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Abstrakt 
Syfte: Företag har svårt att positionera sig på webben då de misslyckas att utveckla sina 
webbsidor för att stödja dess varumärkesstrategi. Syftet med denna studie är att undersöka 
hur ett företag kan tillämpa designstrategi ur ett användarcentrerat designperspektiv för att 
stödja företagets övergripande varumärkesstrategi på webben. 
Kunskapslucka: Denna studie har identifierat en kunskapslucka vad gäller hur företag 
fastställer och verkställer designstrategi för att stödja övergripande varumärkesstrategi på 
webben. 
Metod: Studien avser att undersöka tillämpning av designstrategi genom att ta fram ett 
designförslag som baserats på en användarcentrerad designprocess. För att göra detta har 
intervjuer med experter samt expertutvärdering av webbsidor utförts för att kartlägga en 
billeverantörs återförsäljares domän, baserat på motsvarande strategi för köpresa som är 
avsedd för att leda besökaren till billeverantörens produkt- och tjänsteutbud som 
representeras av återförsäljare och dess webbsidor. Denna datainsamling ligger till grund 
för persona och kontextscenarion som översätts till identifierade krav som motsvarar 
produktens designstrategi. Designstrategin ligger sedan till grund för det skapande 
momentet i den användarcentrerade designprocessen, där iterativ design leder till 
förädlande av framtagna ramverksskisser till interaktiv prototyp. 
Resultat och slutsats: Resultatet av studien som var en framtagen interaktiv prototyp 
visar att användarcentrerad design som tillämpar designstrategi, genom att fastställa 
företagets och användarens mål och behov samt innehålls- och funktionalitetskrav, är ett 
alternativ som tillåter strukturerad förädling av en webbsida till den punkt att webbsidan 
uppfyller sin designstrategi. Resultatet visar också att beroende på hur grundlig en 
kartläggning är och hur välformulerad designstrategin är påverkar hur väl framtagen 
webbsida, vare sig det är en prototyp eller slutprodukt, uppfyller sitt syfte. 
 
Nyckelord: Varumärkesstrategi; Användarcentrerad design; Designstrategi; Iterativ 
design. 
 
 



   
 

   
 

Abstract 
Purpose: Corporations experience difficulties positioning themselves on the web as a 
result of not developing their websites in a way that is inline with their overall business 
strategy. The purpose of this study is to explore how corporations should apply design 
strategy, based on a user-centered design perspective, to support their overall business 
strategy on the web. 
Originality/value: This study has identified a knowledge gap in terms of how 
corporations define and apply design strategy in order to support their overall business 
strategy on the web. 
Methodology: This study aims to research the application of design strategy by creating a 
prototype through the use of a user-centered design process. This was done by 
interviewing experts as well as evaluating websites, in order to explore the domain of a car 
manufacturers retailers, which was based on the corresponding strategy of leading the 
visitor to the car manufacturers offerings that are represented by the retailers and their 
websites. This data collection was the foundation in the creation of a persona and context 
scenarios that was translated into identified needs that represented the products design 
strategy. The design strategy in turn was the foundation for the creating phase of the user-
centered design process, where iterative design lead to refining framework sketches and an 
interactive prototype. 
Findings and conclusion: The study which resulted in an interactive prototype shows that 
user-centered design, which applies design strategy by defining the corporations and the 
users goals and needs, is an alternative that allows for structured refinement to the point 
that the website fulfills its design strategy. The results also show that depending on how 
well the domain exploration is executed as well as how well the design strategy is defined 
will affect the resulting website and to what extent it fulfills its purpose, whether it’s is 
still a prototype or if it’s the end result. 
 
Keywords: Business strategy; User-centered design; Design strategy; Iterative design. 
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1 Introduktion  
Företags webbsidor är, enligt Polach (2005), ett kraftfullt positioneringsverktyg. Tidigare 
studier som undersökt företags vision- och missionpåståenden har dock visat att företag 
haft svårt att positionera sig som unika på webben jämfört med konkurrenter (Polach, 
2005; Chun och Davies, 2000, Ingenhoff och Fuhrer, 2010; Abdullah m.fl, 2013). 
Gulliksen m.fl (2003), Polach (2005), Cooper m.fl (2007), Garrett (2011) och Saffer 
(2010) menar att detta problem är konsekvensen av att inte ha en välformulerad 
designprocess där företagets generella varumärkesstrategi samt användaren är i fokus. 
Denna studie avser att undersöka hur ett företag bör tillämpa designstrategi med hjälp av 
användarcentrerad designprocess för att påverka positionering på webben. Porter (1980), 
Uggla (2006) och Saffer (2010) förklarar att företag positionerar sig genom att använda en 
av tre varumärkesstrategier för att undvika ren priskonkurrens, dessa är: 
kostnadsledarskap, differentiering, och fokusering (sk nisch). Dessa varumärkesstrategier 
är även viktigt att ta hänsyn till vid en designprocess då framtagen produkt bör förhålla sig 
till ett företags generella varumärkesstrategi. Gulliksen m.fl (2003), Cooper m.fl (2007), 
Garrett (2011) och Saffer (2010) förespråkar därför tillämpningen av användarcentrerad 
design där fastställd designstrategi, dvs företags och användares behov och mål som 
översatts till identifierade innehålls- och funktionalitetskrav, på så sätt förhåller sig till 
företagets generella varumärkesstrategi. Designstrategin används sedan vid navigering- 
och gränssnittsdesign för att ta fram interaktionsmodell och informationsarkitektur som 
enligt Tidwell (2011), Cooper m.fl. (2007), Garrett (2010) ska vägleda besökaren enligt 
företagets och användarens behov och mål med webbsidan. Nielsen (1993) som påstår att 
ett första utkast av en design aldrig är felfri menar att vägen till en användbar och 
tillfredsställande produkt sker via en iterativ designprocess, där skapandet varvas med 
utvärderingsmoment som enligt Nielsen (1994) samt Molich och Dumas (2008) kan 
utföras med eller utan användare med någorlunda lika resultat. Enligt Nielsen (1993) är 
det ingen garanti att förbättringar identifieras varje iteration, ibland kan till och med fel 
eller försämringar identifieras i samband med att t.ex. nya idéer sätts i produktion och 
utvärderas. Nielsen (1993) påstår att det förmodligen finns ett tak på hur många iterationer 
man bör genomföra innan det blir förgäves, men att det kan krävas åtminstone två till tre 
iterationer då dessa initiala iterationerna har en tendens att visa på mest markanta 
förbättringar. 
 
Denna fallstudie ska göras mot ett företag, i detta fall en billeverantör av varumärket X. 
Billeverantören upplever att många återförsäljares webbsidor idag inte uppfyller 
billeverantörens önskemål och kvalitetskrav gällande funktion och design. Billeverantören 
har varit aktiv i Sverige sedan sent 90-tal och har idag ca 100 återförsäljare respektive 
serviceverkstäder spridda över landet. Av dessa återförsäljare är ett antal exklusiva 
återförsäljare av billeverantörens produkter och tjänster, och andra återförsäljare av flera 
billeverantörers produkter och tjänster. Med denna segmentering följer även olika 
tjänsteutbud som innefattar: ny- och begagnad bilförsäljning, finansiering, service, 
utbildning samt uthyrning. Det breda tjänsteutbudet tillsammans med den breda närvaron 
på marknaden både geografiskt såväl som på webben, samt att återförsäljare besitter olika 
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kompetens vad gäller positionering på webben har medfört svårigheter för billeverantören 
att kontrollera och kommunicera hur återförsäljare, som representanter av varumärket, 
uppfyller billeverantörens strategi vad gäller hur deras varumärke ska positioneras på 
webben och således hur besökaren kommer i kontakt med varumärket på webben. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att komma fram till insikter och förslag på hur företag bör utveckla 
webbsidor som uppfyller både företagets och slutanvändarens mål. 
 
Studien utgår från följande ämnen för att ta reda på hur en sådan process kan gå till: 

• Varumärkesstrategi - Vad är företagets övergripande mål? 
• Designstrategi - Vad är företagets och besökarens behov och mål med webbsidan? 
• Användarcentrerad design - Hur kan designstrategin verkställas med hjälp av en 

användarcentrerad designprocess? 
Med denna utgångspunkt ställs följande frågeställning: 
 

Hur bör företag gå tillväga för att verkställa en designstrategi som stödjer företagets 
varumärkesstrategi på webben? 

 
Utförandet av studien börjar först med att kartlägga domänet för att ta reda på 
billeverantörens och besökarens mål med hjälp av lämpliga metoder, som sedan 
analyseras och översätts till innehålls- och funktionalitetskrav. Därefter börjar det 
skapande momentet av den användarcentrerade designprocessen där identifierade krav blir 
grunden för informationsarkitektur, samt val och placering av gränssnittselement i 
ramverksskisser. Den framtagna interaktiva ramverksskissen ska sedan genomgå 
utvärdering och förädlas till detaljerade bilder till den punkt att identifierade krav uppfylls. 
Parallellt med detta används bilderna för att skapa en interaktiv prototyp. Se Figur 1 nedan 
för tänkt utförande. 

 

 
Figur 1: Tänkt utförande av användarcentrerad studie och verkställande av designstrategi. 
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1.2 Avgränsning 
I denna studie är tre led av aktörer inblandade: en billeverantör, dess återförsäljare, samt 
dess besökare och potentiella konsument. Uppdragsgivaren är en fullservice byrå, vars 
kund är billeverantören (företaget). Uppdragsgivaren räknas därför i denna studie som 
billeverantörens språkrör. Billeverantörens mål är att förbättra sina återförsäljares 
webbsidor i syftet att leda besökaren (slutanvändaren) till att köpa billeverantörens 
produkter och tjänster. Då studien saknar tillgång till tänkt slutanvändare kommer främst 
uppdragsgivarens experter att påverka vilka behov och mål som identifieras. Detta betyder 
att studien riktar sig till billeverantören, då det egentligen är billeverantörens egna behov 
och mål samt dess uppfattning av besökarens behov och mål som kommuniceras i studien, 
och som resten av studien kommer baseras på. 
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2 Bakgrund & Teori 
Teorin för denna studie beskriver först varumärkesstrategi, och hur företag behöver 
tillämpa strategier på webben för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter, för att i 
slutändan undvika ren priskonkurrens. Därefter diskuteras uppkomsten och utvecklingen 
av användarcentrerad design. Då användarcentrerad design tillämpar en icke-linjär 
designprocess som kallas iterativ design följs även en diskussion om nyttan med en sådan 
process i samband med utvärderingsmoment för att förbättra en produkt eller tjänst. Sedan 
förklaras designstrategi och hur detta hänger ihop med varumärkesstrategi, för att visa på 
hur företagets samt dess tänkta slutanvändares behov och mål bildar identifierade krav, för 
att en produkt ska bli framgångsrik. För att verkställa dessa krav diskuteras även 
skapandet av en interaktiv prototyp genom att sammanställa ett ramverk i skissform, som 
ska stödja den tänkta interaktionsmodell och metafor som användaren ska känna igen sig 
vid och följa vid besök av webbsidan. Sist återges en teoretisk modell för utförande av 
studien. 
 

2.1 Varumärkesstrategi 
Ingenhoff och Fuhrer (2010) förklarar i sin studie om positionering och differentiering av 
varumärkesidentitet på webben att företag ställs inför problemet att sälja produkter och 
tjänster som även liknar deras konkurrenters utbud, och att det resulterar i svårigheter att 
vara konkurrenskraftiga, då nytänk inom sälj tenderar att bli kopierat av konkurrenter. 
Som en lösning till detta förklarar Ingenhoff och Fuhrer (2010) att företag måste 
differentiera sig via tillämpning av andra konkurrenskraftiga resurser, och på så sätt 
etablera en position som inte påverkas av priskonkurrens. Denna lösning har fått begreppet 
positionering och förklaras av Uggla (2006) som ett strategiskt sätt att påverka köpbeslut, 
då alla köpbeslut på marknaden tas i relation till någonting annat som är etablerat, och 
bygger på en jämförelse. Även Garrett (2011) och Saffer (2010) påpekar vikten av att 
förstå ett företags varumärkesstrategi och vilja att positionera sig, då exempelvis en 
webbsidas framgång hos slutanvändaren också påverkas av vilka beslut som tagits under 
designprocessen för att styra slutanvändarens interaktion med varumärket. Denna teori 
kallas designstrategi och diskuteras vidare i avsnitt 2.3. Enligt Uggla (2006) påverkas 
strategisk positionering av renodlade konkurrensstrategier (sk varumärkesstrategier eller 
positioneringsstrategier) samt de konkurrenskrafter som bidrar till att forma den 
konkurrens som uppstår mellan segment och grupper på marknaden. Både Uggla (2006) 
och Saffer (2010) hänvisar till Michael Porter (1980) som har definierat tre generella 
konkurrensstrategier som bidrar till att forma spelet på marknaden. Porter (1980), Uggla 
(2006), och Saffer (2010) förklarar dessa som följande: Kostnadsledarskap som bygger på 
att uppnå ekonomiska skalfördelar genom att effektivisera produktion och distribution på 
ett sätt som håller kostnader nere. Differentiering som bygger på att särskilja ett 
erbjudande för att rättfärdiga dess priser. Och slutligen fokusering som bygger på en 
effektiv inriktning mot specifika marknader (sk nischar). Porter (1980) som var först med 
att definiera dessa tre generella strategier menar att företag placerar sig där de enligt 
påverkande konkurrenskrafter anser sig vara starka och konkurrenterna anses svaga. 
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Differentiering som strategi bygger på ett ledarskap av något slag som skapar en positiv 
upplevd skillnad, ett mervärde, i jämförelse med konkurrenter (Uggla, 2006). Både Uggla 
(2006) och Garrett (2011) säger att det rent teoretiskt behöver finnas grund till 
differentieringen, t.ex. teknisk innovation i form av forskningsförsprång eller avancerad 
design och formgivning, eller en stark varumärkesidentitet som bygger på kunds 
medvetande och lojalitet. Varav den upplevda skillnaden kan innebära eller vara ett 
resultat av starkare närvaro på webben. Polach (2005) beskriver hur företags webbsidor 
har blivit ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra och positionera sig. Polach (2005) 
förklarar också att det kan vara svårt att definiera analysenheter hos webbsidor då 
hierarkin och kopplingen mellan sidor och element kan variera, vilket har varit 
anledningen varför tidigare studier har fokuserat på relativt avgränsade innehållsanalyser 
som mission- och visionpåståenden. I syftet att studera och förbättra positionering på 
webben har bl.a. Polach (2005) analyserat “Om företaget”-sidan hos 20 Fortune 500-
företags webbsidor. Polach (2005) kom fram till slutsatsen att de flesta företag inser de 
hinder som uppstår vid kommunikation via webben och att de kunde förbättra sina 
webbsidor genom att tillämpa ett mer användarcentrerat tillvägagångssätt för att skapa mer 
övertygande argument och ökad interaktivitet, för att presentera mer relevant information 
till sina användare. Chun och Davies (2000) utförde en jämförelseanalys av mission- och 
visionpåståenden hos Fortune 500-företags webbsidor inom IT, bank, och 
specialiståterförsäljare, genom att använda etablerade dimensioner för 
varumärkesidentitet. Chun och Davies (2000) kom fram till att de flesta företagen 
använder mission- och visionpåståenden som ett sätt att positionera sig och förmedla sitt 
budskap, utöver det material som annars visas på webbsidan. Dock visade analysen att 
bristen på identitetsattribut i påståendena bidrog till otillräcklig differentiering gentemot 
konkurrenter. Ingenhoff och Fuhrer (2010), som refererade till Chun och Davies (2000), 
utförde en liknande jämförelseanalys av 63 företags mission- och visionpåståenden för att 
ta reda på hur varumärkesidentiteter positionerar och differentierar sig på webben, där 
resultatet av de analyserade påståendena visade att företag positionerar sig gentemot 
konkurrenter inom samma industri med liknande attribut som referensram och att detta i 
slutändan hämmar deras försök att vara unika. Abdullah m.fl. (2013) som refererade till 
ovanstående studier, utförde en jämförelseanalys av mission- och visionpåståenden hos 
300 malaysiska, samt 214 singaporianska företags webbsidor, för att se hur asiatiska 
företag positionerade sig enligt samma etablerade identitetsdimensioner. Även Abdullah 
m.fl. (2013) kom fram till att majoriteten av företagens webbsidor misslyckades med att 
använda sina identitetsattribut för att differentiera sig på både den asiatiska samt den 
globala marknaden. Ovannämnda studier har fokuserat på att analysera specifika 
påståenden som är tillgängliga för att attrahera besökare av olika slag. Enligt Polach 
(2005) har dessa påståenden varit relativt enkla att hitta och analysera, i jämförelse med 
andra analysenheter för hur väl varumärkesstrategi kan tillämpas på webben. 
 

2.2 Iterativ designprocess 
I Gulliksens m.fl. (2003) studie för att ta fram principer för användarcentrerad design 
förklaras att konceptet användarcentrerad design inte har fått en enad definition. Som följd 
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av detta råder en stor variation av tillämpade utföranden, vilket kan leda till sämre kvalitet 
samt användbarhet hos den resulterande produkten, såväl som missförstånd kring 
effektiviteten i att tillämpa användarcentrerad design. För att definiera användarcentrerad 
design bör man gå tillbaka till dess rötter - interaktionsdesign - som Cooper m.fl. (2007) 
definierar som utövandet av att designa interaktiva digitala produkter, miljöer, system, och 
tjänster, med fokus på att designa beteende. Saffer (2011) ser interaktionsdesign som en 
konst, snarare än en vetenskap trots att fåtal regler har testats och stannat, och är 
kontextuell i sin natur: det löser specifika problem under ett speciellt förhållande med 
tillgängligt material. Saffer (2011) förklarar att likt andra tillämpningsområden är 
metoderna som ingår i interaktionsdesign många och används efter vad som anses bäst för 
stunden, samt att det i nuläget råder ett stort fokus på användarcentrerad design, där 
produkter tas fram med hänseende till användaren. Saffer (2011) och Cooper m.fl. (2007) 
berättar om skiftet mot interaktionsdesign som härstammar ur 80-talets fokus på 
människa-dator-interaktion (MDI), och som skedde när designers och systemvetare 
började ifrågasätta det faktum att programmerare stod för gränssnittsdesignen för 
datorsystem. Saffer (2011) förklarar att med förbättrad teknik ökade förståelsen för design, 
och MDI-rörelsens mjukvarudesignfokus började då att kretsa kring användaren istället 
för datorn och blev med tiden mer känt som användarcentrerad design. Cooper m.fl. 
(2007) som pratar om samma rörelse för användarcentrerad design, men ur ett sk 
målcentrerat perspektiv, förklarar uppkomsten av användarcentrerad design som ett 
resultat av tidigare otillräckliga designprocesser där följande tre konsekvenser uppstått: 
otillräcklig kunskap om användaren, intressekonflikter mellan att tillfredsställa 
användarbehov och konstruktionsprioriteringar, och slutligen bristen av en process för att 
förstå människans behov som stöd för att utveckla passande produktform och beteende. 
Cooper m.fl. (2007) påstår likt Gulliksen m.fl. (2003) att de flesta teknologi-baserade 
företagen inte har en tillräckligt bra process för att designa användarcentrerat och fortsätter 
med att även de som har lyckats använda en sådan process, stöter på frågor som 
härstammar ur en traditionell approach vid angripande av problem gällande undersökning 
och design. Gulliksen m.fl. (2003), Saffer (2011) och Cooper m.fl. (2007) syftar på 
liknande problem som exempelvis hur datan från en enkätinsamling används då fokuset 
borde ligga på användarens mål och beteende när de använder en produkt, snarare än att 
fokusera på att sälja en produkt och/eller dess funktionalitet. Coopers m.fl. (2007) 
förklaring av målcentrerad design stämmer i stora drag överens med Saffers (2011) och 
Garretts (2011) förklaring av användarcentrerad design, dvs samtliga pekar mot en 
synonym beskrivning. Samtliga trycker på hur filosofin bakom användarcentrerad design 
helt enkelt är att användaren och dess mål är viktigast och att designers bör fokusera på 
vad användaren har för mål och hur dessa i slutändan ska uppnås. Enligt Garrett (2011) 
utövas detta inom användarcentrerad design genom att skapa engagerande och effektiva 
användarupplevelser där konceptet är simpelt: Ha användaren i åtanke genom varje steg i 
produktutvecklingen. Även Garrett (2011) förklarar här att detta simpla koncept kan 
innebära ett komplext utförande då målet bör vara att hela användarupplevelsen är 
resultatet av medvetna designbeslut, likt Saffers (2010) och Coopers m.fl. (2007) 
förklaring av den kontextuella natur som medföljer användarcentrerad design. Garrett 
(2011) menar att kompromisser realistiskt sett kommer spela in i utförandet, men att en 
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användarcentrerad designprocess har syftet att minimera misstag. Cooper m.fl. (2007), 
Saffer (2010), och Garrett (2011) förklarar, i olika utsträckning och detalj med hänseende 
till tekniker, att användarcentrerad design kombinerar tekniker för etnografi, intervjuer 
med inblandade som exempelvis experter och stakeholders, marknadsundersökning, 
detaljerade användarmodeller i form av exempelvis personas, scenariobaserad design, och 
en mängd interaktionsprinciper och mönster. Cooper m.fl. (2007) påstår att ett 
målcentrerat (dvs användarcentrerat) tillvägagångssätt på så sätt producerar lösningar som 
tillfredsställer användarens behov och mål, medan även organisationens och produktens 
mål adresseras. Det kan hända att olika användarcentrerade ramverk inte använder exakt 
samma benämningar eller metoder, och inte heller exakt samma antal steg eller ordning 
för att uppnå detta, men de har trots detta samma användarcentrerade syfte som enligt 
Cooper m.fl. (2007), Saffer (2010), Garrett (2011), och Nielsen (1993) bäst utförs i en 
iterativ designprocess för att främja förbättrad förståelse och design. 

2.2.1 Iterativ design 
En produkt som ska tas fram i syftet att exempelvis tillhandahålla tjänster bör varva 
designfaser med utvärderingar för att se om produkten uppnår de behov och mål som 
fastställts. En sådan process är således på många sätt icke-linjär i sin natur, men enligt 
Stickdorn & Schneider (2011) är det trots detta möjligt att i detta syfte utforma och följa 
en struktur. Denna struktur är vad som kallas iterativ och innebär att varje steg i 
designprocessen kan behöva omarbete för att förädla framtagen design. Omarbetet är en 
viktig komponent i detta och kommer i samband med utförandet av utvärderingsmetoder, 
då det ska medföra att åtgärder vidtas i syftet att lära från tidigare beslut samt förädla 
framtagen design. Enligt Nielsen (1993) är det istortsett omöjligt att designa ett 
användargränssnitt utan användbarhetsbrister som första resultat, även om experter utför 
arbetet, och förespråkar därför tillämpande av iterativ design vid framtagande av nya 
produkter. I en jämförelseanalys av mätbar förändring i användbarhet hos fyra olika 
produkters gränssnitt kom Nielsen (1993) fram till slutsatsen att en iterativ designprocess 
bör bestå av minst två iterationer (tre designversioner). Anledningen till denna slutsats var 
att resultatet av jämförelsen av fallstudier visade på en genomsnittlig förbättring i 
användbarhet på 38 procent, där ett gränssnittselement oftast behövde omdesignas mer än 
en gång för att uppnå tillfredsställd användbarhet. Nielsen (1993) påpekar också att den 
höga förbättringen i användbarhet gäller just de diskuterade fallstudierna, och är självklart 
något som beror på produkt och utvärderare. Även antalet iterationer och taket för 
förbättring av dessa varierar och kan ge olika resultat. Detta innebär exempelvis att en 
designprocess som genomgår en tredje iteration kan ge sämre resultat än föregående 
iteration, då nya designelement kan ge upphov till nya identifierade problem. Ett 
gemensamt mönster för de fyra fallstudierna var dock att initiala iterationer identifierade 
katastrofala problem som gjorde att användare inte kunde gå vidare i exempelvis 
respektive användargränssnitt (Nielsen, 1993). Iterationerna genomgår oftast ett 
reflektionsmoment, där utvärdering av användargränssnitt främst sker genom empiriska 
metoder (Nielsen, 1994). Av de sju metoder för användbarhetsinspektion som Nielsen 
(1994) redogör är heuristisk utvärdering den mest informella där användbarhetsexperter 
bedömer om varje gränssnittselement följer etablerade heuristiska principer. En annan 
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utvärderingsmetod, som också kan dra nytta av personas, är en sk pluralistisk genomgång 
(eng. pluralistic walkthrough) då denna är en form av gruppgenomgång där scenarion gås 
igenom stegvis och inblandade diskuterar gränssnittselement. Enligt Nielsen (1994) kan 
det bli tidskrävande och kostsamt att rekrytera tillräckligt många användare för att m.h.a. 
användartest testa samtliga versioner av en utvecklande design, vilket lett till att 
informella metoder som användbarhetsinspektion blivit ett kostnadseffektivt alternativ. I 
Molich & Dumas (2008) studie för att undersöka hur användbarhetsinspektion och 
användbarhetstester skiljer styrks även Nielsens (1994) påstående, då Molich & Dumas 
(2008) påstår att det inte finns någon större skillnad mellan dessa metoder gällande 
identifierade problem. 
 

2.3 Designstrategi 
Designstrategi är enligt Saffer (2010) produkt- och projektplaneringen som tar plats i 
början av en designprocess. Saffer (2010) och Miaskiewicz & Kozar (2011) förklarar att 
målet att designa en produkt för alla, överallt, för all framtid inte är realistiskt. Innan man 
designar något är det viktigt att bestämma vad som ska designas och varför. Lika viktigt är 
det att bestämma vad som inte ska designas. Man måste enligt Saffer (2010) förstå vad 
värdet av en föreslagen produkt är - både för användaren och för den sponsrande 
organisationen. Man måste ta reda på hur denna produkt ska passa in, eller till och med 
omdefiniera dess produktkategori, och hur produkten differentierar sig själv från andra 
produkter på marknaden. Saffer (2010) menar att detta är essensen av designstrategi. 
Saffer (2010) förklarar att designstrategi, tillsammans med undersökning (eng. design 
research), hjälper organisationer bestämma vad för produkt som ska tas fram på både kort 
och lång sikt, och borde vara det första steget oavsett designprocess. Att börja processen 
utan att veta vad och varför något ska byggas är ett recept för seriösa svårigheter i senare 
skeden av projektet. Designstrategi förser designers med ett ramverk som på så sätt 
rättfärdigar hur resurser bör spenderas. Enligt Saffer (2010) utgår designstrategi från 
frågeställningen “Vad för produkt ska tas fram som möter både organisations behov och 
kunds behov?” och “Hur ska denna lösning ta form? Som en widget eller något helt 
annorlunda?”. På så sätt undviks den felaktiga och ibland för enkla frågeställningen “Låt 
oss designa denna nya widget” som enligt Saffer (2010) och Garrett (2011) kan leda till ett 
arbete som aldrig slutförs. Saffer (2010) säger slutligen att medan många organisationer 
tar in designers först efter designstrategin har fastställts är det viktigt för designers att 
förstå designstrategin, av ovannämnda anledningar, innan designarbete påbörjas. 

2.3.1 Behov och mål 
Enligt Garrett (2011), Cooper m.fl. (2007), och Saffer (2010), gäller i första steget av en 
användarcentrerad designprocess att designers bildar en förståelse för både 
organisationens mål samt användarens behov och mål. Saffer (2010) kallar momenten som 
bygger upp fastställandet av en designstrategi för undersökning, observation och analys, 
vilket är en sk kartläggning eller utforskning av domänet. För att börja förstå 
organisationsmål menar Saffer (2010) att det är viktigt att förstå dess varumärkesidentitet 
och hur organisationen vill positionera sig (se avsnitt 2.1), och görs oftast i samband med 
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intervjuer med experter (eng. subject matter experts - SMEs) och intressenter samt med 
marknadsundersökningar. Garrett (2011) förklarar även att det i detta skede är viktigt att 
även användarens behov och mål identifieras, och görs oftast i samband med metoder som 
fokuserar på marknaden, kontexten och användaren. Den insamlade datan kan sedan 
användas för att analyseras och grunda en förståelse för målgruppen i form av persona. 
Personas har enligt Goodwin (2009) samt Miaskiewicz och Kozar (2011) syftet att 
visualisera målgruppen och dess mål, där ett välformulerat persona innehåller ett passande 
namn, en beskrivning där varje menings innebörd är relevant, samt listade mål som 
åtminstone till viss del syftar till att uppnås i produkten. Ett persona är således en fiktiv 
beskrivning av den tänkta användaren, och kan komma att användas i olika delar av en 
användarcentrerad process, som att exempelvis fokusera på användaren och dess mål 
genom att kommunicera detta inom designteam eller till stakeholders/intressenter 
(Miaskiewicz & Kozar, 2011). Goodwin (2009) diskuterar även olika sorters personas som 
tas fram för olika ändamål, där ett primärt persona bör tillfredsställa de vanligaste målen 
med att använda en produkt, till skillnad från exempelvis ett sekundärt persona som tas 
fram när avvikande beteenden identifieras hos användare som kan komma att kräva 
mindre ändringar i produkten för att tillfredsställa dessa. I Miaskiewiczs och Kozars 
(2011) studie om fördelar med att använda personas för att kommunicera användarbehov 
framgår att användningen av persona har fått en del uppmärksamhet i användarcentrerad 
litteratur sedan Cooper först introducerade metoden i sin bok “The inmates are running the 
asylum”  1999. Både Goodwin (2009) och Cooper m.fl. (2007) tar upp vikten av 
användningen av personas inför kravdefinieringsmoment, där Cooper m.fl. (2007) menar 
att sk god design endast har betydelse för en person som ska använda en produkt i något 
syfte, och att syfte på så sätt inte kan existera utan personer. Dock råder det enligt 
Miaskiewicz och Kozar (2011) brist på empirisk data samt grundliga studier kring persona 
som metod. Genom att redogöra en lista på de olika fördelarna med att använda persona i 
designprocesser som rapporterats i modern litteratur visar Miaskiewicz och Kozar (2011) 
på hur modern litteratur misslyckas med att komma fram till en enad vy av framstående 
och universala fördelar med personas. Miaskiewicz och Kozar (2011) lägger även till att 
de citerade fall där personas använts har rapporterat specifika fördelar som framgått i 
förstahands upplevelser eller tolkningar av andras upplevelser. Miaskiewicz och Kozar 
(2011) visade, enligt en koncensus bildad av 19 yrkesverksamma experter, på tre 
signifikanta fördelar som identifierades och diskuterades i studien. Den första signifikanta 
fördelen var att personas hjälper till att belysa målen i en levande kontext genom att dessa 
integreras som drivande kraft i designprocesser och på så sätt komma över 
kommunikationsgapet mellan designer och användare, vilket har varit ett problem med 
användarcentrerade processer enligt Cooper m.fl. (2007) och Gulliksen m.fl. (2003). Den 
andra signifikanta fördelen var att förhindra självrefererande design, och slutligen den 
tredje fördelen som var att användning av persona utmanar antaganden. För att vara säker 
på att framtagna personas stämmer överens med verkligheten är det viktigt att validera 
dessa genom att stämma av dessa med experter. Därför rekommenderar Goodwin (2009) 
att samla på så mycket bakgrundsinformation och stakeholderdelaktighet i 
intervjuplaneringen som möjligt, och att hålla utkik efter oväntade händelser i 
kartläggningsfasen. 
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2.3.2 Innehålls- och funktionalitetskrav 
Efter att ha bildat en förståelse för det strategiska syftet med webbsidan, i form av både 
företagets samt användarens behov och mål, menar Garrett (2011) och Cooper m.fl. 
(2007) att man kan gå vidare med att bestämma exakt vad som ska skapas. Garrett (2011) 
förklarar ur sitt perspektiv på användarcentrerat ramverk att strategi blir till omfattning 
(eng. scope) när dessa behov och mål ska översättas till vad Garrett (2011) och Cooper 
m.fl. (2007) definierar som specifika krav på innehåll (dvs produktens informationskrav), 
och funktionalitet (produktens funktionella krav) som ska vara tillgängligt för användaren. 
Enligt Garrett (2011) har dessa två grupper av krav olika påverkan på varann då 
exempelvis ett specifikt innehållselement behöver visas med hjälp av någon form av 
funktionalitet, och vice versa gäller att funktionalitet kan behöva innehåll som visar på vad 
som utförs. En annan viktig aspekt för framtagande av krav är att veta hur innehåll ska 
underhållas och som en följd av detta hur ofta det behöver underhållas, då detta i 
slutändan speglar hur en webbsida uppfyller användarens behov. För att lättare ta fram 
dessa krav är det här användningen av personas kommer in - genom att sätta dessa 
personas i sk kontextscenarion. Goodwin (2009) definierar ett målinriktat kontextscenario 
som en kort och välformulerad beskrivning av hur ett persona agerar i en given situation 
för att uppnå dess mål i utförandet av en specifik process hos den framtida produkten eller 
tjänsten. Genom att använda detta perspektiv för att förstå användarens mål och agerande 
kan man ta denna information och översätta detta till hur specifika krav ska stödja detta 
agerande. Cooper m.fl. (2007), Saffer (2010), Garrett (2011) och Miaskiewicz och Kozar 
(2011) menar att krav definieras för att veta exakt vad som ska tas fram, och för att veta 
exakt vad som inte ska tas fram. Denna fas i designprocessen är till för att ta fram 
kravlistor vars uppgift är att driva ut ambiguitet ur designprocessen, och på så sätt 
förebygga att en projektplan går ur styr (Garrett, 2011). 
 

2.4 Ramverk 
En del av att förstå den större bilden av en webbsida är att bestämma vilket sk ramverk 
den bör följa. Saffer (2010) förklarar att varje produkt behöver ett ramverk: en faktisk eller 
metafysisk struktur som definierar produkten och integrerar innehåll och funktionalitet till 
en samlad helhet som leder användaren till dess mål. Utan denna struktur menar Saffer 
(2010) att slutprodukten, exempelvis en informativ webbsida, kan upplevas 
osammanhållen och svåranvänd. Enligt både Garrett (2011) och Cooper m.fl. (2007) är det 
i detta skede som skiftet, från de abstrakta problemen angående strategi (behov och mål – 
avsnitt 2.3.1) och omfattning (funktionalitets- och innehållskrav – avsnitt 2.3.2), till de 
mer konkreta faktorerna kommer in där användarupplevelsen bestäms. Denna gräns 
mellan abstrakt och konkret kan vara svårdefinierad då besluten i detta plan fortfarande 
har en konceptuell natur.  Garrett (2011) delar upp detta plan i två huvudsakliga domän - 
interaktionsdesign som i världen av traditionell mjukvaruutveckling varit disciplinen att 
skapa en strukturerad användarupplevelse baserat på möjliga användarbeteenden och hur 
de kan styras, och informationsarkitektur som stått för den strukturerade 
användarupplevelsen inom innehållsutveckling (eng. content development) och fokuserar 
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på organisering, gruppering, ordning, samt presentation av innehåll. Cooper m.fl. (2007) 
visar på hela skapandemomentet genom att dela upp denna i sex steg, varav de fyra första 
leder till ramverksskiss som resultat. Dessa steg är att först bestämma formfaktor och 
hållning, och eventuellt inputmetoder (exempelvis tangentbord, mus, touchskärm, röst), 
därefter definieras val av gränssnittselement och dess mönster, sedan bestäms 
grupperingar och hierarki för att organisera information, och sist för ramverksdesign att ta 
fram högnivåsketcher. Även om Cooper m.fl. (2007) i jämförelse med Garrett (2011) delar 
upp det skapande momentet i annorlunda delar så är gemensamt för de två att det i 
skapande momentet av designprocessen bestäms vad för interaktionsmodell webbsidan 
ska ha, genom att bestämma: webbsidans sk metafor (om webbsidan ska spegla en miljö 
som är verklig eller som användaren känner igen sig i), hållning och struktur (som ska 
stödja presentation av innehåll), och sedan hur informationen ska visas för att stödja 
användaren, och som kombinerat med navigerings- och gränssnittsdesign bildar en 
ramverksskiss som sedan kan användas för förädling till prototyp. 

2.4.1 Navigering- och gränssnittsdesign 
För att stödja den interaktionsmodell som valts ut behövs gränssnittsdesign och 
navigeringsdesign. Detta kombinerat ska slutföra arbetet av att ta fram vad Garrett (2011) 
och Cooper m.fl. (2007) kallar ramverksskiss (eng. framework sketch eller wireframe) - 
enkla skisser bestående av rektanglar, namn, och enkla beskrivningar på förhållande 
mellan funktionella områden. Gränssnittsdesign handlar enligt Garrett (2011) om att välja 
rätt gränssnittselement för den uppgift användaren försöker utföra, och att arrangera dessa 
på skärmen på ett sätt som användaren förstår och har lätt för att använda. Garrett (2011) 
påstår att lyckade gränssnitt tillåter användaren att snabbt hitta vad som är relevant och 
viktigt. På samma gång är det en stor utmaning att designa bort det onödiga, dvs de 
aspekter användaren ej behöver, genom att reducera synlighet eller ta bort dessa helt och 
hållet. Detta löses enligt Cooper m.fl. (2007) i ramverksskissen, genom att ta fram layout 
där gränssnittselement grupperas och följer en viss hierarki av information och påbörjas 
enklast genom att utgå från initiala kontextscenarion, så länge användarens mål uppfylls, 
och på så sätt jobba sk skärmbaserat. Enligt Cooper m.fl. (2007) är meningen med detta att 
man genom att utgå från ett ramverk ur top-downperspektiv får möjligheten att utforska 
variationer i hur man presenterar information och funktionalitet, och om nödvändigt utföra 
totala förändringar i detta anseende. 
 
Navigeringsdesign 
Garrett (2011) tar upp de vanligt förekommande navigeringssystemen och menar att de 
flesta webbsidor förser användaren med fler navigeringssystem för att användaren ska 
navigera på ett lyckat och varierat sätt. Dessa navigeringssystem kan definieras på flera 
sätt vid jämförelse enligt vad som redogjorts av Garrett (2011) och Tidwell (2011), där 
den generella kategoriseringen är som följer: global navigering som innebär full tillgång 
till samtliga delar på webbsidan, lokal navigering som låter användare navigera till vad 
som finns i närheten som exempelvis sk breadcrumb, supplementär navigering som låter 
användare navigera till relaterad information m.h.a. genvägar, kontextuell navigering 
(även kallat inline navigering) som innebär inbäddad navigering via ex. länkar i text på en 
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sida, sitemap som oftast är en sida som visar på två nivåer av informationshierarkin men 
som också kan visas i exempelvis footer, och slutligen hövlighetsnavigering för tillgång 
till saker användaren inte behöver ofta men som ändå är till hjälp. Samtliga 
navigeringssystem har olika påverkan på informationshierarkin och bra val samt 
användning av dessa ska enligt Tidwell (2011) hjälpa användaren veta vart de är, vart de 
ska härnäst, och hur de tar sig dit från denna plats (dvs vägvisningsfunktionalitet). 
 
Gränssnittsdesign 
Cooper m.fl. (2007) förklarar att en kritisk faktor i översättningen av krav till funktionella 
element (tillsammans med hur dessa grupperas och utforskas mot scenarion) är 
tillämpningen av interaktionsprinciper och specifika interaktionsmönster. Tidwell (2011) 
presenterar och beskriver följande gränssnittselement för att stödja de behov och mål som 
identifierats (utan inbördes ordning): (1) Uppvisning (ex. utvald huvudartikel), sök och 
bläddra används när en sida visar långa listor av information som kan behöva bläddras och 
söka igenom. (2) Nyhetsflöde som används när en sida använder flera 
kommunikationskanaler som t.ex. bloggar, e-mail, eller sociala uppdateringar för att 
leverera lägligt innehåll till användare. (3) Bildhanterare för när användare arbetar med 
listor eller samlingar med bilder eller dylikt. (4) Instrumentbrädor för sidor som hanterar 
inkommande flöde av information och när det gynnar användaren att se över denna 
information (ex. information från affärshändelser). (5) Canvas och palett som är ett typiskt 
mönster för grafiska redigerare. (6) Wizard för gränssnitt med uppgifter som kan vara 
komplicerade eller ta lång tid att uföra. (7) Inställningshanterare för sidor med 
inställningsalternativ. Och slutligen (8) Meta-mönster som kan tillämpas på tidigare 
nämnda mönster i listan och inkluderar användandet av: (9) Alternativa vyer för att visa 
innehåll på fler än ett sätt. (10) Fler arbetsytor ifall användare vill se mer än en sak, 
instans, eller dokument samtidigt, och (11) Flernivåhjälp för att erbjuda användaren hjälp 
på olika sätt. Enligt Cooper m.fl. (2007) bildar dessa element tillsammans med mönster 
som uppstår ur gestaltlagarna: närhet, likhet, kontinuitet, och stängdhet - mönster för 
navigering och layout. Tidwell (2011) som främst diskuterar gränssnittsdesign fortsätter 
likt Cooper m.fl. (2007) med att förklara hur det är viktigt att förstå den större bilden av 
hur interaktionen ska ske. Denna bild eller interaktionsmodell ska via text och bild, på 
bästa möjliga sätt, leda användaren för att uppnå dess mål. Tidwell (2011) som i sin 
diskussion om gränssnittsdesign följer tillvägagångssätt som redogjorts av Cooper m.fl. 
(2007) och Garrett (2011) vad gäller skärmbaserad informationsgruppering, menar att de 
flesta appar och webbsidor består av kombinationer av dessa av ovannämnda 
interaktionsmönster. Tidwell (2011) använder exemplet att en webbsida kan visa en 
huvudartikel (1), en lista med fler artiklar (2), med en wiki för medlemmar att skapa sidor 
(3), och ett registreringsformulär för nya medlemmar (4). Var och en av dessa delar av 
sidan bör utformas m.h.a. mönster och verktyg som följer den organiserande principen. 
Resultatet efter den skapande fasen är en ramverksskiss som kan testas och utvärderas 
m.h.a. exempelvis inspektioner med experter (se avsnitt 2.2.1), vilket eventuellt kan leda 
till förbättringar genom att iterera processen tills produkten uppfyller mål och krav. 
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2.5 Teoretisk modell 
Denna studie kommer utgå från en användarcentrerad designprocess där företagets egna 
samt företagets perspektiv av besökarens mål är i fokus. Först kommer domänet kartläggas 
där intervjuer med experter från uppdragsgivaren av denna studie utförs. Målet med dessa 
intervjuer är att utveckla insyn i företagets varumärkesstrategi samt ge en tydlig inblick i 
vad deras målgrupp är. I denna kartläggning ska även en expertinspektion göras på 
befintliga återförsäljares webbsidor där billeverantörens varumärke X representeras, i 
syftet att bilda en förståelse för hur återförsäljare förhåller sig till företagets 
varumärkesstrategi. Ur denna datainsamling kommer ett persona tas fram som ska 
representera användaren och på så sätt främja ett användarcentrerat fokus för att slutligen 
ta fram organisationens behov och mål med produkten. Dessa behov och mål representerar 
företagets förväntningar, då användare ej kommer delta i studien, och ska sedan med hjälp 
av kontextscenarion översättas till innehålls- och funktionalitetskrav, som i ett samlat 
begrepp kallas designstrategi. När designstrategin har tagits fram börjar det skapande 
momentet där identifierade krav blir grunden för interaktionsdesign (att designa hur 
användaren ska interagera med webbsidan och dess innehåll) och informationsarkitektur 
(att designa strukturen på hur innehållet ska visas). Dessa områden överlappas av varandra 
och ska verkställas i skärmbaserade ramverksskisser med hjälp av val och placering av 
gränssnittselement. Under den iterativa processens gång kommer ramverksskisserna 
genomgå ett antal avstämningar med experter i form av pluralistisk genomgång för att se 
om dessa följer designstrategin, och kommer slutligen resultera i en interaktiv prototyp. Se 
Figur 2 för överblick av teoretisk modell. 
 

 
 

Figur 2: Teoretisk modell där den övergripande varumärkesstrategin ska stödjas av användarcentrerad 
design. Den användarcentrerade designprocessen består i sin tur av fastställande av designstrategi och 

verkställande genom iterativ design där framtaget ramverk förädlas till interaktiv prototyp. 
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3 Metod 
Detta kapitel förklarar valet och utförande av metoder för datainsamlingen. Syftet med 
studien är att undersöka hur företag kan tillämpa varumärkesstrategi och 
användarcentrerad design på webben, där fokus främst ligger på företagets behov och mål 
(se avsnitt 1.2). Som ett resultat av den relativt korta tidsplanen för att utföra studien har 
metoder med minimal inblandning av användare valts. I själva verket har inga tänkta 
slutanvändare eller representanter av denna blandats in i studien, utöver en 
användarmodell i form av persona. Istället har uppdragsgivare, som även de agerar 
designteam för kunds räkning, bidragit med expertinsikter samt att kommunicera 
företagets åsikter och synpunkter i vad de söker. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Denna studie tillämpar en induktiv ansats som enligt Johansson (2011) innebär att: 
teoretiska satser verifieras genom att ange under vilka villkor det är korrekt att från en 
uppsättning singulära satser nå fram till en generell sats. Studien nyttjar teorier som 
diskuterats i kapitel 2 för att samla in data och sedan verkställas i designarbetet, och utgår 
på så sätt ur ett pragmatiskt perspektiv där metoderna som valts har ansetts vara lämpliga 
för utförandet. Med metodval följer även att insamlad data jämförs och tolkas på olika 
sätt. Enligt Johansson (2011) kategoriseras metoder som antingen: kvantitativa (besvarar 
hur mycket), eller kvalitativa (vad för slags karaktär något har). Metoderna i denna studie 
är av antingen kvantitativ eller kvalitativ natur där den analyserade datan används som 
underlag i det användarcentrerade och iterativa designarbetet. Metodvalen motiveras 
ytterligare i respektive avsnitt. 
 

3.2 Intervjuer och persona 
För att påbörja fastställandet av designstrategi, alltså billeverantörens och besökarens 
behov och mål samt innehålls- och funktionalitetskrav, behövs först att man tar reda på 
billeverantörens varumärkesstrategi. Kvalitativa intervjuer har därför utförts enligt 
induktivt tillvägagångssätt (se avsnitt 3.1) för att bilda förståelse för billeverantörens 
varumärkesstrategi gentemot konkurrenter och målgrupp (se avsnitt 2.1). Den analyserade 
datan från dessa intervjuer ska sedan tillsammans med expertinspektionen fastställa 
designstrategi genom att först besvara varför billeverantören och besökaren behöver 
produkten i form av behov och mål, varav besökarens behov och mål ska representeras av 
ett persona (se avsnitt 2.3.1). Därefter används det fiktiva personat i kontextscenarion där 
personat kommer i kontakt med produkten och dess konceptuella metafor som ska spegla 
personats resa genom kontakt med återförsäljare, och slutligen bestämma vad detta ska 
vara för produkt i form av innehålls- och funktionalitetskrav (se avsnitt 2.3.2). De 
framtagna kraven ska sedan vara grunden inför skapandet av prototypen som i denna 
studie är en informativ webbsida. Detta är alltså det första stadiet i att ta fram en produkt 
enligt en användarcentrerad designprocess. 
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Urval 
Som start på utforskningsfasen har intervjuer utförts med tre experter (se avsnitt 2.3.1) hos 
uppdragsgivaren. Dessa informanter (som i studien nämns enligt deras initialer) har, i 
olika befattningar, varit inblandade i samarbetet med billeverantören för att utveckla och 
verkställa dess varumärkesstrategi hos den svenska marknaden. Den första experten, A.P., 
agerar kontaktperson hos uppdragsgivaren för studien gentemot billeverantören, och är 
ansvarig för webbutveckling. Den andra experten, E.W., är ansvarig för produktion av 
material som billeverantören kommunicerar ut till den svenska marknaden och jobbar på 
så sätt nära billeverantören gällande varumärkesstrategi gentemot billeverantörens 
målgrupp för privatperson. Den tredje experten, P.H., är ansvarig för tjänstebilområdet 
och varumärkesstrategi gentemot företag, vilket har varit relevant trots att studien utförts 
ur billeverantörens och experters perspektiv gentemot billeverantörens målgrupp för 
privatperson. 
 
Genomförande 
Samtliga intervjuer påbörjades med kontakt via e-post. Första konversationen hölls med 
A.P. som inledningsvis gav en överblick av problemområdet via e-post (se Bilaga A) och 
efter kort diskussion över både e-post och telefon fastställdes den avgränsning som studien 
följer. Därefter bokades tid för en första träff med A.P. hos uppdragsgivarens kontor och 
varade ca 30 min, där diskussion om problemområdet tog plats genom öppna frågor i 
syftet att tillåta ett bra flöde på diskussionen. Då A.P. som är kontaktperson i studien hade 
bra övergripande förståelse för problemområdet fick diskussionen drivas av frågor kring: 
vad som hänt hittills i samarbetet mellan uppdragsgivare och kund (för att få en inblick i 
deras samarbete överlag), hur de försökt hantera problemområdet (för att ta reda på vad de 
haft för framgång i problemfrågan), samt vilka experter hos uppdragsgivaren som jobbat 
nära med kunden (för att ta reda på vem som kan förklara problemområdet ytterligare för 
en grundlig utforskning (se avsnitt 2.3.1). Efter mötet togs emot tidigare framtagna 
guidelines och skisser som var avsedda för billeverantörens återförsäljare att förhålla sig 
till när de presenterar information och material på webbsida (hålls utanför studien p.g.a. 
hemlig/känslig information), samt lista på fler experter som inkluderade: E.W. (ansvarig 
för produktion och varumärket i vardagen), P.H. (ansvarig för tjänstebilsområdet och 
köpresa för dess målgrupp), samt Å.S. (UX-ansvarig). Till dessa experter påbörjades 
sedan kontakt. Först via e-post där målbild för 2016 togs emot från E.W. (se Bilaga B), 
och därefter bokades telefonintervju med E.W samt intervju hos uppdragsgivarens kontor 
med P.H. Vidare kontakt med Å.S. planerades senare inför prototypframtagning. 
Telefonintervjun med E.W. (se Bilaga B) förbereddes med en genomgång av 
billeverantörens målbild för 2016, som togs fram av fullservice byrån i samarbete med 
billeverantören år 2013. I denna målbild förklarades: (1) vilka som ingår i målgruppen 
privatperson samt den tänkta tillväxtmålgruppen, (2) vad konsumenten och varumärket 
associeras till, samt hur varumärket positioneras gentemot konkurrenter idag och var de 
vill positionera sig 2016, (3) hur varumärket bör kommuniceras i text och bild för att visa 
på ett enhetligt uttryck och attrahera den tänkta målgruppen, och slutligen (4) kundens 
köpresa, dvs de olika stadier som målgruppen privatperson befinner sig i vid kontakt med 
billeverantörens återförsäljare (se Bilaga B). Telefonintervjun med E.W. varade i ca 20 
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min och fokuserade på målgruppen och kort om köpresan då denna information skulle 
lägga grund för personat (se Bilaga E) att fortsätta den användarcentrerade designen kring 
(se avsnitt 2.3.1). Här diskuterades: (1) hur de kom fram till målbilden (för att ta reda på 
källinformation), (2) varför målgruppen delats in i specifika segment och vilken av dessa 
som är aktuell för studien (för tydligare förklaring av målgrupp), (3) om denna målbild har 
förändrats de senaste två åren (för att försäkra att informationen fortfarande är aktuell), 
samt (4) vilken ålder som är aktuell hos målgruppen och vad som kännetecknar denne 
målgrupp (för att ha underlag för de delar som kännecknar ett persona) (se Bilaga B). 
Dagen därpå tog en 30 min intervju plats med P.H. hos uppdragsgivarens kontor (se 
Bilaga D). Med P.H. diskuterades, i fortsatt öppet format, för att besvara: (1) hur köpresan 
definierades (för att ta reda på billeverantörens och möjligtvis övergripande strategi för 
återförsäljare att leda besökaren till kontakt med återförsäljaren) (se avsnitt 2.3.1), (2) hur 
köpresan kan förbättras hos återförsäljares webbsidor i form av konceptuell metafor (för 
att i grova drag ta reda på hur strategin kan tillämpas), samt (3) vilka tjänster som ingår i 
köpresan (för att få djupare insikt i vad för information som ska visas på webbsidan). 
 
Persona 
För att ta fram personat (se avsnitt 2.3.1) har dels information från intervjuer med 
experter, samt mottaget material från dessa i form av marknadsundersökning, 
sammanställts. Personat representerar på så sätt datainsamlingen och analysen av 
målgruppen som, enligt billeverantören och experter, väntas söka sig till samt använda 
webbsidan (se Bilaga E). Genom att ha ställt specifika frågor om målgrupp under 
intervjuer, som t.ex. hur gammal konsumenten är, eller vad de har för ekonomisk 
ställning, har information som kännetecknar ett primärt persona (se avsnitt 2.3.1) som är 
menat att använda webbsidan tagits fram (se Bilaga E). Dessa har sedan använts 
tillsammans med kontextscenarion (se avsnitt 3.4) för att fastställa designstrategi, alltså 
vad som skulle tas fram i form av innehålls- och funktionalitetskrav (se avsnitt 2.3.2). 
 
Analys 
Genom att tolka resultatet från intervjuerna med SMEs, samt mottaget material från dessa 
i form av marknadsundersökning av målgrupps- och behovsanalyser, har ett persona 
sammanställts enligt den teoretiska modell som Goodwin (2009) och Miaskiewicz och 
Kozar (2011) framför i syftet att hålla ett användarcentrerat fokus för både 
billeverantörens mål (organisationsmål) samt användarens mål (slutkunden) genom 
designprocessen (se avsnitt 2.3.1). Då ingen användare var med vid datainsamlingen 
representerar det sammanställda personat de behov och mål hos den besökare som, enligt 
billeverantören och experter, väntas söka sig till samt använda återförsäljares webbsidor 
(se Bilaga E). Personat används sedan tillsammans med kontextscenarion (se avsnitt 3.4) 
för att fastställa designstrategi (se avsnitt 2.3), alltså vad som skulle tas fram i form av 
innehålls- och funktionalitetskrav (se avsnitt 2.3.2). 
 
Tillförlitlighet 
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Urvalet av experter, som deltagit i avstämning av resultat (se avsnitt 4.1.1), samt val av 
frågor har gjorts i syftet att möjliggöra källkritiskt genomförande och på så sätt säkerställa 
reliabilitet och validitet i resultat och analys. 
 

3.3 Expertutvärdering 
En kvantitativ användbarhetsinspektion i form av en informell heuristisk utvärdering (se 
avsnitt 2.2.1)  – vidare kallad expertinspektion – har utförts på induktivt vis för att: (1) 
bilda en objektiv och mätbar uppfattning av hur återförsäljare förhåller sig till 
billeverantörens generella varumärkesstrategi vad gäller att differentiera sig och sitt utbud 
gentemot konkurrenter (se avsnitt 2.1). (2) Bilda uppfattning av vilken omfattning en 
sådan informativ webbsida bör ha vad gäller innehåll och funktionalitet (se avsnitt 2.3.2), 
för att leda besökaren genom köpresan som identifierats i intervjuer och mottagna 
behovsanalyser. Då fokuset med den expertinspektionen var att utvärdera hur väl 
återförsäljares webbsidor stödjer billeverantörens strategi idag blev istället kriterierna att 
döma efter köpresan, istället för de etablerade heuristiska principer som brukar vara i 
fokus för användbarhet. Det är trots detta en användbarhetsinspektion och således en 
expertinspektion i den mån att innehållet bör vara relevant. Omfattningen av 
expertinspektionen gäller på så sätt hur väl återförsäljare förmedlar information på 
webbsidan enligt den metafor som billeverantören vill bilda besökarens köpresa efter (se 
avsnitt 2.4). Denna metafor för köpresan består av tre faser: (1) attraktion, (2) leder till 
köp, samt (3) eftermarknad. Analyserad datainsamling från detta och föregående moment 
har sedan lett till fastställande av designstrategi som ska vara grund för den interaktiva 
prototypen som ska tas fram i den skapande fasen (se avsnitt 2.4). 
 
Urval 
Expertinspektionen (se Bilaga E) utfördes på ett slumpmässigt urval av 41 återförsäljares 
webbsidor av totalt 106 webbsidor. Urvalet utfördes slumpmässigt genom att välja de 41 
första länkarna i den dubbelspaltade lista som fanns tillgänglig på leverantörens webbsida. 
Urvalet utfördes slumpmässigt då nästintill inget var känt om de olika återförsäljarna 
(kallas i detta avsnitt för ÅF), utöver den överblick av problemområdet som togs emot vid 
studiens start (se avsnitt 3.2). 
 
Genomförande 
Utvärderingen utfördes på 41 ÅF-webbsidor och inleddes med fyra generella frågor som 
skulle ge en överblick av vad för typ av ÅF det gällde. Därefter ändrades fokuset i 
frågorna gällande specifikt vilken information samt hur denna visades med hänseende till 
metaforen för köpresans tre huvudområden och faser - attraktion (sökandet), transaktion 
(köpet), och eftermarknad (ägandet) (se Bilaga D). Följande fyra generella frågor 
besvarades (se Bilaga F) enligt kriterier och skalor (se avsnitt 3.1): (1) huruvida ÅF 
tillhandahöll endast bilförsäljning (B), både bilförsäljning och service (BS), eller endast 
service (S). (2) Huruvida ÅF var exklusiv ÅF av billverantörens varumärke X. (3) Hur 
många varumärken som representerades av ÅF om denne ej var exklusiv ÅF av varumärke 
X. (4) Vad för tillvägagångssätt ÅFs webbutvecklare använt för att bygga webbsidan. 
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Därefter utvärderades hur dessa webbsidor förhöll sig till material som förväntas 
presenteras enligt billeverantörens strategi för köpresa, vilket är en generell princip för 
bilförsäljning om inte försäljning överlag. För att utvärdera billeverantörens strategi att 
leda besökaren genom köpresan började utvärderingen med att svara på hur attraherande 
till varumärke X uppfylldes. Detta område delades upp i följande frågor (se Bilaga F) och 
besvarades enligt kriterier och skalor (se avsnitt 3.1) (forts på frågor): (5) Hur tydligt 
varumärkets nyheter visades. (6) Hur tydligt varumärke X erbjudanden/kampanjer visades 
på unika ÅF-webbsidor. (7) Huruvida fakta om varumärke X visades på ett sätt som kan 
leda till ökat intresse. Andra steget i köpresan - att köpa - vilket egentligen innebär att leda 
till bokning av provkörning delades upp i följande frågor (se Bilaga F) som besvarades 
enligt kriterier och skalor (se avsnitt 3.1) (forts på frågor): (8) Huruvida ÅF tillhandahåller 
försäljning av nya bilar, begagnade bilar, eller båda typer, för att ta reda på hur vanligt 
förekommande de olika sorterna är. (9) Huruvida varumärke X bilmodeller visas på ÅFs 
webbsida, samt kommenterat hur ÅF går tillväga, för att ta reda på hur mycket av dess 
produktutbud som är tillgängligt för konsument att se. (10) Hur provkörning bokas, som 
besvaras enligt de generella tillvägagångssätt ÅF väljer att hantera detta. (11) Huruvida 
finansieringsinformation visas, vilket ej behövde vara varumärkets egna information, dvs 
ÅF kan själv visa på sådan information oavsett visning på samarbete med varumärke. Vid 
svar ja kunde variationer på visning förekomma och fick därför en kommentar enligt 
förekomst (dvs via länk, eller liknande). (12) Huruvida ÅF tillhandahöll 
kalkylfunktionalitet där kunden kunde beräkna utgifter. (13) Huruvida ÅF visade på 
försäkringsinformation, samt följdfråga (14) hur denna information visades vilket 
besvarades enligt förekomst (dvs länk, beskrivning, specifikation, eller PDF) där 
variationer kunde uppstå. (15) Huruvida varumärke X förmåner visades, tillsammans med 
följdfråga (16) som behandlar vilka förmåner som visas (Fråga 15 och 16 behandlar endast 
medlemskort och vägassistans då försäkrings- och finansieringsinformation behandlades i 
fråga 11 och 13. Detta exkluderar även servicemarknad som utvärderas i frågorna nedan). 
Den slutgiltiga etappen i köpresan behandlar ägandet, dvs eftermarknaden där ÅF får 
möjligheten att leda besökaren tillbaka till köp av tjänster och produkter av olika slag. 
Detta område utvärderades enligt följande frågor (se Bilaga F) samt m.h.a. kriterier och 
skalor (se avsnitt 3.1) (forts på frågor): (17) Huruvida service erbjuds som ledde till nästa 
fråga, (18) som undersöker huruvida varumärke X egna service (dvs service som utförs av 
auktoriserad verkstad) tillhandahålls av ÅF, som i vissa fall framkom på otydliga sätt. (19) 
Hur ÅF tillhandahåller möjligheten att boka service och besvaras enligt hur de går tillväga 
(via formulär eller telefon/kontaktinfo). (20) Huruvida information om reservdelar 
och/eller tillbehör visas. Utvärderingen har återgett kvantitativ data som tillsammans med 
analys legat till grund för en djupare förståelse för problemområde (se avsnitt 2.3.1) samt 
fastställandet av strategi och omfattning (se avsnitt 2.3.1). 
 
Analys 
Resultat från expertinspektionen har analyserats i form av beskrivande statistik där 
frekvenser har noterats.  
 
Tillförlitlighet 
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Genom att i intervjumoment ställt avgränsade frågor som återgett specifik information 
angående billeverantörens strategi att differentiera sig med annorlunda utbud (se avsnitt 
3.2) har information kunnat översättas till frågor för att utvärdera ÅF-webbsidor som 
samarbetar med billeverantören. Dock kan det slumpmässiga valet av webbsidor som 
utvärderats i denna studie, vilket av tidsmässiga skäl utgjorde 41 av de 106 tillgängliga 
ÅF-webbsidorna, ha återgett en felaktig uppfattning av hur samtliga webbsidor 
representerar leverantörens varumärke. Frågornas kvalitativa natur kunde också ha en 
negativ påverkan i denna aspekt och kunde möjligtvis åtgärdas genom att antingen 
använda heuristiska principer för användbarhet eller ta fram utförligare och på så sätt 
mindre tvetydig intervallanvändning. 
 

3.4 Innehålls- och funktionalitetskrav 
Kontextscenarion (se Bilaga G) har tagits fram på induktivt vis i syftet att bilda en 
användarcentrerad förståelse för hur billeverantören tror att besökarens behov och mål 
skulle uppfyllas på webbsidan (se avsnitt 4.1.1), där personat (se Bilaga D) kommit till 
användning genom att beskriva vad denne utför i dessa kontextscenarion. 
Kontextscenariona har sedan analyserats och resulterat i identifierade innehålls- och 
funktionalitetskrav (se Bilaga H). Detta har varit det avslutande momentet i att fastställa 
designstrategin i den användarcentrerade designprocessen som tillämpas för att ta fram 
den informativa webbsidan (se avsnitt 2.3.2). 
 
Urval 
För att visa på de tre momenten i köpresan som var grunden för webbsidans konceptuella 
metafor togs tre motsvarande kontextscenarion fram där personat hjälpt för att visualisera 
användandet. 
 
Genomförande 
Kontextscenariona har tagits fram m.h.a. resultat och analys från intervjuer (se avsnitt 
4.1.1) och expertinspektionen som utfördes på befintliga återförsäljares webbsidor (se 
avsnitt 4.1.2). Intervjuerna gjorde det möjligt att identifiera varumärkesstrategi som ledde 
till sammanställningen av ett primärt persona baserat på behov och mål (se Bilaga E), samt 
som del av varumärkesstrategin vilken typ av innehåll och vilka tjänster per fas i köpresan 
som behöver förmedlas på den informativa webbsida där personat ska navigera. Då 
kontextscenariona är korta beskrivningar av fiktiva händelser var det viktigt att 
meningarna, likt ett persona, var direkt kopplade till en specifik händelse eller syftade till 
något av betydelse där behov och mål var tydligt för att härleda detta till krav (se avsnitt 
2.3.2). 
Då köpresan och webbsidans metafor delas in i de tre övergripande situationerna 
besökaren befinner sig i vid kontakt med billeverantörens varumärke var det också 
lämpligt att dela in syftet med kontextscenariona enligt dessa. Därför togs det första 
scenariot fram för att beskriva den första fasen i köpresan - hur personat söker sig till 
varumärket via information som attraherar personat. Det andra scenariot togs fram för att 
beskriva den andra fasen i köpresan - hur personat går igenom webbsidans väg till 
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transaktion, dvs hur personat leds till beslutet att boka provkörning eller annan kontakt 
som potentiellt leder till köp. I ett sådant stort köpbeslut innebär det att, utöver kunna boka 
provkörning, främst information kring finans och säkerhet bör finnas tillgängligt, vilket 
vissa befintliga återförsäljares webbsidor antingen missade eller undvek att ha med (se 
avsnitt 4.1.2). Ännu en faktor som kom fram i expertinspektionen var att majoriteten av de 
41 utvärderade webbsidorna visade på kalkylfunktionalitet för att beräkna kostnader och 
hjälpa personat i övervägandet till köp. Det tredje och sista övergripande kontextscenariot 
togs fram för att beskriva den tredje fasen i köpresan - hur personat kommer i kontakt med 
eftermarknaden, dvs att äga en bil och ta del av de tjänster som tillhandahålls i detta 
hänseende. I samtliga kontextscenarion tillämpades skärmbaserat tänk, där information 
grupperades för att undvika onödig navigering (se avsnitt 2.4.1). De identifierade 
scenariona har ansetts vara de mest övergripande i form av vilken information som 
eftersöks i de olika situationerna. Resultatet från detta moment har sedan analyserats för 
att identifiera innehålls- och funktionalitetskrav inför nästa moment i den 
användarcentrerade designprocessen som är skapandet av prototyp (se avsnitt 2.4). 
 
Analys 
Kontextscenariona har genomgått tolkande analys mening för mening, tillsammans med 
A.P. i syftet att bestämma en menings relevans och påverkan ur ett perspektiv för 
designstrategi, dvs både webbsidans strategi (produkt- och användarmål) samt omfattning 
(hur webbsidan ska formas av dessa). Denna analys resulterade sedan i en sammanställd 
lista för innehålls- och funktionalitetskrav (se avsnitt 2.3.2). 
 
Tillförlitlighet 
För att säkerställa reliabilitet har det under genomförandets gång utförts avstämning och 
analys av kontextscenarion, i form av pluralistisk genomgång (se avsnitt 2.2.1), 
tillsammans med A.P. Denna validering av kontextscenarion har sedan lett till att 
innehålls- och funktionalitetskrav tagits fram, som även de validerats av A.P. (se Bilaga 
H). 
 

3.5 Ramverksskiss 
Den fastställda designstrategin, i form av och innehålls- och funktionalitetskrav som 
identifierats, har använts som kvalitativ data genom att på ett induktivt tillvägagångssätt ta 
fram ramverksskisser som visar på framtaget koncept (se avsnitt 2.3.2). Version 1 av 
ramverksskissen togs fram i form av pappersskisser och var del av en första iteration (se 
avsnitt 2.2.1) där dessa skisser sedan översatts till en mer detaljerad andra version m.h.a. 
det webbaserade gränssnittsverktyget UXPin. Version 2 av ramverksskissen har 
genomgått mer detaljerad navigerings- och gränssnittsdesign för att visa på den 
konceptuella metaforen för köpresan som används för tänkt interaktion mellan webbsida 
och användare (se avsnitt 2.4.1). Under framtagande av ramverksskisser har även 
kvalitativa avstämningar, i form av pluralistisk genomgång (se avsnitt 2.2.1), utförts på 
induktivt vis (se avsnitt 4.2.1) i syftet att ta med feedback till vidarearbete i nästa iteration 
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som behandlar förädling av interaktiv ramverksskiss till detaljerad design och interaktiv 
prototyp (se avsnitt 2.3.2). 
 
Urval 
Under arbetets gång har ett urval av pappersskisser behövts i syftet att visa på 
grundläggande struktur inför framtagande av interaktiv ramverksskiss. Den interaktiva 
ramverksskissen visar i sin tur på mer detaljerad grundstruktur vad gäller gränssnitt, 
navigering och innehåll i form av informationsstruktur och val av gränssnittselement (se 
avsnitt 2.3.2). Formativ avstämning av ramverksskiss har utförts med A.P.av 
anledningarna att A.P. har varit den med både expertkunskap angående webbdesign- och 
utveckling, samt att A.P. varit aktivt tillgänglig. 
  
Genomförande 
Då det i denna studie var känt att produkten som eftersökts var en informativ webbsida 
följde även att webbsidan behövde en specifik informationsarkitektur. Innehållskraven (se 
Bilaga H) beskrev vilken typ av innehåll personat behövde samt i vilken utsträckning det 
kunde komma att behöva underhållas (se avsnitt 2.3.2). Innehållskraven bestämde på så 
sätt informationsstrukturen genom att i en sitemap visualisera navigering och hur 
innehållet bör vara tillgängligt utifrån köpresans tre olika faser och tillhörande 
underliggande innehåll. På så sätt omvandlades besökarens köpresa till webbsidans 
konceptuella metafor, då besökaren relaterar till den fas i köpresan denne befinner sig i vid 
kontakt med varumärket. Skissandet som helt enkelt bestått av att få ned idéer på papper, 
och som oftast är förarbetet för ramverksdesign, har gått till genom att översätta innehålls- 
och funktionalitetskrav till val av gränssnittselement som skulle stödja den tänkta 
interaktionen (se avsnitt 2.4.1). I skisserna fick detta oftast motsvara enkla rutor och 
förklarande text för att visa på element, och diskuteras istället vidare i ramverksdesign i 
UXPin. Utgångspunkten vid skissandet, likt framtagna kontextscenarion då det främst är 
vad skisserna baseras på, var att samtliga skisser skulle möjliggöra att besökaren slapp 
känslan av att byta vy genom att skissa skärmbaserat och innebar definiering av höga 
nivåer av grupperad information för minimal navigering (se avsnitt 2.4.1). Fokus vid 
framtagandet av skisser var på så sätt att visa på de mest väsentligaste delarna för att 
fullfölja scenarion. De enkla skisserna, alltså den första versionen av ramverksskiss, har 
sedan använts som grund för framtagande av den andra versionen av ramverksskiss i det 
webbaserade prototypverktyget UXPin, där samtliga rutor och medföljande förklarande 
text översattes till relevanta gränssnittselement. Vid bristfällig information användes 
placeholders med förklarande etikett som också fanns tillgängligt i programvaran, och fick 
sedan diskuteras vid den pluralistiska genomgången. Även här tillämpades det 
skärmbaserade tänket (se avsnitt 2.4.1), dock i fler förekommande bilder för att möjliggöra 
länkande och på så sätt visa på navigering genom kontextscenarion (se Bilaga J). Samtliga 
sidor har sedan behövts länkas på olika sätt för att underlätta visandet av tänkt interaktion 
genom de tre övergripande kontextscenariona. I samband med avstämning (se Bilaga K) 
togs det fram en renskriven sitemap för att visa på den slutgiltiga informationshierarkin (se 
avsnitt 2.4.1). Detaljarbetet fortsatte sedan i Photoshop, där syftet var att ge webbsidan sitt 
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riktiga utseende och hann påbörjas kort innan pluralistisk genomgång med Å.S då denna 
tog plats veckan därpå (se avsnitt 3.6). 
 
Tillförlitlighet 
De framtagna ramverksskisser som resulterat ur det skapande momentet har under arbetets 
gång validerats i samband med avstämning tillsammans med A.P., dvs genom tolkande 
analys i form av pluralistisk genomgång (se avsnitt 2.2.1). Avstämning med A.P. 
genomfördes på plats hos uppdragsgivaren och bestod av att gå igenom ramverksskisser 
utifrån framtagna kontextscenarion (se avsnitt 4.2), i syftet att se hur webbsidans strategi 
uppfylls (se avsnitt 2.3.2). Genom att gå igenom relevanta bilder per scenario 
diskuterades: (1) behov av sitemap, (2) hur högnivå navigering kan tillämpas, (3) vart 
erbjudanden kan placeras, (4) hur webbsidan kan behöva visa på flera varumärken än vad 
som visades för tillfället, (5) konsekvenser vid användning av bildspel, (6) att leda 
besökaren till prioriterad information genom att placera detta enligt strategi för köpresa, 
(7) behovet av sökresultat och hur detta kan tillämpas. Denna avstämning har sedan 
resulterat i eventuella förädlingsåtgärder i den andra iterationen där version 3, dvs de 
detaljerade bilderna till den interaktiva prototypen tagits fram (se avsnitt 3.6). 
  

3.6 Detaljerad design och interaktiv prototyp 
En kvalitativ pluralistisk genomgång har på induktivt vis utförts tillsammans med Å.S. (se 
Bilaga M) i syftet att ta med feedback till vidarearbete till en andra iteration, dvs förädling 
av interaktiv ramverksskiss som resulterat ur den första iterationen. Designarbetet i den 
andra iterationen har bestått av att ta fram den tredje, och för studien den slutgiltiga mer 
detaljerade designen m.h.a. Photoshop. Dess bilder har sedan länkats i Invision och 
resulterat i en interaktiv prototyp. 
 
Urval 
Urvalet för skapande av detaljerade bilder har baserats på ramverksskiss version 2, där 
målet med version 3 ännu en gång skulle resultera i slutförandet av de tre 
kontextscenariona som visade på webbsidans strategi (se avsnitt 2.4.1). Avstämning av 
främst hittills utfört arbete men även av framtagen struktur för detaljerad design har utförts 
med Å.S. av anledningen att hon är användbarhetsexpert hos uppdragsgivaren och kan ge 
nyttig feedback om designens nuläge i detta hänseende. 
 
Genomförande 
Genom att efter avstämning med A.P. ta fram den grundläggande strukturen för 
detaljerade bilder, baserat på grundstruktur i den interaktiva ramverksskissen (se avsnitt 
3.5), genomfördes avstämning med Å.S. på plats hos uppdragsgivaren som först bestod av 
en kort genomgång av hittills genomfört arbete fram till version 2, och fortsatte sedan med 
hittills utfört arbete på de detaljerade bilder som tagits fram efter avstämning med A.P. (se 
avsnitt 3.5). För att visa på de tre övergripande kontextscenariona har fokuset legat i att ta 
fram relevanta gränssnittselement, genom att designa dessa element i Photoshop, som 
avslutar dessa scenarion (2.3.2). För att ge webbsideprototypen en så flytande upplevelse 
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som möjligt har arbetet i version 3 även inkluderat att ta fram eventuella extra bilder som 
behövts. Dessa extra bilder har sedan kommit till förfogande för att visa på de stegvisa 
förändringar i gränssnittet som skulle uppstå vid genomgång av de olika 
kontextscenariona. Dessa bilder har sedan länkats i samband med handlingar (på klick och 
hover) i det webbaserade prototypverktyget Invision för att kunna visa på interaktiv 
genomgång av de tre kontextscenariona.  
 
Tillförlitlighet 
Avstämning med Å.S. genomfördes på plats hos uppdragsgivaren och bestod först av en 
kort genomgång av hittills genomfört arbete fram till den andra ramverksskissen, som 
sedan gick över till de hittills framtagna detaljerade bilder som tagits fram efter 
avstämning med A.P. Då de detaljerade bilderna i detta stadie var ofullständiga ur ett 
kontextscenarioperspektiv mottogs feedback främst i form av val gränssnittselement per 
delar som diskuterats ovan, med hänseende till både vad som skulle utföras, samt hur detta 
kunde tillämpas. Denna diskussion fokuserade på (se Bilaga M): (1) Slideshow - hur man 
kunde presentera bilderna på ett sätt som gav användaren bättre överblick (ex. visa på 
föregående och nästa bild på varsin sida intill aktuell bild). (2) Lightbox - hur man kunde 
visa information i samma vy utan att tvinga användaren lämna sidan den befann sig på. (3) 
Formuläröppning - hur man kunde använda mönster för att visa på hur formulär visas i 
samband med användning av lightbox (2). 
 

3.7 Etiska aspekter 
Då denna studie behandlar känslig information som ägs av uppdragsgivaren och dess kund 
har anonymitet och konfidentialitet varit viktigt. Namn hålls därför anonymt genomgående 
i studien. Konfidentialitet gäller även mottagen information vad gäller 
marknadsundersökning, samt tidigare framtaget material vad gäller guidelines och skisser 
utanför studien som nämnts i avsnitt 3.3. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt diskuteras resultat först från kartläggning av domän som har bestått av 
kvalitativa och kvantitativa metoder för att fastställa en designstrategi, dvs innehålls- och 
funktionalitetskrav, som förhåller sig till billeverantörens varumärkesstrategi (se avsnitt 
4.1). Därefter diskuteras resultat från det skapande momentet av designprocessen där 
kraven översatts till motsvarande ramverksskisser, genom att ha genomgått två iterationer 
där den tredje designversionen resulterat i en interaktiv prototyp i Invision (se avsnitt 4.2). 

4.1 Designstrategi 
Studien började med kartläggning av domän och har bestått av tre kvalitativa intervjuer 
samt en kvantitativ användbarhetsinspektion. Analys av intervjusvar från experter har dels 
kommit till användning för att sammanställa en användarmodell i form av ett persona som 
ur deras perspektiv representerar besökaren och som skulle användas i senare skede för 
fastställande av designstrategi (se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2), dels inför utförandet av 
användbarhetsinspektionen. Användbarhetsinspektionen har resulterat i statistiska 
samband som vid utförandet visar på vanliga förekomster (sk korrelationer) som hjälpte 
vid val av gränssnittselement för att visa på innehåll och funktionalitet senare i 
designprocessen. För att avsluta fastställandet av designstrategin togs tre kontextscenarion 
fram som med hjälp av personat möjliggjort ett användarcentrerat fokus för att förstå 
besökarens behov och mål. Dessa scenarion har sedan möjliggjort identifierandet av 
innehålls- och funktionalitetskrav som dels ska utgöra grunden för ramverksskisser och 
prototyp, men även för att besökaren ska navigera enligt webbsidans konceptuella 
metafor. 

4.1.1 Intervjuer och primärt persona 
Problemöverblick 
Kontakt med A.P. påbörjades innan intervjun via telefon och e-postkontakt. Efter att ha 
diskuterat kort vad problemområdet handlade om mottogs en kort beskrivning via e-post 
(se Bilaga A). Beskrivningen börjar med att förklara roller, och går sedan in på 
billeverantörens problem (se utförlig beskrivning i avsnitt 1). Sammanställning av 
billeverantörens problem innefattar att: 

• Många återförsäljares webbsidor misslyckas med att uppnå leverantörs önskemål 
och kvalitetskrav på funktion och design, 

• Återförsäljare är olika benägna att betala olika summor för webbsida, 
• Återförsäljare har olika behov vad gäller utbud på site, 
• Återförsäljare har få eller kompetensmässigt begränsade resurser för att underhålla 

webbsidor, 
• Återförsäljare har olika data-teknisk kompetens vad gäller generell förståelse för 

webbsidor, 
• Återförsäljare kan ha olika specialönskemål, 
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• Billeverantörs behov är att kommunicera sitt material till återförsäljare och för 
återförsäljare att kommunicera billeverantörs material på webbsida, då 
återförsäljare besitter låg kompetens angående detta. 

 
Företags- och användarbehov och mål 
Ur intervjun med A.P. framkom överblicken av problemområdet som tillsammans med att 
stämma av med A.P. för att säkerställa gjorde det möjligt att identifiera billeverantörens 
samt vad billeverantören anser vara besökarens behov och mål. Dessa behövs enligt 
Garrett (2011), Cooper m.fl (2007), och Saffer (2010) för att i senare skede fastställa 
designstrategi (se avsnitt 2.3). Följande behov och mål har alltså identifierats ur experters 
perspektiv av vad som förväntas av produkten då tänkta slutanvändare ej fanns till 
förfogande: 

• Besökaren behövde uppleva webbsidan som professionellt utformad för att öka 
trovärdigheten för varumärket och återförsäljare. 

• Besökaren behövde hitta information som var tydlig och korrekt för att 
tillfredsställa mål med besöket genom att visa information på ett trovärdigt sätt. 

• Besökaren behövde hitta informationen på ett välplacerat sätt för att besöket skulle 
upplevas snabbt och enkelt. 

• Besökaren behövde ledas vidare på ett lätt förståeligt sätt för att undvika stopp i 
dess sökande efter information. 

 
Positionering och målbild 
För att förbereda inför E.Ws. telefonintervju har målbilden bidragit med information 
gällande positioneringsresan (se Bilaga C) som förklarar att: 

• Konsumenten av billeverantörs varumärke X upplevs som levande, med ledorden 
mänsklig, självkänsla, passion, och viljestark. 

• Varumärke X strävar efter att upplevas som hög kvalitet, med ledorden design, 
garanti, service, och funktion. 

• Varumärke X strävar efter att primärt associeras med hög prisvärdhet, med 
ledorden attraktivt pris, hög kvalitet, och levande ägare/medlemsklubb. 

• Varumärke X idag positioneras bland låg varumärkesacceptans och upplevt svagt 
erbjudande på grund av dess relativt korta tid på den svenska marknaden, men att 
målet för framtida positionering år 2016 är att ha uppnått hög varumärkesacceptans 
och upplevt starkt erbjudande. 

 
Varumärkesstrategi 
Efter att ha bildat en övergripande förståelse för mottagen målbild från E.W. utfördes en 
20 min telefonintervju tillsammans med E.W. där följande information kom fram att (se 
Bilaga B): 

• Information om målgrupp har sammanställts i samband med 
marknadsundersökning för målbild inför 2016, och har tagits fram av 
uppdragsgivaren tillsammans med billeverantören. 
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• Målgruppen delas enligt målbild upp i olika segment baserat på 
positioneringsresan, där billeverantören vill förändra sin positionering till en tänkt 
tillväxtmålgrupp. 

• Målgruppsbilden i dagsläget är oförändrad. 
• E.W. har främst arbetat med produktion och varumärkesidentitet, och hänvisar till 

P.H. för mer information om köpresa och strategi för att leda kunden. 
• Målgruppen är mellan 25-55 år och har en aktiv livsstil. 

 
Köpresa och konceptuell metafor 
Ur intervjun med P.H. (se Bilaga D) fastställdes köpresans tre faser som är företagets 
strategi att leda besökaren genom upplevelsen att interagera med varumärket, och som 
redan identifierats i tidigare framtagen målbild gentemot målgruppen privatperson såväl 
som företag. Dessutom diskuterades att återförsäljare bör sträva efter att utveckla 
webbsidan baserat på köpresan, dvs att tillhandahålla en metafor som stämde överens med 
bilköparens kontakt med billeverantörens varumärke där informationsarkitekturen i grova 
drag formas av de tjänster som billeverantören och återförsäljaren tillhandahåller. Cooper 
m.fl. (2007) och Garrett (2011) menar att denna metafor ska stödja besökarens förståelse i 
hur denne ska hitta information eller på andra sätt interagera med webbsidan (se avsnitt 
2.4). P.H. visade även var listan på återförsäljares webbsidor fanns tillgängligt för 
användbarhetsinspektionen som låg till grund för djupare förståelse av problemområdet 
(se avsnitt 4.1.2). Goodwin (2009) menar att en djup förståelse tidigt kan leda till mindre 
omarbete eller färre utvärderingsmoment i senare stadie i designprocessen (se avsnitt 
2.3.1). Resultatet av denna analys, tillsammans med resultat från 
användbarhetsinspektionen som utvärderat hur väl billeverantören och dess köpresa 
representerats i dagsläget (se avsnitt 4.1.2), har resulterat i framtagandet av 
kontextscenarion för att identifiera innehålls- och funktionalitetskrav (se avsnitt 4.1.3). 
 
Persona 
Resultatet från intervjuerna har använts för att definiera ett primärt persona, som enligt 
Goodwin (2009) och Cooper m.fl. (2007) behövs för att ge produkten rätt syfte i dess 
användning, då personat ska representera vem som använder produkten (se avsnitt 2.3.1). 
Detta persona har stämts av med A.P. via telefon och bestod av följande delar: Att det i 
intervjun med E.W. (se Bilaga B) framkom hur billeverantören arbetar med att positionera 
sig gentemot privatpersoner som representerar en medelålders person med familj, som i 
detta fall representeras av familjer vars make och hustru är 25-55 år gamla. För att 
personat skulle representera detta så bra som möjligt valdes namnet Johan Andersson, som 
är bland de tio vanligaste för- och efternamnen i Sverige enligt Statistiska centralbyrån 
(2015), samt en genomsnittlig ålder på 40 år. Att det även framkom hur billeverantören 
och uppdragsgivaren samarbetar för att positionera sig ytterligare mot den traditionella 
svenska familjen, vilket innebar att de differentierade sig från varumärken med annan 
positionering där eget unikt produkt- och tjänstutbud passar familjer med viss ekonomisk 
ställning bättre än t.ex. bilar som produceras av en dyrare sort bland bilvarumärken (se 
avsnitt 2.1). Porter (1980), Ingenhoff och Fuhrer (2010), Uggla (2006) och Garrett (2011) 
menar att en sådan positionering är viktig om differentiering är den strategi som företaget 
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valt, då misslyckandet att implementera en konkurrensstrategi leder till ren 
priskonkurrens. I intervjun med E.W. diskuterades även den traditionella svenska 
familjens livsmål som ur ett köpperspektiv är ute efter att uppnå sina mål att leva ett aktivt 
liv. Personat är därför beskrivet som att ha en familj, med två barn och en 15-årig 
begagnad Volvo och som är i behov av varumärke X bil som passar deras livsstil (se 
Bilaga B och C). Under diskussion med A.P. adresserades det faktum att målen inte 
representerar användningen med webbsidan där A.P. bidrog med insikter i behov och mål 
ur ett webbperspektiv, vilket gjort att målen har förändrats till att behöva använda en 
återförsäljares webbsida då detta speglar användaren i dess rätta kontext (se Bilaga E). 
Användarmålen, som först hämtats ur intervjuer och mottaget material från 
varumärkesansvarig, fick på så sätt en ny riktning i takt med studiens iterativa utveckling 
då omarbete enligt Stickdorn & Schneider (2011), och Nielsen (1993) är ett vanligt inslag 
i en designprocess (se avsnitt 2.2.1). Därefter har det primära personat använts för att 
visualisera användande av webbsidan vid skapande av kontextscenarion som Goodwin 
(2009) menar ska visa hur användare agerar i en given situation (se avsnitt 2.3.1). 
 

4.1.2 Expertinspektion 
Följande mätetal och frekvenser (se avsnitt 3.1) framkom vid utvärdering av frågor 1-4, 
angående typ av återförsäljare (här kallat ÅF) för att ge möjlighet att gruppera ÅF enligt 
utbud baserat på de tre klasserna B/S/BS, och visa på billeverantörs chans till 
exklusivitet/diversifiering, samt val av webbsideplattform (se Bilaga F): 
 

• Under utvärderingen identifierades 68 unika anläggningar. Av de 68 anläggningar 
som utvärderades var 41 unika ÅF. 33 st av de 68 identifierade anläggningarna 
tillhörde 6 st huvud-ÅF och utgör de icke-unika ÅF i tabellen. Av de 68 unika 
anläggningarna som utvärderades var 62 anläggningar klassade som bilförsäljare 
samt serviceverkstäder (2 av dessa samarbetade med verkstad), och de resterande 6 
klassade som endast serviceverkstad. 6 av dessa ÅF saknade webbsida/informativ 
webbsida, varav 1 endast länkade vidare till ex listade länkar/annonser.  

o Ca 91% av ÅF var antingen B eller BS, varav ca 9% av ÅF saknade 
informativ webbsida. Denna frekvens visar att majoriteten av ÅF-
webbsidor är antingen B eller BS. 

• Av de 62 anläggningar (41 unika ÅF) som klassades som B/BS var 8 ÅF klassade 
som exklusiva ÅF av varumärket, medan 54 anläggningar (33 unika ÅF) klassades 
som ÅF för flera varumärken (totalt 127 varumärken).  

o Ca 13% av ÅF var exklusiva ÅF av varumärke X. Denna frekvens visar att 
designförslaget bör visa på ÅF-webbsida med fler varumärken. 

• Av de 33 webbsidor som är ÅF för flera varumärken representeras i genomsnitt ca 
4 (3,85) varumärken.  

o Ca 87% av utvärderade ÅF-webbsidor representerade i genomsnitt 4 
varumärken. Denna frekvens visar att designförslaget bör visa på ÅF-
webbsida som representerar 4 varumärken. 
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• Av de 43 webbsidor som utvärderades med faktiskt innehåll var ca 20 (+-1) av 
dessa gjorda på klassiskt vis (dvs m.h.a. utveckling i HTML, CSS, JavaScript), 12 
utvecklade i Wordpress, ca 11 (+-1) utvecklade m.h.a. företaget BytBils CMS, och 
sist ca 1 som utvecklats i Joomla.  

o Ca 45% av utvärderade ÅF-webbsidor utvecklades med ren HTML, CSS 
och inslag av JavaScript, medan ca 28% använde Wordpress och ca 26% 
har använt sig av BytBils CMS. Denna korrelation visar att ca hälften av 
befintliga ÅF vill ha en lösning som är skalbar, men som är mer 
utvecklingsspecifikt inför potentiell utveckling och implementation. Vilket 
även kom fram vid diskussion med A.P. 

 
Följande mätetal och frekvenser (se avsnitt 3.1) framkom vid utvärdering av frågor 5-7 
angående attraktion, som är första steget i att leda besökaren genom köpresan, för att ta 
reda på hur väl ÅF väcker intresse hos målgruppen privatperson (se Bilaga F):  
 

• Tre ÅF-webbsidor hade otillräcklig information om varumärkets nyheter. Fem ÅF-
webbsidor hade acceptabel information om varumärkets nyheter. Nio ÅF-
webbsidor hade tillräcklig information om varumärkets nyheter. Sjutton ÅF-
webbsidor hade tillräcklig information om varumärkets nyheter. Tre ÅF-webbsidor 
länkar direkt till varumärkets webbsida, med eller utan direktlänk till nyheter. Fem 
av dessa ÅF saknar webbsida.  

o Ca 40% av utvärderade ÅF-webbsidor visade på tillräcklig information om 
varumärkets nyheter, varav ca 12% helt och hållet saknade webbsida. 

• Två ÅF-webbsidor hade otillräcklig information om varumärkets 
erbjudanden/kampanjer. Fem ÅF-webbsidor hade acceptabel information om 
varumärkets erbjudanden/kampanjer. Sju ÅF-webbsidor hade tillräcklig 
information om varumärkets erbjudanden/kampanjer. Nitton ÅF-webbsidor hade 
tillräcklig information om varumärkets erbjudanden/kampanjer. Tre ÅF-webbsidor 
länkar direkt till varumärkets webbsida, med eller utan direktlänk till nyheter. Fem 
av dessa saknar webbsida.  

o Ca 45% visade på tillräcklig information om erbjudanden/kampanjer. 
• 25 ÅF-webbsidor visar på fakta om varumärke X som kan leda till ökat intresse, 

medan 11 ÅF-webbsidor misslyckas i detta hänseende.  
o Ca 70% visar på någon typ av fakta om varumärke X som kan leda till ökat 

intresse (stor variation i detta hänseende). 
 
Följande mätetal och frekvenser (se avsnitt 3.1) framkom vid utvärdering av frågor 8-16 
angående köp, som är andra steget i att leda besökaren genom köpresan, för att ta reda på 
hur ÅF-webbsidor uppnår målet att leda målgruppen privatperson till att boka provkörning 
eller att ta kontakt med ÅF (se Bilaga F):  
 

• Samtliga ÅF-webbsidor visar både försäljning av nya och begagnade bilar.  
o 100% av utvärderade ÅF-webbsidor visar både försäljning av nya och 

begagnade bilar. 
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• Samtliga ÅF-webbsidor visar modeller på något sätt för antingen ny eller begagnad 
bilförsäljning.  

o 100% av utvärderade ÅF-webbsidor visar modeller på något sätt för 
antingen ny eller begagnad bilförsäljning. 

• Hos 29 ÅF-webbsidor bokas provkörning via formulär, 6 ÅF-webbsidor 
tillhandahåller bokning via telefon, och 1 ÅF-webbsida använder länk som leder 
till fel mål.  

o Ca 78% av utvärderade ÅF-webbsidor använder formulär för att boka 
provkörning, medan ca 16% av dessa hänvisar till kontaktinformation. 

• 24 av 36 ÅF-webbsidor visar finansieringsinformation.  
o Ca 67% av utvärderade ÅF-webbsidor visar finansieringsinformation 

(inkluderar förekomst av både varumärke X och ÅFs egna 
finansieringstjänst). 

• 26 av 36 ÅF-webbsidor tillhandahåller kalkylfunktion för att beräkna utgifter. 
o Ca 72% av utvärderade ÅF-webbsidor tillhandahåller kalkylfunktion för att 

beräkna utgifter. 
• 24 av 36 ÅF-webbsidor visar försäkringsinformation.  

o Ca 67% av utvärderade ÅF-webbsidor visar försäkringsinformation 
(inkluderar förekomst av både varumärke X och ÅFs egna 
finansieringstjänst). 

• 11 ÅF-webbsidor länkar till försäkringsinformation, 7 ÅF-webbsidor beskriver 
själva informationen, 4 ÅF-webbsidor visar kort information i bilens specifikation, 
1 ÅF-webbsida länkar till PDF-popup.  

o Ca 30% av utvärderade ÅF-webbsidor är villiga att själva beskriva 
försäkringsinformation, medan ca 48% hellre länkar vidare till specifik 
information. 

• 13 av 36 ÅF-webbsidor visar varumärke X förmåner gällande medlemskort och 
vägassistans.  

o Ca 36% av utvärderade ÅF-webbsidor visar varumärke X förmåner 
gällande medlemskort och vägassistans. 

• 14 av dessa ÅF-webbsidor innehöll information om medlemskort, och 6 ÅF-
webbsidor innehöll information om vägassistans.  

o Ca 39% av dessa innehöll information om medlemskort, medan ca 17% 
innehöll information om vägassistans. 

 
Följande mätetal och frekvenser (se avsnitt 3.1) framkom vid utvärdering av frågor 17-20 
angående eftermarknad (ägande), som är tredje steget i att leda besökaren genom 
köpresan, för att ta reda på hur ÅF leder målgruppen privatperson till att ta del av 
ytterligare tjänster efter att ha genomgått köp av bil (se Bilaga F): 
  

• Samtliga ÅF erbjuder serviceverkstad.  
o 100% av utvärderade ÅF-webbsidor erbjuder serviceverkstad. 

• 30 av 37 visar på varumärke X originalservice (auktoriserad verkstad).  
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o Ca 81% visar på varumärke X auktoriserade service som innebär att service 
utförs av utbildade tekniker som använder originaldelar. 

• 26 ÅF-webbsidor tillåter servicebokning via formulär, medan 10 ÅF-webbsidor 
visar på telefonnummer eller annan kontaktinformation.  

o Ca 72% av utvärderade ÅF-webbsidor använder formulär för att boka 
service, medan resterande 28% visar på telefonnummer eller annan 
kontaktinformation. 

• 23 av 36 ÅF-webbsidor visar information om reservdelar och/eller tillbehör i olika 
utsträckning.  

o Ca 64% av utvärderade ÅF-webbsidor visar på servicebutik och 
information om reservdelar och/eller tillbehör i olika utsträckning (behöver 
ej vara e-butik till skillnad från ex. bilvisning). 

 
Genom att identifiera frekvenser i samtliga kategorier har en uppfattning bildats kring 
vilka aspekter i billeverantörens strategi som tillämpats bra eller mindre bra hos 
utvärderade ÅF-webbsidor, och har sedan vid behov åtgärdats genom att läggas till som 
del av innehålls- och funktionalitetskrav (se avsnitt 4.1.3) eller vid senare tillfälle under 
skapande av detaljerad design (se avsnitt 4.2). 
 

4.1.3 Innehålls- och funktionalitetskrav 
Kontextscenarion 
Det första kontextscenariot beskriver hur personat söker sig till varumärket (se Bilaga G). 
Scenariot inleds därför med att koppla ihop hur personat först kommer i kontakt med 
varumärket, genom att denna först ser en fysisk annons som gör att personat sedan söker 
sig till den lokala återförsäljarens webbsida. Kund bör, enligt A.Ps. rekommendation, 
kunna ledas direkt till varumärke X, vilket har medfört att varumärken har separata 
undersidor hos återförsäljarens webbsida. På varumärke X undersida hittar personat den 
information som väcker intresse, i detta fall erbjudande för specifik bilmodell, som leder 
till att personat söker sig till återförsäljarens bilhall genom att ta reda på vart bilhallen 
ligger m.h.a. kontaktsidan. 
 
Det andra kontextscenariot beskriver hur personat går igenom webbsidans väg till 
transaktion, dvs hur personat leds till beslutet att boka provkörning eller annan kontakt 
som potentiellt leder till köp (se Bilaga G). Det inleds med att ett ännu starkare intresse nu 
har väckts hos personat efter besöket hos återförsäljaren. Scenariot fortsätter med att visa 
på hur personat tar reda på specifik finansierings- och försäkringsinformation, 
förmånsinformation, samt använder kalkylfunktionen för att bestämma sig. Till sist ska 
själva bokningen ske och förklaras som att personat väljer att fylla i formuläret. 
 
Det tredje och sista övergripande scenariot beskriver hur personat kommer i kontakt med 
eftermarknaden, dvs att äga en bil och ta del av de tjänster som återförsäljaren 
tillhandahåller i detta hänseende. I detta scenario ska personat redan ha köpt en bil och 
fick därför inledas med att visa på att personat söker specifik information om vilka av 
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varumärkets tjänster som återförsäljaren tillhandahåller i detta avseende. Scenariot 
avslutas sedan med att personat i samma vy – som enligt Cooper m.fl. (2007) ska hjälpa 
designa bort onödiga aspekter och fokusera på det viktiga med innehållet (se avsnitt 2.4.1) 
– tar till sig erbjudanden i samband med att denne vill boka tid för originalservice som kan 
göras via formulär. 
 
Identifierade innehållskrav 
Genom att stämma av kontextscenariona med A.P. identifierades följande innehållskrav 
(se Bilaga H) där kraven baseras på köpresan och personat attraheras till varumärke X 
genom att kunna se (utan inbördes ordning): (1) Nyheter, (2) erbjudanden/kampanjer, (3) 
viktig och/eller intressant information och/eller fakta om varumärket som inkluderar fakta 
om varumärke X och förmåner med varumärket. 
Följande innehållskrav identifierades där personat ska ledas till köp genom att kunna (utan 
inbördes ordning): (1) Se modellprogram/någon form av utbud för både nya och 
begagnade bilar. (2) Se finansierings- och försäkringsinformation. (3) Beräkna kostnader 
för en bil. (4) Boka provkörning. 
Följande innehållskrav identifierades där personat leds till vidare köp i eftermarknad 
genom att kunna (utan inbördes ordning): (1) Hitta information om service där kunden ska 
kunna se om verkstaden är auktoriserad och servicemarknad/butik där kunden kan ta del 
av reservdelar och/eller tillbehör. (2) Boka service. (3) Kontakta återförsäljaren. 
 
Identifierade funktionalitetskrav 
Genom att stämma av kontextscenariona med A.P. identifierades även följande initiala 
funktionalitetskrav (se Bilaga H) och möjliga grupperingar av dessa, där kraven enligt 
diskussion förd av Garrett (2011) och Cooper m.fl. (2007) bestämts främst som en följd av 
innehåll och sedan hur det ska visas samt i vissa fall underhållas (se avsnitt 2.3.2) (utan 
inbördes ordning för krav per sida): 
 
Startsida – (1) Visa varumärkets logo klart och tydligt i header eller liknande area - kan 
länka till billeverantörens webbsida - kräver inte uppdatering. (2) Visa nyheter både på 
startsida och i separat del (undersida för varumärket) - kan göras med bildspel alt. banner 
på startsida, samt med egen sida med informationsrutor tillsammans med eventuell bild. 
(3) Visa erbjudanden/kampanjer både på startsida och i separat del - kan göras med 
bildspel alt. banner på startsda (gäller information för både potentiell och befintlig kund då 
det kan vara olika info som är aktuell). (4) Visa eventuell övrig fakta om varumärket - kan 
göras med informationsrutor (ex. för förmåner). 
 
Våra varumärken (någon typ av kategorisering för varumärken och dess separata sida, där 
följande information bör visas och beror på varumärkens uppdelning samt om både ny och 
begagnad bilförsäljning visas) – (1) Visa varumärkets modellprogram och ev. prislista. (2) 
Visa på främst varumärkets, men även återförsäljarens om applicerbart, mervärde vid köp 
av bil där följande information bör visas i informationsrutor med olika mängder 
beskrivning beroende på vilken punkt som förklaras: Erbjudanden (kampanjer för att köpa 
bil), varför personat bör välja varumärket, medlemskort, vägassistans, nybilsgaranti, 
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säkerhet, finansiering, privatleasing, försäkring och vagnskadegaranti, originalservice 
samt ev. förklaring för hur en originalservice går till, originaldelar och tillbehör, 
erbjudande (för befintlig kund), (3) Visa kontaktvägar för att boka rådgivning - kan göras 
via formulär, telefonnr, eller e-post. (4) Visa kontaktvägar för att boka provkörning - kan 
göras via formulär, telefonnr, eller e-post. 
 
Att köpa (samlingssida för ny- och begagnad bilförsäljning) – (1) Visa nya bilar med 
filterfunktion för varumärkets modeller. (2) Visa begagnade bilar (Bilar i lager) med 
filterfunktion för varumärkets modeller. (3) Visningsinformation per vald bil där följande 
visas: Bildspel, detaljerad information (specifikation som visar ex. på fördelar med 
märket), kalkylfunktion med reglerbara axlar för kostnadsintervall för att beräkna 
kostnader, kontaktvägar – via formulär, telefonnr, eller e-mail. 
 
Att äga med fokus på servicesida (anpassas till befintlig kund) – (1) Visa information om 
serviceverkstaden med informationsruta för generell information om verkstaden, och för 
servicebutik som kan innefatta information om reservdelar, däckhotell m.m.. (2) Boka 
service genom att visa kontaktvägar för bokning via formulär, telefon, eller e-mail. 
 
Samtliga krav har sedan anpassats under framtagandet av detaljerad design (se avsnitt 
4.2). 
 

4.2 Skapande av interaktiv prototyp 
Skapandet av den interaktiva prototypen har bestått av två iterationer och har resulterat i 
tre versioner (se avsnitt 2.2.1). Designprocessen har inletts med att först ta fram en första 
version av ramverksskiss på papper, som har inkluderat sitemap över 
informationsarkitektur med tillhörande konceptuell metafor. Därefter har en andra version 
tagits fram, som är en interaktiv ramverksskiss i det webbaserade verktyget UXPin. Dessa 
ramverksskisser har genomgått utvärderingsmoment där de har stämts av, i form av 
pluralistiska genomgångar, med experter. Feedback från avstämningar har sedan bidragit 
till förädling som resulterat i en tredje version där designen är mer detaljerad, samt flyttats 
över till Invision för att bli interaktiv. Personat som används för att förklara samtliga 
exempel av interaktion kallas här för webbsidans besökare. 
 
Informationsarkitektur och konceptuell metafor 
I innehållskraven framkommer vilken typ av innehåll besökaren behöver samt i vilken 
utsträckning det kan komma att behöva underhållas, vilket är viktigt att ta hänsyn till då 
besökare kan ha olika vana av att använda webbsidan (se avsnitt 2.3.2). Majoriteten av 
innehållet handlar om att besökaren ska kunna ta del av olika typer av information där 
interaktionen mellan besökaren och webbsidan främst består av att: besökaren ska kunna 
läsa innehåll (exempelvis i form av informationsrutor som ska väcka intresse och leda till 
kontakt), samt att kunna använda t.ex. kalkylfunktion och sökning som leder till mer av en 
utförande interaktion. För att stödja denna interaktion har framtagna krav (se Bilaga H) 
lett till att information strukturerats enligt en kombination av top-down och bottom-up (se 
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avsnitt 2.4.1), dvs att utgångspunkten varit en högnivåförståelse för hur information 
grupperas och visas, men att det även krävts förståelse för hur detaljerad information på 
lägre nivåer påverkas av högre informationsgruppering. Denna struktur har tagits fram 
enligt hur billeverantören vill visa på information (och hur bilförsäljning i allmänhet bör 
göra detta baserat på uppfattning efter att ha utvärderat återförsäljares webbsidor – se 
avsnitt 4.1.2). Den resulterande designstrategin, dvs innehålls- och funktionalitetskraven 
(se avsnitt 4.1.3), har på så sätt lagt grund för informationsarkitekturen, dvs hur innehållet 
bör grupperas och visas först på konceptuell nivå i sitemap (se Bilaga I - Skiss nr. 1) innan 
den verkställts i ramverksskisser. I samband med att informationsarkitekturen strukturerats 
enligt köpresan och som ska stödjas av rätt navigeringsmodeller har webbsidan fått en 
konceptuell metafor som besökaren bör relatera till likt vid kontakt med billeverantörens 
varumärke (se avsnitt 2.4) och består av att: söka (attraktion), köpa (transaktion), samt äga 
(eftermarknad). 
 
Version 1 - Ramverksskiss på papper 
Efter att ha undersökt hur informationsarkitekturen och således metaforen bäst översätts 
till en välstrukturerad huvudnavigering, i form av ett antal utkast för startsida och 
huvudnavigeringsalternativ (se Bilaga I), fastställdes och visualiserades ramverket i en 
layout för startsida (se Bilaga I – Skiss nr. 8) m.h.a. hög gruppering – som diskuteras av 
Cooper m.fl. (2007) ska underlätta ifall det kan behövas omstrukturering (se avsnitt 2.4.1) 
och tillämpas då det fortfarande råder osäkerhet angående layout. Nedan listas de 
huvudsidor som identifierats i samband med framtagna pappersskisser: 

• Startsida - som ska innehålla information som väcker intresse och leder besökaren. 
• Varumärken - en separat sida för varumärken för att visa på varumärkets egna 

utbud. 
• Köpa - där både ny- och begagnad bilförsäljning visas tillsammans med relaterad 

information (försäkring, finansiering, och eventuellt erbjudanden). 
• Äga - där specifik information för eftermarknad ska vara tillgänglig, och sist 

kontakt. 
 
Version 2 - Interaktiv ramverksskiss i UXPin 
Framtagande av den interaktiva ramverksskissen innefattade att först strukturera det 
generella upplägget för samtliga sidor, dvs att dela upp strukturen enligt (från topp till 
botten) (se Bilaga J – Bild nr. 1): Header - med element som visar på vart återförsäljares 
logo, representerade varumärken, samt sökfält kan placeras (se avsnitt 2.4.1). Horisontell 
huvudmeny (se avsnitt 2.4.1), enligt rekommendation från A.P. (se Bilaga K) - 
tillsammans med vertikal dropdown meny för kategorier med tillhörande undersidor. 
Placeholder för breadcrumb (se avsnitt 2.4.1) - som förtydligades i den detaljerade 
designen (version 3), och har syftet att visa vart besökaren befinner sig, samt vart denne 
varit i tidigare steg (se avsnitt 2.4.1). Plats för huvudinnehåll (se avsnitt 2.4.1) - vilket 
varierar beroende på webbsida. Sitemap footer (se avsnitt 2.4.1) – här endast i 
visningssyfte som fått vänta till version 3. Samtliga sidor har länkats på olika sätt för att 
underlätta visandet av tänkt interaktion genom de tre övergripande kontextscenariona. 
Genomgående i ramverksskissen är kombinationen av navigeringsmodeller där: 
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huvudmenyn, breadcrumbs, länkar via knappar, samt footer tillsammans med god 
användning av feedback och feedforward i form av etiketter och respons på handling (som 
behandlades i version 3 genom att ta fram motsvarande bilder som visar på stegvisa 
ändringar i gränssnittet). Dessa navigeringsmodeller visar på en bra överblick för 
besökaren som på så sätt kan hitta på ett enkelt och ändamålsenligt sätt (se avsnitt 2.4.1). 
 
Version 3 – Detaljerad design och interaktiv prototyp 
Den detaljerade designen i Photoshop har baserats på tidigare fastställd 
informationshierarki som visas i sitemap (se Bilaga J – Bild nr. 19), och på så sätt fått 
samma struktur som visas i övriga ramverksskisser (se Bilaga J). Följande sidor har tagits 
fram i denna detaljerade designen (se Bilaga L) med fokus på att slutföra kontextscenarion 
(se Bilaga G) som Cooper m.fl. (2007) menar ska vara tillräckligt för att visa på 
interaktion i en prototyp (se avsnitt 2.4.1): 
 
Hem (se Bilaga L – Bild nr. 1) med gränssnittselementen enligt uppdelning (se avsnitt 
2.4.1): (1) Header (följer med vid scrollande tillsammans med huvudmeny) - där 
besökaren ser återförsäljares logga, vilka varumärken som representeras och leder till 
leverantörs webbsida (se avsnitt 2.4.1 - Uppvisning), samt sökfält (se avsnitt 2.4.1 – Sök) 
som ska leda till ett sökresultat vid användning. Under avstämning med A.P. kom frågan 
upp om vad som händer när återförsäljare representerar fler varumärken (se Bilaga K). 
Detta skulle kunna anpassas enligt den mall som redan används då man exempelvis kan 
anpassa storlek baserat på antal, så länge logga är synligt. Om lösningen inte skulle 
fungera hade valet att inte visa loggor där utan under exempelvis banner på startsida varit 
ett alternativ. En sådan lösning hade inte varit att föredra då detta möjligtvis hade 
inneburit att visning av loggor inte hade följt med på resterande sidor. Detta var även en 
fråga för dropdownmenyn för varumärken (se Bilaga J – Bild nr. 2), vilket exempelvis 
skulle kunna lösas genom att visa varumärken jämsides i två eller fler kolumner i en 
dropdownmeny. Se Figur 3 nedan. 
 
 

 

 
 

Figur 3: Header för samtliga sidor som visar ÅF-logga, representerade varumärken samt sökfält. 
 
(2) Horisontell huvudnavigering (se avsnitt 2.4.1 – Global navigering) - där besökaren får 
en överblick över de olika kategorierna för samtliga sidor m.h.a. rätt benämningar samt 
kontraster vid användning. Under skissandet undersöktes användningen av vertikal 
huvudnavigering (se Bilaga I – Skiss nr. 3), och som efter avstämning med A.P. (se Bilaga 
K) har valts att undvikas då det kan upplevas som att dels ta upp mycket plats från 
huvudinnehåll. Då detta fastställdes tidigt användes horisontell huvudnavigering även i 
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version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 1) som sedan fördes vidare till denna version. En vertikal 
huvudnavigering hade även kunnat anses irriterande för besökaren, men skulle behöva 
vidare undersökning i utforskningsmoment eller utvärdering med tänkt slutanvändare för 
att säkerställa beteende i detta hänseende. Vissa menyalternativ innehåller vertikala 
dropdownmenyer (se Bilaga L – Bild nr. 2) för ytterligare navigering till undersidor. Se 
Figur 4 nedan. 
 

 
 

Figur 4: Huvudmeny, för samtliga sidor, med dropdownalternativ som lyser upp vid markering. 
 
(3) Bildspel (se avsnitt 2.4.1 – Bildhanterare) - där besökaren får se ett antal av de mest 
prioriterade erbjudandena och kan navigeras igenom att antingen använda pilarna på 
sidorna eller genom att klicka på den punkt som ska representera ordnad visning (visad 
bild har kontrasterad cirkel), som enklare alternativ på wayfinding-åtgärd och ska om 
möjligt leda besökaren till respektive mål. Under avstämning med A.P. kom frågan upp 
om lämpligheten att använda bildspel (se Bilaga K), då besökaren kan förlora intresset att 
titta på resterande bilder utöver den som först visas. Detta togs sedan upp under 
avstämning med Å.S. (se Bilaga M) som rekommenderade att föregående och kommande 
bilder kan visas på sätt som ger besökaren en inblick i vad som ska visas. För enkelhetens 
skull fick detta visas med indikerande cirklar som förklarats ovan, och innebär att vidare 
arbete kan behövas i detta hänseende. enligt diskussion under avstämning med Å.S. (se 
Bilaga M). Se Figur 5 nedan. 
 

 
 

Figur 5: Bildspel för startsidan Hem. 
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(4) Erbjudanden (se avsnitt 2.4.1 – Uppvisning) - delas in i tre rutor och kan visa aktuella 
erbjudanden. I första exempelrutan, som ska rotera de olika varumärkesspecifika 
serviceerbjudandena, där besökaren kan klicka på knappen Visa mer för att komma till 
varumärkets egna serviceinformation. I ruta två i detta ex. visas tillfällig rabatt från 
servicebutiken som länkas till erbjudande via knappen Till erbjudande. I ruta tre i detta ex. 
visas ett mer statiskt erbjudande för att boka service som länkas till sidan Boka service 
under sidan Äga bil genom att klicka på knappen Boka nu. Denna del flyttades upp efter 
att i version 1 (se Bilaga I – Skiss nr. 8) och i version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 1) ha 
placerats under bilvisning, av anledningen att det under användbarhetsinspektionen 
observerades att erbjudanden vanligtvis visas först. Se figur 6 nedan. 
 

 
 

Figur 6: Erbjudanden på startsidan Hem. 
 
(5) Visning av återförsäljares nya bilar (se avsnitt 2.4.1 – Uppvisning & Bläddra) - där 
besökaren kan bläddra genom bilarna om fler än fyra bilar visas. Besökaren kan även här 
välja att boka provkörning  (se Bilaga L – Bild nr. 3), där formulär öppnas i lightbox – 
som diskuterats med Å.S. under avstämning (se Bilaga M) för att låta besökaren stanna 
kvar på samma sida (se avsnitt 2.4.1) – genom att klicka på knappen Provkör, eller att gå 
direkt till specifik bil (se Bilaga L – Bild nr. 11) genom att klicka på knappen Visa mer. 
Denna lösning har, utöver att ha flyttats ned, haft samma utseende och tänkt syfte som i 
skiss (se Bilaga I – Skiss nr. 8) och wireframe (se Bilaga J – Bild nr. 1). Under avstämning 
med A.P. diskuterades huruvida befintliga återförsäljare använder tilläggstjänster för att 
visa på detta, genom exempelvis BytBil CMS, men har inte undersökts vidare. Det var 
även i diskussion med A.P. (se Bilaga K) som det fastställdes ett behov av att prioritera 
bokning eller att visa specifikt objekt (gäller samtliga sidor där bilvisning tar plats) då 
detta är den utmärkande aspekten som leder besökaren till köp. Detta har därför fått ett 
specifikt utseende i miniatyrbilder vid bokning eller visning, där knappar som leder till 
respektive ändamål har placerats i nedre del av miniatyrbild. Se Figur 7 nedan. 
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Figur 7: Visning av nya bilar hos ÅF. 
 
(6) Sitemap footer (se avsnitt 2.4.1 – Bläddra & Sitemapnavigering) - där besökaren kan 
komma åt huvudmenyns kategorier och undersidor. Under avstämning med A.P. framkom 
behovet av sitemap för att förstå informationshierarki (se Bilaga K). Detta har även lagts 
till i footern i form av länkar för att besökaren ska kunna navigera från flera platser, samt 
få en överblick av navigeringsdestinationer. Då detta tidigare saknades i version 1 (se 
Bilaga I – Skiss nr. 8) och version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 1) fick det först placeras i 
visningssyfte och sedan visas ytterligare i den detaljerade designen. Se Figur 8 nedan. 

 

 
 

Figur 8: Sitemap footer för samtliga sidor. 
 
Våra varumärken där fokus legat på valt varumärke  (se Bilaga L – Bild nr. 4) följer 
samma struktur där huvudinnehållet innehåller följande gränssnittselement (se avsnitt 
2.4.1): (1) Breadcrumb (se avsnitt 2.4.1 – Lokal navigering) nedanför huvudmeny för att 
visa besökaren var denne befinner sig och var den har varit. Denna har lagts till mer 
utförligt än vad som visas i version 1 (se Bilaga I – Skiss nr. 12) och version 2 (se Bilaga J 
– Bild nr. 12). (2) Banner för att välkomna besökaren till sidan (samma effekt som 
breadcrumb men mer visuell). Även detta är ett element som använts i version 1 (se Bilaga 
I – Skiss nr. 9) och version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 2), och har gjorts tydligare. (3) 
Informationsrutor (se avsnitt 2.4.1 – Bläddra) där besökaren kan läsa specifik information 
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som varumärket erbjuder som ex. modellprogram, erbjudanden, förmåner. Dessa har 
tidigare gjorts i både version 1 (se Bilaga I – Skiss nr. 9) och version 2 (se Bilaga J – Bild 
nr. 2). Interaktionen med dessa element blev dock tydligare i version 2 (se Bilaga J – Bild. 
4) efter avstämning med Å.S. (se Bilaga M). Se Figur 9 nedan. 
 

 
 

Figur 9: Informationsrutor för varumärkesspecifik sida. 
 
Genom att klicka på knappen Visa modellprogram kan besökaren se fullständigt 
modellprogram (se Bilaga L – Bild nr. 6). Denna interaktion ändrades i denna version till 
att knappen leder till en vy som öppnas i lightbox enligt Å.S. rekommendation (se Bilaga 
M) och möjliggör skärmbaserad design (se avsnitt 2.4.1), där besökaren kan komma åt 
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formulär för provkörning  (se Bilaga L – Bild nr. 7) genom att klicka på knappen Provkör, 
enligt Å.S. rekommendation (se Bilaga M) som gav tips om hur ett objekt (i detta fall 
formuläret) kan visas med hjälp av övergångar (vilket är mer av ett utvecklingsproblem 
om detta inte kan visas i ett prototypverktyg), eller visa specifik bil (se Bilaga L – Bild nr. 
11). Se Figur 10 nedan. 

 
 

Figur 10: Modellprogram i lightbox. 
 
Genom att klicka på knappen Visa mer expanderar rutan för erbjudanden, och skjuter ned 
resterande informationsrutor (se Bilaga L – bild nr. 5). När besökaren klickar på knappen 
Visa mindre skjuts informationsrutorna upp till sitt originalläge igen (se Bilaga L – bild nr. 
4). Till höger placerades en sidebar med widgets (se avsnitt 2.4.1 – Hövlighetsnavigering) 
där besökaren kan ta del av information, och tjänster genom att klicka på knapparna Till 
kontaktsidan och Boka service som leder besökaren till respektive sida (se Bilaga L – Bild 
nr. 14 & 12). Användningen av sidebar är något som följt med från både version 1 och 2 
och placerades först i visningssyfte. 
Köpa bil (se Bilaga L – bild nr. 8) som representerar sida för både ny- och begagnad 
bilförsäljning då detta visades vara en vanlig förekomst (se avsnitt 4.1.2 – Fråga nr. 8) där 
huvudinnehållet innehåller följande gränssnittselement (se avsnitt 2.4.1): (1) Breadcrumb i 
vägletande syfte. (2) Kollapserbart sökfilter (se avsnitt 2.3.2 – Alternativ vy) med 
dropdownval och sökknapp, där filtret visas (visas till en början) och döljs genom att 
klicka på knapparna med ikonerna kryss och plus (se Bilaga L - bild nr. 9). Detta element 
planeras att till en början visas öppet i denna version för att besökaren ska undvika 
missförstånd (se avsnitt 2.4.1 – Säker utforskning & Direkt tillfredsställelse), enligt 
avstämning med A.P. (se Bilaga K). (3) Sorteringsalternativ (se avsnitt 2.4.1 – Alternativ 
vy & Direkt tillfredsställelse) där besökaren har möjlighet att sortera efter senast 
ankommet, märke, pris, miltal, och årsmodell. Dessa filterelement lades först till i version 
1 (se Bilaga I – Skiss nr. 10 & 11) där avstämning med A.P. (se Bilaga K) ledde till att 
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filter och sortering i version 2 tillslut placerades över huvudinnehållet (se Bilaga J – Bild 
nr. 6 & 7) för att, likt huvudnavigering, undvika vertikala element som tar över 
huvudinnehåll. Se Figur 11 nedan. 
 

 
 

Figur 11: Kollapserbart filter för visning av sökresultat. 
 
(4) Därefter följer samma typ av biluppvisning som på startsidan (se Bilaga L – Bild nr. 1) 
dock i ett större rutnät som täcker majoriteten av huvudinnehållet, och har sett likadan i 
både version 1 (se Bilaga I – Skiss nr. 10)  och version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 6). Genom 
att klicka på knappen Provkör öppnas formulär i lightbox (se Bilaga L – Bild nr. 10), och 
knappen Visa mer leder till specifik bil (se Bilaga L – Bild nr. 11). (5) Så kallad 
paginering (eng. pagination) (se avsnitt 2.4.1 – Bläddra) där besökaren kan bläddra genom 
sökresultatet genom att välja numrerad sida att gå till, eller att klicka på knapparna Prev 
(sv. föregående) eller Next (sv. nästa). Detta element ingick inte i version 1 eller version 2, 
men var alltid ett kvarstående problem att visa på då flera bilar kan behöva visas. Ett annat 
lösningsalternativ hade varit användandet av oändligt bläddrande, och samtidigt låta filter- 
och sökfunktionalitet stanna kvar likt header. 
Bilden för specifik bil är en del av Köpa bil-kategorin och innehåller följande 
gränssnittselement: (1) Bildvisning (se avsnitt 2.4.1 – Bildhanterare) med plats för aktuell 
visningsbild tillsammans med miniatyrbild placerade nedanför denna, där besökaren kan 
välja bild genom att klicka på pilarna eller att direkt klicka på specifik miniatyrbild. (2) 
Informationsruta (se avsnitt 2.4.1 – Bläddra) för detaljerad information om bilen. (3) Till 
höger har det placerats ett formulär för att boka provkörning, där besökaren fyller i 
nödvändig information likt tidigare bokningsformulär. (4) Kalkylfunktion (se avsnitt 2.4.1 
– Inställningshanterare & Direkt tillfredsställelse) med dragbara handtag där rutorna visar 
summor, för att beräkna besökarens månadskostnad vid köp av bil. Detta element var 
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vanligt förekommande bland återförsäljares webbsidor (se avsnitt 4.1.2 – Fråga nr. 12) och 
visas endast med placeholders i version 1 (se Bilaga I – Skiss nr. 12) och version 2 (se 
Bilaga J – Bild nr. 9). Samtliga tänkta element har använts i version 1 och 2. Då olika 
förslag av denna sida togs fram, där bl.a. formulär för att dela till vänner användes men 
som tog bort fokuset från att boka provkörning, fastställdes upplägg tillslut i version 2 
efter avstämning med A.P. (se Bilaga K). Se Figur 12 nedan. 
 

 
 

Figur 12: Vald bil. 
 
Äga bil där fokus legat på att boka service (se Bilaga L – Bild nr. 12) innehåller följande 
gränssnittselement: (1) Breadcrumb och banner i vägletande syfte. (2) Informationsruta (se 
avsnitt 2.4.1 – Bläddra) som förklarar hur återförsäljare utför service och innehåller ett 
bokningsformulär där besökaren kan boka service genom att fylla i samt välja nödvändig 
information. (3) Informationsruta (se avsnitt 2.4.1 – Bläddra) som förklarar att 
återförsäljare tillhandahåller servicebutik (behöver ej vara e-butik, utan försäljning kan ske 
endast i butik för enkelhetens skull). (4) Widget i sidebar som visar på kontaktinformation 
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där besökaren kan klicka på knappen Till kontaktsidan (se avsnitt 2.4.1 - 
Hövlighetsnavigering) som leder dit (se Bilaga L - Bild nr. 14). Detta upplägg fastställdes 
först i version 1 (se Bilaga I – Skiss nr. 13) men fick i version 2 en egen sida för 
servicebutik (se Bilaga J – Bild nr. 13). Då det efter kartläggningsstadiet var svårt att gå 
tillbaka för att ta reda på huruvida servicebutik behöver vara egen e-butik togs beslutet att 
endast visa på information, och kan vara bra att belysa inför vidareutveckling. Se Figur 13 
nedan. 
 

 
 

Figur 13: Bokning av service under sidan Äga. 
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Erbjudanden (se Bilaga L – Bild nr. 13) där fokus legat på att visa på samlingssida för 
erbjudanden, snarare än separat erbjudandesida per kategori, och innehåller följande 
gränssnittselement: (1) Breadcrumb och banner i vägletande syfte. (2) Informationsrutor 
för erbjudanden med samma interaktiva element som i erbjudanden hos varumärkessida 
(se Bilaga L – Bild nr. 4 & 5). (2) Sidebar med widgets för kontakt och servicebokning, 
vars knappar leder till respektive sidor. Detta fastställdes i samband med avstämning med 
A.P. (se Bilaga K) då detta fortfarande var oklart under skissandet av version 1 (se Bilaga 
I – Skiss nr. 1) och version 2, och togs på så sätt fram i denna version samt lades till i 
version 2  (se Bilaga J – Bild nr. 16) i efterhand i visningssyfte för avstämning med Å.S.. 
Se Figur 14 nedan. 
 

 
 

Figur 14: Samlingssida för erbjudanden. 
 
Kontakta oss (se Bilaga L – Bild nr. 14) har i denna studie tagits fram för att leda 
besökaren till kontakt med återförsäljarens anställda där följande gränssnittselement 
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används: (1) Breadcrumb och banner i vägletande syfte. (2) Därefter visas anställda i form 
av visitkort där besökaren kan se enskild anställd tillsammans med namn, ort (om 
återförsäljare har fler bilhallar), tjänst (ex. säljare), telefonnummer, och e-postadress. 
Grundstrukturen till denna sida togs fram först i version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 17) då 
den har en väldigt generell utformning för att visa på anställda. Fokuset vid utformningen 
av denna sida låg därför i att visa tydlig kontaktinformation. Se Figur 15 nedan. 
 

 
 

Figur 15: Kontaktinformation för att kontakta anställda. 
 

Sökalternativet som visas i version 2 (se Bilaga J – Bild nr. 18) har inte tagits vidare i den 
detaljerade designen då det inte var del av något kontextscenario. Denna del av webbsidan 
är dock en fundamental del av återförsäljares webbsida om detta designförslag skulle 
utvecklas och implementeras, då användaren behöver möjligheten att söka på webbsidan. 
 
Bilderna som sedan importerats till Invision har länkats, m.h.a. handlingarna on-click och 
on-hover, baserat på sitemap dels via huvudmeny, men också genom länkar utplacerade på 
de olika sidorna som har olika ändamål. Arbetet i Invision resulterade i en interaktiv 
prototyp (se http://invis.io/UC31U13KA). 
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5 Diskussion och slutsats  
Vad gick studien ut på? 
I denna studie undersöktes hur ett företags varumärkesstrategi kan stödjas på webben 
genom att tillämpa designstrategi med hjälp av en användarcentrerad designprocess. För 
att undersöka detta användes följande forskningsfråga: 
 

Hur bör företag gå tillväga för att verkställa en designstrategi som stödjer företagets 
varumärkesstrategi på webben? 

 
Användarcentrerad design 
Enligt Garrett (2011) och Cooper (2007) innebär att en användarcentrerad designprocess 
fokuserar på just användaren, där användaren kan klassificeras på olika sätt. I denna studie 
har det varit många led av intressen inblandade. Uppdraget kommer från en fullservice 
byrå, vars kund är en billeverantör (organisationen) som vill förbättra sina återförsäljares 
webbsidor i syftet att i slutändan leda besökaren (slutanvändaren) till att interagera med 
billeverantörens produkter och tjänster. 
 
Positionering på webben  
Polach (2005), Chun och Davies (2000), Ingenhoff och Fuhrer (2010), Abdullah m.fl 
(2013), syftar på hur företags närvaro på webben är en drivande kraft för att positioneras 
enligt den varumärkesstrategi som driver ett unikt företag, men att företag idag inte lyckas 
fullt ut i att positionera sig som unikt. Ur Polachs (2005) påstående att företags webbsidor 
är ett kraftfullt positioneringsverktyg, och samtliga nämnda studier angående positionering 
på webben, kan man därför dra slutsatsen att företags- och användarmål bör vara den 
centrala rollen i att avgöra hur framgångsrikt ett företag etablerar sin varumärkesstrategi 
på webben. Detta behov från företagets sida är därför förståeligt då deras återförsäljares 
webbsida är ett positioneringsverktyg både för återförsäljaren såväl som billeverantören 
(företaget i fråga). Det uppstår även en positioneringskamp med konkurrerande 
billeverantörer om återförsäljaren ej är exklusiv återförsäljare av billeverantörens 
produkter och tjänster, dvs att de ska dela på webbsidans utrymme. Resultatet av hur väl 
detta utförs av återförsäljaren, vilket är ett upplevt problem från billeverantörens sida, 
innebär därför att slutanvändarens (1) relation till, samt (2) upplevelse av att interagera 
med billeverantörens varumärke tas hand om olika bra. Det ligger därför i återförsäljarens 
intresse att uppfylla billeverantörens och besökarens mål, då återförsäljaren är representant 
av varumärket. Detta är även en härledning som bör gälla all typ av företagsrepresentation 
på webben. 
 
Design- och varumärkesstrategi 
Saffer (2010), Garrett (2011), och Cooper (2007) som utformat användarcentrerade 
ramverk förklarar hur designstrategi, som är ett samlingsbegrepp för behov- och 
målidentifiering såväl som identifiering av innehålls- och funktionalitetskrav, har syftet att 
främja förståelse för både företags- och användarmål, för att en produkt ska uppfylla sitt 
syfte. Samtliga förklarar också hur det hänger ihop med ett företags varumärkesstrategi, 
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som enligt Porter (1980), och Uggla (2006) är ett sätt att undvika ren priskonkurrens, 
genom att skilja sig från mängden genom kostnadsledarskap, differentiering, eller 
fokusering. På webben kan ett företags varumärkesstrategi styrkas genom att helt enkelt 
utnyttja kunskap om bättre innehåll, funktionalitet och struktur för att sälja dess produkter 
och/eller tjänster, vilket i sig är en sorts differentiering - dvs att särskilja sitt erbjudande. 
Att veta billeverantörens varumärkesstrategi i form av vad de säljer och hur de vill att det 
ska upplevas har därför varit viktigt i denna studie, och för att stödja detta i 
designprocessen behövdes en designstrategi. 
 
Studien som gjorts på uppdrag av fullservice byrån har möjliggjort förfogande av fyra 
experter, där intervjuer genomfördes med tre av dessa för att identifiera organisationens, 
samt ur experternas perspektiv vad besökarens mål och behov anses vara. Nielsen (1994) 
som förklarar att användbarhetsinspektioner helst görs av flera experter och med 
heuristiska principer i åtanke menar att metoden är informell och resurssnål samt bör 
utföras av någon som gjort sig införstådd i ett domän. Av denna anledning har studien 
fokuserat på hur besökarens köpresa kan förbättras, snarare än att strikt följa 
användbarhetsprinciperna, och därför genomfördes användbarhetsinspektion av 
återförsäljares webbsidor i syftet att bidra med ytterligare inblick i dessa mål och behov 
och hur de upplevs uppfyllas idag. De mål och behov som identifierats har utgjort en 
grund för skapande av ett persona (se avsnitt 2.3.1) som enligt Goodwin (2009) och 
Miaskiewicz och Kozar (2011) är ett beprövat verktyg för att arbeta användarcentrerat. 
Personat användes sedan i tre kontextscenarion som representerade köpresans tre faser, 
som beskrev beröringspunkter för organisationens och besökarens mål, för att identifiera 
innehålls- och funktionalitetskrav som skulle definiera utformningen av den informativa 
webbsidan (se avsnitt 2.3.2). På så sätt blev studiens designstrategi fastställd. Dock 
påverkade den obefintliga närvaron av tänkta slutanvändare vad som egentligen är syftet 
med personas, där en av fördelarna är att undvika vad Miaskiewicz och Kozar (2011) 
kallar självrefererande design. Man kan också fastställa att studien därför hade 
billeverantören som målgrupp, då det faktiskt är dennes behov och mål som belyses även i 
personat då det efter långt samarbete med billeverantören är experters uppfattning av vad 
billeverantören söker för sig och sin tänkta besökare.  
 
Prototyping 
Designstrategin tillämpades sedan i designprocessen genom att strukturera det tänkta 
designförslaget, en sk prototyp. Denna process gick igenom två iterationer och resulterade 
i tre versioner som fick alltmer detaljerade val av gränssnittselement och 
navigeringsmodeller som presenterats enligt Cooper (2007), Tidwell (2011) och Garrett 
(2011), där slutresultatet blev en interaktiv prototyp i det webbaserade verktyget Invision. 
Nielsen (1993) menar att en designprocess bör genomgå minst två iterationer för att uppnå 
märkbart förbättrad användbarhet, vilket även var fallet i denna studie trots att 
användbarhetsprinciper inte vart lika strikt tillämpade som i Nielsens exempel. I denna 
studie gällde istället att gå från strategi och koncept på papper, till interaktiv 
ramverksskiss, och slutligen till interaktiv prototyp, snarare än att testa en första version 
av en interaktiv prototyp och sedan bygga vidare på den. En del av denna iterativa 
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designprocess var att stämma av utfört arbete med experter från fullservice byrån. Detta 
gjordes genom vad Nielsen (1994) kallar pluralistisk genomgång, där samtliga versioner 
genomgick granskning utifrån vad som uppfattades vara mål och behov i tidigare 
framtagna kontextscenarion. På grund av tidsbrist avslutades studien utan att den 
interaktiva prototypen genomgick slutgiltig utvärdering med experterna, vilket innebär att 
experterna aldrig fick ett sista ord gällande uppfyllandet av krav hos designförslaget - trots 
att det kan ha skett i tidigare avstämningar. 

5.1 Metodreflektion 
Intervjuerna som gjorts med de experter som varit aktiva i samarbetet med billeverantören 
har varit ett lämpligt val av metod på så sätt att dessa experter besitter kvalitativ och 
relevant information som lade grund för vidare kartläggning. Dels har de arbetat med 
varumärkets positionering på den svenska marknaden utifrån ett produktionsperspektiv 
(dvs annons i form av grafik och tryck), dels har de arbetat med varumärkets positionering 
på den svenska marknaden utifrån ett webbutvecklingsperspektiv (se avsnitt 2.1.1). De har 
tillsammans en hög förståelse för hur billeverantören anpassar sig, men också för hur dess 
varumärke upplevs i dagsläget (se avsnitt 2.1.2). Denna förståelse har bl.a. bildats genom 
att utföra marknadsundersökning, som i sig består av både kvalitativ och kvantitativ data, 
som bekräftat den kvalitativa data som hämtats ur intervjuer. Ett bra komplement till detta 
hade varit att utföra intervjuer eller utskick av enkäter till främst slutanvändare som ska 
vara besökare, men även till återförsäljare och billeverantör. Personat som resulterade ur 
analysen av främst intervjuer hade på så sätt kunnat vara utförligare, där rikare 
datainsamling även hade kunnat leda till fler framtagna personas, men fick i detta fall 
nöjas med ett primärt persona baserat på tidigare empirisk studie. Detta är den negativa 
aspekten av att använda personas, då det är lätt att förlita sig på en sådan analys - därav 
vikten av att så gott som möjligt stämma av framtaget persona med experter vilket gjordes 
med A.P.. Valet att ta fram persona baserades på teorin för användarcentrerad design som 
rekommenderar detta då det blir lättare att visualisera en produkt, jämfört med att ständigt 
se tillbaka till analyserad data i tabeller eller liknande (se avsnitt 2.3.1). 
Expertutvärderingen gjordes som ett kompletterande moment för att bilda djupare 
uppfattning av problemområdet, ett val som gjordes av anledningen att en grundlig 
kartläggning är bättre än att behöva omarbeta framtaget material. Urvalet av webbsidor 
gjordes slumpmässigt på ca hälften av tillgängliga återförsäljares webbsidor då väldigt lite 
var känt om hur väl återförsäljares webbsidor har utvecklats med hänseende till design- 
och varumärkesstrategi. Då design- och varumärkesstrategi var fokuset för denna studie 
fick köpresans tre stadier och tillhörande behov av innehåll representera detta vid 
utvärderingen, men ett alternativ hade varit att tillämpa etablerade principer för att få ut 
resultat som är lättare att jämföra med tidigare forskning. Analysen som visade på 
statistiska samband hade i denna studie på så sätt kunnat se annorlunda ut om frågor 
utformats för att återge mer kontrollerade intervall. Ett annat sätt att ytterligare säkerställa 
de statistiska sambanden som identifierats hade varit att utvärdera samtliga webbsidor. 
Alternativet till denna metod, eller möjligtvis kompletterande metod, hade varit att även 
här intervjua eller producera enkät för utskick till återförsäljare och billeverantör för att på 
så sätt bilda en djupare förståelse. Detta alternativ valdes dock bort av tidsmässiga skäl. 
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Valet att ta fram kontextscenarion som skulle analyseras och resultera i innehålls- och 
funktionalitetskrav anses lämpligt då kontextscenarion dels tas fram m.h.a. åtminstone ett 
persona, samt att det är ett definierande moment för användarcentrerad design (se avsnitt 
2.3.1). Alternativet till denna metod hade varit att utgå från intervjuernas analyserade data 
och på så sätt identifierat krav, för att sedan stämma av dessa med experter, men undveks 
då detta tillvägagångssätt ansågs mindre användarcentrerat. Designprocessen som skulle 
resultera i en interaktiv prototyp har genomförts genom att först definiera 
informationsarkitektur, och därefter ha detta som grund vid framtagning av 
ramverksskisser och detaljerade bilder då detta ansågs lämpligt enligt rekommendationer 
för användarcentrerad design (se avsnitt 2.3.2). Skisser och brainstorming kan göras på 
många sätt, men pappersskisser är vanligt förekommande och verkade för denna studies 
räkning vara det bästa sättet att få ned idéer på. Valet att arbeta med interaktiv 
ramverksskiss i UXPin, och detaljerad design i Photoshop med resulterande interaktiv 
prototyp Invision, har gjorts av den enkla anledningen att verktygen är utvecklade för 
respektive syfte, och som vid vana för användning kan leda till snabba och goda resultat. 
Framtagna bilder har varit kvalitativa i sin natur och har på så sätt validerats genom 
tolkande analys vid avstämning med experter. Om studien hade inkluderat tillgång till 
tänkt slutanvändare hade alternativet till denna sk expertutvärdering istället kunnat vara att 
utföra användartester.  

5.2 Slutsats 
Att uppfylla företags- och slutanvändarmål på webben kan gå till på olika sätt. I denna 
studie användes ett användarcentrerat ramverk där identifierad designstrategi tillämpas i 
syftet att undersöka hur man med hänseende till företaget och slutanvändare, tar fram en 
tillfredsställande informativ webbsida som stödjer ett företags övergripande 
varumärkesstrategi. Detta ramverk för design förespråkar samarbete mellan designer, 
experter, intressenter, och slutanvändare, där valda metoder för datainsamling beror på 
tillgängliga resurser som i slutändan påverkar slutresultat. I denna studie blev 
datainsamlingen som lade grund för designstrategin, dvs innehålls- och 
funktionalitetskrav, baserad på experters kunskaper samt empirisk data från tidigare 
samarbete med billeverantören. Resultatet av denna datainsamling blev att de identifierade 
företags- och användarmålen slutligen blev helt ur experters och billeverantörens 
perspektiv vad gäller billeverantörens och besökarens (slutanvändarens) mål med 
återförsäljarens webbsida. Då designstrategin påverkar resterande delar i designprocessen 
innebär detta att ett annorlunda resultat hade varit troligt om tänkta slutanvändare var 
inblandade. För att besvara forskningsfrågan gällande hur företag bör gå tillväga för att 
tillämpa designstrategi på webben för att stödja övergripande varumärkesstrategi så är 
användarcentrerad design definitivt ett beprövat och etablerat ramverk i detta hänseende, 
där metodval och utförande påverkar hur framgångsrikt resultatet blir. Studien har även 
belyst vikten av att avgränsa användare, och att tillgången till användare som representerar 
tänkt slutanvändare påverkar slutresultatet av hur design- och varumärkesstrategi uppfylls 
i produkten. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då metodvalen för datainsamling påverkade fastställande av designstrategi och således 
den resulterande prototypen vore det intressant att se om en mer kvalitativ datainsamling i 
form av tillgång till främst tänkt slutanvändare, men även andra intressenter, skulle leda 
till liknande eller möjligtvis samma informationsarkitektur samt val och placering av 
gränssnittselement. En annan faktor som kan vara värt att ta hänsyn till är det faktum att i 
förväg, beroende på metodval, ha ett väldefinierat och kontrollerat mål med resultat från 
datainsamlingen, vilket kan vara svårt att förutse innan vald metod utförts. Dessa förslag 
är relevanta då ramverket med medföljande rekommenderade metoder möjliggör ett 
användarcentrerat tillvägagångssätt, men det är upp till den som tillämpar ramverket som 
bestämmer i vilken utsträckning användaren är inblandad vare sig det sker via t.ex. 
personas eller utvärderingsmoment.  
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Bilaga A: Problembeskrivning från A.P. 
 
Leverantör = Bilmärket 
ÅF = Återförsäljare/Bilhandlare 
 
Leverantörs Problem: 
Många ÅF-siter fyller idag inte Leverantörs önskemål och kvallitetskrav på 
funktion och design 
ÅF är i många fall ovilliga att betala några större summor, vissa mer 
betalningsbenägna (15tkr-150tkr) 
ÅF har olika behov vad gäller utbud på site (nya bilar, beg bilar, verkstad, 
osv) 
ÅF har få resurser för att hantera innehåll på sina siter 
ÅF har olika "data-teknisk" kompetens 
Vissa ÅF har specialönskemål 
 
Behov från Leverantör: 
Att kommunicera sitt material till ÅF och för ÅF att kommuncera 
Leverantörs material på site. Begränsad/låg kompentens hos ÅF om hur detta 
ska ske. 
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Bilaga B: Intervju med E.W. 
 
Fråga 1 - Hur har ni fått information om målgrupp(erna)? 
Datan har samlats in m.h.a. varumärke X egna konsumentundersökning som 
gjorts via en extern källa som utför konsumentundersökningar.  
Utöver denna information har även data från andra undersökningar hämtats 
där bl.a. en enkätundersökning där svar från över 15.000 respondenter 
återgett resultatet att 19% av konsumenter finner information och reklam som 
den viktigaste parametern vid bilköp. (Gällande attraktion och underlättat 
sökande i köpresan) 
 
Fråga 2 - Hur har dessa tre segment av konsument valts ut? (Från mottagen 
målbild 2016) 
De tre segmenten har uppstått ur hur varumärket vill positionera sig från den 
konservativa varumärkestrappan där just nu väldigt konkurrenskraftiga 
varumärken befinner sig, till den nya varumärkestrappan som riktar sig mot 
den traditionella svensson familjen. 
 
Fråga 3 - Har målgruppsbilden förändrats under de senaste två åren? 
Till detta svarar E.W. nej, då positioneringen fortfarande är något som 
uppdragsgivaren och varumärke X samarbetar med för att uppnå. Då 
varumärke X är ny på den svenska marknaden ligger utmaningen i att få ett 
nytt ansikte för privatpersonen. Hittills har fokuset legat på försäljning av 
tjänstebilar, vilket varumärke X vill ändra med dess nya positioneringsresa. 
 
Fråga 4 - Hur insatt är du i köpresan? 
E.W. svarar här att hon främst arbetat med produktionen av 
kommunikationsmaterial, och i samband med detta arbetat nära 
varumärkesidenteten. Men för bättre svar angående köpresan/upplevelsen och 
strategin i detta fall hänvisar hon till P.H. 
 
Fråga 5 - Vilka åldrar riktar sig varumärket mot och vad kännetecknar 
målgruppen? 
Målgruppen är 25-55 år och lever ett vanligt “svensson” liv, dvs ett aktivt liv 
som gör att passion visas. 
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Bilaga C: Ur mottagen behovsanalys för privatperson 
 
Fråga 1 - Hur upplevs konsumenten? 
Ur mottagen behovsanalys/målbild 2016 förklaras att konsumenten som ingår 
i ägandeklubben upplevs som levande där ledorden mänsklig (naturlig, äkta, 
söker ett bra liv), självkänsla (vet själv, tycker om sig själv, vill ha det bästa), 
passion (värderar upplevelser, och att utforska sina intressen) och viljestark 
(driven, stark självkänsla) används för att beskriva målgruppen. 
 
Fråga 2 - Hur upplevs bilen? 
Ur mottagen behovsanalys/målbild 2016 förklaras att bilen upplevs som hög 
kvalitet där följande ledord med beskrivande ord används: design (upplevd 
kvalitet), garanti (trygghet, tillförlitlighet, och förtroende), service 
(bekymmerslöst ägande) och funktion (värdet med en funktion, 
kundinsikten). 
 
Fråga 3 - Vad är varumärke X primära association? 
Ur mottagen behovsanalys/målbild 2016 förklaras att varumärke X primära 
association är dess prisvärdhet och förklaras med följande ledord med 
beskrivande ord: attraktivt pris (X% under konkurrenter), hög kvalitet (stark 
helhetsupplevelse av varumärket), “levande” ägare (en klubb kunden kan 
tänka sig vara del av). 
 
Fråga 4 - Hur positioneras varumärket? 
Ur mottagen behovsanalys/målbild 2016 förklaras att varumärke X idag 
positioneras bland låg varumärkesacceptans och svagt erbjudande, vilket är 
deras mål att förändra till en framtida positionering som ska representera hög 
varumärkesacceptans och upplevt starkt erbjudande. 
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Bilaga D: Intervju med P.H. 
 
Fråga 1 - Hur definieras köpresan? 
Köpresan består av tre faser. Den första är attraherandet, där kunden söker sig 
till varumärket och attraheras av den information som visas, för att på så sätt 
leda till övervägande. När övervägandet tar plats är målet att kunden leds in i 
nästa fas som är köpet av en bil/annan produkt. Den sista fasen är 
eftermarknaden. Här tillhandahålls tjänster för kunden som nu äger bil, där 
leverantörs mål i köpresan är att leda kunden tillbaka till köp. 
 
Fråga 2 - Hur kan köpresan förbättras på ÅFs webbsida? 
ÅF behöver anpassa webbsidor på så sätt att köpresan blir så smidig som 
möjligt för kunden. 
 
Fråga 3 - Vilka tjänster ingår i köpresan? 
Till denna fråga fanns inget klart svar, utan hänvisades istället till 
leverantörens egna webbsida där specifik information gällande samtliga 
tjänster i köpresan fanns tillgängligt. Här visades även listan på återförsäljare. 
 
P.H. gick även med på att skicka behovsanalysen för målgruppen 
företag/tjänstebilar där köpresan visas tydligt, och som även är aktuell för 
målgruppen privatperson. 
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Bilaga E: Primärt persona 
 
Johan Andersson - “Väljer en bil som man gillar och passar livssituationen” 
 
Senast 40 årige Johan Andersson köpte en bil var för 10 år sedan, precis 
innan han träffat sin blivande fru och fått deras första barn. Familjen hade 
sedan dess fått en tillökning och den begagnade och 15 år gamla Volvon 
räckte inte längre till för de långa sträckorna och tunga packningarna för 
friluftsutfykter och fotbollsmatcher. 
 
Efter att ha sett en kampanj i samband med fotbollsturneringen blev Johan så 
positivt överraskad över både utseendet och de egenskaper som beskrevs för 
den modell som visades i annonsen att han bestämde sig för att gå online för 
att utforska varumärket ytterligare. Johan befann sig inom ett par minuter hos 
den lokala bilhallens webbsida, som han hittat via leverantörens ÅF-lista, och 
kollade igenom de olika egenskaper som kommer med leverantörens bilar. 
Egenskaper som han kunde tänka sig finna stor nytta av i familjens aktiva liv. 
Det stora utrymmet skulle göra det lätt för familjen att få plats med utrustning 
och packning utan att behöva lämna något hemma. Dessutom gjorde den 
bränslesnåla motorn och det attraktiva priset att valet blev ett ekonomiskt 
fördelaktigt alternativ. 
 
Efter att ha suttit och gått igenom de olika erbjudanden och kampanjer som 
visats på webbsidan tillsammans med hustrun Anna och barnen bestämde sig 
familjen Andersson för att boka en provkörning av modellen X dagen därpå. 
Provkörningen bekräftade att bilmodell X var en perfekt matchning för den 
aktiva friluftsfamiljen, och Johan bestämde efter en månads övervägande att 
m.h.a. varumärkets finans- och försäkringsalternativ som visades på ÅFs 
webbsida att skaffa bilmodell X. 
 
Sex månader senare befann sig familjen Andersson hos ÅF för att hämta sitt 
senaste tillskott till familjen. Ett tillskott som Johan såg fram emot att 
använda för att ta ut familjen på helgens fisketur. 
 
Johans mål: 

• Att uppleva webbsidan som professionellt utformad 
• Att hitta information som är tydlig och korrekt 
• Att hitta informationen på ett välplacerat sätt -  snabbt och enkelt 
• Att ledas vidare på ett intuitivt/naturligt sätt - undvika stopp i sitt 

sökande efter information 
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Bilaga F: Expertutvärdering 
 
Fråga 1: Är ÅF bilförsäljare (B), serviceverkstad (S), eller både bilförsäljning 
och serviceverkstad (BS)? 
Under utvärderingen identifierades 68 unika anläggningar. Av de 68 
anläggningar som utvärderades var 41 unika ÅF. 33 st av de 68 identifierade 
anläggningarna tillhörde 6 st huvud-ÅF och utgör de icke-unika ÅF i 
tabellen. Av de 68 unika anläggningarna som utvärderades var 62 
anläggningar klassade som bilförsäljare samt serviceverkstäder (2 av dessa 
samarbetade med verkstad), och de resterande 6 klassade som endast 
serviceverkstad. 6 av dessa ÅF saknade webbsida/informativ webbsida, varav 
1 endast länkade vidare till ex listade länkar/annonser. 
 
Fråga 2: Är ÅF exklusiv ÅF av varumärke X? 
Av de 62 anläggningar (41 unika ÅF) som klassades som B/BS var 8 ÅF 
klassade som exklusiva ÅF av varumärket, medan 54 anläggningar (33 unika 
ÅF) klassades som ÅF för flera varumärken (tot 127). 
 
Fråga 3: Hur många varumärken representerar ÅF? 
Av de 33 webbsidor som är ÅF för flera varumärken representeras i 
genomsnitt ca 4 (3,85) varumärken. 
 
Fråga 4: Typ av webbsida (Hur har ÅF utvecklat webbsidan?)? 
Av de 43 webbsidor som utvärderades med faktiskt innehåll var ca 20 (+-1) 
av dessa gjorda “independent/klassisk webdesign (HTML, CSS, JavaScript)”, 
12 gjorda i Wordpress, ca 11 (+-1) gjorda m.h.a. BytBil CMS, och sist ca 1 
som gjorts i Joomla. 
33 ÅF (22 av dessa Hedin Bil-anläggningar) räknas som icke-unika då de 
delar webbsida med 6 st huvud-ÅF. 
 
Följande frågor angående attraktion (sökande till övervägande?), som är 
första steget i att leda kunden genom köpresan, har besvarats för att ta reda på 
hur ÅF väcker intresse hos målgruppen privatperson: 
 
Fråga 5: Hur tydligt visas varumärke X nyheter? (Endast unika webbsidor)  
Kriterier: Otillräckligt 0, Acceptabelt 1, Tillräckligt 2, Tydligt 3 
Tre ÅF-webbsidor hade otillräcklig information om varumärkets nyheter. 
Fem ÅF-webbsidor hade acceptabel information om varumärkets nyheter. 
Nio ÅF-webbsidor hade tillräcklig information om varumärkets nyheter. 
Sjutton ÅF-webbsidor hade tillräcklig information om varumärkets nyheter. 
Tre ÅF-webbsidor länkar direkt till varumärkets webbsida, med eller utan 
direktlänk till nyheter. 
Fem av dessa ÅF saknar webbsida. 
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Fråga 6: Hur tydligt visas varumärke X erbjudanden/kampanjer? (Endast 
unika webbsidor) 
Kriterier: Otillräckligt 0, Acceptabelt 1, Tillräckligt 2, Tydligt 3 
Två ÅF-webbsidor hade otillräcklig information om varumärkets 
erbjudanden/kampanjer. 
Fem ÅF-webbsidor hade acceptabel information om varumärkets 
erbjudanden/kampanjer. 
Sju ÅF-webbsidor hade tillräcklig information om varumärkets 
erbjudanden/kampanjer. 
Nitton ÅF-webbsidor hade tillräcklig information om varumärkets 
erbjudanden/kampanjer. 
Tre ÅF-webbsidor länkar direkt till varumärkets webbsida, med eller utan 
direktlänk till nyheter. 
Fem av dessa saknar webbsida. 
 
Fråga 7: Visas fakta om varumärke X som kan leda till ökat intresse? (Ja eller 
nej) 
Denna fråga kan verka diffus, men en närmare titt på webbsidorna gör det 
mer uppenbart. Det råder stor variation på hur mycket information som visas. 
Ett nej innebär helt enkelt att varken nyheter, erbjudanden/kampanjer, eller 
annan fakta visas på ett sätt som är informativt. Ett ja innebär att nyheter, 
erbjudanden/kampanjer, eller annan fakta visas på ett sätt som är informativt 
och nyttigt för kunden. 
 
25 - Ja 
11 - Nej 
 
Följande frågor angående transaktion (köp), som är andra steget i att leda 
kunden genom köpresan, har besvarats för att ta reda på hur ÅF leder 
målgruppen privatperson till att boka provkörning eller att ta kontakt med 
ÅF: 
 
Fråga 8: Tillhandahåller ÅF nyförsäljning, begagnad bilförsäljning, eller 
båda? 
Samtliga ÅF säljer både nya och begagnade bilar. 
 
Fråga 9: Visas varumärke X modeller på ÅFs webbsida? 
36 - Ja (Samtliga visar modeller på något sätt för antingen ny eller begagnad 
bilförsäljning). 
 
Av dessa 36 var: 

• 10 endast beg. modellvisning 
• 3 främst beg. modellvisning 
• 4 visade modeller m.h.a. inbäddad information från varumärket 
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Fråga 10: Hur bokas provkörning? 
29 - Formulär (intresseanmälan) 
6 - Telefon. 
1 - Länkar fel till okänt mål. 
 
Fråga 11: Visas finansieringsinformation? (Behöver ej vara varumärkets 
egna) 
** Kan innehålla variation i svar ** 
24 - Ja (Varav 5 via länk där en var ickefungerande, 1 ÅF visade information 
endast för företag men kan lika gärna leda till privat 
finansieringsinformation) 
 
12 - Nej 
 
Fråga 12: Erbjuds kalkylfunktion för att beräkna utgifter? 
26 - Ja (Antingen direkt eller via länk) 
10 -  Nej 
 
Fråga 13: Visas försäkringsinformation? 
24 - Ja 
12 - Nej 
 
Fråga 14: Hur visas försäkringsinformation? 
11 - Länk 
7 - Beskrivning 
4 - Specifikation 
1 - PDF (pop-up) 
 
Fråga 15: Visas varumärkets förmåner? (Medlemskort/Assistans) 
13 - Ja 
23 - Nej 
 
Fråga 16: Vilka förmåner visas? 
Inkluderar ej finansiering- eller försäkringsinformation, inte heller 
originalservice eller originaltillbehör. 
(Båda förmåner kan förekomma, därav udda matchning mot webbsidor) 
 
14 - Medlemskort 
6 - Vägassistans 
 
Följande frågor angående eftermarknad (ägande), som är tredje steget i att 
leda kunden genom köpresan, har besvarats för att ta reda på hur ÅF leder 
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målgruppen privatperson till att ta del av ytterligare tjänster efter att ha 
genomgått köp av bil: 
 
Fråga 17: Erbjuds service? 
Samtliga ÅF erbjuder serviceverkstad. 
 
Fråga 18: Erbjuds varumärke X originalservice? 
30 - Ja (Varav 4 var svårt att förstå om de var auktoriserade eller ej) 
2 - Nej (Visade ingen information alls om de var auktoriserade) 
5 - Oklart (Svårt att förstå om de var auktoriserade eller ej) 
 
Fråga 19: Hur bokas tid för service? 
26 - Formulär 
10 - Telefon/kontaktinfo 
 
Fråga 20: Visas information om reservdelar och/eller tillbehör? (Ja/Nej) 
23 - Ja (varav 6 visar kort information, 5 visar endast kontaktinformation, 2 
visar information via vidarebefordring/kontakt/länk) 
13 - Nej 
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Bilaga G: Kontextscenarion 
 
Kontextscenario 1 - Attraktion (Att Söka och leda till övervägning) 
Efter att ha fått upp ögonen för den nya modellen X har Johan bestämt sig för 
att leta upp webbsidan för den lokala bilhallen för en ytterligare titt. Via 
varumärkets lista på återförsäljare hittar han en länk till lokala ÅFs webbsida. 
När han klickar på länken ser han att den går till varumärkets separata sida 
hos ÅF. Väl inne på varumärkets separata sida märker han att en kampanj 
pågår under aprilmånad. Den nya modellen han såg i annonsen är med i 
kampanjen för vårens släpp vilket gör att Johan vill söka sig till bilhallen i 
helgen. 
 
Kontextscenario 2 - Transaktion (Att från Övervägande leda till Köp) 
Visningen hos den lokala bilhallen väckte ett ännu starkare intresse hos Johan 
och familjen Andersson. Efter ännu ett besök hos bilhandlarens webbsida 
gick Johan vidare med att läsa både finansierings- och försäkringsinformation 
som ÅF tillhandahåller via varumärket. Johan väljer sedan den bil han är 
intresserad av och blir positivt överraskad efter att ha justerat kalkylen efter 
vad familjen klarar av i månadsavgifter och ser månadskostnaden. Johan 
bestämmer sig för att fylla i kontaktformuläret för provkörning. 
 
Kontextscenario 3 - Eftermarknad (Att från Ägande leda tillbaka till Köp) 
Johan vet om att nybilsgarantin varar i 7 år, men han har nu haft bilen i 2 år 
och minns att serviceintervallet för bensinen är just 24 månader. Återigen 
befinner sig Johan hos ÅFs webbsida, denna gång för att boka tid hos 
serviceverkstaden som visar på sin auktoriserade stämpel som förklarar att de 
använder original tillbehör vid utförd service. Då han glömt bort vad som 
ingår i en originalservice vill han igen ta reda på vad det är samt hur en sådan 
går till. Johan märker att ÅF har placerat ut serviceinformation tillsammans 
med annan nyttig information på ett sätt där han slipper byta vy, vilket gör att 
han på samma gång ser att medlemskortet kan komma till hands för rabatter 
på service. Johan tänker genast att det var tur att han redan ansökt och 
registrerats som medlem. Han bestämmer sig för att boka tid via formuläret 
och får snabbt en tid för originalservice veckan därpå. 
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Bilaga H: Innehålls- och funktionalitetskrav 
 
Följande initiala innehållskrav har identifierats i syftet att leda kunden genom 
köpresan: 
 
Kundens köpresa består av: 

• Att söka - Att attrahera kunden till varumärket 
o Att kunna se nyheter 
o Att kunna se erbjudanden/kampanjer 
o Att hitta viktig/intressant information/fakta om varumärket 

(Varför X?) 
§ Fakta om varumärket 
§ Förmåner med varumärket 

• Att köpa - Att köpa varumärkets produkt 
o Att kunna se modellprogram/någon form av utbud för både 

nya och beg. bilar 
o Att kunna se finansierings- och försäkringsinformation 
o Att kunna beräkna kostnader för en bil 
o Att kunna boka provkörning 

• Att äga - Att få kunden att komma tillbaka och köpa mer 
o Att hitta information om  

§ Service - Är verkstaden auktoriserad? Visa det 
§ Servicemarknad - reservdelar/tillbehör etc 

o Att kunna boka service 
o Generell kontakt med ÅF 

 
Följande initiala funktionalitetskrav har identifierats och baseras på innehåll 
samt hur det bör visas: 
 
Att Söka 
 
Sida – Startsida 

• Visa varumärkets logo klart och tydligt i header eller liknande area - 
länka till leverantörens webbsida - kräver inte uppdatering 

• Visa nyheter både på startsida och i separat del (undersida för 
varumärket) 

o Bildspel alt. banner på startsida 
o Egen sida med informationsrutor + ev. bild (se varumärkets 

webbsida för nyheter alt tidigare framtagna guidelines) 
• Visa erbjudanden/kampanjer både på startsida och i separat del 

o Bildspel alt. banner på startsda - gäller information för både 
potentiell och befintlig kund, kan vara olika info som är 
aktuell 
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• Visa eventuell övrig fakta om varumärket 
o Informationsrutor 

§ Ex. Varför varumärket? Förmåner m.m.  
 
Att Köpa / Att Äga (för enskilda varumärket) 
 
Sida – Våra varumärken/Någon typ av uppdelning för varumärken 
(Beroende på hur varumärken visas - Om både ny och begagnad 
bilförsäljning visas) 
 

• Visa varumärkets modellprogram och ev. prislista 
o Lista med  

• Visa varumärkets/ÅFs mervärde vid köp av bil där följande 
information bör visas i informationsrutor med olika mängder 
beskrivning beroende på vilken punkt som förklaras: 

o Erbjudanden (Kampanjer för att köpa bil) 
o Varför Varumärket? 
o Medlemskort 
o Vägassistans 
o Nybilsgaranti 
o Säkerhet 
o Finansiering 
o Privatleasing 
o Försäkring & Vagnskadegaranti 
o Originalservice 

§ Hur går en originalservice till? 
o Originaldelar & Tillbehör 
o Erbjudande (För befintlig kund) 

• Visa kontaktvägar för att boka rådgivning 
o Formulär, telefonnr, e-post 

• Visa kontaktvägar för att boka provkörning 
o Formulär, telefonnr, e-post 

 
Att Köpa 
Sida 

• Visa Nya bilar med filterfunktion för varumärkets modeller 
• Visa Begagnade bilar (Bilar i lager) med filterfunktion för 

varumärkets modeller 
o API för BytBil? Se hur BytBil visar bilar i lager 

• Visningsinformation per vald bil: 
o Informationsruta som visar: 

§ Bilder 
§ Specifikation 

• Se ÅF som använder BytBil CMS 
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• Visa på fördelar med märket, ex garanti 
§ Kalkylfunktion 

• Reglerbara axlar för kostnadsintervall 
§ Kontaktvägar - formulär, telefonnr, e-mail 

 
Att Äga 
Sida – Service – Anpassat till befintlig kund 
 

• Visa information om serviceverkstaden 
o Informationsruta för generell information om verkstaden 
o Informationsruta för servicemarknad 

§ Kan innefatta information om reservdelar, däckhotell 
m.m. 

• Boka service 
o Visa kontaktvägar för bokning via formulär, telefon, e-mail 
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Bilaga I: Skisser 
 
Skiss nr. 1 

 
 
 
Skiss nr. 2 
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Skiss nr. 3 

 
 
Skiss nr. 4 
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Skiss nr. 5 

 
 
Skiss nr. 6 

 
 
Skiss nr. 7 

 
 
 



 

 

 

 

 Institutionen för informatik  
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
Lnu.se  

 

Skiss nr. 8 

 
 
Skiss nr. 9 
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Skiss nr. 10 

 
 
Skiss nr. 11 
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Skiss nr. 12 

 
 
Skiss nr. 13 
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Bilaga J: Wireframebilder 
 
Bild nr. 1 
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Bild nr. 2 
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Bild nr. 3 
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Bild nr. 4 
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Bild nr. 5 
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Bild nr. 6 
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Bild nr. 7 
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Bild nr. 8 
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Bild nr. 9 
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Bild nr. 10 
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Bild nr. 11 
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Bild nr. 12 
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Bild nr. 13 
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Bild nr. 14 
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Bild nr. 15 
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Bild nr. 16 
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Bild nr. 17 
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Bild nr. 18 
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Bild nr. 19 
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Bilaga K: Avstämning med A.P. 
 
Nedan följer de aspekter som ändrats på eller väntar ändring till high-fidelity 
 
(1) Sitemap för tydligare kommunicering av vart olika delar på webbsidan 
leder: 

• Sitemap för tydligare dokumentation och presentation av vart sidor 
leder 

 
(2) Visa på högnivå navigering: 

• Undvik vertikal navigering 
 
(3) Vart ska erbjudanden placeras?  

• Erbjudanden kan leda till olika delar på sidan - navigering ser bra ut 
överlag 

 
(4) Vad händer när det är fler varumärken än ex. 4? 

• Gör tydligare versioner av bannerförslag i wireframe? 
 
(5) Åsikter om användning av sk carousel: 

• Carousel - främst startsida, se diskussion: 
http://www.velir.com/blog/index.php/2014/04/18/why-you-shouldnt-
use-a-carousel-to-feature-content/  

 
(6) Generellt om innehåll och att leda användaren: 

• Prioritera att leda starkt till bokning av provkörning, före ex kort info 
om bil 

• Viss information bör alltid finnas tillgängligt, ex provköra, kontakt, 
service 

• Leder modellprogram till bilförsäljningen? 
• Visa bokning i modellprogram/bilvisning utöver separat bil - Se hover 

över ruta på 
http://www.oscarjacobson.com/sv/artiklar/kategorier/blazer/  

• Delningsfunktion kan göras på sätt som inte tar upp plats ist för 
formulär, undvika formulär för delning 

• AP säger att de testat filterfunktion men kan missförstås - 
Synliggör/Visa först filterfunktion men gör den kollapserbar 

 
(7) Sökresultat - hur visas detta?: 
Se http://www.bokningsbolaget.se/?s=stockholm&submit=+ som visar 
uppdelning av sökresultat 
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Bilaga L: Detaljerade bilder 
 
Bild nr. 1 
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Bild nr. 2 
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Bild nr. 3 
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Bild nr. 4 
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Bild nr. 5 
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Bild nr. 6 
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Bild nr. 7 
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Bild nr. 8 
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Bild nr. 9 

 
 



 

 

 

 

 Institutionen för informatik  
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
Lnu.se  

 

Bild nr. 10 
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Bild nr. 11 
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Bild nr. 12 
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Bild nr. 13 
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Bild nr. 14 
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Bilaga M: Avstämning med Å.S. 
 
Nedan följer de punkter som diskuterades, vid framtagning av detaljerad 
design, följt av tips från Å.S.: 
 
(1) Slider/slideshow/carousel 
Hittar såklart inte den typ av lösning jag tänker på, men det här är läsvärt 
http://www.nngroup.com/articles/designing-effective-carousels/ och med det 
i åtanke går det kanske söka lite i inspirationsarkiv typ Patterntap 
(http://zurb.com/patterntap). 
 
(2) Lightboxlösning 
http://2014.designweekportland.com/events 
Om du öppnar/stänger ett event ser du hur URL:en ändras. Öppnas URL:en 
för ett event direkt (http://2014.designweekportland.com/events/dwp-
opening-party) så blir det en egen sida. 
 
(3) Formuläröppning 
Tänkte lite på den här 
http://tympanus.net/Development/ButtonComponentMorph/ men den blir ju 
väldigt lightboxig.  
 
Kanske någon typ av off-canvas-aktig lösning skulle passa bättre? 
http://tympanus.net/Development/SidebarTransitions/ eller kanske hellre 
http://tympanus.net/Development/PageTransitions/ (move, fade, scale eller 
rotate>flip kanske?) – så länge det finns ett enkelt och tydligt sätt att stänga 
formuläret och återgå till översikten. 
 
 
 
 


