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Sammanfattning: 
 
Alla verksamheter har förbättringsmöjligheter och dessa behöver analyseras för att nå en 
förbättring. VVSteknik har idag en webbshop där de vill hitta dessa förbättringsmöjligheter och 
göra den mer användarvänlig och effektiv.  
 
I utvecklandet av mjukvara har själva användarna ofta glömts bort, antingen helt eller tagits in för 
sent i utvecklingen. Detta resulterar i otillräckliga system som skapar missnöjda användare. Denna 
studie har testat att använda en ny metod grundat på befintliga metoder och applicerat på arbetet. 
För att uppnå förbättring har det valts att samarbeta med användarna på VVSteknik själva som får 
ge sina åsikter genom hela studien.  
 
Den arbetsmetoden heter UCD, User Centered Design vilken är en agil metod som involverar 
användare i utvecklingen. För att uppnå förbättring om användbarhet genom tillfredsställelse samt 
effektivitet har denna metod applicerats. Metoden har innefattat intervjuer av interna användare, 
testning och reflektioner som genomförts av både interna och externa användare, samt SWOT-
analysering som grundats i svaren från reflektionerna för att se om förbättring har skett.  
 
Resultatet på studien visade på förbättring i användbarheten främst i designen. Den blev smidigare, 
tydligare, enklare att använda, fick ett naturligare arbetsflöde som några av de förbättringar som 
användarna själva angav. Detta resulterade i en förbättring och visar därmed på en lämplig metod.  
 
 
Abstract:  
 
All operations have opportunity improvements and these need to be analyzed to reach an 
improvement. VVSteknik has a web shop today where they want to find these improvements to 
make it more user-friendly and effective.  
 
In the development of software has the users themselves often been forgotten, either entirely or 
been asked to take part too late in the development. This results in insufficient systems that create 
dissatisfied users. This study has tested to use parts of existing methods and made an own method 
and applied to the work. In order to reach improvement is has been chosen to work with the users at 
VVSteknik themselves, to give their opinions throughout the study.  
 
This method of work is called UCD, User Centered Design which is an agile method that involves 
the users in the development. To achieve improvement for usability and efficiency has this method 
been used. The method has included interviews of the internal users, testing and reflections that has 
been conducted by both internal and external users, as well a SWOT-analysis that was based on the 
answers from the reflection to see if an improvement has occurred.  
 
The result of the study showed improvement in usability, foremost in the design. It became more 
distinct and obvious, easier to use and a more natural workflow as a few of the improvements the 
users stated. This resulted in an improvement and thus showed a suitable method.  
 
 
 
  



 

Nyckelord: 
 
Interaktionsdesign, UX, User Experience, förändringsanalys, webbshop, design, VVS, metod, 
användarcentrerad design, användarvänlighet, användbarhet. 
 
 
Begreppslista:  
 

Interna användare Användare anställda hos VVSteknik. 
Externa användare Användare anställa hos ett annat företag än 

VVSteknik. 
Footer ”Ett <footer> -element ska innehålla 

information om dess parent element.” 
(W3Schools, u.d.). Används längst ner på en 
webbsida, innehåller ofta länkar om till 
exempel ”Kontakt”, ”Om oss”, Copyright-
rättigheter och liknande.  
 

Header ”Elementet <header> representerar en 
behållare för inledande innehåll eller en 
uppsättning navigationslänkar.” (W3Schools, 
u.d.). Används högst upp på en webbsida, där 
ofta navigationslänkar finns för att navigera 
sig runt på en webbplats.  
 

Dropdown-meny En typ av flervalsmeny som finns att använda 
för kod i webbplatser. Ett textfält är synligt 
från början och när den klickas på faller en rad 
fler alternativ ner. 

 
 
 
Figurförteckning 

Figur 1 Visuell presentation av användarupplevelsen 
genom användandet (Andryan, 2017). 

Figur 2 Modell över förklaring av användarens 
upplevelse (Gladkiy, 2018). 

Figur 3 Modell för agil arbetsmetod genom UCD 
(Gladkiy, Producttribe, u.d.). 

Figur 4 Beskrivning av arbetsmetod enligt en 
förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988). 

Figur 5 Modell av SWOT-analys (SEO SWOT 
Analysis: Focus your efforts in areas that 
deliver results, 2017). 

Figur 6 Modell över forskningsprocessen enligt 
(Oates, 2006). 

Figur 7 Beskrivning av flödet av processerna under 
utvecklingen av prototypen under studien. 

Figur 8 SWOT-analysen av den befintliga 
webbshopen. 

Figur 9 SWOT-analysen av den föreslagna designen. 
Figur 10 Beskrivande modell över hur processerna har 

gått till med hänsyn till olika stadier under en 
utveckling samt vad de har resulterat i.   



 

 
 
 
 
Tabellförteckning 
 
 

Tabell 1 Tabellen visar antal klick som är gjorda av 
varje användare per testfall. Extern* användare 
menar på att de har tidigare erfarenhet av 
befintliga webbshopen. 

 
 
 
  

Figur 11 Modell över det översiktliga arbetsflödet av 
denna metod med hänsyn till olika stadier 
under en utvecklingsprocess. 

Figur 12 Hemsidan, den första sidan som användaren 
möts av vid inloggning till webbshopen. 

Figur 13 Visar den befintliga webbshopens design för 
hur det ser ut idag när en användare ska 
beställa en skylt. 

Figur 14 Visar på hur befintliga webbshopen ser ut vid 
beställning av en etikett för användarna. 

Figur 15 Visar hur beställningssidan ser ut för befintliga 
webbshopen där beställningen kan skickas 
iväg. 

Figur 16 Visar hemsidan, den första sidan användaren 
ser när den klickat sig till webbshopen. 

Figur 17 Visar hur prototypen ser ut innan några val har 
gjorts för att skapa en etikett. 

Figur 18 Visar på hur prototypen ser ut när testfall I, att 
skapa en etikett, är genomfört med alla val 
samt en 1a som indikerar att en produkt ligger 
i varukorgen. 

Figur 19 Visar hur prototypen ser ut när användaren ska 
skapa en skylt, innan några val är ifyllda. 

Figur 20 Visar hur prototypen ser ut när valen är gjorda 
för testfall II, att skapa en skylt, med tillbehör 
men innan det är tillagt i varukorgen. 

Figur 21 Visar hur varukorgen ser ut med tillagda 
produkter under ”Din beställning” enligt 
testfall III att skicka beställningen. 

Figur 22 Hur prototypen ser ut när en order har 
skickats. 



 

Förord 
 
Stort tack till handledare Jerker Westin från Högskolan Dalarna för kloka svar på många enträgna 
frågor och styrt åt rätt håll under studiens gång och under rapportskrivandet. Stort tack till XLENT 
Borlänge som betrott mig med detta spännande uppdrag.  Även ett stort tack till VVSteknik som 
varit öppna och hjälpsamma i studien. Det största tacket ska ändå alla användare som ställt upp 
med sin tid och gett intressanta och givande åsikter om befintliga webbshopen och prototypen. 
Utan er hade studien aldrig kunnat genomföras.  
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1 Introduktion 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna studie har gjorts i samarbete med XLENT Borlänge för att hitta förbättringsmöjligheter i 
webbshopen som används i VVStekniks webbplats som heter Verksamhetsplatsen. De vill göra 
webbshopen mer användarvänlig och effektiv efter användares önskemål och invändningar. För att 
hitta förbättringsmöjligheter har studien gjorts med hjälp av användarna av webbshopen, för att 
göra en jämförelse av den befintliga webbshopen och den föreslagna designen som skapats under 
studiens gång. Den befintliga webbshopen har skapats under webbplatsens utveckling av den 
personen som är anställd på VVSteknik som IT-anställd och har inte aktivt utvecklats tillsammans 
med användarna.  
 
Syftet med webbshopen, som heter Märkbutiken på webbplatsen, är att användarna kan skapa och 
beställa etiketter, skyltar och olika typer av markeringar. Detta för att kunna använda dessa i arbetet 
för att märka ut typ av rör, riktning för vatten i de rören, undertaksskyltar och liknande. 
Webbshopen är en del av VVStekniks webbplats som heter Verksamhetsplatsen. Denna webbplats 
är en tjänst som säljs till andra företag också, vilket medför att det finns användare utanför 
VVSteknik. Dessa användare som inte är anställda av VVSteknik har kallats för en typ av de 
externa användare i denna studie som även de använder Märkbutiken till samma syfte. Dessa är 
anställda av andra företag såsom till exempel Bravida eller Schneider Electric. 
 
I många företag finns utvecklingsmöjligheter och förbättringar att göra, och för att uppnå detta 
krävs välgrundade och optimerade beslut för dessa förändringar. För att nå dessa beslut påbörjades 
en förändringsanalys (FA) enligt SIMM-metoden där problem, mål, nuläge etc. preciseras succesivt 
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Under denna analys görs beslut hur eventuella förbättringar ska 
uppnås. Flera intressenter bör inkluderas i detta arbete, i ett samarbete kommunikationsmässigt 
mellan de berörda delarna för att uppnå bästa resultat. För att hitta förbättringsmöjligheter i 
webbshopen som detta arbete undersöker har därför en förändringsanalys gjorts.  
 
En del av detta arbete med FA har bland annat en nulägesanalys genomförts i uppstarten av 
förändringsarbetet. Detta har gjorts för att ta reda på hur verkligheten ser ut idag och för att få en 
förståelse för vad man kan utgå från. En metod som kan användas i denna typ av analys är en 
SWOT-analys. Grunden till SWOT-analysen har hämtats in från användarna genom intervju, öppen 
reflektion samt de testfall som de fått genomföra.  
 
UCD, User Centered Design, framkom på 80-talet på grund av att designers och systemvetare 
började ifrågasätta om utvecklarna verkligen skulle ha ansvaret för designen. Detta medförde att 
mjukvaruutvecklingen började fokusera på användarna istället för datorerna. Det baseras på att hitta 
användarnas behov och önskemål. UCD innefattar olika metoder som kan appliceras och användas 
på olika sätt. Dessa metoder bygger på att involvera användarna i utvecklingen av mjukvaran. 
Användarna bör involveras tidigt i arbetet då det blir kostsamt att göra ändringar senare i arbetet. 
Detta medför onödiga kostnader om användarna inte tas hänsyn till i ett tidigt skede i utvecklingen 
(Nielsen, 1993). Enligt studier visar det på att möjligheterna förhöjs och blir mycket större till att 
ett system lyckas och faktiskt uppnår förhoppningarna med det om användarna inkluderas i 
utvecklingen av systemet (Gulliksen & Göransson, 2002). Studien i denna rapport undersöker en ny 
metod baserad på befintliga metoder för att se om den är lämplig i syftet att utforma en design för 
en webbshop. Att använda sig av och applicera flera metoder är det arbetssättet de bästa designerna 
använder (Chammas, Quaresma, & Mont’Alvão, 2015).   
 
Alla system bör ha en användare, och denne ska kunna förstå hur systemet används och på mest 
effektiva sätt, samt att systemet alltid bör vara fungerande. Utan dessa delar riskerar användarna att 
försvinna och hitta andra system som erbjuder dessa delar. Interaktionsdesign eller User experience 
(UX), användarupplevelse, är ett begrepp som innefattar dessa delar som skapar god 
användarupplevelse (Arvola, 2014).  
 
Användandet av systemet/produkten/tjänsten bör ge mer än just bara tillfredsställande, den bör ge 
användaren en god upplevelse genom hela användandet. Detta innefattar designen, att den bör vara 



 

 2 

tillfredsställande rent estetiskt, men även en upplevelse känslomässigt genom hela användandet. 
Detta innefattar steget innan användandet, under tiden samt efteråt (Robier, 2016). Detta är 
nödvändigt för att användarna, eller kunderna, ska bestå och vara återkommande och fortsätta vilja 
använda sig av detta.  
 

 
 

Figur 1. Visuell presentation av användarupplevelsen genom användandet (Andryan, 2017) 

 
När denna typ av användarupplevelse upplevs som god av användaren uppfylls även kriteriet om 
att systemet ska vara effektivt för användaren att använda också (Cato, 2001). För att uppnå en 
förbättrad användarupplevelse har forskningsarbetet skett i samarbete med användarna, såväl 
interna som externa användare till webbshopen.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att genom en prototyp ge förslag på en webbshop med förbättrad 
användbarhet genom ökad effektivitet och tillfredsställelse.  
 
 
1.3 Forskningsfråga och problemformulering 
 
Bakgrunden för detta arbete är att utreda om och vilka förbättringsmöjligheter som finns i 
VVStekniks befintliga webbshop. De vill få ett förslag på en ny design som ska vara mer effektiv 
och användarvänlig.  
 
Vad finns för förbättringsmöjligheter? Hur uppnås ökad användbarhet samt tillfredsställelse med 
hjälp av en metod som involverar användarna i designutformandet?  
 
1.5 Omfattning och avgränsningar 
 
Arbetet har omfattat designen av användargränssnittet för webbshopen som är en del av 
webbapplikationen Verksamhetsplatsen hos VVSteknik. Arbetet har endast att innefattat de sidor i 
webbshopen som är aktuella och relevanta för att användaren ska kunna genomföra testfallen som 
utformats. Arbetet sker med helt öppna förutsättningar, VVSteknik har inte haft åsikter om hur nya 
designen ska se ut designmässigt med färger eller liknande. Däremot har det tagits hänsyn till 
befintliga färger i loggor och liknande i Verksamhetsplatsen för att återanvända i webbshopen för 
att få ett enhetligare utseende.   
 
Studien har valt att se till och undersöka antal klick som krävs för att genomföra de tänkta testfallen 
samt att se till tillfredsställelse hos användaren. Detta för att de är beprövade och vanliga metoder 
för att mäta denna typ av användbarhet i webbapplikationer. Det finns flera andra egenskaper som 
sägs utgöra användbarhet, vilka är relevanta och viktiga vilket gör att de däremot diskuteras även 
om de inte ses till specifikt i studien.  
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2 Teori 
 
 
I detta kapitel presenteras tidigare arbeten som på något sätt påverkar det arbete denna rapport 
hanterar. Det ger en bakomliggande förståelse till arbetsgången för denna studie. Sökningarna har 
främst skett på DiVA som inloggad student för att få största möjliga tillgång till litteratur. Viss 
sökning har skett på Google scholar. Viss sökning har även skett på Googles sökmotor och då har 
endast de dokument som varit vetenskapligt relevant tagits hänsyn till samt för inhämtning av 
figurer. ScienceDirect har även använts för sökning. Böcker från skolans bibliotek har även legat 
till grund för de metoder och strategier som använts. Sökord har varit interaktionsdesign, ux, 
userexperience, förändringsanalys, nulägesanalys, SWOT-analys, user centered design, UCD, 
designprocess.  
  
 
2.2 Användarens upplevelse 
 
Användarens upplevelse handlar inte om tekniken eller koden bakom en produkt eller tjänst, utan 
hur användaren själv kommer i kontakt och hanterar en produkt eller tjänst. Kunde användaren 
genomföra det tänkta ändamålet? Gick det enkelt eller krävde det mycket navigering fram och 
tillbaka? Hur kändes interaktionen? Fick användaren den informationen den sökte? Om användaren 
kunde uppfylla sitt ändamål eller inte spelar självklart en enorm roll i detta också. Om en 
knapptryckning innebär att resan blir beställd eller inte gör all skillnad för användaren. Hit räknas 
även till om produkten bara fungerar ibland, men inte alltid. Användaren vill ha något pålitligt som 
alltid levererar vad som förväntas av den (Garrett, 2011). Även om det är fantastiskt kodarbete 
bakom produkten, kan den anses vara värdelös om inte användaren kan eller vill använda den, eller 
om den inte är fullt funktionell hela tiden. Interaktionsdesign är vad som gör en tjänst användbar 
samt rolig och enkel att använda (Chammas, Quaresma, & Mont’Alvão, 2015). 

 
Figur 2. Modell över förklaring av användarens upplevelse (Gladkiy, 2018) 

 
2.3 User Centered Design (UCD) 
 
För metoden enligt UCD, vid framställandet av design och systemet i sig, har en tänkt användare 
tidigare varit källan till idéer och åsikter kring användarnas behov och önskemål, och 
slutanvändarna själva har uteslutits helt (Cockton, Larusdottir, Gregory, & Cajander, 2016). Med 
hjälp av en metod som istället gör slutanvändarna delaktiga undkommer man vad som egentligen är 
oväsentliga och antagligen felaktiga gissningar från kunden vad de tror att användaren har för 
behov (Cockton, Larusdottir, Gregory, & Cajander, 2016). För att uppnå detta samarbete, som bör 
bearbetas agilt, läggs fokus på individen och interaktionerna. För att ta sig an interaktionsdesign 
bör man även ta sig an användarens synsätt. Till exempel att involvera användarens tankebanor och 
tankesätt, fokusera på dess behov och förväntningar, uppmuntra ett öppet sinne hos dem och ge 
respons till all kritik på design (Cato, 2001).  
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Figur 3. Modell för agil arbetsmetod genom UCD (Gladkiy, Producttribe, u.d.)  

 
2.4 Designprocessen med människan i centrum 
 
Standarden i denna process består av 5 steg, varav den första är en initial planering med människan 
i centrum. Därefter sker de 4 nästkommande stegen iterativt (Arvola, 2014). Det andra steget är att 
förstå och specificera brukssituationen därefter ska även användar- och verksamhetskrav 
specificeras som en behovsanalys. Efter detta ska designlösningar produceras som en designprocess 
varpå de ska utvärderas mot krav. Om designlösningen uppfyller kraven med utvärderingsmetod 
kan man gå vidare mot implementation. Däremot om det inte uppfylls ska iterationen gå ett varv till 
och man går tillbaka att återigen försöka förstå och specificera brukssituationen för att sen gå 
vidare till nästa steg igen.   
 
2.5 Definition av användbarhet enligt Nielsen 
 
Användbarhet består av flera delar som tillsammans uppfyller en användbarhet (Nielsen, 1993). 
Dessa 5 attribut är de som kännetecknas traditionellt:  
 

- Lätt att lära: det innebär att ett system bör vara enkelt att lära sig för att användaren ska 
kunna börja använda det. 

- Effektivt att använda: när användaren har lärt sig att använda systemet bör en hög nivå 
av produktivitet uppnås. 

- Minnesvärdhet: användaren ska kunna återgå till systemet utan att behöva lära om sig om 
det inte använts på ett tag. 

- Antal fel: användarna ska kunna göra så få fel som möjligt när systemet används. 
- Tillfredsställelse: användaren ska uppleva användandet av systemet som trevligt och 

angenämt och därmed tycka om att använda det.  
 
Användbarheten värderas sen genom tester för användarna att genomföra, där testerna bör vara 
anpassade för de tänkta användarna. Den viktiga aspekten är att användbarheten är värderad relativt 
mot specifika användare och specifika uppgifter att göra.  
 
När bland annat dessa 5 attribut som tidigare nämns uppfyllts kan användarens acceptans för 
systemet uppstå (Nielsen, 1993) och därmed uppnås en del av användbarheten.  
 
(Nielsen, 1993) är en författare som förekommit i större delen av de källor som denna studie har 
hänvisat till och gjort studier på vilket gör Nielsen till en högst relevant källa. I en av källorna, 
(Gulliksen & Göransson, 2002), har även Nielsen diskuterats med andra teorier och standarder, 
såsom ISO-standarder. Detta har medfört att Nielsen var en viktig källa att använda och hänvisa till 
under denna studie liksom ISO-standard som källa. I den diskussionen i (Gulliksen & Göransson, 
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2002) pekas det på att flera punkter som både Nielsen och ISO-standard 9241 överensstämmer med 
varandra, endast formulerat på olika sätt.  
 
2.6 Att mäta användbarhet 
 
Enligt metod (Tengblad & Hedbom, 2008) finns det en lista för att kunna mäta användbarhet samt 
för att se om någon förbättring har skett. Detta kan genomföras genom UCD-metoden, att involvera 
användarna, med intervjuer samt ett första test med återkoppling efteråt med efterföljande 
modifikation av prototypen.  
 
För att mäta effektiviteten kommer det antal klick räknas som krävs för att testaren ska uppnå det 
förbestämda målet med testfallet. Då ska det minsta antal klick som krävs för att genomföra 
testfallet jämföras med det faktiska antal klicken för att få ett mätvärde som kan visa på förbättrad 
användbarhet. Vissa designändringar har även skett för att minska antalet klick, till exempel 
standardval istället för att användaren ska behöva skriva in exakta mått. Då en tillbaka-knapp finns 
tillgänglig på prototypen bör det antal gånger räknas som användaren har behövt använda den 
knappen och lägga till det för utvärderingen för användbarheten (Danielsson, 2018). Här räknas 
även hem-knappen in och beräknas till värderingen om användbarhet, om användaren skulle 
behöva det.  
 
2.7 Vikten av att räkna antal klick 
 
I bok av (Nudelman & Gabriel-Petit, Designing Search : UX Strategies for eCommerce Success, 
2011) beskrivs hur man kan och bör utforma en webbplats på bästa sätt, och hur utformningen av 
själva sökningen på denna sida bör göras. De skriver om att TripAdvisor har gjort en undersökning 
om antal klick på en webbplats och hur viktigt det är att hålla det antalet nere i största möjliga mån. 
Det är viktigt att lägga tiden att faktiskt göra användartester och faktiskt ta sig tiden att räkna de 
antal klick det tar att genomföra något på en webbplats. De tar upp ett exempel på en kalender och 
att fylla i ett datum som är långt fram i framtiden. JavaScript har ett bibliotek som erbjuder en 
kalender som är smidig, men som dock bara visar en månad i taget. Istället tas ett exempel upp från 
en applikation som heter KAYAK där en UX-expert har tagit fram en kalender som visar två 
månader i taget. Detta halverar antal klick för användaren med ifyllandet av ett datum som är långt 
fram i framtiden.  
 
2.7 Mäta tillfredsställelse 
 
För att få reda på den upplevda tillfredsställelsen hos användaren behöver man alltså fråga 
användaren i fråga. Detta görs ofta genom enkäter, men eftersom följdfrågor kan vara svåra att 
komma på i förväg har denna studie valt att inhämta svaren på frågorna genom intervju. På detta 
sätt kan följdfrågor ställas och viktiga perspektiv kan inhämtas som annars kan gå förlorade. Ställa 
frågor, ha ett nära samarbete med användarna, aktivt arbeta med kvalitet och hantera användarnas 
feedback under tiden samt efter utvecklingen är viktiga delar för en lyckad inhämtning av data 
(Bogdanova, 2018).  
 
2.9 Förbättring i användbarhet 
 
För att en förbättring ska ske ska användbarheten samt effektiviteten förbättras vilket är studiens 
syfte. Enligt ISO 9241 (Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad 
design för interaktiva system (ISO 9241-210:2010), 2010) definieras användbarhet som detta:  
 

- Verkningsgrad/effektivitet. Hur noga och fullständigt användarens mål/syfte uppnås samt 
användarens ansträngning för att uppnå målet.  

- Tillfredsställande. Måtten av användarnöjdhet på olika attribut.  
- Användbarhet. Det mätbara värdet användaren sätter till produkten. 

 
Denna ISO-standard anses vara den bästa och mest koncisa guide som finns för tillfället inom 
användbarhet (Chammas, Quaresma, & Mont’Alvão, 2015).  
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2.10 Förbättringar i användarupplevelsen 
 
I arbetet ” A User Experience Study of Airline Websites” som är skrivet av Mahmut Ekşioğlu Esin 
Kırış Tuğba Çakır Merge Güvenlik Efsane D. Koyutürk Merge Yılmaz har de identifierat problem 
för användarupplevelsen och jämföra tre olika flygbolags webbplatser samt ge rekommendationer 
för förbättringar. En av de faktorerna för användarvänligheten är inlärningsperioden hos 
användaren. I deras fall med flygbolag händer det vanligtvis att man någon gång per år beställer en 
flygresa. Även om det är med olika flygbolag har man en uppfattning om hur beställningen startar 
fram till att man har fått en bekräftelse på resan.  
 
2.11 Förbättring enligt SIMM-metoden 
 
Enligt (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) beskriver de förändringsarbetet i en verksamhet som FA-
SIMM. Detta står för förändringsanalys (FA) med S – Samverkan och Sitationsanpassning, I – 
Ifrågasättande och Idéutveckling, M – Meningsskapande och Målstyrning samt M – Metodisk och 
Modellering.  
 
 

 
 

Figur 4. Beskrivning av arbetsmetod enligt en förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 

2.11.1	Nulägesanalys	
 
Vid en nulägesanalys enligt deras metod skapas ett antal grafer för att beskriva nuläget. De är 
processgraf, handlingsgraf, problemgraf, målgraf och styrkegraf. Dessa grafer är väldigt detaljerade 
och ingående, vilket inte är nödvändigt för denna studie, vilket har medfört att det valdes att göra 
en mindre detaljerad men ändå lämplig analys för att göra en nulägesanalys. Den metoden heter 
SWOT-analys som även den identifierar bland annat styrkor och problem.  
 
 
2.11.2	SWOT-analys	
 
SWOT-analys är en metod som används för nulägesanalysering för att hjälpa till att ge en överblick 
över interna och externa förhållandena som finns i ett företag eller system. SWOT står för 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Detta kan ge en förståelse för var det finns 
möjligheter till förbättring (Hopping, Afifi-Sabet, & Marzouk, 2019). Denna analys ger en bild av 
var man befinner idag och vart man vill, genom att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter samt 
hot för verksamheten eller som i detta fall, ett system. Med hjälp av de identifierade delarna kan 
utveckling och förändring ske.  
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Figur 5. Modell av SWOT-analys (SEO SWOT Analysis: Focus your efforts in areas that deliver results, 2017) 

För att göra en SWOT-analys görs en matris som delas upp enligt figuren ovan med styrkor, 
svagheter, möjligheter samt hot för den delen man vill undersöka. I dessa delar listar man alltså sen 
upp det som identifierats för att få en översikt och få bättre förståelse samt hjälper till att veta vad 
man ska fokusera på samt hur en lämplig prioritering ser ut. På detta sätt kan man maximera 
styrkor och möjligheter medan man motverkar svagheter och hot.  
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3 Metod 
 
 
I detta kapitel presenteras hur metoder och teorier applicerats på detta forskningsarbete, utifrån de 
teorier och metoder som presenteras i kapitlet innan. Detta kapitel visar på hur arbetsprocessen har 
gått till med bland annat processflöden och andra grafiska hjälpmedel.  
 
 

 
 

Figur 6. Modell över forskningsprocess enligt (Oates, 2006). 

 
3.1 Genomförande 
 
3.1.1	Översikt	över	arbetsgången	
 
Under litteraturstudien inför denna forskning har flera metoder undersökts och till slut beslutades 
att göra en blandning av en agil metod enligt (Cockton, Larusdottir, Gregory, & Cajander, 2016) 
där en liknande forskning har genomförts. Där har delar såsom workshop bland annat tagits hänsyn 
till. Delar från metod enligt (Cato, 2001) tas även hänsyn till, bland annat med att involvera 
användarna redan i ett tidigt stadie och inte i slutet av projektet. Dessa delar har valts att arbeta 
kring för att skapa ett arbetssätt som är lämpligt att applicera på denna studie. Delar som hänsyn till 
kravspecifikation och observation enligt (Preece, Rogers, & Sharp, 2015) har tagits del av i studien.  
 
För att framställa den nya designen har användarintervjuer genomförts där två personer har 
intervjuats. Dessa användare anställda hos VVSteknik. Frågorna har handlat om den befintliga 
webbshopen. Frågorna har varit vad som är bra respektive dåligt med den, vad som saknas med 
webbshopen, till exempel med offerthantering, eller hur de skulle vilja göra om webbshopen. Då 
fick även användarna tillfälle att visa hur de använde webbshopen. Frågorna för intervjun var 
fördefinierade innan intervjutillfället och är därmed strukturerade (Oates, Researching Information 
Systems and Computing, 2006). Med hjälp av svaren från dessa intervjuer har ett förslag tagits 
fram på design på webbshopen som ett första utkast som sen har testats av de interna användarna. 
De svaren har fungerat som en kravspecifikation som underlag för utvecklingen av första utkastet 
på prototypen (Preece, Rogers, & Sharp, 2015). De interna användarna har testat prototypen med 
de färdiga testfallen för att vidare ge feedback som prototypen sen har modifierats utifrån. Detta 
arbete tillsammans med användarna har alltså skett iterativt med en iteration, med modifiering efter 
vidare åsikter från de interna användarna (Preece, Rogers, & Sharp, 2015). Efter denna modifiering 
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har prototypen ansetts vara slutgiltig då iterationen var uppnådd. Vid denna slutliga testning har 
samtliga användare, både interna samt externa, fått testa prototypen med färdiga testfall och under 
de testen har antal klick räknats som krävs för att genomföra de olika testfallen. Vid tillfället av 
testningen fick även de externa användarna utan erfarenhet av webbshopen en genomgång över hur 
den befintliga webbshopen fungerar och ser ut samt att de fick klicka runt själva på den för att få en 
egen uppfattning. I slutet av denna utvecklingsprocess har en testning som observerats skett för att 
se hur samtliga användare hanterar prototypen och om målen uppfylls och stöds (Preece, Rogers, & 
Sharp, 2015), samt att räkna antal klick. Efter testningen med slutliga prototypen fick samtliga 
användare göra en öppen reflektion över vad de tyckte om förslaget på design samt den befintliga 
webbshopen som finns idag (Cato, 2001) som en jämförelse.  
 
Trots att det genomförs olika analyser i olika stadier av utvecklingen, har det ändå visat sig att det 
uppkommer problem som endast visar sig när själva användarna får testa (Lewis & Rieman, 1994). 
Därför är det viktigt med användartester, vilken är en metod som har använts flera gånger i denna 
studie.  
 
Detta har medfört att metoden blivit agil för att ta fram en design på prototypen som ett samarbete 
med användarna. Vid den första testningen, som lett vidare till modifieringarna, har de båda interna 
användarna fått genomföra testet tillsammans i en workshop enligt metod (Cockton, Larusdottir, 
Gregory, & Cajander, 2016) och ge feedback tillsammans.  
 
 

 
 

Figur 7. Beskrivning av flödet av processerna under utvecklingen av prototypen under studien. 

 
 
3.1.2	Testningen	och	öppna	reflektionen	från	användarna	
 
Testarna av den slutliga prototypen har varit de båda typerna av externa användarna samt de interna 
användarna. De interna användarna är anställda hos VVSteknik. Den ena typen av externa 
användare är inte anställda av VVSteknik, men de är användare av webbshopen då de är kunder till 
hela webbplatsen Verksamhetsplatsen, där webbshopen är en del av. Den andra delen av externa 
användare är de som inte är anställda av VVSteknik och inte heller är användare av webbshopen.  
 
Vid testningen för slutliga prototypen har samtliga användare gjort det individuellt för att de ska ha 
en så objektiv syn som möjligt, och samtliga klick de gör för att genomföra testet har räknats för 
datainsamling av kvantitativa data. De har även blivit informerade om att testet inte går på tid utan 
att endast deras antal klick kommer att räknas, för att få ett resultat som i minsta mån ska ha blivit 
påverkat av stress och tidspress.   
 
Efter dessa tester har samtliga användare fått göra en öppen reflektion över deras upplevelser med 
prototypen och den nuvarande webbshopen, med en jämförelse mellan de båda. Bland annat svaren 
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från den reflektionen kommer att ligga till grund för avgörande om förändringen har blivit positiv, 
negativ eller neutral. 
 
3.1.3	Testfallens	utformning	
 
Testfallen är utformade efter de interna användarnas åsikter från första intervjun, samt de åsikter 
som ansågs vara relevanta för studien noterades. Därefter prioriterades dessa åsikter och punkter 
och en bedömning gjordes om de förslag som angavs var möjliga att genomföra på den föreslagna 
designen. Till exempel ville en av användarna ha en helt tom etikett, därav är ett av testfallen just 
det. Tillsammans med användarna diskuterades även webbsidan för att skicka beställningen och hur 
den var utformad och förbättringsmöjligheter. Därefter utformades prototypen utifrån de 
synpunkterna som kom fram under denna diskussion.  
 
3.1.4	Utformningen	av	prototypen	
 
Vid utformningen av prototypen har programmet Adobe XD använts. Det är ett gratisprogram som 
är interaktivt, så när användaren klickar på något objekt, till exempel en knapp, går programmet 
vidare till en annan vy. Vyerna är kopplade mellan varandra genom objekten, dessa kopplingar 
skapar man själv och bestämmer helt själv. Detta gör att det ser ut och fungerar så som det skulle 
göra om man skrev kod för det. Detta kan däremot medföra att användaren tror att det är 
färdigbyggt och redo att implementeras, men så är inte fallet. Man kan även spela in i detta 
program för att kunna visa upp prototyper, men då fungerar det dock inte interaktivt live med 
användaren då det endast fungerar som en inspelning.  
 
3.3 Urval av användare 
 
Användarna som har valts för denna studie är två stycken av de befintliga interna användarna av 
systemet, anställda hos VVSteknik. Detta för att få en förståelse för hur systemet fungerar idag och 
vad användarna själva anser behöver förbättras i det systemet.  
 
Två av de andra testpersonerna är ett par rörmokare som inte är anställda vid VVSteknik och har 
inte har tidigare erfarenhet av systemet. Dessa personer har valts att ta in för att testa att den 
designen som framställts med UCD har blivit en förbättring på webbshopen. De har ingen tidigare 
erfarenhet av det befintliga systemet och de har inte heller haft med några åsikter i framställandet 
av förslaget på design och är därmed helt objektiva.  
 
Ytterligare har en annan typ av användare tagits in som inte är anställda hos VVSteknik men som 
använder sig av webbshopen. De har, liksom de andra externa användarna, inte haft åsikter på 
något sätt alls med i utformningen av designen. De har däremot tidigare erfarenhet av den 
befintliga webbshopen och är användare av denna.  
 
3.4 Forskningsstrategi – Design and Creation 
 
Design and Creation är en ofta förekommande strategi vid forskning av IT. Fokus ligger på att 
utveckla nya IT-produkter och därmed utforma och framställa prototyper eller artefakter. Detta för 
att lösa någon typ av problem, där tanken är att prototypen är lösningen, alltså att lärdomen 
kommer från skapandet. Syftet med dessa prototyper är att de ska avbilda den tänkta framtiden och 
hur den nya produkten ska se ut eller fungera. Denna strategi är användbar och värdefull för 
applikationer för att utforska nya områden, som även kan ha kopplingar till andra discipliner, 
såsom beteendevetenskap och liknande. Detta används ofta i forskning gällande användargränssnitt 
(Oates, 2006). 
 
Prototypers syfte är att ge en visualisering av den tänkta framtiden, det vill säga att det inte behöver 
vara en färdig produkt (Oates, 2006). Prototypen kan ha olika roller: huvudmålet för forskningen, 
ett hjälpmedel för något som ska föras framåt eller en färdig slutprodukt där fokus ligger på 
utvecklingsprocessen. 
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Eftersom en prototyp har framställts har studien arbetat enligt strategin Design and Creation. En 
nackdel som kan framkomma med att använda sig av denna strategi och utforma prototyper med 
koppling till internet, är säkerheten. Detta på grund av att nätverk kan vara osäkra och obehöriga 
kan få åtkomst till prototyperna samt att virus kan bli ett hot (Oates, 2006). Detta problem 
elimineras i och med det program har valts att arbeta med istället för att skapa prototypen med kod, 
då den är isolerad i ett program som användaren kan klicka sig runt i och utföra uppgifterna. 
 
Tanken bakom denna strategi är ”learning via making” (Oates, 2006), som använder sig av en 
iterativ process i 5 steg. De behöver inte nödvändigtvis göras i ordning utan de kan vara mer 
flytande och ske i oordning, i ett mer naturligt flöde.  
 

- Medvetenhet: förståelsen av att det finns ett problem. 
- Förslag: ta steget från nyfikenhet till att göra en kreativ idé av det. 
- Utveckling: steget där den tänkta idén ska implementeras.  
- Utvärdering: undersöker den utvecklade prototypen och hittar utvärdering. 
- Slutsats: här sammanställs resultaten från prototypen och kunskapsbidraget identifieras. 

 
Denna iterativa process har applicerats på arbetsprocessen under denna forskning i samband med 
UCD. Det första utkastet på prototypen, en första testning av användarna på VVSteknik då de gav 
feedback och prototypen modifierades efter dessa åsikter och därmed blev en slutlig design.  
 
3.5 UCD (user centered design)  
 
Detta användarsamarbete påbörjades med en intervju med användarna för att få en förståelse för 
hur systemet fungerar idag och få användarnas åsikter om hur den fungerar, samt vilka ändringar de 
önskar och vilka funktioner de eventuellt saknar. Därefter framställdes en prototyp utifrån deras 
önskemål och åsikter som framkommit under intervjun, tillsammans med standarder som används 
inom webbdesign såsom färgval, liknande arbetsflöde etcetera. Efter första utkastet av prototypen 
läts de användare som tidigare intervjuats för att testa prototypen och ge feedback på denna. Utifrån 
den feedbacken gjordes ändringar på prototypen. Efter denna feedback ansågs prototypen vara 
slutgiltig, som sen har exponerats för externa användare som inte har lagt in några tidigare åsikter 
eller synpunkter om den. De har fått testa prototypen med de färdiga testfallen. Detta arbetssätt med 
att leverera en fungerande prototyp, motta feedback från användare och modifiera prototypen 
därefter, överensstämmer med det arbetssätt litteratur (Cockton, Larusdottir, Gregory, & Cajander, 
2016).  
 
3.6 Designprocessen med användaren i fokus 
 
Studien har tagit hänsyn till teori enligt (Arvola, 2014) och dess designprocess som presenteras. 
Planeringen har skett med användaren i centrum då examensarbetet skulle hantera frågor om 
interaktionsdesign och användarvänlighet för användarna på VVSteknik och hur 
användarvänligheten kunde förbättras. Därefter skedde intervjuerna med de interna användarna och 
visade hur de använder webbplatsen för att ge förståelse och insikt i brukssituationen. Med den 
informationen specificerades användar- och verksamhetskraven för webbshopen. Då kunde ett 
första utkast av prototypen skapas vilken de interna användarna fick testa och utvärdera mot sina 
krav. Då ansågs inte prototypen uppfylla dessa krav till fullo, därför gjordes en modifiering vilken 
prototypen då uppfyllde kraven.   
 
3.7 Förändringsanalysen – nulägesanalys - SWOT 
 
För att få en överblick av nuläget av den befintliga webbshopen och därmed hitta 
förbättringsmöjligheterna har en SWOT-analys gjorts. Den har även använts för att undersöka om 
en förändring med en förbättring har skett har det genomförts jämförelse mellan befintliga 
webbshopen och prototypen. För att få en överblick och en objektiv förståelse för var verksamheten 
eller systemet står idag eller hur det fungerar är en nulägesanalys ett tillvägagångssätt. En metod 
som används inom den typen av analyser är en SWOT-analys. Med hjälp av den analysen 
identifieras styrkor, svagheter, hot och möjligheter som skapar en förutsättning för att kunna göra 
en förbättring.  
 



 

 13 

SWOT-analyserna baserades på de saker som användarna förklarade under intervjun som noterades 
på grund av att de föreföll som relevanta för studien. Det har även lagts vikt vid de punkterna som 
diskuterades tillsammans under intervjun. Även de åsikter som presenterats vid den öppna 
reflektionen har legat till grund för dessa analyser.  
 
Eftersom studien gör en jämförelse av prototypen mot den befintliga webbshopen har två SWOT-
analyser genomförts. Detta för att se skillnaderna och se förbättringen tydligare.  
 
3.8 Datainsamling 
 
För att få en så bred och värdefull grund att stå på som möjligt har det valts att samla in både 
kvalitativa data och kvantitativa data. Kvalitativa data har inhämtats via observationer och enskilda 
intervjuer med de interna användarna samt en öppen reflektion efter testningen av prototypen. 
Kvantitativa data har samlats in som antal klick under observationen, vilken är testningen av 
testfallen som användarna genomför (Nudelman & Gabriel-Petit, 2011). Effektiviseringen i 
förbättringen av webbshopen är tänkt att dra ner på antal klick som krävs för att genomföra 
uppgiften.  
 
3.8.1	Kvantitativa	data	
 
För inhämtningen av kvantitativa data ska användaren genomföra tre stycken testfall som var 
utformade sedan tidigare som har observerats. För kvantitativa data har de antal klick räknats som 
det tar för användaren att genomföra uppgiften (Nudelman & Gabriel-Petit, 2011). Detta för att 
jämföra med dels det faktiska antal klick som behövs för att genomföra uppgiften mot det verkliga 
antalet klick som gjordes under testerna.  
 
3.8.2	Kvalitativa	data	
 
För att hämta in kvalitativa data har intervjuer av de interna användarna använts för att fråga om 
den nuvarande webbshopen. Frågorna som har ställts har varit vad de tycker är bra respektive dåligt 
med den befintliga webbshopen, vad de saknar och vad de hade velat ändra. De har varit 
förbestämda sedan innan intervjun och därmed varit strukturerade. Svaren från dessa intervjuer har 
utgjort grunden till designen för utkastet för den nya webbshopen.  
 
Efter det första utkastet av prototypen har de interna användarna fått genomföra testfallen för att 
sen ge feedback, för att sen modifiera prototypen efter denna feedback enligt metod. Vid första 
testningen med de interna användarna har en workshop tillämpats enligt metod (Cockton, 
Larusdottir, Gregory, & Cajander, 2016). När det andra utkastet av prototypen var färdig, har den 
ansetts vara slutgiltig. Det är den versionen som har testats av båda användargrupperna, vilka har 
skett individuellt, från VVSteknik samt båda typerna av de externa användarna.  
 
Efter det slutliga testet har samtliga användare fått reflektera själva med hjälp av öppna frågor om 
deras upplevelse av prototypen (Cato, 2001). Den initiala frågan till användarna har varit ”Vad 
tycker du om webbshopen?” och i jämförelse med den nuvarande designen, istället för att ställa 
ledande frågor, detta för att få ett så ärligt och ofärgat svar som möjligt. Detta medför att denna 
reflektion har varit semistrukturerad, då följdfrågor kan uppkomma efter den initiala frågan.  
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4 Resultat 
 
 
4.1	Utfall	av	testfallen	
 
För se om en förbättring har skett gällande ökad effektivitet och användbarhet har en jämförelse 
skett. Detta för att jämföra det minsta antal klick som krävs för att genomföra de olika testfallen 
med de faktiska antalen klick som görs, har de minsta antal klicken räknats för varje testfall.  
 
För att testpersonerna skulle få hjälp och påminnelse vad testfallen gick ut på skrevs en lapp till dem 
att kolla på om de blir osäkra som legat bredvid datorn under hela testningen. Detta för att minska på 
kommunikationen mellan testledare och användarna, för att användarna ska få minsta möjliga hjälp 
från testledarens sida för att få ett så ofärgat resultat som möjligt.  
 
Antal klicken kan vara missvisande då vissa användare har gjort överflödiga klick på ett sätt som inte 
borde tas hänsyn till och räknas med. Detta på grund av att de har klickat utanför någonstans på 
webbsidan för att få bort dropdown-menyn. Vissa användare har låtit dropdown-menyn vara framme 
och enbart klickat på nästa dropdown-meny. I dessa fall har det noterats i testfallen med dessa 
användare och de klicken bör räknas bort.  
 
 
 
 

Testfall I:  
Beskrivning som användarna har haft tillgängligt under testet:  

”Skriv en etikett. Typ av etikett – tom etikett. Mall – 12x12mm. Lägg i varukorgen. Klicka på hem-
knapp” 

 
Minsta antal klick som krävs: 6 stycken. 

 
Testfall II:  

Beskrivning som användarna har haft tillgängligt under testet:  
”Skapa en skylt. Blå bakgrund med vit text. Hål på vänster sida. Standardstorlek – apparatskylt. 

Lägg till tillbehör S-krok. Lägg i varukorgen.” 
 

Minsta antal klick som krävs: 11 stycken klick. 
 
 

Testfall III:  
Beskrivning som användarna har haft tillgängligt under testet:  

”Klicka på varukorgen. Se att beställningen stämmer. Skicka beställning. ” 
 

Minsta antal klick som krävs: 2 stycken klick. 
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4.1.1	Testfallens	antal	klick	
 

Tabell 1. Tabellen visar antal klick som är gjorda av varje användare per testfall. Extern* användare menar på att de har tidigare 
erfarenhet av befintliga webbshopen. 

	
 

Slutligt test, intern användare I 
 

Första testet av den slutliga designen genomfördes 24/4, med en av de interna användarna från 
VVSteknik. 

 
Det som gjorde att de överflödiga klicken genomfördes var en förvirring hos användaren var dels 
vilken ordning ”Typ av etikett” och ”Mallstorlek” skulle väljas vid testfall I. Dels var det även ett 

överflödigt klick från användarens sida då denne antog att ”Tom etikett” skulle vara det första valet 
i dropdown-listan, och läste därmed antagligen inte alternativen i listan. Denne gjorde dock ”rätt” 

antal klick i testfall II och III. 
 

Slutligt test, extern användare I 
 

Testet av den slutliga designen genomfördes 29/4, med en av de externa användarna som inte har 
erfarenhet från befintliga webbshopen. 

 
Missade att välja typ av etikett – tom etikett, det resulterade i -1 klick. Missade att välja en skylt 

samt att lägga till S-krok som tillbehör. Vid sista testfallet missades att skicka ordern utan hen gick 
bara in i varukorgen, dessa delar bidrog till det lägre antal klicken. 

 
Slutligt test, extern användare II 

 
Testet av den slutliga designen genomfördes 29/4, med en av de externa användarna som inte har 

erfarenhet från befintliga webbshopen. 
 

Första användaren som noterade dropdown-menyn ”Typ av etikett” och valde ”tom etikett” och i 
rätt ordning. Missade dock valet ”en skylt” i testfall II vilket resulterade i -1 klick. Klickade på 
varukorgen samt att skicka ordern i testfall III vilket gav antal klick som överensstämmer med 

minsta antal klick som krävs. 
 

Slutligt test, extern* användare I 
 

Testet av den slutliga designen genomfördes 10/5 med en av de externa användarna som använder 
sig av webbshopen och därmed har erfarenhet från befintliga webbshopen. 

 
Testpersonen var väldigt noggrann med att läsa på den hjälplappen som fanns till förfogande och 
tittade ofta på den för att försäkra sig om att gå rätt steg. Detta resulterade i ”rätt” antal klick till 

största delen. Det överflödiga klicket som uppstod var ett klick någonstans på webbsidan för att få 
bort dropdown-menyn. Det medför att -1 klick bör räknas bort från testfall II. 

 
 

Användare Testfall I Testfall II Testfall III 
Intern användare I 8 11 2 

Extern användare I 5 9 1 

Extern användare II 6 10 2 

Extern* användare I 6 12 2 

Extern* användare II 6 12 2 

Intern användare II 6 9 2 
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Slutligt test, extern* användare II 

 
Testet av den slutliga designen genomfördes 10/5 med en av de externa användarna som använder 

sig av webbshopen och därmed har erfarenhet från befintliga webbshopen. 
 

Otroligt nog fick även denna externa användare samma antal klick som tidigare externa användare, 
båda med erfarenhet från befintliga webbshopen. Även detta på grund av ett överflödigt klick för 

att få bort en dropdown-meny. Därför bör -1 klick räknas från testfall II. 
 

Slutligt test, intern användare II 
 

Första testet av den slutliga designen genomfördes 17/5, med den andra av de interna användarna 
från VVSteknik. 

 
Första testfallet gick bra och antalet klick överensstämmer med ”rätt” antal klick. Dock blev testfall 
II inte helt korrekt då användaren råkade hamna under trenden att missa första valet med ”en skylt”. 
Eftersom det valet är en dropdown-meny kräv två klick för att välja en skylt, vilket resulterade i -2 

klick. Testfall III blev också rätt. 
 
4.1.2	Jämförelse	testfall	II	i	den	befintliga	webbshopen	och	föreslagna	designen	
 
Testfall II går att applicera på den befintliga webbshopen. Därför har antal klick räknats för att se 
minsta antal klick som krävs för att genomföra uppgiften, för att vidare jämföra med det antal klick 
som krävs för att genomföra testfallet i förslaget på design.  
 

Minsta antal klick som krävs: 10st klick. 
 
Det som gör att ett klick mindre krävs i den befintliga webbshopen är att i valet av antal skyltar i är 
en knapp och inte en dropdown-meny. I en dropdown-meny krävs två klick, ett klick för att öppna 
upp menyn samt ett klick för att välja vilket val i flervalsmenyn (dropdown-menyn).  
 
4.2 Öppen reflektion från användarna 
 
Efter testningen fick samtliga användare ge en öppen reflektion över deras upplevelse av både den 
befintliga webbshopen samt förslaget på design för att se förändringen. Den generella upplevelsen 
hos användarna var en positiv förändring från den befintliga webbshopen. De externa användarna 
hade intressanta åsikter gällande förändring av den föreslagna designen som framkom under denna 
reflektion. 
 
4.2.1	Reflektion	om	den	befintliga	webbshopen	
 
En användare refererade till dess design och utseende som att ”den såg ut att vara från 80-talet” och 
menade på att den såg föråldrad ut. Denne tyckte även att designen påminde om ett register såsom 
det är uppbyggt med kolumner. Flera användare ansåg även att den var plottrig och svårtydd. Detta 
berodde enligt användarna bland annat på att texten var liten och därmed otydlig samt att den var 
hoptryckt och inte utnyttjade det utrymmet som fanns på webbsidan. Sidan där ordern läggs 
upplevdes som att det var mycket text på och det ledde till en upplevelse som rörig.  
 
Den befintliga webbshopen har beskrivits som krånglig av majoriteten av användarna, en 
användare har även förklarat den som svår att greppa och begripa. Detta har medfört att de externa 
användarna som har tidigare erfarenhet av den befintliga webbshopen har även gått till den längden 
att de har fått skapa en egen manual för hur man går tillväga för att skapa en skylt eller etikett eller 
liknande. Denna används av samtliga användare som intervjuats av den typen av användare. Detta 
kan även bero på det faktum att båda användarna upplever att de inte använder webbshopen så ofta, 
de uppskattade det till ungefär en gång i månaden. När manualen påtalades att den hade blivit 
skapad ställdes frågan om användaren hade sett ”Visa hjälp” som finns i webbshopen. Det hade 
användaren inte lagt märke till, vilket visar på att den hjälpen borde vara tydligare och manualen 
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hade eventuellt inte behövts. Webbshopen anses även vara bakvänd i arbetsflödet, mycket på grund 
av att en beställning måste skapas först innan några varor kan läggas till i varukorgen. Det 
upplevdes även som att det fanns onödigt många alternativ som användare, hen skulle aldrig 
behöva beställa vissa saker som går att beställa där, vilket bidrar till att det upplevs som rörigt. Ett 
problem som även en intern användare påpekade gällde vid ändring av skylt så försvinner allting 
och går tillbaka till utgångläget, vilket resulterade i att användaren oftast istället slängde ordern och 
gjorde om allting från början igen.  
 
4.2.2	Reflektion	om	förslaget	nya	designen	
 
Användarna tyckte att nya designen var enkel att förstå, mycket på grund av att det var ett naturligt 
arbetsflöde. En annan del som påverkade detta var att de upplevde det som större text som var 
enklare att se och tyda än den befintliga webbshopen. En användare påpekade även att det var 
större text på de viktiga delarna, så man uppfattar vad som är viktigast på webbsidan. En användare 
förklarade att den var lättförståelig grafiskt för att den är mer överskådlig. 
 
Förhandsvisningen av skyltarna vid skapandet av dessa var även tydligare vilket de uppskattade. 
Hela sidan såg inte ut att vara lika hoptryckt heller utan såg mer luftig ut, vilket gjorde att den 
upplevs som enklare att förstå och navigera sig genom. En av användarna påpekade färgvalen på 
knapparna, att de underlättade förståelsen av dessa. Både på beställningssidan, med den röda och 
gröna knappen och dess funktioner. Även de knapparna som finns i footern, att de har samma färg 
som i headern, att de fyller en funktion men att den inte är kritisk utan att de knapparna finns där 
för att hjälpa.  
 
Prototypen föredrogs över den befintliga webbplatsen, mycket på grund av att en upplevs som 
enklare och smidigare för att allting är på en och samma webbsida och inte många menyer att 
navigera sig kring. Det enkla flödet påpekades av en av användarna upplevdes som så för att man 
går från vänster till höger i flödet. Även påpekades att man som användare inte heller leta i hörn 
efter olika saker utan de finns där det förväntas vara och är tydliga. Designen ansågs vara trevlig på 
grund av att den var vilsam för ögat att se på i och med att knapparna är de förväntas vara och 
allting är på en sida. Samtliga har tyckt att förhandsgranskningen är bättre.  
 
Varukorgen som finns uppe i högra hörnet på prototypen ansågs även vara en förbättring rent 
funktionellt och för designen. Översikten av beställningen var även bättre än den befintliga.  
 
4.2.2.1	Förslag	på	förändringar		
 
En förändring som en av de externa användarna påpekade gällde den dropdown-menyn om ordet 
”Standardstorlekar” som det står prototypen idag. Hen tyckte istället att det skulle stå 
”Skyltstorlek” eller ”Skyltval”, då det upplevdes som förvirrade så som det står idag. Denne 
användare tyckte även att hemknappen skulle vara större och tydligare än vad den är idag.  
 
Hen hade även väldigt intressant idé om hur man kunde integrera webbplatsen med en generell 
databas, på ett sätt som verkat användas på andra webbshopar av samma natur. Denna databas 
innehåller alla möjliga olika delar inom VVS, främst rördelar men antagligen även skyltar. Dessa 
har artikelnummer som är konstanta och kan sökas överallt på och alltid få fram samma produkt 
med detta artikelnummer. Förslaget var att det skulle finnas en sökruta, där användaren skulle 
kunna söka på ett artikelnummer för att kunna få fram rätt produkt. Där ska då alltså finnas färdiga 
skyltar med alla olika beteckningar som kan tänkas behövas och i relevanta storlekar. Detta för att 
slippa skapa skyltar eller liknande varje gång, utan bara skriva in artikelnummer så får användaren 
fram rätt produkt direkt. 
 
En av de externa användarna använde sig av en konkurrents webbplats för att göra en del skyltar till 
arbetet. De hade ännu en annan arbetsmetod som ska vara mer tidseffektiv gällande att skapa 
skyltarna. I det fallet skapas skyltarna i förväg i Excel och därefter importeras Excel-filen in på 
webbplatsen och då står allting som behövs på skyltarna samt antal av varje skylt. Det upplevdes 
som ett mer användarvänligt och mer tidseffektivt arbetssätt av användarna då det går fortare att 
skriva skyltarna i Excel och då bara sätta antal där, istället för att göra dessa delar i webbshopen.  
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En av användarna hade en åsikt om att ta bort orden ”Mall 1….7” gällande storlek i dropdown-
menyn på etiketter eftersom det egentligen är oväsentligt. Istället kan man bara använda sig av 
själva storleken som står i mm.  
 
4.3 Förbättringsanalys - SWOT-analys 
 
Studien ska göra en jämförelse mellan den befintliga webbshopen och den föreslagna designen, och 
hitta samt se förbättringar. Därför har en SWOT-analys valts att göra för både den befintliga 
webbshopen samt den föreslagna. Detta för att enklare kunna se vilka förbättringar som funnits 
samt hur de har hanterats i den föreslagna designen. Analysen utgår från de svaren som användarna 
har angett under intervjutillfället och den öppna reflektionen. 
 
4.3.1	Befintlig	webbshop	
 
Vid skapandet av denna SWOT-analysen sågs de punkterna med den negativa kritiken av 
användarna mer som möjligheter än som svagheter. Detta på grund av att de är delar som kan 
förändras och förbättras och därmed kan användas för förslaget på nya designen. Medan vissa saker 
är rent av en svaghet i systemet och därmed går under rubriken svagheter. 
  
 
 

 
 

Figur 8. SWOT-analysen av den befintliga webbshopen 

4.3.2	Förslag	på	nya	designen		
 
SWOT-analysen är baserad på de tidigare svaren från användarna samt SWOT-analysen på den 
befintliga webbshopen. Detta eftersom de möjligheterna som finns i den SWOT-analysen har hjälpt 
till att bygga på det nya förslaget på design för att uppnå en förbättring. Styrkorna är baserade på 
svaren från användarna dock var svagheterna svårare då inga svagheter framkom under testningen 
eller öppna reflektionen. Den kritik som framfördes under testningen såsom större hem-knapp och 
annat ordval för ”standardstorlek” har ansetts ligga snarare som möjligheter. Detta på grund av att 
detta är något som har efterfrågats av andra användare, vilket skapar en motsägelse som styrker att 
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det inte är en klar nackdel eller svaghet. Ett nytt hot tillkom för denna SWOT-analys, nämligen det 
faktum att det är svårt att genomföra denna förbättring, då det är för få anställda hos VVSteknik 
som arbetar med detta system.   
 
 

 
 

Figur 9. SWOT-analysen av den föreslagna designen. 

 
 
4.3.3	Resultat	av	SWOT-analys	
	
För att se om en förbättring har skett gällande ökad effektivitet och användbarhet har en jämförelse 
gjorts mellan SWOT-analyserna. Dessa visar på förbättring i den förslagna designen i jämförelse 
med den befintliga. De punkter som ansågs vara en svaghet eller möjlighet i den befintliga 
webbshopen har förändrats till styrkor i den föreslagna designen. De problemen användarna har 
haft med befintliga designen med att vara krånglig, otydlig onaturligt arbetsflöde och liknande har 
istället blivit styrkor i den nya designen. Därmed har alltså de problemen lösts samt att de delarna 
visar på god användbarhet vilket förvissar förslaget som att den har förbättrad användbarhet genom 
ökad tillfredsställelse. Tillfredställelsen har ökat genom att vara tydligare, enkel och smidig, 
naturligt arbetsflöde samt att den visuellt är mer tilltalande. 	 	
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5 Diskussion och analys 
 
 
Detta kapitel ämnar föra diskussioner och egna åsikter samt teorier kring de teorier som 
presenterats tidigare samt diskussion kring resultaten som studien har påvisat. Även om denna 
studie inte effektivt har undersökt samtliga egenskaper enligt Nielsen som påvisar användbarhet, är 
dessa egenskaper viktiga och relevanta. Därför diskuteras de resterande egenskaper här i kapitlet 
för att återkoppla till alla dessa.  
 
5.1 Diskussion kring teorierna   
 
5.1.1	Effektiviteten	och	antal	klick		
 
För denna studie valdes det att endast räkna antal klick vilket ger en bra fingervisning för 
inlärningen för användarna samt hur användarvänligt det är. Till hur användarvänligt det är tas det 
hänsyn till hur stort antal överflödiga klick som gjordes samt om och antalet fel-klick (tillbaka- 
eller hem-knapp) (Danielsson, 2018).  
 
Antalet klick har inte gett någon nämnvärd skillnad mellan användarna. De har inte heller behövt 
göra några tillbaka-klick eller klick av hem-knappen, vilket visar på att prototypen har varit tydlig 
för de har inte behövt gå tillbaka och ändra något eller att de har gjort fel (Nielsen, 1993).  
 
Eftersom antal klick har räknats under testningen har det valts att informera användarna om att 
endast antal klick skulle räknas. Då påpekades även att tidtagning inte skulle ske utan enbart räkna 
antal klick. Då påpekades dock aldrig om färre eller fler antal klick skulle göra någon förändring på 
något sätt utan enbart konstaterat att antal klick räknas. Detta kan ha påverkat att användaren har 
varit extra noga med att tänka igenom de klicken som gjorts. Dock bedömdes det på plats under 
observationen att användaren enbart varit betänksam angående hjälplappen de har haft tillgång till 
under testet och inte gällande antal klick.  
 
Ingen av användarna har behövt använda sig av varken hjälp-knappen som finns i prototypen, 
tillbaka-knappen eller hem-knappen. Enda gångerna hem-knappen har använts är för att 
användaren har gjort färdigt testfall I och för att då gå vidare till testfall II. Därmed har den teorin 
som tagits upp tidigare i rapporten om fel-klick (Danielsson, 2018), inte behövts tas hänsyn till i 
studien.  
 
Den förbättrade effektiviteten blev dock svår att avgöra. Detta på grund av att samtliga testfall inte 
kunde appliceras på den befintliga webbshopen. Det testfallet som kunde appliceras visade dock 
inte på någon förbättring av antal klick, trots en förändring som var tänkt skulle ge den effekten. 
Därför har ingen nämnvärd förbättring har skett effektivitetmässigt då antal klick inte minskade.  
 
Under testfall II var alltså tanken att ett klick skulle sparas in i den nya designen i och med 
standardstorlekarna. I befintliga designen krävs två klick för att fylla i höjd och bredd på skylten då 
det är två textfält att fylla i. Dock krävs det två klick i nya designen också, då det krävs ett klick för 
att öppna dropdown-menyn och ett till klick för att välja vilket av alternativen. Detta kan eventuellt 
förhindras om dropdown-menyn kan visas genom att bara hovra med muspekaren över dropdown-
menyn, men det gör den alltså inte i prototypen.  
 
Även om antalet klick inte förminskades kvantitativt kan en eventuell upplevd effektivitet för 
användarna ändå antas, i och med den förändringen med dropdown-menyn istället för textfälten att 
fylla i. Detta på grund av att användarna har uttryckt att de tycker att prototypen känns mer effektiv 
men inte påpekat exakt vad de menat i och med detta uttalande.  
 
5.1.2	Användarens	upplevelse	och	tillfredsställelse	samt	som	UCD	
 
De interna användarna samt de externa med erfarenhet av befintliga webbshopen har uttryckt 
uppskattning att de har fått vara med och utforma och testa prototypen med den föreslagna 
designen (Cato, 2001). Eftersom de har erfarenhet av befintliga webbshopen kan det antas att de 
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antagligen mer engagerade i studien. De interna användarna samt de externa användarna som 
använder webbshopen har påtalat att de hoppas att denna förändring kommer att implementeras 
sen.  
 
Samtliga användare uppgav att de ansåg att den blivit en förbättring från den befintliga 
webbshopen. Flera användare uppgav att den var trevligare och smidigare och enklare att använda 
och att de därför föredrog att använda prototypen än den befintliga webbshopen (Nielsen, 1993).   
 
Deras upplevelse i och med den öppna reflektionen har gett viktiga data som styrker det 
kvantitativa data som framkom i och med räknade klick under testfallen. Det är även den data som 
kommer ligga till grund för om en förbättring faktiskt har skett, vilken samtliga användare håller 
med om.  
 
5.1.3	Minnesvärdhet	i	prototypen	i	jämförelse	mot	befintliga	webbshopen	
 
Eftersom testfallen inte har testats flera gånger av samtliga användare är det svårt att uppskatta 
minnesvärdhet. Dock har de interna användarna testat det första utkastet på prototypen vilket skulle 
kunna ha gett dem ett ”försprång” då de redan sett prototypen och gjort testfallen en gång tidigare. 
Dock har de inte haft något bättre resultat än resterande användare, vilket kan tyda på att 
minnesvärdheten inte är bättre i prototypen. Här kan även stress och nervositet spela in då 
användarna kan uppleva dessa känslor inför att genomföra testerna.  
 
Minnesvärdheten i befintliga webbshopen kan dock visas tydligt på att den är dålig då de externa 
användarna som använder sig av den till och med har behövt skriva en manual för sig själva hur 
den ska användas. De beskrev att det kunde gå långt mellan gångerna av användandet av 
webbshopen, de uppskattade det till ungefär 1 gång i månaden (Nielsen, 1993).  
 
5.1.4	Vikten	av	inlärningsperiod	mellan	samtliga	användare	
 
Vid testningen har antalet klick räknas som det har tagit för användarna att genomföra uppgifterna. 
Med hjälp av dessa har det kunnat indikera dels om webbshopen blivit mer effektivt i och med färre 
klick krävs. Det har även jämförs antal klick mellan de interna användarna och de externa. Detta 
för att de interna användarna har framfört åsikter om hur en föreslagen design skulle kunna 
fungera, samt att de har fått se förslaget på design en gång. Vid tillfället fick de även prova 
testfallen och därmed sett designen vilket resulterar i att de har en insikt i den föreslagna designen 
som ingen av de externa användarna har givits chans till. Därmed kan det tänkas att de bör ha färre 
antal klick än de externa användarna vid testningarna.   
 
De externa och interna användarna har inte haft någon nämnvärd skillnad i antal klick. Detta kan 
bero på att designen har varit användarvänlig och därmed enkel att förstå och att lära sig (Nielsen, 
1993). Den generella positiva förändringen som användarna har angett kan även ha påverkat 
inlärningen av denna nya prototyp samt acceptansen av denna (Tractinsky, 1997).  
 
En av de externa användarna med erfarenhet av den befintliga webbshopen förklarade att trots de 
har erfarenhet av det, krävs en manual för att kunna använda sig av den. Med en konkurrerande 
webbplats där de också kan skapa skyltar har de beskrivande steg vid arbetsgången. De har även 
varit där på kontoret en gång och visat hur det fungerar. En av de användarna beskrev själva också 
att inlärningen var bra på den föreslagna designen, vid första minuten ansåg hen att det inte var 
glasklart men att det var väldigt lätt att förstå så fort denne provat en gång. Inlärningen verkar alltså 
vara snabb i och med detta förslag på design, även enligt användares egen åsikt, vilken även kan 
påverkas av den positiva upplevelsen av designen (Toh, 1998). Den positiva upplevelsen av 
designen kan även ha påverkat den snabba acceptansen av prototypen (Tractinsky, 1997), (Nielsen, 
1993). 
 
5.2 Diskussion kring utfallen av testfallen 
 
En trend som märktes av var att flera användare missade den första dropdown-menyn och gick 
direkt till den andra dropdown-menyn i testfall II. Hur det kommer sig är en intressant fråga, då 
studien inte visar på något direkt svar. Vid den öppna reflektionen beskrev samtliga användare 
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förslaget på design som tydlig, enkel och med ett naturligt och tydligt arbetsflöde, att de arbetar sig 
från vänster till höger.  
 
Vidare kan inga direkta kopplingar dras mellan de typerna av användare, att de med tidigare 
erfarenhet gör färre klick än de användarna utan tidigare erfarenhet alls av webbshopen. Detta tyder 
på att prototypen är väl utformad som inte kräver någon vidare inlärning för användaren utan denne 
mycket väl kan göra ”rätt” antal klick direkt.  
 
Det fanns en idé innan testningen att de interna användarna eller de externa användarna med 
tidigare erfarenhet skulle ha ett färre antal klick eller någon typ av fördel, i och med deras tidigare 
erfarenhet. Dock har studien inte visat på detta utan att samtliga användare har haft liknande antal 
klick.  
 
 
5.3 Diskussion av den öppna reflektionen 
 
Den idén en av de externa användarna hade om att göra en koppling till en databas kan spara 
mycket tid för användarna. Det kan å andra sidan ta mer tid också, då det kommer finnas enorma 
mängder med artikelnummer att referera till. Det medför att användaren måste antingen kunna 
artikelnumret innantill på alla produkter, eller söka reda på det – för att sen söka på artikelnumret i 
sökrutan på webbshopen. Detta gör att den lösningen kan vara mer tidskrävande än nödvändigt.  
 
Denna del av studien har gett en stor mängd data som har haft stor inverkan på resultatet. Antalet 
klick har inte vägt tyngst, så som antaget var innan studien. Det som har vägt tyngst vid denna 
studie är de kvalitativa data som kommit fram från användarna, både från intervjun innan men 
främst från den öppna reflektionen efteråt. Det har visat på en tydlig förbättring rent 
upplevelsemässigt från användarna.  
 
Under öppna reflektionen framkom det att de externa användarna med tidigare erfarenhet från den 
befintliga webbshopen har gjort en egen lösning för att hantera det faktum att de anser det vara 
krångligt att använda. De hade gjort en egen manual över tillvägagångssätten för att lägga 
beställningar. Det visar på den grad av oanvändarvänlighet webbshopen har idag. När detta 
uppdagades tillfrågades användaren om denne hade lagt märke till eller visste om att det finns en 
knapp för ”visa hjälp”. När denna klickas på kommer ett fönster upp med steg-för-steg hur olika 
saker hanteras i webbshopen och hade antagligen gett tillräckligt med hjälp för användaren. Dock 
hade inte användaren sett denna knapp under hela tiden denne har använt sig av webbshopen. 
Texten är en liten vit text (Visa hjälp) på en blå bakgrund uppe till höger i en navigationsbar. Den 
är antagligen inte tillräckligt tydlig för användarna. Dock har en annan, en av de interna 
användarna, påpekat denna som en bra funktion. Detta medför motstridighet till huruvida den är 
tillräckligt synlig eller ej. En större text eller med en tillhörande symbol, såsom ett ”?” hade kunnat 
vara en förbättring.  
 
5.4 Vilka förbättringar som hittades under studien 
 
Den främsta förbättringen som denna studie har visat på genom de kvalitativa data som 
framkommit har varit den designmässiga förbättringen. Detta har visats på användarnas svar från 
öppna reflektionen och den entydiga positiva upplevelsen de har uppgett med en tydlig och enkel 
design som är smidigare att använda. Arbetsflödet har varit naturligt och med knappar där de 
förväntas vara placerade. En fördel som även togs upp av en av de interna användarna var att nu 
såg webbshopen ut att tillhöra webbplatsen Verksamhetsplatsen, vilket den inte gör idag i den 
befintliga webbshopen med sin avvikande design.  
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Figur 10. Beskrivande modell över hur processerna har gått till med hänsyn till olika stadier under en utveckling samt vad de har 
resulterat i.   

 
5.4.1	Förbättringsarbetet	enligt	SIMM	
 
Enligt figur 4 och modellen över förändringsarbetet har detta arbetssätt följts under denna studie. 
Den initiala analysen gjordes av VVSteknik redan innan studien börjat då de identifierade ett 
problem med webbshopen och ville göra en förändring. Därefter genomfördes en behovsanalys i 
form av intervju med användarna. Därefter utvecklas prototypens första utkast baserat på den 
intervjun, som sen användarna gav feedback på, vilken även den räknas in till behovsanalys. Efter 
detta steg görs första utkastet eventuellt om, vilket innefattar konstruktion och realiseringen i 
figuren, som då blir den slutliga prototypen. 
 
5.4.2	Diskussion	om	skillnaderna	mellan	SWOT-analyserna	
 
SWOT-analysen av prototypen bygger mycket på den första SWOT-analysen av den befintliga 
webbshopen. Därför har många av punkterna följt med, men finns numera under en annan rubrik. 
Många av möjligheterna i den första analysen finns som styrkor i analysen för prototypen. Det 
finns en anledning till att de punkterna som finns under möjligheterna i analysen för prototypen inte 
finns i den första analysen. Det är helt enkelt för att de möjligheterna kom fram under den öppna 
reflektionen efter slutliga testningen och var därför inte påvisade från användarna när den första 
analysen gjordes. Hoten är dock dem samma på grund av att denna studie eller prototypen inte 
påverkar de punkterna under den rubriken. Dock tillkommer ett hot som tidigare nämnt. Antalet 
punkter under rubriken svagheter skiljer sig dock stort mellan analyserna. Under intervjun med de 
interna användarna framkom svagheter som de påpekade. Dock framkom inga direkta nackdelar 
under den öppna reflektionen med prototypen. Det som kunde antas som svaghet var det faktum att 
en användare påpekade att denne tyckte att symbolen var liten samt att ordvalet på standardstorlek 
kunde ändras. Detta har dock valts att se som möjligheter då det är saker som är lätt att ändra i 
webbshopen samt att ingen annan användare påpekade detta. 
 
5.5 Metodreflektion  
 
5.5.1	Utförandet	och	utformningen	
 
Utformningen av testfallen borde eventuellt ha tänkts igenom noggrannare. Detta på grund av att de 
blev utformade utifrån de nya förändringarna som användarna önskade, till exempel som ”tom 
etikett”. Detta medförde att användarna inte kunde testa samma testfall på förslaget om design som 
den befintliga designen, vilket leder till att en jämförelse mellan verkligt antal klick inte kunde 
göras. Istället kunde endast en upplevelse hos användaren som kvalitativa data inhämtas och tas 
hänsyn till vid jämförelsen mellan befintliga webbshopen och förslaget på design. Man skulle 
kunna räkna ett uttänkt minsta antal klick som krävts, då exemplet med ”tom etikett” antagligen 
endast varit ett extra klick. Detta är dock inte helt rättvist och rätt.  
 
Fler användare att intervjua och som fått genomföra tester hade varit lämpligt och gett ett mer 
trovärdigt resultat, dock har tid saknats då det har varit svårt att få till möten med användarna med 
deras hektiska schema.  
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Under denna studie skedde den initiala intervjun för att ta reda på vad användarna tyckte var bra 
respektive dåligt och vad som kunde ändras enskilt mellan användarna. Det finns metoder där den 
intervjun sker gruppvis, dock bortsågs den metoden då användarna kunde påverka varandras 
åsikter. Detta valdes därför bort och det gjordes individuella intervjuer med de interna användarna.  
 
Fler iterationer av utformningsfasen av prototypen tillsammans med användarna hade kunnat ge en 
ännu större förbättring. Ett annat alternativ hade även varit att involvera de externa användarnas 
åsikter i prototypen. Dessa saker hade dock krävt mer tid vilket saknades i denna studie.  
 
Vidare hade färgvalen av knapparna för att skicka order samt radera order kunnat ändras. Detta på 
grund av att den är grön respektive röd, vilket är olämpligt för färgblinda användare. Dock är detta 
inget som togs hänsyn till vid denna studie då ingen användare av kännedom är färgblind och 
studiens syfte inte berörde detta. Det är dock något som kan vara värt att tänka på vid eventuell 
implementering eller vidare utveckling.  
 
5.5.2	Metodval	gällande	inhämtning	av	data	
 
Enkäter hade kunnat vara ett alternativ till antingen intervjun med användarna innan utformningen 
av första utkastet på prototypen eller efter testningen med den öppna reflektionen. Dock valdes 
intervju innan istället då det anses att det hämtar in mer data än bara en enkät, då man sitter med 
användaren och diskuterade och hen visade runt på den befintliga webbshopen hur denne menade. 
Detta gav viktiga data som hade varit svår att inhämta med enbart en enkät med färdiga exakta 
frågor utan följdfrågor. Efter testningen ansågs det vara lämpligt att inhämta data genom en öppen 
reflektion utan färgade frågor som kunde påverka användarens upplevelse.  
 
I början fanns en idé om att använda sig av en metod vilken kallas för ”thinking aloud”-metoden, 
som innefattar både intervju och observation i ett. Metoden går ut på att användaren skulle prata 
högt om vad den tänker eller funderar över och säger högt vad den tänkte klicka på, innan den gör 
det. Dock ansågs det att användaren kunde tendera att fallera på ena eller andra punkten när en 
sådan metod genomförs. Ofta tenderar användaren att fokusera på att prata och glömmer av att göra 
något, eller tvärt om att användaren blir tyst men klickar för fullt. Denna observation bör även 
filmas som dokumentering vilket inte ansågs vara lämpligt för denna studie, mycket på grund av 
tiden som skulle krävas för att gå igenom det materialet (Nielsen, 1993). 
 
Det fanns en idé om att utöver räkna antal klick att även ha tidtagning på hur lång tid det skulle ta 
för användaren att genomföra testfallen. Det uteslöts dock i och med den stressen som användaren 
kan uppleva. Därmed ansågs att endast antal klick skulle ge en tillräckligt god insikt om 
användarvänligheten som inte skulle påverkas av stress eller annan yttre påverkan enligt tidigare 
erfarenhet av liknande arbete. Om användaren skulle vara stressad under testfallen fanns stor risk 
att denne skulle börja klicka runt panikartat, vilket ansågs skulle ge ett påverkat och färgat resultat.  
 
5.6 Generaliseringsmöjligheter 
 
Denna metod som testats under denna studie kan även appliceras på utformning av andra 
webbshopar och webbsidor. Detta på grund av att användarnas bakgrund inte har spelat nämnvärd 
roll i studien och arbetet har inte varit inriktad mot just VVS-branschen eller en viss typ av 
användare.  
 
Vidare vore det intressant att testa att applicera denna metod vid utformning av andra 
webbapplikationer. Detta hade även kunnat testats att endast involvera interna användare alternativt 
externa användare vilket hade kunnat leda till ett annat resultat.  
 
5.7 Strategival för studien 
 
Innan studien undersöktes vilka olika strategier som finns och det var en som kunde varit intressant 
för denna studie, nämligen fallstudie. Här motiveras dock varför den inte valdes som strategi för 
denna studie.  
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Under en fallstudie undersöks en specifik sak noga och grundligt, vilket kan vara en organisation, 
ett system, en utvecklingsmetod eller liknande (Oates, 2006). Undersökningen sker även med flera 
olika insamlingsmetoder. Dessa saker är visserligen saker som överensstämmer med hur denna 
studie har gått till. Dock karaktäriseras en fallstudie även med att undersöka relationer, processer 
och dess komplexitet hur de är sammankopplade istället för att isolera specifika faktorer. Detta sätt 
att undersöka relationer och kopplingar är inget som denna studie har undersökt. De typer av 
fallstudier som presenteras i studielitteraturen enligt (Oates, 2006)  är utforskande, beskrivande och 
förklarande. Utforskande typen används för att hjälpa forskaren att förstå forskningsproblemet. Till 
exempel kan det vara att hjälpa att skriva de frågorna som behövs i en enkät. Beskrivande typen 
leder till ett brett och rikt resultat av något specifikt, som ett fenomen och dess kontext. Den är 
beskrivande på det sätt att den berättar en historia med en diskussion om vad som hände samt hur 
olika involverade upplevde det. Den förklarande typen av fallstudier går ännu längre än den 
beskrivande typen och försöker även förklara varför det som hände, hände. Ingen av dessa typer av 
fallstudier passar specifikt in på denna studie.  
 
5.8 Kunskapsbidraget 
 
Kunskapsbidraget från detta arbete blir den prototyp som framställs, vilken har varit grunden till en 
utvärdering för de förbättringar som har blivit från den befintliga webbshopen.  
 
Denna metod med tydlig samt tidig involvering av användarna, interna som externa, är en lämplig 
metod för att utforma en design av en webbshop. Behovsanalys genom enskilda intervjuer samt en 
SWOT-analys gav en bra grund att påbörja en utveckling av design. Designfasen utgjordes av den 
första testningen de interna användarna gjorde och deras feedback på första utkastet på prototypen. 
Utvärderingsfasen bestod av den SWOT-analysen som gjordes på den slutliga prototypen som 
baserades på den öppna reflektionen av användarna efter slutliga testet. Metoden har även tydligt 
använt sig av och blivit styrkt av teori enligt (Nielsen, 1993) om användbarhet. Dessa olika stadier 
som nämns är generella stadier som brukar förhållas till vid utveckling i allmänhet.  
 
 
 

 
 

Figur 11. Modell över det översiktliga arbetsflödet av denna metod med hänsyn till olika stadier under en utvecklingsprocess.  

 
5.9 Etiska aspekter under studien  
 
Kunskapsbidraget för denna studie kommer inte ha några konsekvenser etiskt eller samhälleligt. 
Detta för att studien enbart har inkluderat en isolerad population samt att ingen känslig information 
om varken användare, system eller verksamheter har framkommit i och med denna. Enligt den 
etiska prövningen som finns att tillgå har inget krav uppfyllts där för att behöva ansöka om en 
etikprövning heller. Under testningen har användarna blivit informerade om att antal klick skulle 
räknas och att data vid intervjuer samt annan inhämtning av kvalitativa data har samlats in och 
sparats. Vid testningen har även användarna meddelats om att endast de knappar på prototypen som 
är aktuella att använda fungerar. De knappar som inte varit aktuella har inte varit fungerande och 
aktiva, och därmed har användarna inte kunnat ”göra fel”.  
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6 Slutsats  
 
 
Metod med att involvera användarna i ett tidigt skede av utvecklingen och genom arbetet 
resulterade i en prototyp med goda resultat med en förbättring av användbarheten genom 
tillfredsställelse. Testningen av denna nya metod visade på goda resultat med prototypen som gav 
förbättring i användarvänligheten. De samlade data stöddes av teorierna som även ledde fram till ett 
lyckat resultat med hjälp av de valda metoderna. 
 
6.1 Svaren på forskningsfrågorna  
 
Vad finns för förbättringsmöjligheter? Hur uppnås ökad användbarhet samt tillfredsställelse med 

hjälp av en metod som involverar användarna i designutformandet? 
 
 
Forskningsfrågan om att hitta förbättringsmöjligheterna är besvarad som att göra webbshopen mer 
användarvänlig genom att öka effektiviteten samt tillfredsställelsen. Användarvänligheten 
uppnåddes genom att skapa en ökad tillfredsställelse genom en tydligare och smidigare webbshop 
som var enklare att använda samt hade ett bättre och naturligare arbetsflöde. Effektiviteten visades 
dock ingen konkret förbättring av då antalet klick inte sänktes trots en förändring i webbshopen 
med intention om att sänka antalet klick. Även eftersom samtliga testfall inte gick att applicera på 
den befintliga webbshopen är detta svårt att avgöra.  
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7 Samarbetspartners  
 
 
Denna studie har genomförts på uppdrag av XLENT Borlänge för att hjälpa VVSteknik i Falun 
med att komma fram med en förbättrad design för deras webbshop ur ett användarperspektiv men 
som även skulle vara mer effektiv.  
 

”VVSteknik gruppen består av 3 företag. Alla bolag jobbar mot samma kundgrupper, 
kommunala och privata fastighetsbolag, BRF, VS, Vent och markentreprenörer.” (VVSteknik 

gruppen, 2016) 
 

”XLENT är en stolt IT-konsultorganisation med lokal förankring. 
Vi kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och 

engagemang.” (XLENT, u.d.) 
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8 Bilagor  
  
 
Här presenteras screenshots på den befintliga webbshopen som den är idag samt på prototypen 
enligt testfallen. Detta för att ge en vidare inblick och faktiskt visa vad arbetet har utgått från och 
vad det har resulterat i för förändringar.  
 
8.1 Den befintliga webbshopen 
 

 
 

Figur 12. Hemsidan, den första sidan som användaren möts av vid inloggning till webbshopen. 

 

 
 

Figur 13. Visar den befintliga webbshopens design för hur det ser ut idag när en användare ska beställa en skylt. 
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Figur 14. Visar på hur befintliga webbshopen ser ut vid beställning av en etikett för användarna. 

 
 

 
 

Figur 15. Visar hur beställningssidan ser ut för befintliga webbshopen där beställningen kan skickas iväg. 
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8.2 Prototypens design 
 

 
 

Figur 16. Visar hemsidan, den första sidan användaren ser när den klickat sig till webbshopen. 

 

 
 

Figur 17. Visar hur prototypen ser ut innan några val har gjorts för att skapa en etikett. 
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Figur 18. Visar på hur prototypen ser ut när testfall I, att skapa en etikett, är genomfört med alla val samt en 1a som indikerar att 
en produkt ligger i varukorgen. 

 

 

Figur 19. Visar hur prototypen ser ut när användaren ska skapa en skylt, innan några val är ifyllda. 

 



 

 32 

 
 
 

Figur 20. Visar hur prototypen ser ut när valen är gjorda för testfall II, att skapa en skylt, med tillbehör men innan det är tillagt i 
varukorgen. 

 

 
 

Figur 21. Visar hur varukorgen ser ut med tillagda produkter under ”Din beställning” enligt testfall III att skicka beställningen. 
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Figur 22. Hur prototypen ser ut när en order har skickats. 
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