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Abstrakt

Under de senaste åren har e-handel blivit vanlig bland folk i Sverige. Enligt en undersökning 
gjord av Statistiska centralbyrån  nyttjade tre fjärdedelar av Sveriges befolkning i  åldrarna 
mellan 16 till 74 år under perioden april 2011 till mars 2012, e-handel. Det har visat sig att 
användarvänligheten på en e-handelswebbplats kan vara bland annat en viktig faktor för ett 
framgångsrikt  e-handelsföretag.  Den  största  risken  med  att  en  kund får  svårigheter  att 
navigera i webbplatsen är att han/hon omedelbart lämnar den samt väljer att inte återbesöka 
den.

Uppsatsen syftar till att designa en prototyp för en nystartad webbutik som kallas för Goben 
Skal. Designen av prototypen utgår från användbarhetsprinciper och designregler för att nå 
målet med arbetet.

Denna  uppsats  beskriver  en  prototyp  som  illustrerar  alla  funktionskrav  som  ställdes  av 
beställaren i en kravspecifikation.

Den skapade prototypen utvärderas med hjälp av användartestmetoder såsom observationer 
och intervjuer samt hur en god användarvänlig design kan uppnås vid utvecklingen för en 
webbutik. 

Efter genomförande av användartestningen kom det fram till att personerna som ingick i testet 
upplevde webbplatsens prototyp som trevlig att använda samt gav förslag  som förbättrar och 
förenklar användarens interaktion med webbplatsen. Utifrån de angivna förslagen skapades en 
ny utformning av prototypen.

Nyckelord

Användbarhetsprinciper, webbutik, e-handel, användartest
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Abstract 

In recent years, e-commerce has become common among people in Sweden. According to a
survey by Statistics Sweden (SCB) e-commerce was used by three-quarters of the population 
aged between 16-74 years from April 2011 until March 2012. It has been shown that the 
usability of an e-commerce website can be including an important factor for a successful e-
commerce company. The major risk with the customer that has trouble navigating the site is 
that he/she immediately leaves and chooses not to re-visit it.

The objective of this thesis is to design a prototype of a newly started web store called Goben 
Skal. The  design  of  the  prototype  is  based  on  usability  principles  and  design  rules  for 
achieving the goal of the work.

This  thesis  describes  that  illustrates  all  functinal  requirements  set  by  the  client  in  a 
specification.

The  created  prototype  is  evaluated  by  user  testing  methods,  such  as  observations  and 
interviews, as well as how a good user friendly design can be achieved in the development of 
an web store.

After  the implementation of user testing,  it  came up that  the persons included in the test 
experienced of the website's prototype as pleasant to use, and gave suggestions to improve 
and simplify the user's interaction with the site. Based on the given proposals a new design of 
the prototype was created.
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Kapitel 1. Introduktion

Idag handlar många personer på nätet vilket är en stor utmaning för företag som i många fall 
tvingas skapa e-handel webbplatser för sina butiker. Det har visat att användarvänlighet av en 
webbutik är  en viktig  faktor  när  det  gäller  att  attrahera kunden och som kan leda till  en 
framgångsrik affär.

1.1 Bakgrund

Utvecklingen i den Informationstekniska(IT) världen har gått starkt framåt de senaste tjugo 
åren.  På  Internet  sker  idag  e-handel  med  olika  produkter  till  förmånligt  bra  pris  och 
leveranstid.

Studier har visat att flera människor i Sverige använder Internet för att handla olika produkter 
såsom kläder, parfym och biljetter. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB):s undersökning ”IT 
bland individer 2012” [1] nyttjade 74 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-74 år under 
perioden  april  2011  till  mars  2012,  e-handel.  I  åldrarna  16-54  år  köpte  över  80  procent 
någonting via  Internet  under  den perioden.  Dessutom förväntas antalet  handlare köp över 
nätet i Sverige att öka eftersom det har visat sig att 80 procent av befolkningen har tillgång till 
Internet i sitt hem och på sina mobiler [2].

Fördelar med e-handeln kan ses från två perspektiv, ur individens och företagets perspektiv. 
Kunden kan spara tid genom att slippa gå runt till affärer, samt kan handla vilken tid som helst 
dygnet runt [3]. Dessutom kan kunden snabbt göra en prisjämförelse på en produkt genom att 
besöka olika webbutiker samtidigt.  Även ett företag bli vinnare också på att skaffa sig en 
webbutik,  eftersom den inte kräver lika stora resurser som det annars skulle krävas för en 
fysisk butik. En framgångsrik e-handel beror på olika faktorer och användarvänligheten på 
webbplatsen  har  en  stor  betydelse  för  att  lyckas  med  affärsidé.   Enligt ”E-handel  2012-
miljarder riskerar gå upp i rök” har sex av tio personer avbrutit ett köp på Internet på grund av 
att de ansett att det var komplicerat eller tagit för lång tid att utföra ett köp [4]. Att kunden 
avstår från att e-handla på en webbplats innebär stora ekonomiska problem och förluster för 
företaget.  För  att  minimera  problemet  bör  användbarhet  ställas  som  ett  krav  under 
utvecklingen av en webbutik. Det vill säga e-handelsföretag måste fokusera lika mycket på 
webbplatsens användbarhet som dess funktionalitet, för att lyckas med e-handeln.

Goben Skal är en nystartad webbutik, vars affärsidé är att sälja mobiltillbehör till alla smarta 
telefoner och Ipad. Utveckling av en webbutik syftar till att användaren ska kunna snabbt och 
enkelt få svar på en fråga eller göra en beställning. Webbplatsens navigation måste vara tydlig 
så att kunden känner tillfredsställelse av att kunna uppnå sitt mål.

För att kunna ta reda på vad kunden vill ha brukar alla önskemål och behov sammanfattas i en 
så kallad kravspecifikation. Inom mjukvaruutvecklingen kallas kundens behov för krav, vilka 
ska ställas på systemet eller  programmet som ska utvecklas.  Dessa krav är de förväntade 
egenskaper  eller  funktioner  som  man  vill  att  ett  system  ska  kunna  utföra  [5].  En 
kravspecifikation  innehåller  processbeskrivningar  som  syftar  till  att  redogöra  för  hur 
programmet eller  systemet  ska bete  sig.  Fördelen med att  skapa den är att  det  minimerar 
missförstånd  mellan  kunden  och  utvecklaren  då  båda  inmätningsfältet  är  överens  om 
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innehållet. Dessutom underlättar den implementering och testning av det utvecklade systemet 
så det kan jämföras med de ställda kraven [5].

Det finns två typer av krav: funktionella respektive icke-funktionella krav. Både kunden och 
leverantören klassificerar kraven tillsammans, vilka brukar delas in i skallkrav och börkrav. 
Skallkrav är  de  kraven som är  obligatorisk att  uppfylla  .Däremot menas med börkrav  de 
kraven som inte måste att uppfyllas[6].

Användbarhet är en kvalitet hos interaktiva produkter det vill säga att en produkt har hög 
användbarhet när den uppfyller beställarens och användarnas förväntningar på nytta [5]. Det 
finns svårigheter att tillämpa användbarhet på ett sätt som kan passa alla därför att det handlar 
om mänskligt beteende och erfarenheter vilket är stort och djupt. Individer som använder en 
och  samma  produkt  kan  ha  olika  förväntningar  vilket  gör  det  svårt  att  uppfylla  allas 
förväntningar. Dessutom är olika individer kan ha olika erfarenheter av att använda interaktiva 
produkter. En annan svårighet med tillämpning av användbarhet är att användningssituationer 
variera mycket vilket sätter krav på att ta hänsyn till så många situationer som möjligt för att 
täcka användarens behov [7].

1.2 Problemställning
Användbarhet och enkelhet av att använda en e-handel webbplats är  viktiga faktorer för att 
uppmuntra användaren att handla och återbesöka webbutiken.
Gapet  mellan  utvecklarens  syn  på  webbplatsen  och användarens  behov kan leda  till  icke 
användarvänliga och komplexa e-handelswebbplatser [8]. Detta leder till användarna lämnar 
webbplatser utan att handla någonting, vilket orsakar stora ekonomiska förluster för företaget.

För att lösa och utreda problematiken för både användare och företagare besvarar uppsatsen 
följande frågor:

1- Hur uppnås en användarvänlig design vid utveckling av en prototyp för en webbutik?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva användbarhetsprinciper och hur de tillämpas i praktiken.

1.4 Målet och nyttan för samhället

Målet  med  arbetet  är  att  designa  och  utvärdera  en  webbutiksprototyp utifrån 
användbarhetsprinciper. För att förverkliga användbarheten måste utvecklaren bestämma vem 
användaren  är,  dennes  behov,  problem  och  önskemål.  Dessutom  bör  designförslagen 
demonstreras med hjälp av en prototypsmodellering,  vilket hjälper utvecklaren att  definiera 
funktioner, layout och hur navigeringen på webbutiken går till . Prototypen är också ett sätt att 
kommunicera  med  användarna  och  få  återkoppling  på  idéer  innan  man  går  vidare  med 
designen.

Att  lyckas  med  utveckling  av  en  användarvänlig  webbutik,  innebär  stor  nytta  för  både 
användaren  och  företaget.  Detta  betyder  färre  missförstånd  och  kan  minimera felaktig 
navigering på webbplatsen för användaren vilket kan spara pengar och tid.  Dessutom kan 

7



systemutvecklare  som  jobbar  med  liknande  uppgifter  få  nytta  av  att  läsa  om  vilka 
användbarhetsproblem som bör  hanteras  under  utveckling av webbutik,  samt  hur  aktuella 
problem kan lösas.

1.5 Metod
Inom samhällsvetenskapliga forskning finns det två huvudsakliga forskningsmetoder. Den ena 
kallas för den kvantitativa metoden och den andra kallas för kvalitativa metoden. Skillnaden 
mellan de nämnda metoderna ligger i olikheter på insamlad data och deras sätt att hantera 
dem.

Kvalitativ  forskningsmetod  innebär  att  en  stor  mängd  informationsinsamling  från 
ostrukturerade former såsom intervjuer. Vid kvalitativ metod använder forskaren metoder för 
att få en djupare förståelse om beteende, attityder eller vanor hos en målgrupp. Dessutom kan 
kvalitativ metod  kan användas om forskaren är  osäker  på vilken information från intervjun 
som är intressant för studien [9].

Kvantitativ  metod  syftar  till  att  ta  reda  på  kvantitativa  data  ut  av  till  exempel  en 
enkätundersökning. Forskaren samlar in kvantifierbar information i  form av siffror för att 
sammanfatta den med statistisk. 

Den deduktiva forskningsansatsen används för att bearbeta och analyserar information utifrån 
testbara hypoteser [9].

En kvalitativ forskning används när forskaren har en avsikt att få en djupare förståelse för ett  
fenomen eller en målgrupps beteende [10]. I och med målet med uppsatsen är att skapa en 
användarvänlig  webbutik  så  detta  kräver  mycket  iakttagande  och  flera  intervjuer  med 
personer som kan vara representativa för målgruppen. Den kvalitativa forskningen innehåller 
datainsamlingsmetoder  som  kan  underlätta  för  forskaren  att  studera  och  besvara  sina 
frågeställningar med hypoteser och teorier. I kapitel 2 beskrivs datainsamlingsmetoderna som 
används i uppsatsen.

Vid  induktivt  tillvägagångssätt använder  forskaren  empiriska  erfarenheter  och  insamlar 
information  för  att  härleda  slutsatser.  Forskaren  inducerar  en  sannolik  slutsats  utifrån 
erfarenheter och observationer [11]. Eftersom induktiv forskningsmetod kan användas för att 
dra slutsatser ur observationer och erfarenheter så väljs den till denna uppsats.

För att få en djup förståelse om e-handel och vikten av användbarheten på webbutiker har det 
pågått en litteraturstudie av böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna rekommenderar att 
utnyttja användbarhetsprinciper för användarvänliga webbplatser och beskriver användarens 
uppfattning  av  känslomässiga  som njutning  av  navigering  i  webbutiker.  Litteraturstudien 
gjordes  med  ett  sökverktyg  i  KTH:s  Bibliotek  som  ger  åtkomst till  online  och  tryckta 
samlingar i biblioteket och andra databaser vilket resulterade över hundra online och tryckta 
böcker och artiklar. Sedan utfördes en manuell sortering om dessa samlingar genom att läsa 
källförteckning och sammanfattning om varje källa.  Statistik som förts över enkelheten och 
effektivitetens påverkan på användarens vilja att återkomma och använda webbplatsen igen 
har  studerats.  Läsningen  av  sådana  material  gav  studien  en  klar  struktur  för  hur  en 
användarvänlig webbplats kan genomföras.
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1.5.1 Etik

Etiken  inom en  studie  berör  forskningsetiska  principer  som ett  informationskrav  och  ett 
samtyckeskrav  som säger  att  respondenter  ska  bli  informerade  om studiens  syfte  och  att 
deltagandet är frivilligt. Dessutom insamlad data hanteras anonymt vilken innebär att det är 
viktigt att analysera användarvanor, utan att känna till identitet av personerna [10]. I den här 
uppsatsen har  fiktiva namn används för  att  identifiera  testpersoner.  Goben Skal  webbutik 
garanterar för kunden att inte skydda alla kunduppgifterna konfidentiellt. 

1.6 Avgränsningar

Eftersom uppsatsen tar fram en prototyp enligt användbarhetsprinciper, så avgränsar vi oss 
från att ta upp säkerhetsaspekten som är relevant för e-handeln. Administratörsgränsnitet och 
databasen i webbutiken tas inte upp i uppsatsen heller utan detta kan hänvisas till att fortsätta 
arbete.

1.7 Disposition
Kapitel 2, teori beskriver företaget och definiering av e-handel och användbarhet för att få 
förståelse för centrala begrepp och teorier som kan vägleda arbetet.
Kapitel 3, metod beskriver val av datainsamlings-, utvärderings- och designmetoder.
Kapitel 4, design i detta kapitel beskrivs den första designen av webbutikens prototyp samt 
den andra prototypen som utvärderas med hjälp av användartest.
Kapitel 5, användartest i detta kapitel beskrivs användartest som har använts för att utvärdera 
webbutikens prototyp .
Kapitel  6,  resultat  i  detta  kapitel  beskrivs  resultatet  av  användartesten  och  den  tredje 
prototypen som skapades enligt testdeltagarnas önskemål .
Kapitel 7, diskussion och slutsatser presenterar diskussion om resultat och slutsats från hela 
uppsatsen.
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Kapitel 2. Teori
Det här kapitlet presenterar teorier som används i uppsatsen samt inleds med definiering av e-
handel  och  e-handelskategorier  såsom  B2B (Business-to-business)  och  B2C (Business-to-
consumer). Vidare följer en beskrivning av användbarhets- och användbarhetsdesignregler.

2.1 E-handel

Elektronisk handel är en typ av handel som sker via elektroniska system såsom datanät och 
Internet. Idag bedrivs direktförsäljning av varor och tjänster, försäkringar, kundservice och 
betalningstransaktioner  över  Internet  [12].  Dessutom använder  elektronisk  handel  Internet 
som  kanal  för  att  underlätta  kommersiella  transaktioner  via  dator  eller  mobil.  Antalet 
webbutiker och e-handelskonsumenter har också ökat det senaste året. Webbutiker startas och 
används för e-handel som beskrivs i nedanstående e-handels huvudkategorier.
Förr i tiden var e-handel via slutna datornätverk säkra men kostnaden var hög. Numera är 
Internet ett  öppet  nätverk av datorer,  en mycket  mer bekväm infrastruktur  för elektronisk 
handel. Även om Internet har dramatiskt sänkt kommunikationskostnader genom att sänka de 
administrativa kostnaderna, underlätta informationsflödet och minska lagren. Dessutom har e-
handel ökat den potentiella marknaden för företagen [13].

Fördelen med e- handel är att den är praktiskt, ökar produktval och möjliggör prisjämförelse. 
Potentiella  konsumenter  över  hela  världen,  är  kunniga  om de  produkter  som erbjuds  på 
marknaden  och  gör  det  möjligt  för  nya  tillverkare  att  komma  in  på  världsmarknaden. 
Produkter med hög kvalitet och lågt pris på marknaden ökar konkurrensen mellan producenter 
samt leder till en minskning i kostnaden för alla affärstransaktioner [14].

E-handel kan delas in i flera huvudkategorier: B2B (Business-to-business), B2C (Business-to-
consumer), C2B(Consumer-to-business), C2C(Consumer-to-consumer), G2C (Government to 
citizen),  B2G  (Business  to  government),  B2D(Business-to-dealer  )and  B2E(Business-to-
employee),G2G  (Government-to-government),  G2E  (Government-to-employees),  G2B 
(Government-to-Business), C2G (Citizen-to-government) [15], nedan beskrevs de:

B2B (Business-to-business)

B2B handel  innebär  att  företag som gör affärer  med varandra såsom tillverkare säljer  till 
distributörer och grossister som säljer till återförsäljare [13]. B2B e-handel är i allmänhet typ 
av länkning affärsprocesser mellan företag, till exempel via Internet ordningarna leverantörer 
och återförsäljare.

B2C (Business-to-consumer)

Engelska står för "Business to Consumer" och "företag till konsument" betyder en e-handel 
modell. "Business to Consumer" e-handel innehåller relationen och transaktionen av tjänster 
och produkter mellan företag och konsumenter [14].

Konsumenter  över  hela  världen  har  sannolikt  olika  behov.  Amazon  är  en  av  världens 
framgångsrika  webbutiker  på  Internet  genom  förbättrad  användarupplevelse  genom  att 
uppfylla användbarhetsdesignregler [16].  Möjligheten att nå miljontals kunder på detta sätt 
gör att företagets ägare kan nå sina affärsmål.
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Dessutom är B2C e-handel ofta  e-aktioner och virtuella shopping butiker. Webbutiker innebär 
en mängd online-butiker som presenteras i en virtuell plats på Internet för att ge en bekväm 
shoppingupplevelse för e-handlare [17]. Detta görs genom att använda samma symboler och 
processer som används i en riktig butik.

2.2 Användbarhet
För en framgångsrik e-handelaffär bör företagen skapa ett gränssnitt som lockar och attrahera 
kunden. Om en e-handel webbplats är svår att förstå och använda finns det en stor risk att 
företaget förlorar potentiella kunder. Användaren stannar på en webbplats mellan 10 och 20 
sekunder. Det som avgör att denne stannar kvar är att denne upplever enkelhet att navigera 
och hitta  information  som denne behöver  [9].  Med andra  ord kan en  dålig  användbarhet 
orsaka  problem vilket  kan  i  sin  tur  leda  till  att  företaget  inte  når  de  tänkta  effekterna  i 
verksamheten  [7].  Nedan  beskrevs  vilka  teoribakgrund som  används  för  design  och 
utvärdering av webbutiken.

Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) definierar användbarheten som en 
insats som krävs för en produkt ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställelse så användaren 
kan uppnå sitt mål med användning av den i en specifik användningsmiljö.

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness,  
efficiency and satisfaction in a specified context of use." [10]

● Ändamålsenlighet
Med ändamålsenligheten innebär  noggrannhet  och fullständighet  med vad användaren vill 
uppnå med användning av produkten.

● Effektivitet
Med effektivitet menas de resurser som krävs från användaren att utföra för att uppnå målet 
med uppgiften. Ett tecken på att en produkt är användarvänlig är den tar kort tid och mindre 
arbete för att utföra en viss uppgift.

● Tillfredsställelse
Tillfredsställelse  beskriver  nivån  av  tillfredsställelse  och  bekvämlighet  som  användaren 
känner av att använda produkten. Användarens känslor är en av de viktigaste faktorer som gör 
denne motiverad att fortsätta använda produkten.

Denna definition syftar till att identifiera de relevanta aspekterna som bör ta hänsyn till för att 
utvärdera användarens förmåga att interagera med produkten samt mäta hur nöjd denne är 
med användning av produkten. I uppsatsen kommer de tre aspekterna som ISO:s definition 
innehåller  av  att  användas  i  användartestet.  Detta  görs  genom  att  testledaren  observerar 
deltagarens effektivitet att lösa den givna uppgiften. Efter observationen ställer testledaren 
frågor om hur nöjd är deltagaren med gränssnittets design och interaktionsmodell.

Användbarhet kan defineras genom att beskriva fem egenskaper som är grundprinciper för att 
utveckla och utvärdera användarvänliga webbplatser [11]:

● Lärbarhet
Med lärbarhet menar han att det ska vara lätt för användaren lära att använda webbplatsen för 
första gången. Detta kan förverkligas genom att ha en tydlig struktur på webbsidan, så att 
användare inte upplever webbsidan som rörig och svår att lära.
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● Effektivitet
Här menas hur effektivt och snabbt kan användaren utföra uppgiften.  Effektiviteten på en 
webbplats kan bestämmas beroende på hur snabbt de är att lösa olika uppgifter. Detta innebär 
att ju längre tid tar det för att lösa en uppgift desto svårare är webbsidan.

● Lätt att minnas
Med denna term menas att användaren ska kunna utan besvär komma ihåg hur denne använde 
produkten/tjänsten förra gången.

● Felhantering
När användaren gör ett misstag på en webbplats är det viktigt att problemet snabbt och enkelt 
kan åtgärdas. Det vill säga användaren måste få möjlighet att rätta till och ångra sina val.

● Tillfredsställelse
Med det menas att användaren ska tycka om och trivas med att använda webbplatsen. Om 
användaren upplever webbplatsen som trevlig höjer det användarens motivation och intresse 
av att använda den.

2.3 Designregler för användbarhet

Det finns tio designregler att följa under design av en webbplats [18].

1. Enkel och tydlig dialog
Informationen  på  en  webbplats  ska  innehålla  den  typen  av  information  som användaren 
verkligen  behöver  [18].  Anledningen  till  det  är  innehållet  av  onödiga  informationer  kan 
minska  synligheten  på  den relevanta  delen.  Dessutom bör  informationen presenteras  i  en 
logisk ordning för att underlätta för användaren att navigera på webbplatsen.

2. Tala användarens språk
Informationen bör förmedlas på ett tydligt sätt och presenteras med ord och fraser som är 
kända för användaren.  Det vill säga informationen bör inte skrivas med hjälp av tekniska 
termer som användaren inte känner till.

3. Tvinga inte användaren att komma ihåg
Alla objekt och händelser på webbplatsen bör vara synliga så användaren inte behöver komma 
ihåg hur denne gjorde för att komma till den här sidan.

4. Konsekvens
Webbplatsen bör ha samma element och funktioner som är krävs när det gäller form och färg 
för design. Detta underlättar för användaren att förstå informationen och var denne befinner 
sig i webbplatsen.

5. Återkoppling
Användaren bör vara informerad om det som pågår med en tydlig återkopplingssymbol under 
en rimlig tid.

      6. Tydlig markerade utgångar
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Användaren ska kunna gå ifrån en oönskad situation utan att tvingas stänga hela fönstret.

7. Genvägar
Att  skapa  genvägar  kan underlätta  och  effektivisera  arbetet  för  både  erfaren  och nybörja 
användare.

8. Bra fel meddelande
Felmeddelande  bör  utryckas  på  ett  enkelt  språk  som  kan  uppfattas  av  olika  användare. 
Felmeddelandet bör innehålla en kort beskrivning av problemet och föreslå en lösning till det.

9. Förhindra fel
En omtänksam design kan hindra användaren att göra misstag.

10. Hjälp och dokumentation
Användaren ska kunna få tillgång till stöd att använda systemet såsom en hjälpfunktion och 
en kortfattad dokumentation om hur gränssnittet används. Det ska vara enkelt att söka fram 
sådana stöd samt det bör innehålla konkreta steg som användaren kan följa.
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Kapitel 3. Metod

Det här kapitlet presenterar metoder som används för att besvara frågeställningen som nämnts 
i  kapitel  1.  Metoderna  är  indelade  till  datainsamlingsmetoder,  designmetod  och 
utvärderingsmetod som används  i  utvecklingen av  webbplatsen.  Nedan beskrivs  de  valda 
metoderna.

3.1 Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingsmetoder är tekniker som används för att samla in data från respondenter om ett 
specifikt ämne för att lyckas att lösa ett befintligt problem. De här metoderna är generella och 
kan användas i olika sammanhang.

3.1.1 Kvalitativ Observation
En kvalitativ observation är en planerad och medveten process som syftar till att iaktta och 
studera deltagarens attityd och beteende [10]. Det finns två typer av kvalitativa observationer 
den ena kallas för strukturerad observation och den andra ostrukturerad observation.  Med 
strukturerad  observation  menas  ”systematiska  iakttagelser  som  registreras  enligt  ett 
observationsschema  eller  kodningsschema”  [10].  Observatören  som  väljer  denna 
observationstyp måste skapa ett observationsschema som innehåller samtliga beteende som 
ska iakttas i förväg. Observatören använder de fördefinierade beteenden som en checklista för 
att  notera  varje  gång  då  deltagaren  visar  ett  visst  beteende.  Den  andra  typen  kallas  för 
ostrukturerad  observation  och  denna  innebär  att  observatören  inte  behöver utgå  från  ett 
observationsschema. Däremot bör denne notera alla detaljer om hur deltagaren beter sig vilket 
är  relevant  för  studien.  Observatören  utvecklar  sedan  en  fullständig  beskrivning  av  alla 
beteenden som är relaterade för frågeställningen.

Iakttagande och deltagande observationer är de två av de vanligaste datainsamlingsätten i den 
kvalitativa  forskningen.  Med  deltagande  observationer  menas  en  metod  som  innebär  att 
observatören deltar aktivt i situationen som ska studeras [10]. Fördelen med den här tekniken 
är att den ger observatören mer utrymme för att styra observationstillfället vilket kan påverka 
resultatet  av  studien.  Problemet  med  deltagande-observation är  att  det  finns  en  risk  att 
deltagarens beteende påverkas när denne känner att den observeras. För att minimera risken 
att påverka deltagarens attityd kan iakttagande observationer användas istället. Då denna inte 
kräver  observatörens  närvarande  vid  observationstillfället  vilket  inte  påverkar  deltagarens 
beteende [10].

3.1.2 Intervju
En intervju är ett personligt samtal som styrs av att en frågar och en svarar och används för att 
samla  information  om ett  specifikt  ämne.  Utmaningen  är  att  få  intervjuer  med  maximal 
reliabilitet och validitet [5].

Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. Nedan följer en kort 
beskrivning av varje typ:

Strukturerad och semi-strukturerad intervju
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I strukturerade intervjuer använder intervjuaren fasta fördefinierade frågor i en given ordning 
med  svarsalternativ  då  alla  respondenter  får  svara  på  samma  frågor  [10].  Dessutom kan 
frågorna sättas ihop med hjälp av en intervjuguide. Den här sorten av intervjuer liknar en 
enkätundersökning.  I  semistrukturerade intervjuer  är  intervjuaren  delaktig  och  fyller  i 
svarsalternativ. Fördelen med strukturerad intervjuform är att respondenternas svar på de fasta 
frågorna är jämförbara och lätt att hantera. Det vill säga att data från de olika intervjuerna lätt  
kan sammanställas och jämföras, vilket gör det lättare för intervjuaren att få en helhetssyn av 
vad målgruppen anser om det ämne som studeras [10]. Semi-strukturerad intervju innebär att 
intervjuaren  ställer  liknande  frågor  inom  ett  vist  antal  områden  eller  teman  under 
intervjutillfälle. Ordningsföljd på intervjufrågorna är samma och intervjuaren kan styra upp 
intervjun med sina specifika frågor. Detta är mer flexibel än strukturerad intervju[10].

Ostrukturerad intervju

I den ostrukturerade intervjun ställer intervjuaren öppna frågor som kan uppfattas på olika sätt 
och beroende på respondenternas svar ställs följdfrågor [10]. I den här typen av intervju är det 
deltagarens svar och följdfrågorna som styr hela intervjun, vilket kräver en van intervjuare för 
att  hantera  kommunikationen.  Fördelen  med  denna  intervjuform  är  att  respondenten  får 
utrymme att samtala om ämnen som kan vara relevanta för det ämne som studeras [10].

3.2 Prototyper som designmetod
Prototyputformning är ett verktyg som används för att utvärdera designen av en produkt eller 
ett system. Syftet med utformningen av prototyper är att illustrera designförslaget för att testa 
det på de tänkta användarna. Dessutom innebär det i användbarhetssammanhang ett sätt för att 
fånga användbarhetsproblem som kan hindra användaren från att  interagera med systemet 
[19]. Det finns två typer av prototyper pappersbaserade såväl som datorbaserade prototyper. 
Den första typen kallas för ”low-fidelity”prototyp och bygger på att skissa designförslaget på 
ett papper och låta användaren testa den. Fördelen med denna typ av prototyper är att den är 
billig  och snabb då det  inte  krävs mycket  tid och pengar för att  skapa och förändra den. 
Dessutom  kan  pappersprototyper  underlätta  kommunikationen  mellan  utvärderaren  och 
användaren samt mellan utvecklingsgruppens medlemmar [19].  En annan fördel är  att  det 
också är enkel att byta placering av funktioner då det bara handlar om att flytta på papper. 
Nackdelen med denna typ av prototyper är att användaren kan få svårighet att interagera med 
prototypen därför att det inte liknar den riktiga produkten [19]. Pappersprototyper har använts 
i utveckling av Goben Skals webbutik för att föreslå ett designförslag till  företagaren. Att 
skissa  en  design  på  ett  papper  har  effektiviserat  och  underlättat  designfasen  därför  att 
hanteringen av prototypen har varit flexibel och inte kostsam.

Det andra typen kallas för ”high fidelity” och används för samma syfte som ”low-fidelity” 
men det som kännetecknar den här typen är att den är väldigt lik den färdiga produkten både 
utseendemässigt  och  i  funktionalitet  [19].  Det  vill  säga  användaren  kan  interagera  med 
prototypen precis som denne skulle göra med den riktiga produkten. Detta kan underlätta för 
användaren att  upptäcka specifika användbarhetsproblem då användaren navigerar  direkt  i 
prototypen och enkelt  kan förstå hur allt  hänger  ihop.  Syftet  med webbutiken är  att  sälja 
mobiltillbehör  till  Ipad och  smarta  telefoner  på  Internet.  På  webbutikens  hemsida  kan 
konsumenter och andra användare få tillförlitligt och tillgängligt information om de produkter 
som  finns. Vid  utveckling  av  datorbaserade  prototyper  kan  mjukvaror  såsom 
Dreamwaver[20], Microsoft Power-Point[21] och Visual Basic[22] användas. 
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 Vid utvecklingen av Goben Skals webbutik omvandlades designen av pappersprototypen till 
en  datoriserad  design  med  hjälp  av  Power-Point.  Syftet  med  detta  är  att  utvärdera 
användarvänligheten  och  undersöka  svårigheter  som  kan  förekomma  under  användarens 
interaktion med gränssnittet. Fördelen med att designa med hjälp av till exempel Power-Point 
är att det ger användaren mer utrymme att uppleva och begripa hela interaktionsprocessen och 
gör det lättare att upptäcka design brister.

3.3 Användartest som utvärderingsmetod
Ett användartest är en känd utvärderingsteknik som används för att  utvärdera en produkts 
enkelhet och effektivitet  ur användarens perspektiv [7]. Användartest  sker genom att  testa 
prototyper eller artefakter med ett urval användare som kan vara representativa för användar- 
målgruppen.  Nielsen  [7] hävdar  att  85  procent  av  användbarhetsproblem  kan  upptäckas 
genom att testa produkten eller prototypen med 5 personer då endast en person får ingå i varje 
session.

Testet kan genomföras när som helst i utvecklingsfaser men det har visat att ju tidigare testet 
utförs desto fler problem kan upptäckas och mindre kostnader kan krävas. Testet kan utföras 
på pappersprototyper eller på datoriserade prototyper [8].

Eftersom det finns risk att deltagaren tror att denne blir testad så är det viktig att utvärderaren 
inleder testet med att förklara syftet med testet, vad som ska testas samt visa tacksamhet för 
deras deltagande.

I ett användartest får användaren ett antal uppgifter som ska lösas individuellt. Uppgifterna är 
realistiska det vill säga de handlar om riktiga uppgifter som användaren kommer att göra med 
den riktiga produkten. Testledaren ber användaren att tänka högt och berätta vad denne tänker 
på för att lösa uppgiften. Testledaren ansvarar att observera och antecknar allt användaren gör 
för  att  lösa  uppgiften  vilket  är  bra  för  att  identifiera  och  tolka  användbarhetsproblem. 
Dessutom  får  testledaren  gradera  vilka  svårighetsgrad  finns  i  att  lösa  varje  uppgift. 
Snabbheten  att  lära  sig  att  använda  en  produkt  eller  ett  användargränssnitt  är  en  viktig 
användbarhetsvariabel som bör vara med i testmallen.  Efter att användaren interagerar med 
webbplatsen kan några frågor ställas för till att komplettera testet och ge tydligare förklaring 
till vissa beteenden.
Observationer  har  en  stor  betydelse  för  ett  användartest  därför  har  en  ostrukturerad 
observation valts att användas för arbetet i uppsatsen. Anledningen till detta är att denna typ 
av observation tillåter observatören att anteckna fritt odefinierade attityder om respondenten 
under observations tillfälle [10]. Observationen kan ske genom att observatören använder en 
användartestmall  istället  för  ett  observationsschema.  I  användartestmallen  definieras  olika 
variabler som ska iakttas och observeras såsom användarens beteende, snabbhet och reaktion 
under observationstillfället. Fördelen med att utföra observationer i den här uppsatsen är att 
den  ger  möjlighet  för  observatören  eller  utvärderaren  att  identifiera  nya 
användbarhetsproblem  som  kan  hindra  användaren  av  att  använda  e-  handel-webbplats. 
Resultat av observationen kan sammanfattas och analyseras för att sedan påverka designen av 
prototypen.
Strukturerade  intervjun  är  också  en  kvalitativ  datainsamlingsmetod  som passar  att  ingå  i 
användartestsfasen  då  den  kan  utföras  efter  att  användaren  har  utfört  uppgifter  som har 
tilldelats  under  ett  testtillfälle.  Observationer  kan  hjälpa  till  att  upptäcka 
användbarhetsproblem på webbplatsen samtidigt som intervjuer ger möjlighet för användaren 
att  utrycka  sina  åsikter  om interaktionen  med  webbplatsen  samt  ge  förslag  på  hur  dessa 
problem  kan  lösa.  Resultatet  av  både  observationen  och  intervjun  avgör  vilka  delar  av 
designen som behöver förbättras.
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Kapitel 4. Design

Designen  av  webbutikens  prototyp  genomförs  genom att  visa  ett  antal  designförslag  till 
företagaren . Det har varit viktigt i arbetet att utgå ifrån beställarens villkor och syn på den 
slutliga designen för att förnöja honom och uppnå de tänkta resultaten. Förutom företagarens 
förslag  på  designen  har  inspirationen  av  andra  webbplatser  med  liknande  idé  påverkat 
designen. Att titta på andra webbutiker fick oss att få reda på det som är gemensamma mellan 
de  olika  webbplatserna.  Detta  gjorde  att  designen  skulle  utgå från  den  standard  som 
användaren är van med.  Det har också varit viktigt att informera företagaren om att designen 
som skapas i början av arbetet inte är det slutliga resultatet utan den ska utvärderas med hjälp 
av några testdeltagare. Nedan beskrivs vilka krav som ställdes av företagaren samt iterationer 
som prototypen gick genom.

4.1 Företagets krav

För den webbutik som beskrivs i denna uppsats har företagaren ställt några krav. Kraven och 
loggan skickades via e-post och det inkluderade följande punkter:

1. Webbsidan skall erbjuda användaren att registrera sig.
2. Kunden skall lägga till och ta bort produkter från varukorgen.
3.  Huvudmenyn  bör  innehålla  information  om företaget,  kontaktinformation,  köpevillkor, 
inloggning och nyheter.
4. Produkter bör presenteras i en vänstermeny.
5. En sökfunktion bör implementeras.
6. Användarens personliga information bör endast samlas via formulär på webbplatsen.

Företagaren har inte ställt specifika krav på gränssnittet däremot har denne önskemål att ha 
användarvänliga färger på webbplatsen.  Dessutom har denne ställt  krav på placeringen av 
webbplatsens olika delar till exempel menyer. 

Förutom implementeringen  av  kraven  tar  denna  uppsats  upp  hur  viktigt  det  är  att  tänka 
användarvänligt när det gäller placeringen av webbutikens olika element. 

4.2 Prototypens iterationer

Utformningen  av  webbplatsen  går  genom  tre  iterationer.  Den  första  handlar  om  att 
prototyputvecklarna sammanställer alla krav och illustrera dem i en prototyp som har kallats 
för första prototyp som visas till företagaren. Den andra iterationen syftar till att översätta 
dennes  kommentarer  på  den  första  prototypen  och  skapa  den  andra  prototypen  som 
utvärderas  av  testdeltagarna.  Den  sista  iterationen  syftar  till  att  sammanställa 
användartestsresultat samt skapa en ny design som kan implementeras i fortsatt arbete. 
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4.2.1 Den första prototypen

Den  här  delen  handlar  om  att  översätta  beställarens  krav  och  önskemål  på 
användargränssnittet. Det har inletts med att skissa ett designförslag för den första prototypen 
där kan den visas och diskuteras med företagaren. Den här fasen är viktigt i utvecklingen av 
en produkt därför att den kan i hög grad bestämma hur den slutliga prototypen ska se ut. 
Vid utformningen av den första prototypen har det lagt mycket fokus på hur layouten och 
navigeringen i denna webbplats kommer att se ut. Utformningsprocessen startades genom att 
skapa en layout för webbplatsen där de viktiga elementerna såsom menyer  , en sökfunktion ,  
en varukorg presenteras (Se Figur 1). 

Figur 1 :En hemsida.

Denna  prototyp  innehåller  två  menyer  ena  kallas  för  toppmeny  ,  och  den  andra  för 
vänstermeny. Toppmenyn presenterar information om företaget och deras regler också vidare. 
Däremot presenterar den vänstramenyn produktskategori som företaget erbjuder såsom skal 
till HTC eller Iphone. Användaren kan komma åt de underkategori för varje sort genom att 
röra kategorinamn med musen sedan dyker en lista med olika sorter upp (se Figur2).
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    Figur  2: En vänstermeny.

Företagaren har varit nöjd med utformningen av den första prototypen. Däremot hade denne 
ett  önskemål  som handlade  om att  använda ett  minustecken och ett  plustecken vid  varje 
produktkategori  på  den  vänstramenyn.  Detta  innebär  att  användaren  kan  komma  åt 
underkategori  för  varje  typ  av  produkter  genom att  klicka  på  produkts  namn.  Ett  annat 
önskemål handlade om att presentera de mest sålda produkterna på vänstermenyn.

4.2.2 Den andra prototypen

Den  andra  prototypen  handlar  om  att  utveckla  den  första  prototypen  till  en  datoriserad 
prototyp som har utförts med hjälp av Power Point. Power Point har varit ett bra verktyg för 
att avbilda och tolka företagarens kommentarer på den första prototypen samt tillämpa dennes 
önskemål. Dessutom underlättar detta verktyg att användaren navigerar i prototypen och får 
känsla av hela interaktionsprocessen. 

Några  av  designprinciperna  som nämnts  i  kapitel  tre  såsom enkel  och  tydlig  dialog,  tala 
användarens språk och tvinga inte användaren att komma ihåg. Nedan beskrevs prototypens 
delar samt vilka designregler som tillämpades.

 

Navigering:
På en webbplats används menyer för att guida användaren och visa var varje kategori samt 
dess innehåll  ligger vilket kan förenkla för användaren sökning av informationen.  För att 
presentera  viktig  information  om  företaget  och  dess  verksamhet  skapas  två  menyer  en 
toppmeny och en vänstermeny som syns på alla sidorna. Detta syftar till att öka synligheten 
samt åtkomst varorna och viktiga sidor för användaren [23]. Toppmenyn består av rubriker 
om viktig information, till exempel om företaget, köpevillkor samt logga in. Detta uppfyller 
vad kunden vill ha i toppmenyn. När användaren klickar på en rubrik går denne till en annan 
sida av webbplatsen som innehåller mer information om den valda rubriken.

20



Det har också skapats en annan meny som består av fasta undermenyer. Menyn har placerats i 
den vänstra spalten av webbplatsen vilket är enligt kundens krav. Denna meny beskriver vilka 
produkter företaget säljer samt vilka produkterna som är mest sålda Det finns ett minustecken 
och  ett  plustecken  bredvid  varje  produkt  som  symboliserar  visning  eller  gömning  av 
produkterna som ligger i undermenyn. Rubrikerna och dess innehåll på både menyerna talar 
användarens språk, det vill säga informationen förmedlas på ett tydligt sätt vilket uppfyller 
regel  2  (se  3.3 Designregler  för  användbarhet).  När  användaren väljer  en produkt  ur  den 
vänstramenyn dyker upp en sida med olika varianter av den valda produkten (se Figur 3). Där 
kan användaren välja  en sort  samt läsa mer om den därefter väljer  denne att  lägga den i 
varukorgen  eller  klicka  på  tillbakaknappen  för  att  återgå  till  föregående  sida.  Efter 
överenskommelse med företagaren har namn och placering av menyerna bestämts.

Figur 3: En topp - och en vänstermeny.

Sökfunktion
 

En  sök-funktion  har  varit  ett  viktigt  krav  från  företagaren.  Därför  har  det   skapts  en 
sökfunktion  som  syftar  till  att  underlättar  för  användaren  att  söka  en  specifik  data  på 
webbplatsens databaser. Nästan hälften av alla internetsurfare sök-funktionen använder som 
sin primära navigations- metod [23]. Därför rekommenderar han att en sök-funktion inte bör 
innehålla något mer än ett inmatningsfält och en sök-knapp för att  minimera användarens 
förvirring.  Sökruta  kan  placeras  upp  till  höger  eller  vänster  på  webbplatsen.  Efter 
överenskommelse  med  företagaren  har  sökrutan  placerats  mellan  toppmenyn  och 
vänstermenyn (se Figur 4).
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Figur 4: En sök-funktion.

När användaren söker efter en information presenteras det i form av text och bild. Då sorteras 
sökresultatet efter de senaste uppdateringarna och dess lämplighet. (Se Figur 5) .

Figur 5: Ett sökresultat i form av text.

Inloggning och registrering

Kunden  hade  som krav  att  webbutiken  ska  ge  kunden  möjligheten  att  registrera  sig  hos 
företaget med ett registreringsförmulär. Kunden kan komma åt inloggningsformuläret genom 
två sätt. Användaren klickar på ”Logga in” knappen som fäster på toppmeny som är synlig på 
alla sidorna i webbplatsen (se figur 6 och Figur 9) eller .
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Figur 6: Inloggningsknapp på toppmenyn.       

Det  andra  sättet  sker  när  användaren  kommer  fram  till  betalningsfasen.  Då  tillfrågas 
användaren om denne vill logga in för att fortsätta eller fortsätta utan inloggning (se Figur 7). 
Om användaren är en befintlig kund får han eller hon att logga in med namn och lösenord (se 
Figur 8).

Figur 7: Inloggningsförfrågan.
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Figur 8: Ett inloggningsfönster.

Däremot om denne är en ny kund får den fylla i ett frågeformulär som liknar en blankett 
(Figur 9). Frågeformuläret består av få,  tydliga och preciserade frågor såsom användarens 
förnamn,  efternamn,  adress,  post  nummer,  ort,  e-post,  lösenord  och  mobil  telefon  vilket 
uppfyller designregel 1 (se 3.3 Designregler för användbarhet).  

Om användaren inte  vill  vara inloggad kommer det  upp en sida där  får  denne fylla  i  ett 
beställningsformulär där han får välja betalnings- och leveranssätt (Figur 10). Därefter bör 
användaren klicka på knappen Betala  för att  slutföra köpet  eller  på avbryt  om denne vill 
avbryta köpet.

Fördelen med att vara registrerad på en webbutik är att den underlättar för kunder att utföra 
nästa  köp  samt  att  företaget  kan  tjäna  på  att  skicka  annonser  och  erbjudande  om  sina 
produkter.

 
Figur 9: Ett registreringsformulär.

När en befintlig kund loggar in kommer denne till en sida som visar historik för sina gamla inköp ,  
kontaktuppgifter, sina köphistorik och  fakturor. På den här sidan får kunden behörigheten att redigera 
och ändra på sin kontaktuppgifter samt köpa om av sina gamla köp. (Se Figur 10).
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Figur 10:  Ett vy av användarens konto.

Inköp och betalning 
 

Ett inköp av en vara hos Goben Skals webbutik sker genom att kunden lägger till den önskade 
produkten i en kundvagn. Kundvagnen symboliserar en riktig kundvagn som används i en 
fysisk butik. Detta görs för att underlätta för kunden att förstå att där läggs alla sina valda 
varor.  Bredvid  varukorgs-symbolen  finns  en  länk som döpts  till  produkter  den länkar  till 
inköpslistan och antal de valda produkterna så användaren kan ha kontroll på sina köp.
Placeringen av kundvagnen ligger längst upp till höger för att synliggöra den för användaren. 
Många e-köpare längst upp till höger för att hitta varukorgsikonen. Detta rekommenderar han 
för att underlätta för användaren en viktig del av inköpsprocess[23].
(se Figur 11 och Figur 12).

Figur 11: Varukorgen.

Kunden får trycka på en länk till höger om varukorgs ikonen som kallats för produkter. Att 
lägga till en förklarande text till en ikon minimerar användarens ansträngning till att förstå 
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vad ikonen betyder som i sin tur minskar dennes förvirring det uppfyller designregeln (3). När 
användaren har klickat på varukorgs ikonen kommer han eller hon åt sin inköpslista och kan 
hantera den genom att öka, minska eller radera en vara vilket förverkligar företagrens krav om 
att kunden bör kunna få lägga till och ta bort varan från varukorgen. Inköpslistan innehåller 
information om varans namn, styckpris och antal.  Kunden får ta bort produkter från listan 
genom att klicka på ett rött kryss som symboliserar strykning över ett ting. För att minimera 
användarens missförstånd och misstag dyker upp ett frågefönster som frågar kunden om hen 
verkligen vill ta bort varan från listan. Det uppfyller designregeln (8) och (9).

Figur 12: Hantering av inköpslistan.

När användaren bestämer sig att köpa varorna som är med i inköpslistan får denne klicka på 
knappen Fortsätt. Denna knapp tar kunden till en sida som består av ett formulär där denne får 
fylla i sina personuppgifter såsom namn, adress och kortnummer. Dessutom får användaren 
välja ett leveranssätt för den valda varan. Är kunden intresserad av att utföra köpet så får 
denne  klicka  på  betala  annars  klickar  denne  på  avbryt  knappen  så  avbryts  köpet. 
Betalningsformuläret innehåller också en hjälp-ikon som stödjer användaren att utföra sitt köp 
på ett rätt sätt. Hjälp-ikonen är i form av ett frågetecken som symboliserar en fråga samt den 
presenterar information om hur det går till att utföra köpet vilket uppfyller designregeln 10 (se 
3.3 Designregler för användbarhet) (se Figur13).
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Figur 13: Betalnings och hjälpfunktionen.
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Kapitel 5. Användartestning
Användartestet är en metod som används för att utvärdera om den skapade produkten är lätt 
använda av den tänkta målgruppen. För att testa den väljs ett antal personer som kan vara 
representativa  för  målgruppen.  I  utvärderingen  av  webbutikens  prototyp  valdes  det  fem 
personer  med  olika  bakgrund  och  e-handlingsvana.  För  att  underlätta  hantering  och 
bearbetning av  testresultatet  skapades  en  utvärderingsmall  som kan användas  under  varje 
testsession [19]. Mallen beskriver hur utvärderingen ska gå till samt vilka uppgifter och frågor 
som ska ställas för testdeltagarna (se Bilaga 1). Användartestmallen består av fyra delar som 
presenteras nedan:

Inledning

Inledningen  innebär  att  presentera  vad  testet  handlar  om  och  vad  som  ska  göras  så  att 
deltagaren  blir  informerad  om studien  och  uppleva  värdefullhet  av  att  delta  i  den.  Varje 
session har inletts med att välkomna och tacka deltagaren för sin medverkan i testet av Goben 
Skals webbutik. Det är viktigt att informera användaren om hur testet går till så han kan känna 
sig riktigt delaktig [19]. Testledarna klargjorde två punkter för testdeltagarna, det första är att 
det inte personen som ska testas utan det är prototypen. Den andra punkten handlar om att 
klargöra för testpersonen att alla svårigheter som upplevs för att lösa uppgifter inte beror på 
användaren  utan  på  en  dålig  design  som  kommer  att  upptäckas  när  testpersonen  löser 
uppgifterna.  Att  informera  användaren  om  det  här  styrker  användarens  självtroende  och 
påverkar i vilken utsträckning denne vågar säga sina åsikter om utformningen.

Lär känna deltagaren

I denna del presenterar både testledarna och testdeltagaren sig för varandra och för att skapa 
en trygg och mjuk atmosfär. För att lära känna deltagaren närmare ställs fyra bakgrundsfrågor 
såsom namn, kön, ålder och e-handlingserfarenhet. Det finns en stor sannolikhet att personer 
som ofta använder handlar på Internet lättare kan navigera på webbutiker samt lättare kan 
utrycka  sig  om  design  och  navigationsrelaterade  brister.  Dessutom  kan  deltagarens 
Internetsvanor påverka personens förståelse för hur e-handelsprocessen går till.
De här  variablerna  är  intressant  att  ingå  i  vår  bedömning om den skapade prototypen är 
användarvänlig eller inte.

Lösning av realistiska uppgifter 

Efter det att användaren blivit medveten om vad som ska testas presenterar testledarna ett 
antal uppgifter som ska lösas. Testpersonen rekommenderas att tänka högt och säga vad denne 
tänker på när de löser uppgifterna. Varje uppgift presenteras i en tabell med tre kolumner där 
testledaren  fyller  i  användarens  lösning  samt  kommentar.  Under  den  här  tiden  ansvarar 
testledarna för att observera och anteckna om hur användaren löser varje uppgift samt försöka 
tolka  användarens  uttryck  och  val.  Uppgifterna  som  tilldelades  till  testpersonerna  har 
fokuserat på webbplatsens centrala funktioner som är förutsättning för att lyckas med att köpa 
en vara på webbutiken. Inköp och hantering av varukorgen är exempel på de funktionerna 
som användaren fick testa.
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Intervju

Den här  delen  syftar  till  att  säkerställa  om designen  verkligen  följer  de  principerna  som 
nämnts i teorikapitlet eller inte. Detta kan förverkligas genom att testledaren besvarar ett antal 
frågor.  Frågorna  som  ställts  till  deltagaren  har  fokuserat  på  användarens  åsikter  och 
upplevelse  av  navigeringen  på  webbutikens  prototyp  vilket  är  viktiga principer  i 
användbarheten. Detta syftar till att ge deltagaren chansen att utrycka sig öppet och ge förslag 
på förbättringar som kan förverkliga användarens nöje att använda webbutiken.

Utvärderingsresultatet har avgjort hur det slutgiltiga resultatet ska se ut. Detta sker genom att 
utvecklingsgruppen  omvandlar  testdeltagarens  återkopplingar  på  prototypen  till  en  ny 
designversion som innehåller de önskade förbättringarna.
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Kapitel 6. Resultat
I  det  här  kapitlet  presenteras  resultatet  av  användartestet  på  den  andra  prototypen  samt 
utformning av den tredje prototypen. Ändringarna på designen har utgått från testdeltagarnas 
åsikter och förslag som enligt dem kan förbättra och förenkla integrering med webbutiken.

Användarna som deltog i studien tillhör olika åldersgrupp, kön och erfarenhet av e-handeln. 
Fördelen med att testa prototypen på användare med olika profiler är att det kan avslöja flera 
och  olika  användbarhetsproblem  vilket  gynnar användbarhetsmål.  Nedanstående  tabell 
presenterar information om testdeltagarna.

Id Deltagare Ålder Kön Yrke E-handlings erfarenhet

A Adam 19 Man Högskolestudent Ofta
B Sara 27 Kvinna Sjuksköterska Aldrig
C Peter 34 Man Industri Sällan
D Momo 46 Man Barnskötare Ofta
E Ebti 49 Kvinna Undersköterska Ibland

Tabell 1: Tesdeltagarens profil

6.1 Resultat av observationen

Under testsessionen försökte observatören iaktta vad och hur användaren gör för att lösa de 
angivna uppgifterna. Det som är relevant att presenteras i resultatet av observationen är svar 
på följande frågor: har personen löst uppgifterna? vilka svårigheter observerades?.
 
 Första personen är Adam och han kunde lösa alla uppgifterna snabbt samt visade uppfattning 
om hur beställning av en produkt på webben går till. Han uttryckte sig också tydligt vad han 
gör  och  varför,  vilket  underlättade  för  observatören  att  bedöma  hans  intryck  om 
webbutiksprototypen.

 
Sara har också lyckats att lösa alla uppgifterna men hon behövde ställa några frågor under 
testsessionen. Till exempel man ska högerklicka på varan och välj Delet eller? Detta gjorde att 
det tog lite längre tid att lösa vissa uppgifter till exempel råkade hon klicka på varans bild för 
att köpa, vilket inte är korrekt. 
 
Peter kunde lösa alla uppgifterna men behövde också ställa frågor under testsessionen för att 
få  stöd att  lösa uppgiften.  Han haft  svårt  att  förstå  vad han befinner  sig samt att  komma 
tillbaka till föregående sida. Däremot lyckades Momo att lösa alla uppgifter snabbt utan att 
ställa frågor eller be om stöd. Inga svårigheter observerades förutom att han hade lite svårt att 
tänka högt vilket gjorde att testledaren påminde honom om det under hela testsessionen.
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Ebti  haft  problem  att  navigera  i  Power-Point  vilket  krävde  en  längre  test  tid  samt  att 
testledaren behövde tydliggöra hur navigeringen går till på Power-Point. Efter detta började 
hon klicka sig fram samt berätta högt vad hon gör och tänker på när hon löser en uppgift. Till 
sist löste hon uppgifterna fast det tog längre tid.

6.2 Resultat av intervjuerna

• Vad tycker du om Goben skals webbutik allmänt?

Alla respondenterna visade ett positivt intryck med sina svar om webbutiken. Syftet med att ställa 

den här frågan var att säkerställa om webbutiken uppfyller  tillfredsställelse  hos användbarhets 

vilket att upplevas för att få folk vilja att använda webbutiken.

• Förstår du allt som står på webbplatsen?

Den  här  frågan  syftar  till  att  säkerställa  om  språket  som  används  kunde  uppfattas  för 

användaren eller det var otydligt och måste förbättras.  Alla respondenter sagt att de förstod 

allt som stod och fann inga svårighter.

• Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?

Den här frågan syftade till att få deltagarna utrycka om de svårighterna som upplevdes när de  

navigerade på webbutikens prototyp.  Resultatet har visat olika svar  men tre av fem deltagarna 

inte fann något krångligt under lösning av uppgifterna. Därmed två av de har utryckt lite svårighet  

den första var Ebti och hon ansåg att  det känns  förvirring hon förstod inte om hon  ska klicka på 

köp eller på bilden för att lägga till produkten i varukorgen. Dessutom tyckte Ebti att det var svårt 

att navigera i Power- Point .

• Vad anser du var bäst på denna webbsida?

Syftet  med  att  ställa  den  här  frågan  var  att  specificera  om  vilka  av  webbutiken  som  gav 

användaren känsla av bekvämlighet av att navigera i webbutikens prototyp. Majoriteten tyckte om 
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färger  på  webbplatsen  och  upplevde  som  vänliga  och  fina.  En  annan  person  tyckte  att  

presentationen av information med flera bilder var bra och tydliggör informationen.Någon 

annan tyckte  att inköpslistan var lätt att hantera så man kan lägga till och ta bort en vara på 

ett enkelt sätt. Dessutom anser en deltagare att  möjligheten att registrera sig underlättar för 

kunden nästa gång denne beställer från webbutiken då  han eller hon inte behöver mata in sina 

personliga uppgifter. 

• Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?

Den här frågan ställdes för att ge deltagaren möjligheten att påverka den nya förbättrande 

designen.  En person ville ha produkten på toppmenyn också inte bara på den vänstermenyn. 

En annan tycker att det  ska vara bra att kunna klicka på priset för att köpa en produkt  samt  

köpevillkor  bör  tas  bort  från  toppmenyn  ligga   istället  under  om  företaget.  Därmed  en 

deltagare tycker att det  ska vara bra att kunna ha produkter på både topp menyn och vänstra 

menyn. Dessutom vill ha inloggnings rutor istället för inloggnings med inmatningsfält istället 

för en  inloggnings länk på toppmenyn.  

• Anser du att  det  finns  någonting som designat  på ett  felaktigt  /ofattbart  sätt  på 

gobenskals.com?

Med den här fråga ställdes för att fånga brister och designfel som användaren upptäckte under 

lösningen av uppgifterna. Alla deltagarna har inte hittat designfel som ledde till missförstånd.

• Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?

Alla  deltagarna  beskrev  sina  intryck  om webbutikens  prototyp  positivt  och  använde ord  som 

verkligen beskriver hur nöjda de är med navigering av den här prototypen.

• Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?

Ingen av användarna lagt till någon kommentar.
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6.2.1 Den tredje prototypen

Utvärderingsresultatet av andra prototypen har visat att vissa av deltagarna inte kunde lösa 
uppgifterna problemfritt utan ställt frågor och behövde lite hjälp. För att lösa detta har alla 
deltagarnas  frågor  och  osäkerhet  att  navigera  på  webbutikens  prototyp  togs  seriöst  och 
uppfattades  som  att  detta  beror  på  någon  brist  som  bör  utredas.  För  att  förverkliga 
användbarhets  regler  bör  utvecklingsgruppen  ändra  designen  enligt  deras   förslag  och 
synpunkter  som samlats  in  under  intervjun.  Dessutom bör  observatören  studera och tolka 
användarens attityd och tankesätt för att kunna fånga realistiska användbarhetsproblem som 
deltagaren kan uppleva. För att sammanställa alla deltagarnas synpunkter på designen har en 
tredje prototyp skapats.
           
Designen av den andra prototypen har förändrats så att den kan passa de resultaten som fås 
från  både  observationen  och  intervjun. På  den  tredje  prototypen  har  det  skapats  en  ny 
inloggningsfunktion med ett inmatningsformulär för användarnamn och lösenord längst upp 
till höger under varukorgen. Där får också en ny kund möjlighet att registrera sig genom att 
klicka på länken ny användare (se Figur 14 ). Fördelen med att Login-formuläret syns på alla 
sidorna i webbplatsen är att både nya och befintliga kunder inte behöver göra flera klick för 
att logga in eller registrera sig på webbplatsen samt öka sinnligheten för denna funktion.

Figur 14: Ett nytt inloggningsformulär.

En annan förändring på designen har berört innehållet av toppmenyn som ändrats från den 
andra  prototypen  då  den  endast  presenterade  information  om verksamheten.  I  den  tredje 
designen presenteras bara företagets produkter, kontaktinformation och om oss på toppmenyn. 
Detta ökar synligheten för produkterna för användaren samt kan denne lätt hitta information 
om företaget.  En rullgardinmeny har också skapat till topmenyn så när kunden klickar på ett 
produktnamn visas upp en rullgardinsmeny som innehåller produktvarianter (se Figur15 ).  
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Figur 15: En rullgardinsmeny som presenterar varje produkt med dess sorter.
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Kapitel 7. Slutsats och Diskussion
Uppsatsen handlar om att påvisa att en användarvänlig design kan uppnås vid utvecklingen av 
en  webbutiksprototyp. Detta genomfördes genom att beskriva och tillämpa designregler för 
användarvänliga webbplatser som gör att användaren inte behöva anstränga sig för att komma 
ihåg samt kunna söka hjälp för att minimera dennes fel. Frågeställningen har besvarat genom 
att  visa hur användbarhet kan uppnås genom att utvärdera en prototyp iterativt och då med 
förbättrad  version  vid  varje  tillfälle.  Denna prototyp  kan hjälpa  potentiella  kunder  vid  e-
handel.  Dessutom inspiration  av  andra  e-handel  webbplatser  påverkade  synen  på  hur  en 
webbutik bör fungera både funktion och utseendemässigt. För att strukturera designarbetet har 
det gått genom tre iterationer. Varje iteration leder till en ny prototyp som uppfyller önskemål 
på den föregående prototypen.  Den tredje prototypen har varit målet som  uppnås med denna 
uppsats som är ett resultat av användartestning på den andra prototypen.

I det här arbetet lyckads vi skapa en prototyp som illustrerade alla funktionskrav som ställdes 
i kravspecifikationen (se kapitel 3). Dessbättre var alla kraven lätta att begripa och översätta 
till en fysisk prototyp som användaren kan navigera i. För att få användaren att känna som att 
denne navigerar i en riktig webbutik använde vi Power Point. Funktionaliteten på prototyp 
kunde visas med hjälp av länkning mellan Power-Points bilder så att användaren kan navigera 
i prototypen och få en känsla av att hen använda en riktig webbplats. Eftersom den är ett nytt 
startat företag så hade det varit lite svårt med skriftliga material om verksamheten till exempel 
dess historiskbakgrund. 

Statistiken har visat att 74 procent av Sveriges befolkning har handlat varor eller tjänster via 
Internet och att detta förmodligen kan leda till en ökning av e-handeln [1]. Detta ställer höga 
och nya krav på utformningen av e-handelswebbplatser  så att dessa kan anpassas till olika 
personers behov, bakgrund och förväntningar. Detta kan i sin tur leda till att både erfarna och 
oerfarna användare upplever enkelhet och nöje med att använda den.

Någonting som skulle göras för att säkerställa användbareten var att mäta effektiviteten att e-
handla på gobenskals webbutik tyvärr användningen av Power Point var ett hinder att bevisa 
om  prototypen  uppfyller  effektivitetens  förutsättningar  som  är  ett  viktigt  krav  för  ett 
användarvänligt gränssnitt. Prototypen kan förbättras också genom att lägga till exempel en 
tillbaka-knapp i betalningssida som kunden kan behöva för att gå tillbaka till föregående sida. 
En sådan brist kunde inte upptäckas av testdeltagarna utan vi upptäckte när vi gick genom 
designen. Dessutom skulle vara bättre om sökresultatet sorteras i en stigande eller fallande 
alfabetiska ordning som kan vara bra stöd för personer som har svårt att komma ihåg hur ett 
ord stavas. 

Efter användartestet kom vi fram till att dagens människor är generellt skickliga och har god 
förmåga att bedöma om den webbplatsen som de besöker är bra eller dålig, lätt eller svårt att  

35



använda. Detta innebär att det inte längre går att tvinga en datoranvändare att e-handla på en 
krånglig eller otrevlig webbplats.  En annan sak som vi blev mer övertygad om är att det är 
omöjligt  att  skapa en webbplats  som upplevs  enkel  av alla  typer  av användare därför att 
individer har olika erfarenhet, smak och förväntningar. Däremot bör utformningen av en e-
handelswebbplats baseras så gott det går på olika användarscenarier, behov och bakgrunder 
för att lösa olika e-handlares problem.

Trots att vi har fått positiva återkopplingar från testdeltagarna på den skapade prototypen är 
det viktigt att påpeka att resultatet av denna uppsats inte går att generalisera. Anledningen till 
detta är att de personer som deltog i testet förmodligen inte kan representera hela målgruppens 
profil, vilket kan dölja andra problem som andra användare kan uppleva. Fast det sägs att fem 
personer kan räcka för att avslöja stora mängder användbarhetsproblem tycker vi att ju fler 
personer som testar en prototyp desto fler problem kan avslöjas [23].

 

Eftersom vi vill att så många kunder som möjligt ska uppleva det enkelt att använda i Goben 
Skals webbutik valde vi personer med olika profiler och med olika e-handelserfarenhet. De 
här personerna som deltog i användartestningen prövade att lösa realistiska uppgifter samt 
vara  på  semistrukturerade  intervjuer.  Det  användes  en  utvärderingsmall  som ett  stöd  för 
testledaren att se till att varje användare går igenom samma session med samma uppgifter och 
frågor.

E-handelsföretagare eller webbutvecklare kan få nytta av att läsa den här uppsatsen så de kan 
gå genom de steg som togs för att utveckla användarvänliga användargränssnitt. Däremot tar 
inte den här uppsatsen hur tillgängligheten kan tillämpas på webbplatser så att till exempel 
personer som har någon typ av synskada kunna använda den utan problem.

Ett  fortsatt  arbete  kan  handla  om att  implementera  prototypen  som presenterade  i  denna 
uppsats så det leder till en riktig användarvänlig webbutik. Det är också viktigt att gå igenom 
samma  steg  för  att  designa,  utvärdera  och  sedan  implementera  ett  användarvänligt 
administratörsgränssnitt för denna webbutik.
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Bilagor
Bilaga 1
 

Användartest Mall
Inledning
 
Först vill vi tacka dig för ditt deltagande på att testa www.gobenskal.com.
Idag ska vi  göra en test  av webbutiken och vi  behöver din hjälp  för  att 
säkerställa om webbsidan fungerar som användaren förväntar sig , eller ej . 
Dessutom vill vi mäta enkelhet av att interagera med webbsidan.
 
Du kommer att lösa åtta uppgifter vi rekommenderar dig att lösa en uppgift i 
taget. Det är viktigt att du tänker högt och berätta om dina tankar när du 
löser uppgifterna. Du ska ha hela tiden i tanken att vi testar webbsidan och 
inte dig , om du känner att det är svårt att lösa någon/några av uppgifterna , 
så felet ligger på webbsidan inte på dig.
 
Jag finns här för att svara på dina frågor, men jag kommer inte hjälpa dig att 
lösa någon uppgift.  Anledningen till  detta är att  det är viktigt för oss alla 
associationer och detaljer om din interaktion och ditt sätt att lösa uppgifter.
 
Vi har cirka en timme för att utföra både testet och intervjun.
Du får titta snabbt på webbsidan utan att klicka på.
 
Testledare:
 
Namn : ……………….

Datum : ……./…./…. Start Tid: … ,... - Slut tid: … , …

Plats: …………………….  Vad ska testas ……………..  Gobenskals webbutiks 
prototyp
 
Deltagare …………………………..
 
Kön:
Kvinna 
Man 
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Ålder: …. År.
 
E-handel erfarenhet
1.Sällan 2.Ibland 3.Ofta 4.Alltid

Uppgifterna
1-Köp ett blå skal till HTC One X? 

Lösning
en

Användarens 
lösning

Kommentar

2-Skapa ett konto hos gobenskl.com?

Lösning
en

Användarens 
lösning

Kommentar
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3-Hittaföretagets kontakt uppgifter!

Lösning
en

Användarens 
lösning

Kommentar

4-Ta bort en produkt från din varukorg!

Lösning
en

Användarens 
lösning

Kommentar

5-Sök efter Iphone 4 och sen sortera det efter pris!

Lösning
en

Användarens 
lösning

Kommentar
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6-Gå till Startsidan

Lösning
en

Användarens 
lösning

Kommentar

Avslutning:

Användarens intryck och kommentarer om webbutiken

• Vad tycker du om gobenskals webbutik allmänt?

• Förstår du allt som står på webbplatsen?

• Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?

• Vad anser du var bäst på denna webbsida?

• Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?
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• Anser  du  att  det  finns  någonting  som designat  på ett  felaktigt  /ofattbart  sätt  på 

gobenskals.com?

• Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?

• Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?

Tack  så  jätte  mycket  en  gång  till  för  din  tid  och  ditt 
deltagande.

Bilaga  2

Resultat av Intervjun
person A) Adam

1-Vad tycker du om Gobenskals webbutik allmänt?
Bra.

2-Förstår du allt som står på webbplatsen?
Ja.

3-Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?
Inget.

4-Vad anser du var bäst på denna webbsida?
Färger på webbsida, tydlig information och mycket bilder.

5-Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?
Det skulle vara bra att ha produkter på topp menyn också .

6-Anser  du  att  det  finns  någonting  som  designat  på  ett  felaktigt/ofattbart  sätt  på  
gobenskals.com?
Nej.

7-Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?
Fin och enkel.

8-Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?
Nej.
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person B) Sara
1-Vad tycker du om Gobenskals webbutik allmänt?
Bra.

2-Förstår du allt som står på webbplatsen?
Ja.

3-Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?
Det var förvirrande att veta om man ska klicka på köp eller på bilden för att köpa en produkt.

4-Vad anser du var bäst på denna webbsida?
Matchande och sköna färger.

5-Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?
Det ska vara bra att kunna klicka på priset för att köpa en produkt samt köpevillkor bör tas bort från 
huvud meny och kan ligga under om.

6-Anser  du  att  det  finns  någonting  som  designat  på  ett  felaktigt/ofattbart  sätt  på  
gobenskals.com?
Nej.

7-Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?
Fin och elegant.

8-Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?
Vill gärna titta på den nya designen.

person C) Peter

1-Vad tycker du om Gobenskals webbutik allmänt?
Bra.

2-Förstår du allt som står på webbplatsen?
Ja.

3-Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?
Inget.

4-Vad anser du var bäst på denna webbsida?
Inköpslista är lätt att hantera man kan lägga till och ta bort en vara på ett enkelt sätt. Färger är  
väldigt vänliga.

5-Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?
Det  ska  vara  bra  att  kunna  ha  produkter  på  både  topp  menyn  och  vänstra  menyn.  Ha 
inloggnings rutor istället för inloggnings länk. Dessutom det ska vara bra att ha genvägar.

6-Anser  du  att  det  finns  någonting  som  designat  på  ett  felaktigt/ofattbart  sätt  på  
gobenskals.com?
Nej.

7-Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?
Snygg design.
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8-Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?
Nej.

person D) Momo
1-Vad tycker du om Gobenskals webbutik allmänt?
Bra.

2-Förstår du allt som står på webbplatsen?
Ja.

3-Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?
Inget.

4-Vad anser du var bäst på denna webbsida?
Möjligheten  att  registrera  sig  underlättar  för  kunde  nästa  gång  denne  beställer  från  
webbutiken då denne inte behöver mata in sina personliga uppgifter.

5-Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?
Det  ska  vara  bra  att  kunna  ha  produkter  på  både  topp  menyn  och  vänstra  menyn.  Ha 
inloggnings rutor istället för inloggnings länk. Dessutom det ska vara bra att ha genvägar.

6-Anser  du  att  det  finns  någonting  som  designat  på  ett  felaktigt/ofattbart  sätt  på  
gobenskals.com?
Nej.

7-Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?
Fin och skön.

8-Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?
Nej.

person E) Ebti

1-Vad tycker du om Gobenskals webbutik allmänt?
Den ser bra ut.

2-Förstår du allt som står på webbplatsen?
Ja.

3-Vad anser du var mest krångligt att göra på denna webbsida?
Det är svårt att navigera i Power- Point.

4-Vad anser du var bäst på denna webbsida?
Färger på webbsida samt att den inte innehåller mycket text.

5-Vilka förbättringar tycker du att det ska läggas till på denna webbsida?
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Det skulle vara bra att ha produkter på topp menyn med fasta undermenyn, det ska vara bra att 
använda namn på varje produkt på topp menyn.

6-Anser  du  att  det  finns  någonting  som  designat  på  ett  felaktigt/ofattbart  sätt  på  
gobenskals.com?
Produkt bör brytas ner och nämna varje produkt för sig.

7-Kan du beskriva ditt intryck om webbsidan med två ord?
Fin och enkel.

8-Vill du tillägga någon kommentar innan vi avslutar intervjun?
Nej.
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