länkar. Här är utformningen och designen bra, men 
ska man påpeka något så är det helt klart för lite bilder. Hela designen 
blir lite ”amatörmässig”, utan några bra bilder. 
Menyn är tydlig högt upp på sidan med en alldeles för färgstark 
bakrund. Texten är svårt att läsa till denna bakrund, i alla fall länkarna. 
Men bakgrunden till texten är bra, men man stör sig ändå på den röda 
starka färgen som ligger som bakgrund på resterande av sidan.  
 
Affordance -  
En väldigt tråkig startsida utan viktig information. 
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Heuristisk utvärdering – Företag 4 
 
Visibility –  
Funktionerna är tydliga. Menyns länkar framkommer på flera ställen. 
Dock fungerar inte alla. 
Feedback –  
Man kan skicka ett kontaktformulär där man fyller i namn, e-post, 
telefon och ett meddelande. Detta ser man inte om det skickas eller ej. 
Det säger inte heller ifrån om man skriver in felaktiga uppgifter i fälten. 
Constraints - 
Det är en stilren design med snygga funktioner och bilder. Den är precis 
lagom skulle man kunna säga. Det är viktigt att det inte blir för mycket 
med animationer och bilder då det kan bli rörigt. Men kombinationen 
på denna sida passar det den vill få fram bra. 
Mapping - 
Lite förvirrande när man ska trycka på länkarna Om oss, Tjänster och 
Kontakt lägre ner på sidan, då man inte kommer till det man tror när 
man trycker på bilden. Man får nämligen upp en större bild bara. Man 
måste trycka på texten för att komma in på den länk som man vill. Och 
alla fungerar ej. 
Consistency -  
Menyn är tydlig högt upp på sidan med en lite för ljus bakgrund. Texten 
sjunker in lite för mycket i bakgrunden. Det är lite dubbla länkar här 
och där som leder till samma sak.  
Kontaktuppgifter, öppettider och liknande finns med på nästan alla 
sidor, vilket är bra, men även dessa står med två gånger ibland, på 
samma sida. Det är alltså en väldigt snygg sida, men tittar man närmare 
så blir den väldigt rörig och alla länkar fungerar inte. 
Affordance - 
Man får gissa sig till en del saker, då man tror att man ska tryck på en 
del bilder för att koma in på den text som står under, men det visar sig 
att man kommer in på en större bild, och att länken är texten istället.  
Alla kontaktuppgifter finns direkt på startsidan och menyn är tydlig. 
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Bilaga 3 - Low-fidelity prototyper/skisser 
 
Low-fidelity prototyper/skisser 
Skiss 1 
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Skiss 2 
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Skiss 3 
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Bilaga 4 - High-fidelity 
 
(Startsidan) 
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(Tjänster) 

(Kontakt)                                (Om) 
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Bilaga 5 – Uppgifter till användartester 
 
 
Uppgift 1: 
Du vill kontakta chefen på företaget. Hur går du till väga? 
 
Uppgift 2: 
Du vill montera drag på din bil. Kan man se etta någonstans på webbplasten? 
Hur går du till väga? 
 
Uppgift 3: 
Du vill ha adressen till företaget. 
 
Uppgift 4: 
Du vill veta vilka som jobbar på företaget. 
 
Uppgift 5: 
Vad har företaget för öppettider? 
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