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Abstract 

Designing interaction in commercial web services 
 
The company Microshop is interested in implementing new features in their product-website, 
and would like to examine the possibility and usefulness of introducing such functionality. 
When designing interaction for commercial websites, it is important to make the menus easy 
to use, and refrain from using deep hierarchies in order to avoid causing unnecessary burden 
for the users. There is an interest among users for adaptive functionality, but this requires 
great amounts of trust in the website from the user. Something which can be created by 
refraining from using implicit information, and provide detailed explanations throughout the 
website. A usability test was conducted in order to complement the data gathered from the 
theoretical study, the interviews and the expert evaluations. This test evaluated the interface 
design and the necessity of the proposed functionality. The test was carried out under 
controlled conditions, and was conducted as a series of user observations of the trial 
participants. Results showed that there is a need for adaptive functionality, but that the 
existing interface requires an update before additional functionality is introduced. Proposals 
on how this could be solved are presented as a number of design proposals which would 
address the problems, and propose a design for the new features. The usability test proved 
extremely capable of identifying errors that occurred when the participants corrected their 
previous actions. In addition, the users trust in the interface, and their previous computer 
experience contributed to interesting results. 
 

Sammanfattning 
 

Företaget Microshop är intresserade av möjligheten att implementera nya funktioner i sin 
produktwebbplats, och vill utreda möjligheten och nyttan av att introducera sådan 
funktionalitet. Vid interaktionsdesign av kommersiella produktwebbplatser är det viktigt att 
skapa lätthanterliga menyer och undvika djupa hierarkier för att undvika onödig belastning för 
användaren. Det finns ett intresse hos användare för adaptiva funktioner, men detta ställer 
höga krav på att användare känner tillit för produktwebbplatsen. Något som kan skapas 
genom att avstå från att använda sig av implicit informationshantering, och ge utförliga 
förklaringar. Ett användbarhetstest formulerades för att komplettera uppgifter från 
teoristudien, intervjuerna och expertutvärderingarna. I detta test utvärderas 
gränssnittsdesignen och behovet av den föreslagna funktionaliteten. Testet skedde under 
kontrollerade former och utfördes som en serie användarobservationer av försöksdeltagare. 
Resultatet visade på att det finns behov av adaptiv funktionalitet, men att det befintliga 
gränssnittet måste uppdateras innan ytterligare funktionalitet introduceras. Förslag på hur 
detta kan åtgärdas presenteras i form av ett antal designförslag som åtgärdar problematiken, 
och ger förslag på design för de nya funktionerna. 
Användbarhetstestet visade sig synnerligen kapabelt att identifiera fel som uppstod då 
försöksdeltagare åtgärdade sina tidigare handlingar. Dessutom visade sig tillit till gränssnittet 
och tidigare datorvana vara bidragande faktorer till intressanta resultat. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund  
Microshop är ett företag som specialiserar sig på att sälja datorprodukter och hemelektronik, 
något som görs genom butiksverksamhet men även genom försäljning över postorder. 
Huvudkontoret för denna verksamhet ligger i Örnsköldsvik, men sedan en tid tillbaka driver 
man även butiksverksamhet i Umeå. Mycket av deras postorderverksamhet sker via en 
produktwebbplats som fungerar som en webbaserad produktkatalog, där kunder kan 
undersöka produktutbudet och göra beställningar online för leverans. Produktwebbplatsen är 
en viktig komponent i företagets säljstrategi, och i samband med att företaget firade sitt 10-
årsjubileum initierade deras VD ett projekt med syfte att se över och uppgradera den 
befintliga produktwebbens interaktionsdesign, och samtidigt introducera nya 
webbapplikationer och onlinetjänster.  
 
Detta projekt påbörjades under 2009, och visionen var att en övergripande del av design och 
utformningsarbetet skulle utföras av externa konsulter med designkompetens. Microshop ville 
även utforska möjligheten att implementera ett adaptivt gränssnitt som tillåter personlig 
anpassning av innehåll. De hoppades att det i samband med omstruktureringen skulle gå att 
göra merparten av de tjänster som erbjuds via deras hemsida möjliga att anpassa efter 
individuella behov och önskemål. Framförallt nämndes möjligheten att skala bort innehåll, 
samt att ge tillgång till expert och hjälpfunktioner anpassade efter individuella användare.  

1.2 Projektmålsättning. 
En tydlig inriktning för designprojektet var att utvärdera befintliga adaptiva gränssnitt av 
liknande typ som det som Microshop efterfrågade, och utifrån dessa ge förslag på vilken 
sådan funktionalitet som skulle vara relevant att implementera från konsumentens perspektiv. 
En stark hållpunkt för den nya produktwebben var att göra det möjligt att anpassa innehåll, 
inte bara för individuella användare, utan även för större organisationer eller företag. De 
övergripande målen för projektets omfattning kan sammanfattas i fyra huvudpunkter.  
 

1. En reservdelskatalog. 
2. En applikation för att inhandla förbrukningsvaror. 
3. En individanpassad service för supporttjänst. 
4. En designutvärdering av den befintliga produktwebben. 

 
Den huvudsakliga visionen bakom samtliga dessa tjänster var att det skulle finnas stöd på 
produktwebbplatsen för att anpassa vilket innehåll som visas beroende på vilken person eller 
organisation som använder sig av tjänsten. Reservdelskatalogen skulle fungera så att den 
baserat på den information som finns tillgänglig om användaren i systemet, ger förslag på 
relevant innehåll som exempelvis passande reservdelar, medan annat innehåll skalas bort eller 
omprioriteras för att anpassa efterfrågan. Framförallt ville man att tjänsten skulle kunna 
omprioritera vilken funktionalitet som var tillgänglig för exempelvis företag, till skillnad från 
vilka valmöjligheter som skulle finnas tillgängliga för privatkunder. Vidare ville man kunna 
producera individuellt anpassad supporthjälp för sina produkter och utvärdera den praktiska 
nyttan i att introducera en så kallad ”call on demand”-tjänst i gränssnittet. Detta är en tjänst 
vars syfte är att kunder ringer in själva för att boka konsultationssamtal eller 
reparationstjänster som tillhandahålls av företaget. Ett av projektets delmål var att utreda 
huruvida det fanns behov av en sådan funktionalitet och presentera förslag på hur en sådan 
tjänst skulle kunna implementeras på den befintliga produktwebbplatsen i form av en 
integrerad webbtjänst. 
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En av de viktigaste målsättningarna för projektet var att se över och utvärdera det befintliga 
gränssnittet med syfte att analysera och designa för att motverka tillkortakommanden i den 
ursprungliga designen. Detta var även väsentligt för att utvärdera förutsättningar för det nya 
adaptiva gränssnittet och de applikationer som Microshop var intresserade av att 
implementera. Samtliga önskemål på den nya strukturens organisation var öppna för vidare 
utredning eller för förslag på ny funktionalitet beroende på resultatet av designutvärderingen. 
Det viktigaste målet för projektet var att utvärdera huruvida en implementering av den 
efterfrågade funktionaliteten i form av interaktiva tjänster skulle gynna produktwebben, samt 
att utreda om det fanns behov av den nya funktionaliteten från ett konsumentperspektiv.  
 
Även i de fall där resultatet inte visar på ett sådant behov, är det ändå viktigt att analysera 
anledningen, för att avgöra om det skulle vara möjligt att designa för att göra sådan 
funktionalitet mer attraktiv.  Utifrån designutvärderingen skapas designförslag över hur dylika 
interaktiva applikationer skulle kunna implementeras för att fylla en viktig funktion i 
gränssnittet både för konsumenter men även för företaget Microshop. Ytterligare en viktig del 
av projektet är att presentera designförslag på hur sådan funktionalitet kan introduceras i det 
befintliga gränssnittet utan att det medför ökad kognitiv belastning för användaren och 
målsättningen är att skapa ett system där användare kan navigera sig fram genom 
produktwebbplatsen utan tidigare erfarenhet.  
 

1.3 Begränsningar 
Företaget som beställde projektet är förhållandevis litet, vilket bland annat innebar att de 
saknade personal med fast anställning för att arbeta med webbsidan. Istället utfördes 
merparten av projektet endast i samarbete med företagets verkställande direktör, något som 
medförde att det inte fanns möjlighet att samverka med de som eventuellt kommer att 
implementera de designförslag som projektet genererar. Avsaknaden av intern kompetens 
med insikt i design och organisatoriskt upplägg i den befintliga produktwebbplatsen medförde 
klara begränsningar då projektets syfte var att introducera ny design och funktionalitet för det 
befintliga systemet. Ytterligare en klar begränsning var att företaget inte stod för eventuella 
programlicenser för den mjukvara som användes. Detta orsakade problem då samtliga delar 
av projektet inte kunde genomföras i samma lokaler, utan behövde anpassas efter tillgången 
till mjukvara.  
 
Samma problematik gällde för tillgången till datorer och kontorsmaterial. Under projektets 
gång fanns begränsad tillgång till såväl mjukvara som hårdvara. Projektet saknade tillgång till 
ekonomiska resurser vilket bland annat begränsade den mängd data som kunde samlas in från 
försöksdeltagare. Både för att det var svårare att få tag på frivilliga, men även för att det inte 
fanns möjlighet att göra löpande tester mellan de olika momenten i projektet. Av samma 
anledning hänvisar den teoretiska studien inför projektet uteslutande till material som funnits 
tillgängligt för studenter på Umeå universitet. Något som beroende på tillgången säkerligen 
medförde begränsningar av omfattningen och kvalitén på förstudien.  
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1.4 Definitioner 
Fältet interaktionsteknologi ligger i framkanten av datavetenskaplig och 
kognitionsvetenskaplig utveckling, och en stor del av de begrepp som används i rapporten 
kommer inte att ha en självklar eller logiskt passande översättning, något som gör att 
rapporten innehåller ett flertal begrepp som för enkelhetens skull inte är översatta. Dessutom 
finns ett flertal uttryck som är av ämnesspecifikt ursprung. Dessa termer kommer att förklaras 
vid första tillfället de förekommer. Vid flera tillfällen kommer termen ”kvalitativ” att 
användas i sammanhanget av utförandet av användarstudier. I detta sammanhang används det 
i den bemärkelsen att ett kvalitativt användartest fokuserar mer på vilka övergripande intryck 
som observeras under ett användartest, till skillnad från studier av kvantitativ natur där data 
såsom antal musklickningar eller tidsåtgång är mer intressanta observationer. Dessa koncept 
och skillnaderna dem sinsemellan kommer att behandlas ytterligare i den teoretiska delen, 
men terminologin är så vardaglig att det är lätt att ta miste på den egentliga innebörden. Om 
begreppet används som konnotation för ett föremåls beskaffenhet, egenskaper eller värde 
kommer detta att uttryckas.  
 
Två termer som används mycket i rapporten är ”användartest” och ”användbarhetstest”. För 
att förtydliga är ”användartest” en mer generell term för någon form av test inkluderande 
användare, medan ett ”användbarhetstest” är en sorts ”användartest” som specifikt testar 
användbarhet. Termerna kan jämföras med engelskans ”user test” och ”usability test” och 
används i rapporten för att klargöra då motiv, eller metodik inte uteslutande används för att 
skapa ett användbarhetstest, utan mer generellt ett användartest. Det förekommer dock fall 
där termen användartest refererar till det användbarhetstest som utförts, vilket är för att 
poängtera att det i den situationen inte var bestämt vilken typ av test som skulle utföras, eller 
för att klargöra att informationen inte är exklusivt applicerbart på just användbarhetstest.  
 
En vanlig term som förekommer i sammanhanget för interaktiva gränssnitt är kognitiv 
belastning. Begreppet introducerades av Sweller (1988) och används för att referera till hur 
mycket arbetsminne som måste avsättas för att lösa en uppgift. Det mänskliga arbetsminnet är 
en begränsad resurs, och måste fördelas mellan ett flertal faktorer vid problemlösning. I 
sammanhanget gränssnittsdesign måste en användare fördela sitt arbetsminne mellan 
problemet som ska lösas, och hur gränssnittet ska användas för att lösa problemet. Generellt 
eftersträvar man att en individ ska behöva avsätta så lite av sitt arbetsminne som möjligt för 
att använda själva gränssnittet, för att istället kunna avsätta så mycket av sitt arbetsminne som 
möjligt för att lösa själva problemet. När begreppet kognitiv belastning används i rapporten 
menas inte den totala belastningen på arbetsminnet, utan vilken belastning av arbetsminnet 
som krävs för att interagera med systemet. Ett system som utsätter användare för låg kognitiv 
belastning är således att föredra, eftersom det frigör det mänskliga arbetsminnet att fokusera 
på problemlösning. En mer ingående förklaring av ämnesområdet ligger utanför vidden av 
denna rapport, men den intresserade läsaren hänvisas till en sammanfattning på ämnet skrivet 
av Lewis (2008). 
 
Begreppen explicit och implicit informationshantering förekommer ofta i rapporten. I 
sammanhanget är det nödvändigt att tydligöra innebörden och skillnaden mellan dem. Explicit 
informationshantering är insamling och lagring av information där användaren informerats 
eller vid något tillfälle givit sitt medgivande till hur dessa insamlande data kommer att 
användas. Implicit informationshantering är information som samlats in och används utan 
användarens direkta kännedom eller medgivande.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Det finns ett flertal viktiga aspekter att ta hänsyn till vid design av en webbsida för en 
webbutik. Förutom ett flertal grundläggande designprinciper bedrivs det stor forskning på 
området. De kanske viktigaste designriktlinjerna är de som statuerar hur navigationen bör 
utformas för att vara så användarvänlig som möjligt utan att medföra begränsningar för 
innehållet. Som exempel på detta vill ett företag med en produktwebbplats ofta uppmuntra 
besökare att utforska en sida på egen hand, snarare än få användare att förlita sig på inbyggda 
sökmotorer, vilka snarare kringgår merparten av innehållet. 
 
I detta avsnitt ges en övergripande sammanställning av några av de viktigaste aspekterna att 
betänka när man skapar en butik för webben. Dessa är på intet vis att betrakta som ett 
substitut för mer generella principer som appliceras frekvent inom webbdesign, utan snarare 
som ett komplement, avsedda att kunna tillämpas specifikt för syftet att skapa portaler för e-
handel. Den senare delen av teoristudien handlar om några av de vanligaste verktygen som 
nyttjar personifieringsteknik för att skapa adaptiva miljöer i en e-butik. Där finns information 
om hur användare förhåller sig gentemot sådana verktyg, utvärderingar av tekniken, och 
designprinciper som kan tillämpas för att skapa effektiva sådana system för adaptiva 
webbplatser. För att demonstrera de tekniker som används så förekommer ett flertal figurer i 
kapitlet. Dessa är samtliga egna kreationer skapade under projektet utifrån de designprinciper 
som föreslås. Syftet bakom att introducera dessa bilder i avsnittet är förutom att demonstrera 
tekniken även att tydligöra relevansen för det utförda projektet. 
 

2.1 Design för navigation  
För att en användare inte ska ha problem med att hitta det innehåll han/hon söker på en 
webbsida är det synnerligen viktigt att nyttja designprinciper avsedda att underlätta 
navigation. Även om navigation genom hemsidor ofta följer en välkänd hierarki med 
karaktäristiskt utseende för menyer och länkar är det ändå väsentligt att känna till dessa 
designprinciper för att effektivt kunna presentera informationen. På de flesta hemsidor rör det 
sig om förhållandevis små informationsmängder som ska presenteras, vilket gör att behovet 
av navigationsdesign inte är så stort. Men då det gäller sidor inom området e-kommers rör det 
sig oftare om avsevärt större informationsmängder som måste hanteras, vilket ökar vikten av 
att de presenteras på rätt sätt. För att en e-kommerssida ska fungera borde det således vara av 
ännu större vikt att man tillämpar principer för interaktionsdesign medan man bygger 
gränssnittet och dessutom implementerar välkonstruerade verktyg för att underlätta 
hanterandet av denna informationsmängd. 
 
Implementering av sökmotorer som ett alternativt navigationssätt för att ta sig genom 
informationshierarkin är ett typiskt sådant verktyg, avsett att underlätta navigation för 
användaren. Det är dock viktigt att klargöra att sökmotorer på intet vis bör fungera som 
substitut för en välgjord strukturdesign. Detta gäller i synnerhet då man arbetar med säljande 
webbsidor, där ägaren av produktwebbplatsen helst ser att dess besökare och potentiella 
kunder navigerar sig genom produktwebbplatsen, och tar del av produkterbjudanden och 
tjänster som presenteras. Skulle man uteslutande förlita sig på sökmotorn för att navigera 
genom innehållet är chansen stor att potentiella kunder missar det mesta av innehållet, vilket 
gör att man med största sannolikhet går miste om extra förtjänster från försäljning. Även om 
sökfunktionen därmed till synes verkar vara en komplikation för en e-kommers sida, är den på 
samma gång en viktig tillgång för att en potentiell kund ska kunna hitta särskilda produkter. 
Detta skapar ett uppenbart huvudbry för en webbdesigner, eftersom denne måste eftersträva 
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att användare i första hand använder sig av menysystemet, men även måste tillhandahålla ett 
effektivt sökverktyg (Katz & Byrne, 2003). 
 
Med hänsyn till den problematiken finns det ett behov av att känna till vilka faktorer och 
attityder som spelar in i vad som påverkar hur en användare navigerar ett gränssnitt, och mer 
specifikt, vad som får honom att välja att nyttja sökfunktionen istället för att försöka ta sig 
igenom den befintliga strukturen på egen hand. Katz & Byrne (2003) har gjort en studie som 
undersöker dessa faktorer och vad det är som får användaren att göra dessa val. Två sådana 
faktorer är ”information scent” och ”information depth”. 
 
2.1.1 ”Information scent”  
Inom området för gränssnittsdesign har begreppet ”information scent” sitt ursprung i en teori 
kallad ”information foraging”. Denna teori används frekvent vid interaktionsdesign för att 
förklara hur människor interagerar med ett system som en analogi av djur som jagar efter mat, 
och skulle kunna förklaras som den utsträckning i vilken en användare kan förutspå vad de 
kommer att hitta ifall de följer en viss väg genom en webbsida (Nielsen, 2004). För att 
förtydliga innebörden av denna princip skulle man kunna föreställa sig liknelsen att ett 
rovdjur som följer en stark doft efter sitt bytesdjur skulle vara mindre benägen att vika av från 
sitt spår när de ändå förväntar sig att finna sitt bytesdjur i slutet av doftspåret. Detta är att 
likna vid när en kund i en webbutik söker efter en specifik produkt kommer han/hon eller hon 
att fortsätta klicka sig igenom hierarkin så länge de hittar nya länkar som verkar ta dem 
närmre och närmre deras mål. Precis som rovdjuret på jakt efter sitt byte kommer inte heller 
kunden att vara benägen att vika av från sitt spår eller ändra sitt beteende så länge denna 
metod verkar ta dem närmare deras mål. Som exempel på detta kan man exempelvis tänka sig 
att produktkategorier skulle ge olika mycket ”scent” beroende på hur tydligt de avspeglade sitt 
innehåll. En distinkt kategoritilldelning skulle göra det lättare att skilja dem från övriga 
kategorier och således skulle det vara lättare att avgöra om den kategorin innehåller produkten 
man är intresserad av. Distinktion för det här fallet kan mer specifikt representeras av Norman 
(1991 s. 142) som ”distinctiveness refers to the semantic aspects of an alternative that 
enhances its difference from other alternatives in the set.” eller översatt: de semantiska 
kvalitéerna hos ett av alternativen som skiljer det från de övriga alternativen i en mängd. 
Användaren försöker hitta ett matchande alternativ mellan produkten han/hon söker, (sitt mål) 
och de tillgängliga objekten i menysystemet. 

 
2.1.2 ”Information Depth”  
En annan viktig designaspekt vid design av interaktiva gränssnitt är konstruktionen av en 
lättnavigerad hierarki. Inom detta område är begreppen informationsdjup och 
informationsbredd betydande faktorer att överväga. Dessa termer är ett sätt att beskriva olika 
aspekter av en hierarki, där informationsbredd motsvarar antalet kategorier eller 
valmöjligheter som visas på en nivå i en navigationshierarki, medan informationsdjup är hur 
många nivåer hierarkin är uppdelad i. Då det gäller studier av interaktiva menysystem i 
gränssnitt försöker man oftast avgöra vilket förhållande mellan djup och bredd som är 
optimalt för navigation. Vanligen kan man inom studier på detta område dra slutsatsen att det 
är en klar fördel att bygga ett navigationssystem på bredden snarare en djupet, något som 
exempelvis Larson & Czerwinsky (1998) konstaterar i en studie där man undersöker dessa 
aspekter specifikt i kontexten webbsidor. Deras syfte var att undersöka om det alltid är att 
föredra att ha ett bredare menysystem kontra ett med större djup. I studien finner man att för 
en välorganiserad, stor informationsrymd tycker man sig kunna identifiera den optimala 
kategoribredden som 16 kategorier i det översta lagret med upp till 32 kategorier i det undre 
lagret. Det förefaller i studien som att försökspersonerna presterade bäst då de inte behövde 
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arbeta i mer än två nivåers djup. För att kontrollera dessa uppgifter kastade man om djup och 
bredd och skapade en hierarki med 32 kategorier i det första lagret med motsvarande 16 
underkategorier per val, men användarna som deltog i testet visade sig fortfarande behöva 
mindre kognitiv belastning med det upplägget än vid uppdelningar som baserades på 3 eller 
fler nivåers djup med färre alternativ. Den modell de jämförde med var gjord i 8 kategorier 
per hierarkidjup, det vill säga 8x8x8, men visade sig alltså fortfarande var underlägsen de med 
lägre djup, vilket kan ha berott på att de med färre nivåer förmodligen hade mer distinkta 
toppkategorier. I den modell som baserades på 3 nivåer var användaren tvungen att göra ett 
nytt medvetet val för att ta sig till den sista nivån, vilket ökade den kognitiva belastningen 
som krävdes i den modellen. Som följddiskussion av studien påtalar man vikten av upplägget 
och kategoristrukturering för att balansera antalet kategorier för att tydligare åskådliggöra 
antalet föremål som användaren behöver söka av på sidan. 
 
I fortsättningsstudien av Katz & Byrne (2003) utreds frågan ytterligare om fördelar och 
nackdelar med informationsdjup och informationsbredd. Skillnaden är att denna gång utreds 
om tidigare resultat även gäller specifikt för säljande hemsidor. Denna studie utfördes utifrån 
samma hypotes, dvs. att det är mer fördelaktigt med ett brett snarare än ett djupt gränssnitt. 
Den grundläggande anledningen till detta antagande är, att även om det tar längre tid för en 
användare att visuellt söka av samtliga kategorier i ett gränssnitt, så kommer ett ökat djup att 
innebära att det krävs fler operationer och fler beslut av användaren. Ökat informationsdjup 
medför även risk att användaren inledningsvis inte vet var han/hon kan hitta det han/hon 
söker, om det inte framgår tydligt av kategorierna. Dock kommer det inte ta lika lång tid att 
fatta ett navigationsbeslut i ett djupt navigationssystem eftersom valmöjligheterna är färre. 
Den större mängden hierarkiska beslut som krävs i en djup meny förtar däremot den 
tidsmässiga fördelen, och gör att det breda alternativet är att föredra (Norman, 1998). Detta 
kan visualiseras mer praktiskt som att ”kläder för män” antyder att ett flertal operationer 
kommer att vara nödvändiga, medan kategorierna ”tröjor” och ”hattar” gör det tydligt att färre 
val kommer att behöva göras. Sammanfattningsvis visade studien på att det fortfarande finns 
typiska viktiga faktorer att ta hänsyn till även då man konstruerar gränssnitt specifikt för 
säljande hemsidor. Sammanställt kan dessa slutsatser formuleras i två viktiga designregler 
som kan påverka en användares beslut. 
 
• Hög ”information scent” har en avgörande roll i huruvida ett menysystem kommer att 

användas eller inte.  
 

• Man fann belägg för att ”information breadth” har stor betydelse även i gränssnitt för 
säljande webbsidor.  

 
Generellt föredrog användare menyer med hög ”information scent”, även om det fanns 
tillgång till en sökfunktion. De föredrog även en bred navigationshierarki med många 
alternativ, snarare än att information fanns lagrad djupare i hierarkin. Detta gällde även om 
det innebar att stora mängder kategorier visades samtidigt. Ändå upp till 20 kategorier eller 
fler ansågs inte ha någon negativ inverkan på vad användarna föredrog för navigationssystem. 
Det visade sig krävas väldigt långa listor innan detta inte längre var fallet, så även vid arbete 
med större mängder kategorier är det fortfarande attraktivt att undvika undermenyer så långt 
som möjligt. 
 
Utöver dessa två punkter kunde man även konstatera att det hade stor betydelse hur 
sökfunktionen framhävdes. En visuellt väldigt tydlig sökmotor användes oftare än om man 
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dämpade dess visuella framtoning. Detta gällde även för navigationssystemet, där framtonade 
varianter användes oftare gentemot mer diskreta alternativ. 
  
Trots den omfattande vidden av Katz & Byrnes (2003) fortsättningsstudie gick det inte att 
urskilja någon enskild faktor som var avgörande för vilken navigeringsmetod som användaren 
förlitade sig på. Man hade sedan tidigare spekulerat att tidsåtgång skulle vara en typisk 
avgörande faktor för användarens beslut, men den möjligheten kunde avfärdas efter att 
tidtagning visat att det endast rörde sig om försumbara skillnader mellan navigering med 
menysystemet och sökmotorn. Utifrån denna observation kunde man således avfärda 
hypotesen att användare nyttjar sökverktyget på e-kommerssidor för att spara tid. Däremot 
visade det sig finnas ett flertal mer diffusa faktorer som påverkar en användares taktik, dessa 
varierar från person till person och olika tillfällen. Exempel på sådana faktorer är användarens 
mål och motivation, samt användarens personliga preferenser till hemsidans upplägg.  

2.2 Upplevelsedesign 
För att gå vidare från den rent strukturinriktade designen bör det analyseras vilka faktorer som 
påverkar användarens attityder och upplevelse av webbsidan i allmänhet, samt hur viktiga 
dessa faktorer är för användarens upplevelse av kommersiella webbsidor i helhet. Detta är 
något som analyserats i en studie av Fang & Salvendy (2003), som försöker identifiera några 
av de viktigaste faktorerna som kan vara avgörande för användarens upplevelse, och 
sammanfatta dessa som en uppsättning av designregler för upplevelsedesign. Studien 
identifierar vikten av att ha en strukturellt funktionell gränssnittsdesign och klart distinkta 
kategorier, vilket kan jämföras med tidigare referenser till ”information scent”, ”depth” och 
”breadth”. Notera dock att här hänvisas det till dem som en viktig faktor för användarens 
upplevelse, snarare än ur ett funktionalitetsperspektiv. Resultatet av deras studie resulterade i 
nedanstående återkoppling från testgrupperna. 
 

Generellt för webbsidor 
• Webbsidans vertikala utsträckning bör inte överskrida webbläsarens då, detta 

uppfattades störande eller gjorde att innehåll föll bort. 
• Hemsidan bör vara så stilren som möjligt. Detta innebär att man bör använda 

grafik och text sparsamt 
• Det ska finnas ett effektivt sökverktyg 
• Samtliga huvudfunktioner ska gå att nå redan på huvudsidan.  

 
Navigation 

• All text i länkar och knappar bör vara så distinkt som möjligt och ge en god ledtråd 
om dess innehåll. 

• Om man väljer att ge länkar med produkter till andra företags sidor bör man ge en 
direktlänk till produkten istället för att länka till företagssidan.  

 
Kategorisering  

• Djupet på en kategori bör inte vara mer än tre, då detta ofta gör det svårare att hitta 
det innehåll man söker. 

• Allt innehåll i webbsidan bör vara uppdelat i ”självklara” kategorier. Här är det 
dock viktigt att göra en bedömning om vad som är självklart utifrån en användares 
perspektiv.  

 
Produktinformation 

• Det ska gå att se lagervärden för varje produkt. 
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• Varje produkt ska ha en bild. Dessa ska vara korrekta och visa produkten i sin 
helhet. 

• Det ska gå att urskilja och jämföra storlek och proportioner på produkten. 
• Likartade produkter bör presenteras enligt samma struktur, på samma sida, och 

samma position. 
• Produkten ska presenteras i en översiktstabell med tillräcklig information för att 

göra ett informerat köpbeslut. Sådana faktorer kan exempelvis vara pris och 
egenskaper. 

• Produkten bör finnas kvar på sidan även om den är slut på lagret.  
• Alla relaterade kostnader bör presenteras vid webbhandel. Dessa ska vara korrekta 

och ärliga. 
• Samtlig information om varje enskild produkt ska vara detaljerad, korrekt, och 

konsistent. 
 

Kassan och registering 
• Enbart absolut väsentlig information ska efterfrågas, så som namn och adress.  
• Användare bör kunna gå igenom sidan utan att behöva logga in. 
• Marknadsföringsfrågor bör undvikas. 

 
Kundtjänst 

• Supportnummer som kunden kan ringa ska finnas tillgängliga. 
• Tydliga regler som gäller för returer ska finnas på ett väl synligt ställe. 

 
Kundvagnen 

• Efter att kunden har handlat bör det finnas en möjlighet att gå tillbaka direkt till 
sidan han/hon var på innan han/hon gick till kundvagnen. 

 
Efter studien var genomförd uppmanades användarna själva välja ut sidor som de föredrog att 
surfa på och det visade sig då att de sidor som valdes ut delade många av de attribut som man 
just identifierat i den ovanstående sammanställningen. Vidare gjorde Fang & Salvendy (2003) 
viktiga noteringar vad gällde användarens preferenser för grafik och tillit.   
 

Grafik.  Studien kunde urskilja några viktiga områden där nyttan av att tillämpa grafik 
var tydlig. Det var av stor vikt att tillhandahålla bilder av samtliga produkter i 
sortimentet för att användaren skulle få bättre översyn av produkten. Då det gällde 
design av knappar och menyer noterades att flertalet föredrog övertydliga 
representationer framför diskreta. Animationer eller påtagliga implementationer av 
exempelvis flash ansågs vara distraherande och sakta ner navigationen. Större delen av 
de deltagande var negativt inställda till gränssnitt som frekvent utnyttjade animeringar. 

 
Tillit.  Man kunde efter genomförd studie konstatera att det var färre än väntat av de 
deltagande försökspersonerna som ansåg att det medförde en övervägande risk att ge 
ut kreditkortsinformation över Internet. Detta var en överraskande observation 
eftersom det är något som det annars brukar anses vara en av de största riskerna med 
att handla online. Detta kan förmodas ha flera orsaker, men mestadels tycktes det som 
att användare inte var oroade över de finansiella riskerna med transaktioner över 
webbsidor då de hade god tillit till sin kreditkortsförsäkring. De flesta ansåg att den 
möjliga självkostnaden vid kreditbedrägerier var tillräckligt låg för att de skulle våga 
riskera att lämna ut kredituppgifter. Välkända märkesvaror var en viktig bidragande 
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faktor bakom hur mycket tillit en kund visade för webbsidan. Igenom studien kunde 
det konstateras att detta förmodligen var den enskilt viktigaste faktorn överhuvudtaget. 
På det hela taget visade användarna stora tendenser att söka etablerade märkesnamn. 
En tänkvärd faktor var att kunder ofta använde sig av webbutiker som även hade 
fysiska butiker att tillgå, oftast som en följd av att de varit kund i butiken tidigare och 
därefter valt att börja handla via webbsidan av enkelhetsskäl. Designkvalitén på en 
sida visade sig ha stora konsekvenser för användarens tilltro, där buggar, fel eller 
felskrivningar hade en negativ inverkan på kundens förtroende. 

 
 

2.3 Attityder och beteenden online  
För att skapa en attraktiv säljande webbsida som dessutom ska anpassa sitt innehåll efter 
individuella användare, bör det vara av hög prioritet att identifiera individuella attityder och 
behov bland användare gentemot handel över internet. Det är även viktigt att utreda vad som 
skiljer dessa individer från dem som inte handlar över internet. I ett försök att identifiera 
sådana potentiella aspekter och försöka tillämpa dessa som generella designprinciper vid 
skapandet av webbportaler för e-handel, har IBM producerat en studie där de identifierar vissa 
skillnader och likheter mellan de som konsumerar teknik & hemelektronik på nätet 
regelbundet gentemot de som aldrig eller sällan köper teknikprodukter (Bedernjak 2006). 
Generellt visar slutsatserna av studien att de som inhandlar teknik & hemelektronik har ett 
mer omfattande ”sök och jämför”-beteende jämfört med dem som inte konsumerade dessa 
produkter, samt att de kände högre tillit till Internet och var bekvämare med att handla online. 
På samma sätt kunde man notera att de som inte konsekvent konsumerade teknik & 
hemelektronik hade ett lägre förtroende för Internet, och heller inte kände sig bekväma med 
att använda det. Resultaten av studien var att man kunde urskilja 3 olika grupper med 
specifika beteenden. Individerna i varje grupp delas in efter generella attityder. Nedan listas 
de identifierade kategorierna av användare. 

 
Grupp 1. Den varsamma sökaren  

I denna grupp har individerna låg tillit och känner sig obekväma med att 
handla online. Trots det är de fortfarande aktiva användare av Internet som ett 
verktyg för sökningar och jämförelser. 

 
Grupp 2. Den trygge bläddraren. 

Denna grupp har relativt hög tillit och är bekväma med att använda Internet för 
att handla. De är däremot inte benägna att söka efter alternativa butiker innan 
de handlar och visar ett mycket lågt intresse för att söka och jämföra mellan 
butiker innan de gör sina inköp. 

 
Grupp 3. Den sofistikerade sökaren. 

Precis som medlemmarna av grupp två har individerna i denna grupp en stark 
tilltro till Internet och känner sig bekväma med att använda det som ett 
verktyg. En särskiljande egenskap är dock att de till skillnad från grupp två 
lägger mycket tid på att söka efter alternativa erbjudanden och gör jämförelser 
för att få bästa tänkbara alternativ. 

 
Med utgångspunkt från dessa tre användargrupper kan det mer eller mindre sägas att det går 
att urskilja tre stereotyper för den typiske användaren av en e-kommerssida. Dessa stereotyper 
kan användas för att ta fram generella designregler avsedda att uppfylla de olika 
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stereotypernas unika behov. För den ”försiktiga sökaren”-gruppen bör designern arbeta för att 
ge ett intryck av komfort och tillit i företagets erbjudanden och tjänster, samtidigt som det bör 
finnas tillgång till goda sök- och jämförelsemöjligheter genom webbsidan. För den självsäkra 
gruppen ska innehållet presenteras på ett sådant sätt att det blir uppenbart hur sökningar kan 
användas enkelt och effektivt inom portalen. Slutligen bör sofistikerade användare förses med 
avancerade verktyg och tjänster för att öka deras effektivitet. Utöver dessa generella 
designprinciper för de identifierade användargrupperna, skapade IBM-studien ett antal andra 
designregler för att tillfredställa behov hos specifika kundgrupper. 
 

Design anpassad för icke-teknologikonsumenter. 
Denna typ av konsument visade sig vara starkt beroende av två faktorer. För det första 
var det viktigare för dessa personer att känna att det fanns bekvämlighetsfördelar med 
e-handel. För det andra var de i stort behov av att känna tillit för webbplatsen de 
handlade över innan de övervägde att handla teknik eller hemelektronik över nätet. 
Dessa behov bör bemötas för att göra dem till e-handelskunder. 

 
Design för kön och ålder. 
Studien visade att kvinnor satte säkerhet som sin allra högsta prioritering när de gjorde 
onlineköp. Således bör en portal avsedd för kvinnor prioritera design som förmedlar 
detta intryck. 

 
Design för frekventa köpare / högvärdeskunder. 
De personer som kände hög tillit och hög bekvämlighetsfaktor var de som i störst 
utsträckning var benägna att handla över internet. De var generellt även mer bekväma 
med att spendera mer pengar vid varje enskilt tillfälle. Statistiskt sett låg denna grupp 
mycket nära den ”sofistikerade sökaren” som kartlades i grupp 3, och således är 
samma designprinciper tillämpningsbara för denna grupp som för grupp 3. 

 
Design avsedd för användare av sociala nätverk. 
Har man för avsikt att designa en portal avsedd för dem som nyttjar elektroniska 
sociala nätverk bör man tillhandahålla möjligheter för dem till social interaktion. Som 
att ge möjlighet att lämna referenser, betygsättning, och ta del av feedback från andra 
kunder. 

 
Design för att tillfredställa lågprissökare. 
Konsumenter i denna grupp kännetecknas av att de gör omfattande sökningar och 
jämförelser innan de eventuellt handlar. För att kunna tillfredsställa denna typ av 
användare, bör e-butiken fokusera på att lyfta fram konkurrenskraftiga fördelar med 
att använda just denna butik, och tydliggöra värdejämförelser. Innehåll som rapporter 
från tredje part underlättar sökningar och gör det lättare att etablera produktens värde 
gentemot konkurrerande produkter. 
 
Design för orderspårning 
Ytterligare en intressant iakttagelse var att många av de som deltog i testerna var 
intresserade av funktionalitet som tillät orderspårning av en beställd vara. Alternativet 
är att webbportalen länkar till en tredjeparts spårtjänst såsom exempelvis Posten. 
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2.4 Personanpassade webbsidor 
Personanpassade webbsidor skiljer sig från klassiska webbsidor genom att de använder sig av 
information om sina användare för att anpassa innehållet på individnivå. Mer praktiskt brukar 
detta innebära att sidan, med den information den besitter, försöker att förutse mål, behov och 
på annat sätt assistera användaren i dennes användning av systemet. En vanlig tillämpning av 
denna personanpassningsteknik är att ge användaren tillgång till särskild individanpassad 
kundtjänst, samt att man använder information om en kunds tidigare inköp för att anpassa 
innehållet och utformningen av sidan. Detta tillämpas vanligen genom att föreslå produkter 
som är kompatibla med, eller förbättringar till, användarens nuvarande produkter. (Alpert et 
al. 2003). 
 
Trots att personanpassande säljande hemsidor har funnits relativt länge finns det fortfarande 
inte mycket studier angående hur värdefulla sådana funktioner är för individuella användare, 
eller ifall användare anser sig ha mer nytta av denna teknik än av vanliga icke-adaptiva 
hemsidor. Däremot finns det många direkta fördelar för e-kommersföretag att tillhandahålla 
adaptiva system. Vanligt är att personanpassning tillämpas av webbutiker för att ha större 
chans att presentera produkter, tjänster och tillbehör som verkligen är intressanta för en 
potentiell kund. Dessutom är det lätt att använda tekniken för att skräddarsy innehåll vad 
gäller produkt och supporttjänster för sina kunder. En viktig notering i sammanhanget är att 
funktionalitet som medför fördelar för innehavaren av en e-butik inte nödvändigtvis är lika 
attraktiv för deras kunder, och det är således viktigt att utreda potentiella fördelar för både 
innehavare och användare. 
 
Mycket av just användarnyttan av sådana system är dessvärre inte fullt utredda, så det har inte 
alltid varit helt självklart var den personliga nyttan av ett adaptivt system legat. Detta har 
undersökts närmare av Alpert et al. (2003), som tagit sig an uppgiften att utreda frågan från ett 
användarcentrerat perspektiv. Utifrån denna undersökning har man kunnat dra slutsatser om 
vilka adaptiva funktioner som är attraktiva för användare samt hur dessa ska hanteras för att 
öka användarens upplevelse av en webbsida. Även om deras studie inte gör några direkta 
anspråk på varför sådan funktionalitet skulle vara attraktiv även för innehavare av 
kommersiella webbplatser, är deras arbete ändå av stort intresse, då fungerande adaptiv 
funktionalitet kan medföra att kunder återvänder till sidan för att handla igen. Således kan 
deras studie även motivera för innehavare av kommersiella webbsidor varför det finns behov 
av adaptiv funktionalitet. 
 
Målsättningen med undersökningen av Alpert et al. (2003) var att identifiera de mest 
attraktiva personanpassade funktionerna och utvärdera deras användbarhet från ett 
användbarhetsdesignperspektiv. Detta gjordes genom ett flertal övervakade experiment där 
användarna fick interagera med en kommersiell prototypsida och samtidigt svara på ett flertal 
utvärderingsfrågor. Prototypen som användes var konstruerad att vara identisk med en e-
kommerswebbsida innehållande ett omfattande spektrum av olika personaliseringsfunktioner 
kombinerat med en profil som innehöll användarens personuppgifter. Denna information 
användes sedan för att skräddarsy innehållet som presenterades i prototypen. 
 
En av de adaptiva funktioner som prövades kallade man för ”PersonalBook”, denna funktion 
innehåller ett flertal uppgiftsspecifika verktyg, samt information för ett flertal olika 
situationer. Ett exempel på funktionaliteten är att den kan hålla information om samtliga 
produkter som finns inom användarens företag. Denna information kommer man åt genom att 
öppna en undermeny kallad ”products that I own”. Den grundläggande tanken med denna 
funktion är att man utifrån dessa produkter ska kunna ta sig direkt till en sida som innehåller 
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samtliga tillbehör och potentiella tilläggstjänster som är kompatibla med de produkter 
användaren äger, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Skiss av det adaptiva gränssnittet. En tidig skiss av det adaptiva gränssnittet. Denna 
skiss efterliknar den prototyp som används i Alpert et al. studie. Bilden visar hur gränssnittet 
presenterar en produkt tillhörande ”Johan Nilsson” (Namnet längst upp t.h.). 
 
 
Ytterligare ett verktyg som prövades är ”Help me find what I need” som är en kontextkänslig 
funktion som modifierar innehållet på sidan beroende på vilken information som visas för 
närvarande. När användaren öppnar ”Help me find what i need”-funktionen, registrerar den 
vad som visas för närvarande och använder denna information för att producera 
kontextrelaterade frågor. Om det exempelvis är en sida med flera olika servrar som visas 
kommer användaren, då denne klickar på ”help me find what I need”-funktionen att få ett 
flertal relaterade frågor angående servrar för att ytterligare kunna specificera vilka egenskaper 
och krav som efterfrågas av den server som användaren söker. Systemet använder denna 
information för att skapa en sökning och filtrera bort samtliga alternativ som inte passar in på 
användarens krav. Denna information presenteras därefter på en ny sida. Detta är ett exempel 
på hur personaliseringsteknik kan användas för att anpassa innehållet baserat på aktuell 
information. Systemet noterar att användaren för tillfället läser om servrar och gör antagandet 
att man är intresserad av att specificera vilka kriterier som efterfrågas, såsom pris, 
kompatibilitet, märke osv., se figur 2. 
 
Andra metoder för personalisering som inkluderades i ”PersonalBook” var information om 
tidigare inköp och sparade inköpskorgar som var under behandling eller var på väg att 
beställas. 
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Figur 2. Skiss över: ”Help me find what i need”- verktyget. Detta verktyg är gjort för att 
underlätta för användaren att hitta de produkter eller tjänster han/hon söker efter.  Frågorna 
och de tillgängliga svaren (t.h.) baseras på vilken kategori som är expanderad. (t.v.). 
 
En sammanställning av de grunddrag som utvärderades: 
 

• Ett personligt ”min XXX [namn på företaget] sida” skapas för kunden där dennes 
användarinformation lagras. 

 
• Alla data som lagras kan ändras eller inspekteras av användaren när som helst. 
  
• Kunden kan skapa och använda en ”skräddarsydd” katalog på sidan som innehåller 

produkter som användaren antingen äger, eller är intresserad av. 
 
• Sidan kommer att utföra begränsande sökningar efter tillbehör och uppgraderingar 

som är kompatibla med produkter som är listade i kundens profil. 
 
• Implicita data och information används för att skapa en kundprofil.
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• Användaren har möjligheten att göra begränsade sökningar baserade på aktuella 
aktiviteter och profildata. 

 
• De sidor som visas är anpassade efter navigationsvägen. Detta medför att sidan 

minns tidigare sökresultat och presenterar passande tillbehör när användaren går 
från exempelvis ” Notebooks” till ”Desktops” i systemet. 

 
• Sidorna som visas är utformade att automatiskt anpassa vilket innehåll som visas 

genom att analysera icke-konstanta faktorer såsom uppkopplingshastighet. Som 
exempel visas inte stora bilder om systemet identifierar en 
låghastighetsuppkoppling. 

 
• Användaren ser populära produkter som andra kunder med liknande karaktäristika 

har köpt, relaterade till föremålet han/hon är på väg att köpa. 
 

• Kunden kan använda ”Help me find what I need”-funktionen som hjälp för att 
filtrera igenom produktval och göra köpbeslut. 

 
”PersonalBook” kan användas för att lätt hitta tillbehör och tjänster för produkter som 
användaren redan äger. Genom att välja en produkt han/hon äger från listan ”Products 
that I own” presenteras en översyn över alla kompatibla tillbehör. Tanken är att detta ska 
göra det lättare för användare att exempelvis hitta nya batterier för sin laptop. Genom att 
användaren väljer sin laptop ur listan av produkter får denne fram alla tänkbara 
kompatibla tillbehör som kan vara intressanta, därefter kan han/hon ytterligare specificera 
vilken kategori denne är intresserad av, genom att välja exempelvis ”Batterier” eller 
”Minne” ur det tillgängliga urvalet. För att hitta exempelvis nya batterier kan den 
kategorin väljas, alternativt kan användaren göra en begränsad sökning från sidan. Denna 
sökning kommer bara att göra en sökning bland kompatibla produkter och filtrerar bort 
alla produkter som inte är kompatibla med den valda produkten. Detta är adaptiv teknik 
som utnyttjar information som användaren själv bistått systemet med, något som inte är 
att förväxla med information som systemet själv härleder ur användarens beteende. Det 
finns en funktion som bygger på den funktionaliteten som aktiveras när man väljer en 
annan datorprodukt man äger, i detta fall kommer systemet att ”minnas” vad användaren 
nyligen varit intresserad av (batterier, minnen etc.) och föreslår denna kategori 
omedelbart då den nya produkten blir vald. Till skillnad från föregående funktionalitet 
använder systemet här inte information som användaren själv bidragit med utan nyttjar 
istället implicit information från användarens tidigare navigering för att påverka 
innehållet. 
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2.5 Implicit Vs Explicit  
Då det gällde olika sorter av informationsinsamlingstekniker visade det sig med tydlighet 
att det fanns en stor andel användare som upplevde implicit informationsinsamling som 
något negativt. Även om inte alla fann det vara en negativ aspekt fanns det många som 
tydligt visade på den åsikten, vilket gjorde det värt att notera. De involverade i studien 
spekulerade även i att den starka negativa attityden till detta system skulle kunna vara en 
viktig faktor som får användare att ge upp och avsluta affärerna med sidan, då det i vissa 
fall upplevs som att de inte har kontroll själva på hur e-kommerssidan samlar in och 
använder information om dem. Att användaren hade full tillgång och möjlighet att 
redigera, läsa och ändra sina personuppgifter var den i särklass viktigaste egenskapen hos 
en kommersiell webbsida, detta förklarar varför attityden gentemot okontrollerbar 
informationsinsamling i vissa fall var negativ. Det uttrycktes även en stark önskan att 
veta vilka, utöver de själva, som hade tillgång till att läsa och utnyttja informationen som 
de bifogat systemet. Det fanns en stark motsättning mot att information om intressen, mål 
och konsumtionsvanor samlades in implicit genom exempelvis navigeringsmönster som 
sparades i användarens profiler. Testpersonerna visade en kraftig önskan att bara explicit 
information lagrades av systemet eller ge dem möjlighet att få en förfrågan varje gång 
information ska lagras. De som testades visade en positiv inställning till ”Help me find 
what I need”-funktionen kanske just därför att man där hade möjligheten att välja om 
informationen som man angivit skulle sparas i den personliga profilen för framtida bruk. 
Många användare önskade ha möjligheter att själva bestämma delar av innehållet, vilket 
är ett klassiskt dilemma då detta sällan är förenligt med adaptivt innehåll, som istället 
baseras på att försöka förutse användarens beslut eller målsättningar. 
 
Både ”personalBook”-funktionen med tillhörande tjänster samt ”Help me find what I 
need” mottogs väl av testgrupperna. Funktionerna i ”personalBook” baserades ofta på 
självklara uppgifter som man själv angett i sin profil, vilket förmodligen var en av de 
viktigaste anledningarna till varför den uppskattades så mycket. Den ”extra” 
funktionaliteten, att den förutsatte att användaren var intresserad av att titta på samma 
tillbehörskategori för även nästa valda produkt, mottogs med delade åsikter och 
betraktades ofta med skepsis om att vara någon sorts marknadsföringsknep. Även efter att 
experimentledaren förklarat det bakomliggande resonemanget ansågs det, om än i något 
positivare ljus, fortfarande vara alldeles för svårt att skapa en tillfredställande 
implementering för att det skulle vara värt att försöka. ”Help me find what I need”-
funktionen möttes med desto större optimism och var en av de mest uppskattade 
funktionerna i systemet. Denna variant av implicit informationsinsamling använder sig av 
den information som visas exakt samtidigt, och gör det således lätt för användare att 
förstå hur systemet resonerar. Resultatet av de scenarion som testade dessa förhållanden 
kan sammanfattas som att det är en god idé att utnyttja aktuell eller nyligen genererad 
implicit information, medan det är svårt eller omöjligt att försöka nyttja tidigare 
information utan att det anses vara opassande eller irriterande. Något som förmodligen 
beror på att en användare ofta har skiftande mål mellan sina besök, och störs av att 
systemet gör inkorrekta antaganden. Som generell princip kan man föreställa sig att ju 
närmare i tiden informationen ligger desto större chans är det att den fortfarande 
överrensstämmer med användarens målsättningar. Ytterligare en komplikation som 
uppstår vid implicit informationsinsamling är att all information som lagras inte 
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nödvändigtvis är sådant som användaren verkligen är intresserad av. Till exempel om 
användaren spontant utforskade sidan efter nya produkter och dessa navigationsvägar 
registrerades som något användaren var intresserad av, skulle det skapa irritation om 
han/hon senare märkte att systemet sparat denna information. En tänkbar lösning som 
föreslås för att lösa detta problem är att användarna skulle ha möjligheten att vara 
anonyma under vissa sessioner på produktwebbplatsen för att undvika att irrelevant 
information lagras. 
 
En annan form av implicit teknik, som baserades på denna princip om att nyttja aktuella 
förhållanden för att påverka innehållet var en funktion för att minska belastningen vid 
låghastighetsuppkopplingar. Denna funktion var kapabel att identifiera långsamma 
uppkopplingar och anpassa innehållet igenom att filtrera bort minneskrävande material 
som bilder och animationer och ersätta dem med länkar till materialet istället. Även 
denna teknik mottogs med blandade åsikter, och många användare önskade att få en 
tydligare härledning om vad det var som skapade grunden för detta beteende. 
Förtydligande av funktionen och en mer förklarande länktext som upplyste användaren 
om att länken tagits bort eftersom sidan märkt av en långsam uppkoppling gjorde att den 
togs emot bättre i senare försök. 

 

2.6 Rekommendationssystem 
Det blir allt vanligare på webben sedan introduktionen av webbhandel att använda sig av 
rekommendationssystem som ger kunderna rekommendationer baserat på tidigare 
insamlade data. Detta är oftast en enkel process som använder en filtreringsprocess för att 
identifiera ett antal föremål som kan tänkas vara av intresse för användaren. Ett annat 
samlingsnamn på dessa funktioner är collaborative filtering just för att funktionen 
filtrerar bort innehåll som anses vara irrelevant eller ointressant för en specifik 
användare. Det är intressant att veta generellt vad de kvalitativa aspekterna av ett sådant 
system är för att kunna avgöra om det är en önskvärd funktion värd att implementera som 
en del av en kommersiell webbsida. Alpert et al. (2003) gör ett försök att utvärdera den 
upplevda kvalitén av dessa funktioner i sin prototypstudie och lät sina användare få 
tillgång till en sorts rekommendationssystem som presenterade andra tillbehör, produkter, 
och tjänster som andra konsumenter av den aktuella produkten hade köpt tidigare. Enligt 
återkopplingen från den studien visade det sig att denna enkla variant av ett 
rekommendationssystem inte rankades högt av användarna gentemot andra adaptiva 
funktioner. Anledningen till detta tycktes vara att få av de deltagande uppfattade detta 
som mer än ett simpelt försäljarknep. Dessutom hade samtliga deltagare i studien mycket 
klart beskrivna mål i testscenariona, vilket kan ha inverkat på det slutliga resultatet. 
Användarna hade erhållit tydliga instruktioner om uppgiften som skulle lösas och 
eftersom de hade fått till uppgift att inhandla specifika produkter till sitt företag fanns det 
förmodligen inget intresse hos dem att bli informerade om vad andra kunder införskaffat. 
Många tyckte även att det var förhastat att antaga att man skulle vara i behov av samma 
produkter som andra användare. En viktig notering är dock att användarna då de blev 
tillfrågade hade olika åsikter om denna typ av collaborative filtering beroende på vilken 
typ av e-kommerssida som de användes i, samt vilka produkter och målsättningar som 
gällde. Personer som deltog i studien ansåg det exempelvis vara fördelaktigt att veta vilka 
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böcker andra personer köpt från en e-bokhandel medan de ansåg att sådan information 
var ovidkommande då det gällde inköp av datorer och tillbehör. 
 

2.7 Egenskapsbaserade rekommendationssystem  
De oftast förekommande varianterna och mest framgångsrika tillämpningarna av detta 
system är de så kallade modellbaserade och användarbaserade systemen, och dessa 
brukas flitigt inom e-handel. Andra problem som uppstår vid användandet av dessa 
system är att man antingen måste basera sina rekommendationer på en befintlig modell 
eller en databas av sina användares inköp. Detta medför en rad komplikationer, för 
oavsett vilken av dessa modeller man väljer att ha som grund för sitt 
rekommendationssystem är man ändå tvungen att använda sig av en större befintlig 
informationsmängd för att kunna identifiera de bästa rekommendationerna för en viss 
kund. Detta medför att det inte är möjligt att göra effektiva rekommendationssystem 
inom många fält av e-handel, såsom elektronikhandel, databutiker, och liknande online 
försäljning, där det ständigt introduceras nya produkter och gamla produkter ersätts. Han 
& Karypis (2005), menar att detta är ett problem som kan undvikas genom att använda 
sig av något de kallar för en ”egenskapsbaserad” sökalgoritm. Istället för att basera sina 
rekommendationer på tidigare inköp och liknande produkter gör denna algoritm sitt urval 
genom att identifiera typiska egenskaper hos en produkt som användaren redan köpt. 
Därefter jämförs egenskaperna på denna produkt mot en databas som visar vilka andra 
produkter som varit attraktiva för andra kunder, baserat på vilka egenskaper som är 
likartade mellan den nu inhandlade produkten och produkter lagrade i databasen. Som 
typexempel i deras studie använder man sig av följande liknelse: 
 
Personer som köpte en TV med egenskaper som HDTV, Rear-project, HDMI input, och 
Built-in HDTV tuner, köpte även en DVD-spelare med egenskaper som Progressive scan 
Multiformat HDMI Output, 3D virtual surround sound. Genom att matcha produktens 
egenskaper mot varandra menar man att man kan undgå de problem som uppstår om man 
har en e-butik där produktutbudet är så pass varierande från dag till dag som i en 
datorbutik. 
 
För att testa denna egenskapsbaserade rekommendationsalgoritm implementerades den i 
prototypform, och testades på försökspersoner för att se om den medförde en förbättring 
gentemot andra rekommendationssystem av liknande modell. Efter testerna kunde man 
urskilja en anmärkningsvärd skillnad i effektivitet till den egenskapsbaserade algoritmens 
fördel, som visade sig vara nära 50 procent bättre än andra liknande system. I ett 
påföljande pilotprojekt konstaterade man även att de butiker som tillämpat den kunnat 
uppvisa en ökad omsättning på 75 procent inom loppet av två månader. Även om det är 
tveksamt att detta resultat uteslutande skulle bero på den nya prototypen var det ändå 
anmärkningsvärt att pilotprojekten visade sig vara så framgångsrika. 
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2.8 Rekommendationssystem och kundförtroende på webben  
En självklarhet då det gäller webbhandel är att företaget som driver en e-kommerssida 
kan förmedla ett förtroendeingivande intryck till sina potentiella kunder. Det är en 
grundförutsättning att en potentiell kund litar på företaget innan han/hon är villig att 
handla där. Detta är något som är genomgående viktigt för e-kommers, men i synnerhet 
viktigt för exempelvis rekommendationssystem, vars syfte är att vägleda kunden att göra 
det bästa möjliga inköpet. Ett rekommendationssystem tar mer eller mindre på sig ett 
liknande ansvar som en försäljare gör vid traditionell handel, och det är således väldigt 
skadligt för en e-butik ifall kunden tappar förtroendet för systemet som en följd av 
suboptimala eller ogenomtänkta rekommendationer. I ett flertal studier har man kunnat 
påvisa att en kunds tillit till ett sådant system är starkt relaterat till deras benägenhet att 
göra överföringar, handla produkter och återvända till butiken (Grabner-Kräuter & 
Kaluscha, 2003). 
 
Pu & Chen (2001) har utfört en undersökning om vilka faktorer som påverkar en kunds 
förtroende. De finner att även om ett rekommendationssystem inte är lika viktigt som 
andra faktorer, däribland säkerhet, leverensservice, personuppgiftshantering och butikens 
renommé, så är det fortfarande viktigt för användaren att det ger ett kompetent intryck 
och är kapabelt att kunna förklara och härleda sina rekommendationer på ett 
tillfredställande sätt. Trots att det inte är den enskilt viktigaste faktorn som bidrar till 
kundens förtroende för systemet, kan man ändå påvisa att det finns en stark korrelation 
mellan ett kompetent rekommendationssystem och en användares benägenhet att 
återvända. Detta betyder däremot inte nödvändigtvis att de väljer att handla där, men 
snarare använder de systemet för att göra informerade inköp. Artikelförfattarna 
konstaterar i sin diskussion att kunden med största sannolikhet kommer att söka sig runt 
på andra sidor efter samma produkt, men göra ytterligare jämförelser innan de fattar ett 
köpbeslut. 
 

2.9 Åldersgrupper och attityder till personaliseringssystem 
En viktig faktor att ta hänsyn till då det gäller användande av teknik och hemelektronik är 
hur stor skillnaden i attityder är mellan olika åldergrupper. För att undvika risken att man 
marknadsför sin sida till individer som ogärna använder den, kan det vara viktigt att se 
över studier som visar hur attityden gentemot personalisering skiljer sig beroende på 
ålder. I en sydafrikansk studie visar Hart (2008) på att det finns ett flertal faktorer som 
inverkar på varje specifik åldersgrupp. I Åldersgruppen 18 – 24 år finner han/hon ett 
oväntat lågt intresse för e-handel, vilket antingen kan bero på begränsade inkomster eller 
bristande erfarenhet av Internet. Åldersgruppen 25 – 34 har visat sig ha större intresse för 
e-handel vilket antas bero på god datavana och högre inkomster, samt att de ofta har 
tillgång till Internet via jobbet. Äldre åldersgrupper har visat sig vara mindre benägna att 
använda Internet för att handla, vilket tros bero på att de trots sina ekonomiska tillgångar 
inte har växt upp med datorer i samma utsträckning som de yngre åldersgrupperna. 
 
Resultatet av deras studie är en intressant notering, men därmed inte sagt att det går att 
översätta direkt till en svensk population, där man kan diskutera huruvida vi har mer 
datavana och bättre ekonomiska tillgångar, något som stöds av Wike & Horowitz (2007) 
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som 2007 klassificerat datoranvändandet i Sverige som högst i världen, där 82% av alla 
svenskar använder datorer antingen hemma eller på jobbet.    
  
Däremot visar resultatet av Harts studie på att trots rädslan för integritetsintrång och att 
de uppgifter man förser personaliseringssystemet med missbrukas för spam, anses 
fördelarna med webbhandel genomgående vara något positivt, trots riskerna. Alla 
åldersgrupper som undersöktes visade intresse för anpassningsbara system och ansåg att 
det gynnade dem, men oftast var de mer bekväma med att ge sina uppgifter explicit hellre 
än implicit. Tillgången och användningen av Internet varierar kraftigt mellan 
åldersgrupperna och det gör även utsträckningen och typen av e-handel. 
 

2.10 Design av förtroendeingivande rekommendationssystem 
En viktig faktor som framkom under studien av Pu & Chen (2006) var att systemets 
förmåga att förklara och härleda sina rekommendationer hade en positiv inverkan på 
användarens tillit till webbsidan. För att kontrollera dessa iakttagelser valde de att 
designa två varianter av ett rekommendationssystem, där vart och ett presenterade sina 
rekommendationer för användaren på olika sätt. Det ena gränssnittet var baserat på en 
organisation av rekommenderade alternativ, medan det andra presenterade en förklaring 
till urvalet. En demonstration av gränssnittsdesignen som implementerades för de båda 
alternativen går att se i figur 3 och figur 4. Notera dock att detta inte är de original som 
Pu & Chen utformade, utan förslag på hur liknande funktionalitet skulle kunna användas 
på Microshops produktwebbsida. 
  
I de försök som Pu & Chen utförde fann man att det förklaringsbaserade gränssnittet inte 
var beroende av särskilt ingående eller målande förklaringar, det bidrog inte till 
gränssnittet effektivitet, utan istället fann man att dessa faktorer varierade i vikt beroende 
på vilken produktdomän det rörde sig om. Man kunde konstatera att användare och 
potentiella kunder föredrog korta och koncisa förklaringar då det rörde sig om produkter 
som ansågs vara belagda med en lägre riskfaktor, såsom böcker och filmer, medan man 
vid mer ingående risker, finansiella och/eller emotionella såsom vid köp av hus och bilar 
förväntade sig användarna en mer detaljerad och utförlig förklaring. Utbildningsbakgrund 
tycktes vara en stor faktor i hur pass mycket information användaren önskade få 
presenterad för sig.  
 
Resultatet av studien gjorde att man kunde identifiera och härleda fem typiska 
designprinciper som kan användas som riktlinjer vid utformning av ett 
rekommendationssystem. 
  

1. Kategorisera rekommendationer utifrån deras ”trade-off” egenskaper i förhållande 
till huvudkandidaten. (Andra storlekar, andra priser o.s.v) 

2. Föreslå förbättringar och kompromisser i kategorititlarna genom att använda 
vardagligt skriftspråk. Undvik att ange 5 eller fler ”trade-off”-egenskaper för att 
minska överflödig information och förhindra onödig arbetsbörda. 

3. Undvik överflödiga produktindelningar som kategorier, och försök istället 
särskilja kategorier i termer av deras titlar och rekommendationer. 

4. Ta endast med produkter som går att få tag på som rekommendationer. 
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5. Ranka rekommendationer inom varje kategori baserade på deras skillnader, 
snarare än likheter. 

 
Figur 3. Det förklaringsbaserade gränssnittet. Samtliga rekommendationer har en 
”varför” länk som kan användas för att få en härledning till varför produkten 
rekommenderas. Bilden är en demonstration av designmetodik föreslagen av Pu & Chen. 
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Figur 4. Det organisationsbaserade gränssnittet. I det här gränssnittet presenteras 
samtliga rekommendationer enligt en tydlig organisation. Bilden är en demonstration av 
designmetodik föreslagen av Pu & Chen. 
 
 
De flesta användarna i studien av Pu & Chen ansåg att det organisationsbaserade 
gränssnittet var mer bekvämt att använda och ansåg det vara ett mer effektivt sätt att göra 
produktjämförelser på. Den genomsnittliga uppfattningen om systemets kompetens var 
även den högre i fallet med det organisatoriska gränssnittet snarare än vad det som enbart 
använde sig av ett ”why”-baserat gränssnitt. En av de mest anmärkningsvärda fördelarna 
med det organisationsbaserade systemet var den positiva inverkan det hade på användares 
benägenhet att återvända till agenten i framtiden. 
 
En viss minskning i kognitiv arbetskostnad kunde uppmätas då användaren interagerade 
med systemet och konstaterades vara signifikant lägre. Sammantaget visade studien att 
den uppfattade kompetensen av ett system är högst korrelaterat till användarens tillit, 
benägenheten att återvända, samt minskad kognitiv arbetsbelastning. Således är det 
rimligt att dra slutsatsen att förklaringsbaserade rekommendationssystem är de som har 
högst potential att skapa tillit för ett systems kompetens hos användaren (Pu & Chen, 
2006). 
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2.11 Sammanfattning  
För att designa framgångsrika portaler för webbhandel finns det ett flertal viktiga 
designprinciper som måste överses. ”Information scent” är en viktig princip som bör 
beaktas för att undvika att användaren ska känna sig vilsen eller hamnar i ett tillstånd där 
han/hon inte vet hur han/hon ska gå vidare. Genom att alltid ge tydliga indikationer över 
vad man kan förvänta sig hitta i varje kategori eller under varje länk kan sådana problem 
undvikas. Designprinciper om informationsdjup och informationsbredd gäller 
fortfarande, men vikten av att använda dem ökar eftersom kommersiella webbsidor, 
såsom webbutiker, kräver vissa kompromisser då det finns mycket innehåll som ska 
innefattas av strukturen. För att tillfredställa användaren bör man lägga stor vikt vid att 
konsultera regler för upplevelsedesign. Förutom de mer generella reglerna kan man även 
dela in användare i stereotypgrupper, och använda denna indelning för att förutse 
individuella behov utifrån analys av grupptillhörighet. Denna information kan därefter 
användas för att applicera stereotypanpassade designprinciper. 
  
Vad gäller personligt anpassade funktioner kan man tydligt se ett urval av funktioner som 
användare av webbsidor uppskattar och använder sig av. I de flesta fall finner dock 
användare att alla former av implicit informationsinsamling är påtagligt besvärande, med 
några få undantag. Det finns ingenting som är så viktigt för en användare som att känna 
att han/hon har kontroll över systemet, något som går direkt stick i stäv med ett implicit 
system som baserar sitt adaptiva innehåll på osynliga faktorer såsom tidigare 
navigationsvägar eller webbläsarhistorik. Undantag gäller dock för implicit information 
som insamlats så pass nyligt att det är självklart för användaren var den kommer ifrån.  
Rekommendationssystem är en vanlig tillämpning av adaptiva webbsidor, och 
designprinciper som är viktiga för att utforma en adaptiv webbsida, är även viktiga vid 
skapandet av ett rekommendationssystem. Oftast finner användare att ett system som 
rekommenderar produkter baserat på sitt eget eller andras beteende är irriterande eller 
avfärdas som ett marknadsföringstrick. Detta går dock att motverka om man kan ge 
intrycket av ett kompetent rekommendationssystem som är kapabelt att härleda och 
förklara varför det gör sina rekommendationer. Detta är en mycket viktig slutsats för 
design av sådana system, som förmodligen går att dra nytta av även i andra delar där man 
implementerar adaptivt innehåll. Vidare finner man att dessa härledningar inte 
nödvändigtvis behöver vara särskilt omfattande, beroende på den potentiella ekonomiska 
eller emotionella risk kunden löper vid inköpet. Det räcker med mindre ingående 
förklaringar för mindre inköp. Ett system som direkt klargör dessa härledningar som 
potentiella trade-offs visade sig vara det mest effektiva. 
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3. Metod 
 

3.1 Projektmallen LIPS 
Projektmallen för föreliggande arbete är inspirerad av LIPS-modellen (Svensson & 
Krysander, 2003) för projekt mot beställare. Denna modell är ett passande sätt för att 
skapa projektstruktur för ett iterativt utvecklingsprojekt. Grundtanken med modellen är 
att man identifierar ett antal milstolpar som är viktiga händelser under projektets gång, 
och planerar in dem i ett tidsschema, där man genom ett antal beslutspunkter samarbetar 
med produktbeställaren för att bestämma inriktningen för projektet. Den ursprungliga 
LIPS modellen är indelad i tre steg, varav det första är utredande och det andra är 
designarbete och implementering, och det sista har att göra med utvärdering av projekt. I 
det aktuella projektet för Microshop är egentligen denna indelning överflödig, däremot 
har idén med milstolpar och beslutspunkter använts inledningsvis i arbetet för att skapa 
en arbetsplan i början av projektet. Anledningen till detta är att projektet inledningsvis 
inte hade självklara riktlinjer för vad som skulle produceras, och milstolpar användes för 
att identifiera viktiga händelser i projektet och för att planera in viktiga beslutspunkter 
där beställare och leverantör kommunicerar med varandra och fattar beslut om projektets 
fortsatta inriktning. Beslutspunkterna fungerar även som en metod för att säkerställa att 
det resultat som levereras överrensstämmer med beställarens förväntningar och behov. 
   

3.2 ”Quick and dirty”  
Större delen av datainsamlingen under projektet tillämpar en utvärderingsparadigm som 
kallas ”Quick and Dirty” vilket mer eller mindre innebär att det sker en fortlöpande 
process där återkoppling samlas in vid många tillfällen genom att pröva det utformade 
materialet ofta. Att på detta sätt ständigt pröva en design mot potentiella användare 
innebär att man har större möjligheter att tidigt identifiera och eliminera 
tillkortakommanden, vilket gör att man kan utforma designen successivt under en 
fortlöpande process. Denna princip tillämpas mestadels under utformningen av 
användartesterna, där det sker ett flertal ”Quick and Dirty”-sessioner i olika former innan 
användartestet är färdigställt. De mest påtagliga är de expertintervjuer och pilottester som 
skett fortlöpande under utvecklingen. Den mest karakteristiska egenskapen med att 
använda ”Quick and Dirty” som arbetsmetod i sådana tester är att de inte är lika 
strukturerade som mer utförliga arbetsmetoder, och sällan utförs på mer än en deltagare 
(Preece, 2002).  
 

3.3 Prediktiv expertutvärdering  
En prediktiv expertutvärdering utförs av en person med ämnesspecifik kompetens, vilket 
i detta fall innebär tidigare erfarenhet av gränssnittsdesign. Denne expert har som uppgift 
att gå igenom hela systemet och försöka identifiera möjlig problematik utifrån sin egen 
designerfarenhet och kompetens. Arbetsmetoden går ut på att experten försöker att 
förutse vilka eventuella komplikationer en förväntad användare skulle stöta på då denne 
brukar systemet, vilket fungerar som alternativ till att testa den på riktiga användare. 
Utvärderingsparadigmen förutsätter givetvis att experten är kompetent inom det 
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relaterade området och att dennes föreställningar om den förväntade användaren stämmer 
så pass väl att utvärderingens resultat kan tillämpas som om den testats av riktiga 
användare. Metoden skapar snabb återkoppling, som kan användas eller elimineras innan 
påföljande delar produceras. Under projektet användes expertutvärdering vid två separata 
tillfällen. Den första gången utfördes den som en metod att hitta designkomplikationer i 
det befintliga gränssnittet, vilket sedan gav underlag för att bestämma vilka delar som 
testades i användbarhetsstudien. Andra gången utfördes en expertutvärdering för att få 
återkoppling på utformningen av användartestet innan de skarpa användartesterna 
påbörjas. I det senare fallet kan diskuteras om det fortfarande rör sig om en prediktiv 
expertutvärdering då återkopplingen inte nödvändigtvis baseras på förväntat 
användarbeteende utan även på generell expertkunskap om användartester. 
 
Syftet med den första prediktiva expertutvärderingen var att utvärdera själva gränssnittet. 
Experten använder sig av en arbetsmetod liknande heuristisk expertutvärdering (Preece et 
al., 2002), där experten efter att ha introducerats till uppgiften traverserar gränssnittet i 
två omgångar. I den första omgången undersöks mer strukturella egenskaper, medan det i 
den andra sker en utvärdering av användbarhetsaspekter. Den första omgången sker 
vanligtvis utan att experten följer någon förutbestämd struktur. I detta projekt inleddes 
den första omgången dock med en överblick över funktioner och menyer på den första 
sidan, vilket är en metod som föreslås av Krug (2001), och har som syfte att utvärdera 
den visuella och strukturella uppbyggnaden i gränssnittet för att se om det finns 
uppenbara svagheter. Den andra omgången tillämpade heuristikregler för 
designutvärdering av hemsidor skapade av Preece (2000) och även generella 
designprinciper som föreslås av Norman (1998) för att utvärdera systemets användbarhet. 
Den andra expertutvärderingen utförs i samband med användartestet och använder en 
arbetsmetod som kallas ”walktrough” (Preece et al., 2002), en metod där experten går 
igenom testet som en vanlig försöksdeltagare och sedan bedömer svagheter utifrån 
implicit kunskap. I detta fall troligen i form av tidigare designkompetens och personlig 
erfarenhet. 
 

3.4 Individuella intervjuer  
Ett flertal individuella intervjuer genomfördes under projektets gång. Denna metod 
används huvudsakligen för att få en djupare förståelse för de personer som använder sig 
av ett system och få insikt i attityder, tidigare erfarenhet och eventuella önskemål. 
Individuella intervjuer medför även ett tillfälle att dokumentera tidig respons på nya 
koncept och applikationer, vilket kan användas för att mäta intresse och behov av sådan 
funktionalitet. Metoden innebär att man talar med användare en åt gången i cirka 30 
minuter, antingen ansikte mot ansikte eller över något annat kommunikationsmedel. Till 
skillnad från användbarhetsstudier sker individuella intervjuer inte i den aktuella 
kontexten av produktwebbplatsen, och de snarare är avsedda att kartlägga beteendet och 
inställningen till e-handel hos potentiella användare. 
  
I det här projektet fungerade intervjuerna som ett sätt att rikta in användarstudien för att 
få ett mer relevant resultat. Målsättningen var att intervjuerna skulle göra det möjligt att 
urskilja tydliga trender eller komplikationer med e-kommerssidor och styra resten av 
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användarstudien att antingen utesluta de komplikationer som är självklara, eller utforma 
studien att behandla dessa delar på en djupare nivå. 
 
3.5 Design av användartestet – D.E.C.I.D.E  
Användbarhetsstudiens målsättning baseras på resultaten av fokusstudien, vilket är 
sammanställningen av resultaten från teoristudien, de individuella intervjuerna samt 
sammanfattningen av den prediktiva expertutvärderingen. Dessa målsättningar var skilda 
från de övergripande målsättningarna för hela projektet eftersom de specifikt definierar 
målet med användarstudien och inte för projektet som helhet. Utformningen av 
användbarhetstestet följer en modell som kallas ”D.E.C.I.D.E” för att identifiera de 
viktigaste aspekterna att ta hänsyn till under utformningen av användartestet. 
 
Hur detta test konstrueras baseras främst på den information som erhållits i den teoretiska 
delen, medan riktlinjerna för vad som tas upp använder övriga delar av fokusstudien, och 
de målsättningar som identifierats i ”D.E.C.I.D.E”-mallen för att formulera relevanta 
testpunkter. Användartesten är i huvudsak avsedda att samla in kvalitativ data från 
deltagare, men även vissa kvantitativa aspekter är av intresse. Strategin för 
användartesterna formuleras enligt ”D.E.C.I.D.E”-mallen (Preece, 2002). Denna mall 
utgör ett praktiskt ramverk för användbarhetsstudier, och gör att användartesterna drivs 
av klara målsättningar och relevanta frågor. Namnet på modellen är förkortningen av de 
olika steg som modellen innefattar. 
 

1. Determine the goals. Här bedöms de övergripande målen för användartestet, vem 
eller vilka testet är avsett för. Dessa målsättningar är avsedda att vara en riktlinje 
för hela testet och att klargöra detta i ett tidigt skede är viktigt. Hur målet 
definieras är avgörande för vilken utvärderingsmetod som är mest lämplig att 
användas. 

 
2. Explore the questions. En översikt över de frågor som finns i användartestet och 

hur frågor bör formuleras för att vara relevanta för de eftersträvade målen. 
Generella frågor delas upp i mer specifika underfrågor som sedan kan specificeras 
ytterligare beroende på hur lätta resultaten är att utvärdera. 

 
3. Choose the evaluation paradigm and techniques. Här sker valet av testmetod 

utifrån de målsättningar och frågeställningar som identifierats. Överväganden 
måste göras ifall det visar sig att den testmetod som är optimal för studien inte går 
att utföra som en följd av bristande resurser.  

 
4. Identify practical issues. Det är viktigt att fastslå vilken eller vilka testmetoder 

som ska användas innan testet för att undvika praktiska komplikationer under 
utförandet. Ytterligare en aspekt i det här steget är att identifiera och bestämma 
önskvärda egenskaper hos försöksdeltagare. Detta inkluderar ett flertal aspekter 
som exempelvis kompetensnivå, erfarenhet, eller att de tillhör en 
populationsgrupp för vilken projektet är relevant. Detta är viktigt att ta upp 
eftersom det behövs en strategi för att kunna genomföra en sållningsprocess av 
tänkbara försöksdeltagare. Något som kan ske genom intervjufrågor eller 



 

  26 

frågeformulär, men det är viktigt att fastslå tidigt vilken sorts användare som är 
intressanta för studien då det kommer att påverka utformningen av 
utvärderingsmetoden. I detta steg är det även viktigt att ta hänsyn till material, 
resurser och lokaler som finns tillgängliga för studien då det kan vara en 
begränsande faktor. Schema eller tidsbegränsningar kan också vara en påverkande 
element om det finns sådana faktorer att ta hänsyn till. Man bör även se över 
vilken expertisnivå som finns tillgänglig för projektet samt om 
kompetenstillgången för testet är tillfredställande. Detta inkluderar tillgången till 
experter för att göra eventuella expertutvärderingar.     

 
5. Decide how to deal with ethical issues. I detta steg sker utvärdering av etiska 

aspekter. Denna punkt är särskilt viktigt då användartestet som ska utföras 
involverar mänskliga försöksdeltagare. Genom att analysera etiska aspekter och 
kartlägga möjliga risker för de involverade kan man planera åtgärder för att 
skydda deltagarnas privatliv och personuppgifter. Ett mycket viktigt steg eftersom 
det är viktigt att respektera användarnas privatliv och inte missbruka deras 
förtroende under testet. Även en analys av vilken information som ges till 
deltagarna under studien utförs. Mycket av informationen som samlas in i det här 
steget påverkar formuleringen av testet och eventuella skriftliga avtal mellan 
försöksdeltagare och försöksledare.  

 
6. Evaluate, interpret and represent. Här identifierar man frågeställningar kring 

resultaten. Hur data i användartesten ska dokumenteras eller mätas och hur 
resultaten av användartestet ska presenteras. Även frågeställningar om hur de data 
man samlar in ska presenteras, samt om den är lämplig att presenteras. Då det 
gäller kvalitativa studier är det även viktigt att se över hur den informationen 
analyseras och representeras. Bland annat analyseras studiens pålitlighet, det vill 
säga huruvida studien går att återskapa ifall ytterligare en studie gjordes med 
tillgång till samma tekniker och förutsättningar. Ytterligare en viktig faktor som 
analyseras i denna del är experimentets validitet vilket har att göra med hur väl 
resultaten av studien relaterar till det satta målet för användartesten och projektet. 
Detta gäller för testet i sig själv, men även hur testet genomförs påverkar 
validiteten. En relevant faktor som påverkar validiteten är bias, vilket är hur 
resultaten av studien påverkas. Detta kan uppstå då försöksledare konsekvent 
missar viktig information under ett flertal användartest. Denna problematik 
uppstår främst när observatörer eller experter är selektiva med vilka data som de 
samlar in under pågående test. Det finns även en risk att försöksledaren påverkar 
en försöksdeltagare indirekt genom ansiktsuttryck eller med vad de säger. Det är 
viktigt att ta hänsyn till denna problematik då studien utformas, eftersom det 
minskar risken att väsentlig data exkluderas som ett resultat av bias.  

 
Dessa testpunkter kommer därefter att användas som ett primärt testdokument och 
appliceras i form av ett primärt testmanus på vilket man kan bedriva pilottester för den 
slutliga utformningen av användartestet.  
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3.6 Pilottester  
Pilottesterna används som en metodik för att utföra kvalitetskontroll av materialet och 
proceduren i användbarhetstestet medan det utformades. Sammanlagt utfördes tre 
pilottester under projektet, och metodiken varierade mellan dem beroende på syftet. 
  

Pilottest 1. Det första pilottestet utfördes i syfte att pröva själva 
utvärderingsmetoden, samt för att identifiera tidiga problem med testmetoden. 
Genom att utföra ett tidigt pilottest av en användarstudie kan man även få insikt i 
om de data som studien producerar kommer att vara av relevans för projektet.  

 
Pilottest 2. Det andra pilottestet utfördes på det färdiga användartestet, och var 
konstruerat för att utvärdera komplikationer med testmaterialet, testmiljön och 
dokumentationsmetoden. Detta test var utformat som en vanlig session av 
användbarhetstestet, med skillnaden att försöksledaren även dokumenterade 
intressant återkoppling om själva testet. 

 
Expertutvärdering som pilottest. Som ytterligare ett sätt att utvärdera 
användartestets kvalitet utfördes en expertanalys efter att pilottesterna var 
avklarade. Genom att låta en expert på användartester se över det slutliga 
användbarhetstestets utformning på detaljnivå kan värdefull återkoppling 
dokumenteras. Vilket tillsammans med expertutvärderingen och återkopplingen i 
pilottesterna sedan användes för framställning av en slutlig version av 
användbarhetstestet.  

 
3.7 Användbarhetstestet  
Som huvudsaklig metod för att utvärdera den befintliga designen av webbplatsen samt 
efterfrågan och behovet av nya adaptiva funktioner användes ett användbarhetstest. Detta 
test skapades utifrån riktlinjerna som identifierats i D.E.C.I.D.E-mallen. Innehållet i 
studien konstruerades utifrån resultat och återkoppling från de tidigare delarna av 
projektet, det vill säga de individuella intervjuerna, expertutvärderingen, expertintervjun, 
och pilottesterna.  
 
Själva användbarhetstestet utfördes i form av en serie av observerade användartester, i 
vilka en försöksledare övervakar och dokumenterar en försöksdeltagares arbete i ett 
system för att kunna identifiera eventuell problematik. Dessa observerade användartester 
utförs utifrån en fast struktur och samma test repeteras för ett flertal försöksdeltagare. Ett 
sådant testtillfälle kallas för en ”session”, och användbarhetsstudien består av ett flertal 
sessioner eftersom det ökar möjligheten att identifiera problematiska element i systemet. 
Samtliga tester är av kvalitativ natur och sessionerna spelas in och dokumenteras.  
 
Användbarhetsstudiens syfte var att identifiera problematik i den nuvarande 
produktwebbplatsens design, och således komplettera resultatet av expertutvärderingen.  
Det fanns även en avsikt att undersöka behov för den nya funktionaliteten som 
specificerats i visionsdokumentet, se appendix 1. Detta var väsentligt eftersom det inte 
funnits någon anledning att introducera nya applikationer eller interaktiva funktioner om 
det vid introduktion i det befintliga gränssnittet bara skulle medföra ytterligare kognitiv 
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belastning. Det huvudsakliga syftet var att genom en serie kvalitativa användartester testa 
vilka delar av det ursprungliga visionsdokumentet som borde prioriteras framför andra. 
Dessutom gav användbarhetsstudien en möjlighet att applicera och pröva de teorier och 
koncept som introducerats i teoridelen i den relevanta kontexten av Microshops 
produktwebb. 
 
När användbarhetsstudien var avklarad sammanställdes ett resultatdokument, se appendix 
11, som tillsammans med expertutvärderingen fungerade som en punktlista över 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla projektets målsättningar. Dessa användes sedan för 
att skapa designförslag över hur de målsättningar som identifierats i visionsdokumentet 
kan implementeras i produktwebben. 
 

4. Genomförande 
 
I denna del kommer en redogörelse för projektets genomförande. Beskrivningen för de 
olika momenten i detta avsnitt är utformade så att det ska ge möjlighet att återskapa 
projektets arbetsstruktur. De olika delmomenten som finns redovisade nedan står däremot 
inte i kronologisk ordning, så för att förtydliga arbetsprocessen medföljer här en kort 
redogörelse.  
 
Efter att det inledande visionsdokumentet formulerats användes detta för att bestämma 
inriktningen för teoristudien. Denna utfördes inte parallellt med någon av de övriga 
delarna av projektet och gav tillgång till omfattande studier i ämnet, vilket gjorde att 
omfattningen av de senare användartesterna kunde reduceras avsevärt. Resterande delar 
av detta avsnitt behandlar utformningen och genomförandet av användartestet, som 
skapades utifrån resultaten av en serie intervjuer och expertutvärderingar. Allt eftersom 
användartestet utformades gjordes även ett antal pilottester för att kontrollera att studien 
skulle producera väsentliga resultat. Genomförandet av själva användartestet skedde i 
form av ett användbarhetstest, och processen finns noggrant dokumenterad i appendix 6 -
12. Slutligen finns ett kort avsnitt om designprocessen, som beskriver hur återkopplingen 
från teoristudien och användartesterna omsattes i designförslag. 
 
I somliga fall så frångicks arbetsmetoden från standardutförandet, och i dessa fall finns 
detta redovisat i den aktuella kontexten. 
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4.1 Visionsdokument  
Målsättningarna för projektet formulerades utifrån intervjuprotokollet från en intervju 
med Microshops VD Jonas Hellström. Detta skedde under ett 45-minuters möte där 
riktlinjerna för projektet lades upp och ett antal generella målsättningar specificerades i 
punktform. Dessa dokumenterades i form av visionsdokumentet bifogat i appendix 1, 
som användes som en referenspunkt med projektbeställaren. Efter att visionsdokumentet 
blivit godkänt av projektbeställaren blev innehållspunkterna satta som konkreta 
målsättningar. 

4.2 Genomförande av teoristudie  
Det främsta syftet med teoristudien var att kartlägga det aktuella ämnesområdet innan 
projektet började. Motivet bakom att genomföra teoristudien innan övriga delar av 
projektet var att ett grundligt förarbete förväntades minska behovet och omfattningen av 
senare användartester avsevärt. Genom att utföra teoristudien innan resten av projektet 
kunde innehållet i de efterföljande användartesterna anpassas för att täcka områden där 
teoretiskt informationsunderlag saknades. 
 
4.3 Individuella intervjuer.  
Sammanlagt gjordes det tre intervjuer, vilka samtliga var formulerade som en rad öppna 
frågeställningar. De som intervjuades fick svara på ett antal frågor från frågeformuläret i 
appendix 2 för att på förhand undersöka deras datorvana, samt om och i vilken 
utsträckning de handlade över Internet. Detta var en kontrollmetod för att försäkra att 
intervjuerna skulle producera väsentliga resultat för projektet. Vid bekräftelse att en 
intervjukandidat hade tillräcklig datorvana och besatt adekvat erfarenhet av datorer och 
internethandel kunde intervjuerna påbörjas. De tre intervjuerna var olika utformade då 
syftet varierade mellan dem. 
  

Intervju 1. Den första intervjun var avsedd att dokumentera intryck av en van 
användares personliga intryck av att handla över nätet kontra att handla över disk. 
Intervjudeltagaren fick besvara ett antal frågor och även ge förslag på vanliga 
komplikationer och lösningar eller lösningsstrategier. I en senare del av intervjun 
kunde intervjudeltagaren ge kommentarer på hur de applikationer som projektet 
föreslog skulle kunna hjälpa handel över nätet.  

 
Intervju 2. Den andra intervjun utfördes i samband med den första pilotstudien 
men var uppbyggd på samma sätt som den första intervjun. Personen fick svara på 
en serie enkla frågor om att handla teknik över internet, men hade till skillnad från 
den andra intervjudeltagaren tillgång till den befintliga produktwebben, och kunde 
således knyta sina svar till den kontexten.  

 
Intervju 3.  Den tredje intervjun var i stort sett helt annorlunda från de två första 
då den var formulerad utifrån förutsättningen att intervjudeltagaren var en 
designer för interaktiva supportapplikationer. Samtliga intervjufrågor i den sista 
intervjun berörde supportsystem för datorer och teknikprodukter. Intervjutillfället 
skedde på överenskommen tid och ställdes från ett förskrivet manus av ett flertal 
öppna frågor. Manus finns bifogat som appendix 3.    
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I samtliga intervjuer var manus mest avsett att fungera som generella riktlinjer, och 
deltagarna uppmuntrades att tala fritt om sina erfarenheter medan intervjuledaren försökte 
anteckna sådant som kunde vara intressant för projektet. Detta gällde i synnerhet i 
expertintervjun om supportsystem, där det var svårare att skriva ett specifikt manus innan 
själva intervjun. Detta berodde till stor del på att det var ett mer avgränsat intervjuämne, 
vilket gjorde det svårare att identifiera relevanta problem och formulera väsentliga 
frågeställningar utan tidigare efterforskningar på området. 
 

4.4 Expertutvärdering.  
Syftet med den prediktiva expertutvärderingen var att få en bra uppskattning om vilka 
eventuella problem som fanns i den befintliga designen, för att på så vis identifiera vilka 
delar i gränssnittet som behövde förbättras innan fler interaktiva funktioner 
introducerades. Expertutvärderingen utfördes av en expert som successivt navigerade sig 
genom gränssnittet och gjorde noteringar där tänkbara risker för komplikationer kunde 
identifierades med hjälp av heuristikregler eller designprinciper. Experten satte sig 
framför en dator med produktwebbplatsen och navigerade genom gränssnittet i två 
omgångar där den första kartlade interaktionsflödet och produktwebbplatsens 
utsträckning, medan den andra fokuserade mer på enstaka interaktionsmoment för att 
hitta problem i användbarheten. Den första inleddes med en överblick av systemet och 
fortsatte med att experten utförde en lång serie egenkomponerade uppgifter för att 
undersöka systemets totala omfattning och få en överblick över de funktioner som fanns 
tillgängliga. Denna del tog cirka 25 minuter. Den andra inspektionen utfördes som en 
lång serie tänkta uppgifter, som i princip var formulerade som en inköpslista för att 
simulera realistiskt användande. Uppgifterna varierades genom att successivt introducera 
mer specifika krav på tillverkare eller pris. För att identifiera möjlig problematik med 
användbarheten användes förslag från Preece (2002, sid 415 - 416) som riktlinjer för 
design för heuristik på nätet och generella designriktlinjer från Norman (1998) som 
referenser under utvärderingen. Den andra delen tog cirka 40 minuter att avklara, och då 
båda delar var avklarade sammanfattades den identifierade designproblematiken i den 
punklista som finns bifogad i appendix 4. Den första inspektionen i vilken 
interaktionsmöjligheter med systemet utforskades och kartlades, kom senare att bli en 
utgångspunkt för att bestämma vilka uppgifter som skulle vara med i användbarhetstestet. 
 

4.5 Genomförande av Pilotstudier 
Under projektet gjordes sammanlagt två pilotstudier, en på det preliminära 
användartestet, och ett på det slutliga användartestet. För att ha en referenspunkt om 
personernas datorvana fick deltagarna, innan de intervjuades, fylla i ett frågeformulär för 
att bekräfta deras datorvana. Den första pilotstudien genomfördes på en laptop med 
internetanslutning, testpersonen fick ett antal nedskrivna uppgifter där denne skulle köpa 
eller hitta något genom att navigera sig fram genom gränssnittet. Majoriteten av de 
formulerade frågorna var i form av detaljerade uppmaningar utan scenariokontext, såsom 
exempelvis ”Hitta en laptop mellan 4700 och 6000 kronor”, medan vissa uppgifter var 
medvetet mer individuellt anpassade för att ge en mer realistisk kontext. Ett exempel på 
denna uppgift var att försöksledaren tillfrågade dem om det fanns något specifikt de var 
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intresserade att köpa, och som de trodde fanns tillgänglig på produktwebbplatsen. De 
uppmanades därefter att välja en ungefärlig prisklass och sedan försöka köpa produkten 
genom att använda sig av gränssnittet. I samtliga uppgifter uppmanades 
försöksdeltagaren att hålla en löpande monolog, samtidigt som försöksobservatören såg 
interaktionen med gränssnittet på samma skärm.  
Den andra pilotstudien gjordes på plats i den iordningställda testlokal som även skulle 
användas för de riktiga användartesterna. Denna gång kördes testet med videoinspelning, 
samt med färdiga versioner av manus, uppgifter och intervjufrågor för att testa 
användartestet i sin helhet. 
 
Ytterligare en variant av pilottest gjordes i form av en intervju med en civilingenjör i 
interaktionsdesign för återkoppling på testets utformning. Denna intervju var cirka 45 
minuter och var även den utformad att senare kunna användas som en expertutvärdering.     
 

4.6 Användbarhetsstudiens design  
En strategi för användartestet skapas utifrån riktlinjer från Preece (2002). Denna används 
för att kartlägga vilka relevanta data som kan samlas in vid en användartest och gör att 
användarstudien drivs av klara målsättningar och passande frågor. I appendix 5 finns den 
mall för strategin som användes, där potentiella kvalitativa och kvantitativa aspekter av 
olika testdimensioner identifieras. 
 
För enkelhetens skull kategoriserades underfrågorna för studien in i om de var avsedda 
att samla in kvantitativa eller kvalitativa data, något som avviker i utförande från den 
ursprungliga ”D.E.C.I.D.E”-mallen. 
 

4.7 Genomförande av användarstudier  
Användartestet planeras utifrån rekommendationer som föreslås av Krug (2001). Enligt 
rekommendation bör användartest av gränssnitt optimalt utföras på sex deltagare, för att 
försäkra sig om att studien lyckas identifiera majoriteten av de befintliga problemen. För 
att arbeta med marginal bokades åtta deltagare in att genomföra studien, där minst sju 
fullföljda sessioner sattes som krav för att användbarhetsstudien skulle anses avklarad.  
Den åttonde deltagaren var avsatt som reserv ifall någon av de övriga sessionerna avbröts 
eller ifall någon session producerade oanvändbara resultat. Under projektets gång fanns 
tillgång till specifika lokaler avsedda för användartester, vilket gjorde att alla 
användartester kunde utföras på samma plats i en iordningställd testlokal. Förutom 
försöksdeltagaren närvarade en försöksledare, som även fungerade som observatör under 
testsessionen. Försöksdeltagaren blev ledd in i rummet och uppmanades att sitta ner 
framför en dator där produktwebben visades. För att undvika avvikelser mellan 
sessionerna använde försöksledaren en nedskriven checklista som var konsekvent genom 
samtliga användartester, se appendix 6. Sessionen började med att försökspersonen 
välkomnades och försöksledaren/observatören läste introduktionsmanuset i appendix 7. 
Manuset inkluderade ett frågeformulär som användes för att utreda försöksdeltagarens 
datorvana, se appendix 2. 
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I de fall där försöksdeltagaren ansågs kvalificerad att deltaga i användarstudien, blev 
denne erbjuden en förfriskning i form av något att dricka samtidigt som försöksledaren 
läste manuset där själva testprocessen förklarades, se appendix 7. I slutet av denna 
testpunkt informerades försöksdeltagaren om att det fanns en kamera i rummet, samt 
syftet bakom att försökssessionen filmades. Innan testsessionen påbörjades ombads 
personen att läsa igenom och signera tillåtelsekvittensen, inklusive villkor för användning 
av det filmade materialet, se appendix 8.  Försöksdeltagaren erhöll därefter en tydligare 
förklaring av innebörden och syftet med ”thinking aloud”, och ombads därefter bekräfta 
att de förstått principen. Därefter fortsatte sessionen med att användaren fick pröva att 
navigera sig fram på måfå genom systemet samtidigt som de praktiserade ”thinking 
aloud”-principen. Denna del var främst avsedd att bekräfta att försöksdeltagaren förstått 
principen bakom att ”tänka högt”, men det var även avsett att fungera som ett ”trunk-
test”. Krug (2001) menar att det är väsentligt att dokumentera användarens första intryck 
av ett gränssnitt. Detta ”trunk-test” dokumenterades således som den första uppgiften i 
samtliga sessioner. Efter att denna uppgift var avklarad fortsatte försöksledaren med att 
dela ut övriga uppgifter. 
 
Varje försöksdeltagare tilldelades sina uppgifter i en varierad ordning för att minimera 
invänjning som felkälla. Försöksledaren läste uppgifterna högt och lämnade sedan över 
en skriftlig kopia till försöksdeltagaren, se appendix 12. Varje uppgift dokumenterades av 
försöksledaren med hjälp av ett färdigskrivet formulär, se appendix 9. Där 
försöksdeltagarens handlingar, kommentarer, och försöksledarens kommentarer 
dokumenterades. När samtliga frågor var avklarade ställde försöksledaren frågor om 
unika situationer eller komplikationer som uppstått under frågesessionen. Därefter hölls 
en debriefing och en eftersessionsintervju utifrån ett färdigt manus, se appendix 10. Sista 
punkten i användartesten var att dela ut den överenskomna kompensationen och tacka 
försöksdeltagaren för dennes deltagande i studien. Försöksdeltagaren tillfrågades även 
om intresse att delta i eventuella fortsättningsstudier. 
 
Varje försöksdeltagare hade möjlighet att ta rast under pågående session. Denna rast 
lades obligatoriskt in efter att personen antingen var färdig med samtliga frågor, eller då 
försöksdeltagaren arbetat med användartestet i cirka 40 minuter. Detta varierades för att 
inte avbryta försöksdeltagaren under en pågående uppgift. Ingen försöksdeltagare fick 
fortskrida till användarintervjuerna utan att ha en rast. När användartestet avslutats 
sammanställdes dokumentationen i ett resultatdokument, se appendix 11.  
 
Samtliga av försöken utfördes i avskilda kontorsmiljöer där endast försökspersonen och 
försöksledaren deltog. Själva användartestet genomfördes i en iordningställd testlokal 
som riggats så att försöksledaren satt strax bredvid försöksdeltagaren och en videokamera 
placerats så att den kunde filma skärmen under sessionen. Observationerna skedde utifrån 
riktlinjer angivna av Rubin (1994). 
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Figur 5. Observation av 
användartestet. Försöksledaren (B) 
sitter bredvid försöksdeltagaren (A). 
Aktiviteten på skärmen spelas in av 
kameran (C), och mikrofonen som 
är inbyggd i datorn (D). 

 
Personerna som deltog kvalificerades utifrån de uppgifter som de angav i det första 
frågeformuläret om datorvana, se appendix 2. Ett viktigt undantag gjordes dock, och en 
person som besatt klart lägre datorvana än övriga försökskandidater inkluderades i 
användarstudien trots detta faktum. Detta var i enlighet med rekommendationer i 
Handbook of usability testing (Rubin, 1994) som säger att det finns fördelar med att 
inkludera en sådan användare vid utvärderingar. Resultaten från denna studie 
sammanställdes tillsammans med de övriga, men särskild notering av dessa resultat 
gjordes i diskussionssyfte. 
 

4.8 Genomförande av designmoment 
Utifrån expertutvärderingar och tester fanns det tillräckligt med material för att stödja de 
eventuella designbeslut som behövde göras för att minska den kognitiva belastningen för 
en användare av systemet samt att ha ett stöd för hur de olika momenten i 
visionsdokumentet skulle kunna införas. Denna del utarbetades i samma steg som det 
ursprungliga visionsdokumentet efterfrågade. För att undvika att de nya applikationerna 
skulle ha en negativ effekt på användbarheten var gränssnittsdesignen den del med högst 
prioritet. På detta sätt kunde form och funktion bestämmas utan att det skulle medföra att 
motsvarande estetiska eller funktionella modifieringar skulle behöva göras på de 
interaktiva funktionerna i efterhand. När gränssnittsdesignen var utformad påbörjades 
arbetet med nästa del, som var den personifierade delen av gränssnittet. Därefter 
påbörjades arbetet med de två andra huvudsakliga delarna, vilket var det interaktiva 
gränssnittet och supportfunktionen.  
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5. Resultat 
Resultatet av projektet kommer att redogöras i fyra delar; resultat av pilotstudien, resultat 
av expertutvärderingen, resultat av användarstudien, och resultat av expertvärderingen av 
supportfunktionen. 

5.1 Resultat av pilotstudien 
Vid det första pilottestet identifierades ett antal komplikationer som kom att medföra 
ändringar i hur användartestet formulerades. Bland annat noterades behov av att 
ytterligare förklara principen bakom och vikten av att ”tänka högt” under det pågående 
testet. De få frågor som formulerats i form av scenarion var påtagligt lättare att arbeta 
med, både för försöksdeltagarens löpande dialog, men även för försöksledaren, då 
användarens tankebanor var lättare att följa. Efter den primära pilottesten korrigerades 
studien att innehålla mer uppgifter formulerade som scenarion. Ytterligare en viktig 
iakttagelse var behovet av en mer konstruerad dokumentationsmetod, vilket gav upphov 
till att skapa ett färdigt formulär för försöksledaren, se appendix 9. 

 

5.2 Resultat av expertutvärderingen 
Den prediktiva utvärderingen användes för att identifiera de mest påtagliga bristerna i den 
befintliga produktwebbplatsens design. Varav de allvarligaste bristerna antogs ligga i 
navigationen. 

 
Sidan bedömdes behöva en tydligare sitemap, eller platskarta, då det fanns bristfällig 
information om användarens position. Det finns förvisso breadcrums, även kallat ”du är 
här”-markörer, men de kan göras tydligare för att undvika missförstånd. En tydligare 
indikation på var i hierarkin man befinner sig förväntas underlätta navigeringen avsevärt. 
Att en användare inte kan se var exakt denna befinner sig var en påtaglig problematik 
även i navigationsmenyn till vänster, hädanefter refererad till som ”produktmenyn”, där 
det också saknades indikation som klargör vilken katalog användaren för närvarande 
befinner sig i. Detta problem torde bli påtagligt värre ifall användaren inte har som vana 
att ”städa upp” efter sig då denna traverserar på djupet i hierarkin, något som lämnar ett 
flertal expanderade kategorifält. Då denna meny dessutom innehåller det totala 
produktutbudet och således är mycket omfattande ökar problematiken avsevärt i och med 
att man öppnar och expanderar allt fler kategorier. För att hantera den stora mängden 
kategorier har menyn fått större djup för att reducera bredden, något som gjort att 
väsentliga produktkategorier ligger i andra lagret av navigering och inte i det första. Även 
om detta minskar kategorier i första lagret kan detta medföra komplikationer då en 
användare inte ser samtliga alternativ på en gång utan måste navigera i gränssnittet för att 
hitta vissa saker. Ytterligare ett problem med produktkategorierna är att det saknas 
överordnade ”samlingskategorier” där det går att se en översikt över samma produkt, fast 
från olika företag, vilket gör att vissa kategorier i produktmenyn inte öppnar några 
motsvarande sidor i huvudsidan. Att navigationen i huvudsidan bara mappar mot vissa 
nivåer i menyträdet gör att det inte går att titta på huvudsidan för att avgöra sin position. 
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Navigationen i den tredje nivån är 
inkonsekvent i sitt utförande, och varierar 
mellan produkter och kategorier. Detta gäller 
även det andra lagret i produktmenyn, där det 
ibland är kategoriserat efter företag och 
ibland efter prestanda, se figur 6. Detta 
medför bland annat att det inte går att välja 
specifika produktkategorier, utan istället 
måste man välja ett visst företag. Vilket 
kommer att medföra problem om man är 
intresserad av att se alla produkter av en viss 
typ snarare än alla produkter som tillverkas 
av ett visst företag.  
 
Vad gäller gränssnittets tydlighet gav den prediktiva utvärderingen indikation på att 
information omkring logotypen, samt navigation till första sidan borde göras tydligare, då 
det finns risk att en användare inte märker att logotypen är en navigationsknapp, 
dessutom borde telefonnumret som visas få en tydligare hänvisning. Det borde gå att se 
samtliga nyheter och kampanjartiklar på samma sida, dessutom är de för sammanskrivna 
för att man ska kunna åtskilja dem. Det saknas information på huvudsidan om vad som är 
skillnaden mellan erbjudanden och sådant som inte är det. Det saknas en tydlig ”tagline” 
som förklarar vad sidan innehåller för dem som besöker den första gången. Sökmotorn 
borde sortera upp innehållet efter produktkategorier. Den ger heller inga förslag på 
sökord. Inga förslag på tillbehör görs då man läser igenom produktspecifikationen, och 
det finns ingen jämförelseapplikation eller möjlighet att läsa generella omdömen eller 
förslag på andra produkter. Produktinformationen som finns för varje produkt är otydlig 
och inkonsekvent i presentationen, då den i somliga fall presenteras direkt i gränssnittet 
och ibland i PDF-format för nedladdning. Detta kan orsaka förvirring och skapar 
svårigheter vid jämförelser mellan olika produkter. Gränssnittet använder sig inte av 
färgkodning för att skilja mellan de olika sektionerna, något som skulle underlätta för 
användaren att se vilken del av sidan denne befinner sig i. 
 
En del saker i gränssnittet skulle bli bättre om det infördes en tydligare avskiljning mellan 
sökverktyget, produktmenyn och kundvagnen, då dessa ligger nära varandra inom samma 
område. Det saknas även tydlig avskiljning mellan de olika områdena på sidan, och allra 
helst borde det finnas nästlade områden så att hierarkiskt djup och tillhörighet blir 
tydligare. Informationsfönstret ”quickbox” som dyker upp vid högra sidan av skärmen 
innehåller väsentlig information, men verkar inte sitta ihop med resten av gränssnittet. 
Detta gör att användare riskerar att inte se det. Det som visas i fönstret är relevant 
information, men saknar tydlig anknytning till resten av gränssnittet. Samtliga fönster 
som visas på huvudsidan saknar övergripande kategorititlar. Produktkategorierna i 
produktmenyn borde delas upp mellan sig med rubriker för att skapa avskiljning. Själva 
sökmotorn står avskiljd från filtreringsapplikationen. Att produktmenyn saknar 
sektionsindelning medför ytterligare förvirring för en användare, då vissa kategorier i den 

Figur 6. Produktkategorier i tredje nivån sorterad 
efter både prestanda och tillverkare.  
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inte påverkar vilken sida som visas i huvudfönstret. Kundvagnen borde göras mindre och 
följa konventioner. 
 

5.3 Resultat av användbarhetsstudien  
Användbarhetsstudien visade att det fanns ett flertal tillkortakommanden i den befintliga 
gränssnittsdesignen som orsakade onödig kognitiv belastning för försöksdeltagarna. 
Sammanställt kunde man utifrån resultatet av användarstudien och de tillhörande 
intervjuerna konstatera följande: 
 

5.3.1 Navigation 
Kategorierna i produktmenyn är dåligt sorterade, det förekom många svårigheter med att 
använda menyn för att lokalisera produkter där försöksdeltagarna ibland började söka 
efter saker på måfå genom att klicka sig fram mellan kategorierna. Som exempel kan 
nämnas att kategorin ”mjukvara” var genomgående svår att hitta i tre av testerna, 
dessutom uppstod det förvirring då användare skulle skilja mellan ”minne” och ”lagring”. 
Kommentarerna kring detta var oftast att det fanns många kategorier i den översta menyn, 
och att det var en av de största anledningarna till att det var svårt att hitta. Dock 
kommenterade många även att det verkade saknas kategorier i menyn som de förväntade 
sig ligga där. Något som ofta berodde på att dessa kategorier gick att finna djupare i 
gränssnittet, eller att de fanns där men försöksdeltagaren inte såg dem. 
 
En faktor som frustrerade vid navigation i produktmenyn var att de befintliga plus- och 
minustecknen inte nödvändigtvis innebar att det fanns underliggande kategorier. 
Sammanlagt försökte fyra försöksdeltagare minimera eller expandera dessa kategorier, 
utan att den förväntade expansionen/minimeringen skedde i menyträdet. I två av fallen 
kombinerades denna problematik med att huvudfönstret inte länkade till kategorierna i 
produktmenyn så att försöksdeltagare expanderade eller minimerade en kategori, men 
uppfattade det som ett fel då detta inte påverkade innehållet i huvudfönstret. Många av 
försöksdeltagarna ansåg att det fanns varor och produkter som borde arrangeras om, detta 
rörde sig ofta om att de ansåg att det inte var intuitivt i vilken kategori man hittade vissa 
produkter, detta innefattade ofta produkter såsom datorkomponenter, där bland annat 
grafikkort som ligger kategoriserat under ”datorkomponenter” och ljudkort som ligger i 
”ljud” kan nämnas som exempel och de som stötte på denna problematik ansåg att de 
borde finnas i samma kategori. Samtliga deltagare stötte på ett eller båda av dessa 
problem, varav sökningen efter grafikkortet var det vanligaste problemet. Totalt var det 
endast två personer som sökte grafikkort under rätt kategori redan på första försöket. Det 
fanns även två fall där försöksdeltagaren expanderade rätt kategori, men efter att ha 
skummat igenom innehållet konstaterade de felaktigt att den inte innehöll det de sökte. 
Det fanns ett flertal relaterade komplikationer genom användartestet just då det gällde 
oklarheter i sidomenyn framförallt då det gällde att hitta ljudkort. Samtliga deltagare var 
osäkra på var detta alternativ kunde hittas. Merparten av deltagarna kunde dock snabbt 
hitta rätt kategori, men det fanns även de som var tvungna att lägga betydligt mer tid på 
uppgiften. Exempelvis var tre av deltagarna tvungna att göra mer omfattande sökningar 
på måfå bland datorkomponenter och andra underkategorier, innan de hittade rätt 
alternativ. 
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Samtliga försöksdeltagarna försökte vid något tillfälle hitta en produktöversikt över 
samma produkt från ett flertal olika tillverkare. Då de konstaterat att en sådan sida inte 
fanns i gränssnittet fortsatte de oftast med att bläddra mellan olika företag i 
produktmenyn för att läsa om olika produkter. Detta var framförallt tydligt i de uppgifter 
där de uppmanades att söka efter datorer eller liknande utrustning. Många påtalade 
frustration över att vara tvungna att söka igenom flera olika företagskategorier för att 
göra jämförelser och de flesta av försöksdeltagarna löste uppgiften genom att söka fram 
två likartade alternativ, och sedan navigera fram och tillbaka mellan dem för att göra 
jämförelser innan de beslutade sig för ett av alternativen. Exakt hur detta utfördes 
varierade. En person använde sig av olika browserfönster för att se flera alternativ 
samtidigt i olika fönster. En annan kommenterade efteråt att denne avstått från att göra så 
för att de misstänkte att det inte var inom vad som var tillåtet för testet. 
 
Många användare frustrerades över det faktum att det inte fanns ett tydligt sätt att 
återvända ”hem” i gränssnittet. I ett fall sökte försöksdeltagaren efter en sådan knapp för 
att försöka återgå till startsidan för att slippa ”städa upp” efter sig, men fick söka ett tag 
innan denne kommenterade att det ”kanske” skulle gå att klicka på företagsloggan. 
Samtliga användare försökte vid något tillfälle att gå tillbaka till startsidan genom att 
minimera kategorierna i menyn till vänster. Några av deltagarna sökte specifikt efter en 
”hem” knapp efter att första uppgiften var avslutad. Bara hälften av alla deltagare 
prövade att klicka på logotypen som sin första lösning, medan resten försökte hitta en 
sådan knapp tydligt representerad någonstans i gränssnittet, innan de slutligen prövade att 
klicka på företagslogotypen. Samtliga användare lyckades slutligen använda ”hem”-
knappen i företagslogotypen. Många av de deltagande kommenterade detta med 
kommentarer liknande ”det brukar gå”. Endast i ett fall var det uppenbart att 
försöksdeltagaren var påtagligt frustrerad över att knappen inte var synligare. 
 
Några av deltagarna hade inledande svårigheter att hitta regler för returer och 
garantivillkor. Detta berodde vanligen på att personerna inledningsvis valt fel kategori i 
sidonavigationen, något som oftast upptäcktes relativt snabbt. Däremot fanns det ett fall 
där personen avslutade uppgiften trots att det var fel sida som visades. Samtliga av dem 
som hittade regler för returanmälan/returer kommenterade att innebörden var otydlig eller 
misstolkade vad som menades. Ofta var dessa personer osäkra även efter att ha undersökt 
texten ett tag, och gav tveksamma svar på scenariouppgiften.  
 
Många användare som sökte supporttjänster hade inledande svårigheter att hitta fler namn 
än de som stod i den synliga listan. Bland dem som tog sig vidare till den större listan 
fanns det även många som tog fel på namn i de fall där det fanns flera olika 
supportnummer för samma tillverkare. I en av sessionerna valde försöksdeltagaren 
felaktigt Microshops supportnummer istället för tillverkarens. Detta inträffade för att 
personen inte sett att det fanns en fullständig lista över samtliga datormärken. 
 
En användare konstaterade att det inte fanns en synlig e-postlänk på förstasidan, något de 
förväntade sig. Efter att samtliga sessioner var avklarade fanns det två personer som 
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ansåg att telefonnumret i anslutning till logotypen var för diskret för att göra nytta och 
önskade att det klargjordes vart numret ledde, samt att det presenterades tydligare. 
 
Genom alla sidor i gränssnittet användes färgkodning för att markera ett flertal saker, 
såsom lagerstatus och ifall priset på en vara visas exklusive eller inklusive moms. Denna 
färgkodning förklaras enbart i det lilla sidofönstret kallat ”Quickbox”, se figur 7. I stort 
sett samtliga deltagare i användartestet hade ett eller fler problem som var relaterat till att 
de inte uppmärksammade informationen i detta fönster. Bland de allvarligaste felen som 
noterades var att de inte kunde avgöra om priset på en vara visades inklusive eller 
exklusive moms. Detta medförde ett flertal fel då försöksdeltagaren arbetade med 
uppgifter som specificerade en begränsad budget. Försöksdeltagarna såg aldrig att priset 
som stod skrivet var utan moms inräknad och översteg sin tillgängliga budget. I vissa fall 
upptäcktes detta av försöksdeltagaren själv, ofta genom att de märkte att den totala 
kostnaden för varorna i något skede inte överenstämde med priset på de varor de 
handlade. När de därpå konstaterade själva att det inte fanns någon möjlighet att se om 
priset var inklusive eller exklusive moms avfärdade de detta som någon form av 
försäljningsstrategi från företagets sida. Ytterligare ett relaterat problem är att man genom 
att ändra sorteringen i produktkategorin kan ändra vilket pris som visas över hela sidan, 
detta medförde stor irritation då användaren efter att ha gjort en sortering i någon kategori 
överraskades av att prissättningen inte var konsekvent. Ingen av de som stötte på detta 
problem kunde härleda att de själva gjorde ändringen så de sorterade produktkategorin, 
ofta med irritation och misstänksamhet som följd, då de inte längre var säkra på om priset 
som visades var inklusive eller exklusive moms. Den problematik som var relaterad till 
lagerstatusen skapade också allvarliga fel i de uppgifter där användaren uppmanades att 
få tag i produkter snabbt. Då de inte såg förklaringen av färgkodningen resulterade det 
ofta i att de av misstag beställde produkter som 
inte fanns inne i lagret.  
 
Det fanns även en andel av deltagarna som 
noterade att det fanns en färgkodning men inte 
omedelbart kunde utröna innebörden. Ofta löste 
de uppgiften genom att öppna varje produkts 
produktfönster och undersöka produktstatusen 
individuellt, utan att ta hänsyn till vad som stod 
i den tidigare produktlistan. En del personer 
upptäckte ”Quickboxen” när de var djupt nere i 
trädet och sökte efter något, och började då 
använda den genom resten av 
användbarhetstestet. De som missade den, och 
blev visade den efter testets fullbordande sade 
att de uppmärksammat att den fanns där, men 
avfärdat fönstret som en reklambanner. 

  
Under användartesten kom det fram att de flesta 
användare förväntade sig att det skulle finnas ett 
mellanliggande lager i den senare hierarkin som 

Figur 7. Fönstret ”Quickbox” ligger avskilt. 
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lät dem få översikt över innehållet i den produktkategorin. Många klickade i 
produktmenyn och förväntade sig att detta skulle öppna en ny sida, eller byta ut 
innehållet i huvudfönstret. Denna problematik dök upp främst i två situationer. Den första 
sådana situationen uppstod då försöksdeltagaren ville se datorer från samtliga tillverkare, 
och noterade att den möjligheten inte fanns. Den andra situationen uppstod oftast då 
personerna ville ”städa upp” efter sig och gå tillbaka i navigationshierarkin genom att 
klicka på en övergripande kategori som exempelvis ”stationära datorer” i hopp om att 
detta skulle kollapsa den underliggande strukturen och byta innehållet i huvudfönstret. 
Dessa situationer skapade olika reaktioner från försöksdeltagarna beroende på i vilken 
situation problematiken påträffades. I det senare fallet var försöksdeltagaren mer 
förvånad över att inget hände då de förväntat sig att huvudfönstret skulle skifta. Ofta gick 
användaren snabbt vidare från detta problem utan att lägga vikt vid det, men stötte i 
somliga fall på samma problematik igen, vilket skapade mer irritation. I det andra fallet 
där personerna ville använda sig av ett ”mellanlager” för att lista samma produkt från 
olika företag skapade det desto mer irritation. Ofta försökte försöksdeltagaren att hitta en 
sådan sida i hierarkin i tron att de missat den, eller så gav de upp och sökte med hjälp av 
sökmotorn. De relaterade uppgifterna löstes ofta genom att söka mellan två tillverkare, 
hitta en produkt som motsvarade deras förväntningar, och jämföra dessa mot varandra för 
att slutföra uppgiften. Samtliga försöksdeltagare som gjorde dessa uppgifter 
kommenterade att det var onödigt jobbigt att både klicka sig ner i varje företag, men även 
att göra individuella produktjämförelser. Komplexiteten i att genomföra produkter 
individuellt verkade bero på att många produkter presenterade sin information på olika 
sätt och dessutom gick det inte att med lätthet se två produkter samtidigt och jämföra 
dessa mot varandra. De som löste uppgiften bäst var de som öppnade olika fönster för ett 
flertal produkter och sedan bläddrade igenom dem fram och tillbaka för att göra 
jämförelser. Detta försvårades dock av den tidigare problematiken att all information inte 
fanns presenterad på samma sätt för alla produkter, eller i vissa fall, inte fanns 
överhuvudtaget. 
 
Produktkategorierna i menysystemet har inte självklara markeringar för vad de 
innehåller. Ibland förekom kategorier utan innehåll, vilket användaren bara uppfattade 
som att de klickade på en produktkategori, men ingenting hände i huvudfönstret, trots att 
”+” tecknet byttes ut mot ett minustecken som antydde att undermenyn var öppen. I de 
fall där det fanns ett flertal sådana innehållslösa kategorier på raken ställde det till mer 
problem, då det inte skedde någon förändring i huvudfönstret, utan samma tomma 
kategori låg kvar. Detta gjorde att försöksdeltagare trodde att de inte lyckats expandera 
kategorin och försökte reparera detta genom att försöka expandera igen. I vissa fall var 
just detta i sig en komplexitet då det hände att en försöksdeltagare klickade på 
plustecknet för att expandera en kategori, men missade träffytan. Detta var dock ett 
problem som snabbt kunde identifieras och åtgärdas av försöksdeltagaren. Samma 
problematik fanns i produktlistorna i huvudfönstret där användarna klickade på en 
produkt men missade träffytan i fältet som var namnet på produkten och produktikonen. 
Eftersom produkten fortfarande markeras även om man missar träffytan skapade detta 
situationer i vilka försöksdeltagaren trodde att sidan laddade och således satt och väntade 
trots att inget hände. 
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Kategorinomenklaturen i huvudfönstret uppfattades som felaktig på sina ställen. Bland 
annat står ”övrigt”-kategorin ofta före de andra kategorierna, vilket gjorde att 
försöksdeltagarna var tvungna att scrolla igenom samtliga kategorier innan de kunde 
avgöra vad den huvudsakliga sorteringen baserades på. Ibland blandades även olika 
sorters kategorier. ”Pavillion” står som alternativkategori till ”datorpaket” vilket inte 
klargör någon kategorisering då företaget Pavillion även gör datorpaket. Ibland 
förekommer det tomma kategorier, som inte innehåller några produkter. Detta kunde ge 
intressanta fel där försöksdeltagaren fick intrycket av att det inte fanns några fler 
produkter eller produktkategorier, men missade att man såg fler om man scrollade nedåt. 
 
Det visade sig att samtliga försöksdeltagare hade svårigheter att urskilja 
kampanjerbjudanden från övriga produkter. Detta testades bara bland skärmar. Men 
samma problematik påträffades då en användare på eget initiativ ville söka efter 
kampanjer för datorpaket. Det var svårt att hitta kampanjerbjudanden överhuvudtaget om 
användaren inte uppmärksammade dem i startsidan. Namnen på datorerna är dessutom 
intetsägande och ointressanta för försöksdeltagarna, och gör det svårt att skilja mellan 
dem. Dessutom finns det markeringar som saknar innebörd som den lilla pricken som 
ligger mellan varunamnet och priset. De försöksdeltagare som noterade den försökte söka 
efter dess innebörd men tvingades ge upp då de konstaterade att det inte fanns någon 
förklaring. 
 

5.3.2 Sökverktyg/Filtreringsverktyget 
Filtreringsverktyget som finns inbyggt i gränssnittet användes mycket sällan, trots att det 
hade förenklat många av uppgifterna avsevärt, se figur 8. Värt att notera är att personen 
med minst datorvana var den enda som använde sig av verktyget redan från början för att 
lösa uppgifterna. Av de som inte använde verktyget var det en del som upptäckte det 
senare i testet, varpå de började använde det. Men flertalet försöksdeltagare använde det 
aldrig, och när de blev visade filtreringsverktyget i gränssnittet kommenterade de att de 
aldrig såg det. Vissa av försöksdeltagarna kommenterade att de inte förstod vad de tre 
punkterna innebar och i ett fall började användaren söka efter en annan knapp. Bland de 
deltagare som använde sig av filtreringsverktyget var det en del som störde sig på att det 
skedde en automatisk gallring av information så fort man fyllde i en ruta. Ofta var detta 
ett problem då de sökte efter saker i ett prisintervall, men avbröts av att sidan laddade om 
efter att de skrivit in kriteriet för minimipriset. En intressant detalj är att 
försöksdeltagarna efterfrågade funktionalitet att söka på flera företag, men även önskade 
att filtreringsverktyget skulle kunna göra sökningar på specifika företag. 
 

 
Figur 8. Filtreringsverktyget. Ett praktiskt verktyg som sällan användes. 



 

  41 

 
Många ansåg att sorteringen i produktlistan på sina ställen var oklar, då den ofta sorterade 
antingen efter pris eller prestanda. Av dem som upptäckte filtreringsverktyget sent var det 
många som använde sig av lagersorteringsmekanismen för att utesluta alternativ som inte 
fanns i lager, och kommenterade att det var en praktisk funktion. I vissa fall där 
filtreringsverktyget användes för att göra prisspecificerade sökningar kommenterade 
försöksdeltagarna att produktlistan inte sorterades efter pris. Ett allvarligt problem som 
påträffades var att filtreringen i vissa fall presenterade resultat som låg utanför de satta 
prisgränserna, se figur 9. 
 

  
Figur 9. En filtrering av produkter mellan 3000 kronor och 4000 kronor producerar felaktiga sökresultat i 
produktlistan.  
   
Försök att navigera med hjälp av ”breadcrums” skapade en del fel. En försöksdeltagare 
försökte använda sig av breadcrums för att gå till en underkategori för ramminnen från 
Kingston, men konstaterade felaktigt att det inte fanns fler ramminnen än de som var från 
kingston, i själva verket berodde detta på att gruppen som visades i breadcrums är samma 
kategorier som de sorteras under i produktvyn. Detta gav användaren intrycket att det inte 
fanns fler alternativ och gjorde att denne inte kunde lösa uppgiften som tilldelats. 
 
Sökvertyget orsakade ett flertal oönskade komplikationer för försöksdeltagarna. Det 
kanske allvarligaste är att det inte klarar av att söka på generella termer utan att ge 
irrelevanta söksvar. Sökningar på termer som ”dator” eller ”minne” ger ett flertal 
opassande sökträffar där dessa termer nämns, men sorteringen motsvarar inte 
användarens förväntningar. Sökningar på mer specifika termer som exempelvis 
”ramminne” gav även det oväntade resultat, då det bara producerade ett passande svar 
trots att det borde producera långt fler sökträffar. Några användare saknade möjligheten 
att få sökalternativ, eller förslag på kategorier såsom ”bärbar dator” vid sökningar. De 
som använde sökfunktionen tillsammans med filtreringsverktyget menade att de saknade 
en sök-knapp i filtreringsverktyget, vilket faktiskt redan fanns, fast den befintliga 
knappen uppfattades inte. 



 

  42 

 
Kategorierna i produktlistan verkar blanda kategorier och företag, detta förekommer 
bland annat i kategorin grafikkort där det finns kategorier för prestanda och företag var 
för sig. Bristande markeringar för exklusive eller inklusive moms ogillades av 
försöksdeltagare. De som försökte undersöka detta hade svårt att hitta var detta ändrades. 
En del av deltagarna kommenterade att skillnaden mellan kategorierna i produktlistan 
inte var självklara, exempelvis var det svårt att avgöra skillnaden mellan olika datornamn. 
Exempelvis uppfattades inte skillnaden mellan ”datorer hp stationär” och ”datorer hp 
pavillion”. 
 
Vad gäller presentation av produkter saknades det bilder på ett flertal produkter. När 
försöksdeltagare skulle jämföra flera produkter anmärkte de på att de ville ha större bilder 
i vissa fall och att textinformationen presenterades konsekvent genom gränssnittet. I vissa 
fall expanderades bilder direkt i gränssnittet och i andra situationer öppnades nya fönster, 
vilket upplevdes som frustrerande av somliga. Många uppskattade de produkter där 
informationen presenterades i fallande ordning från allmän information till mer specifik 
information, och efterfrågade att det skulle gälla generellt för samtliga produkter. Att 
vissa produkter bara presenterade sin information i en PDF-fil ogillades, i synnerhet då 
försöksdeltagarna skulle göra jämförelser. Detta var även ett problem då två produkter 
producerade information om prestanda på olika sätt, eller mer specifikt i olika ordning. 
Användare kommenterade att det skulle vara önskvärt med funktionalitet för att göra 
jämförelser mellan produkter på ett enkelt sätt. Många av deltagarna kommenterade att 
informationen förmodligen var användbar, men egentligen ointressant för dem. En mer 
påtaglig komplikation var att viss information var dåligt presenterad, ett exempel på detta 
är formulärposten ”HD / TV” som bara har noteringen ”ja/nej”, vilket uppfattades som 
otydligt. En del menade att posten om avbetalningsalternativ borde vara tydligare. De 
flesta hittade den, men en del var tvungna att söka ett tag. De flesta försöksdeltagarna 
efterfrågade mer förklarande eller sammanfattande text för produkterna i allmänhet, för 
att snabbt få ett tydligt intryck av vad som gjorde en viss produkt speciell eller dess 
optimala användningsområde, såsom vad en dator var bäst lämpad för eller vad dess 
främsta användningsområde var. Detta påtalades ofta i samband med 
kampanjerbjudanden där det skulle kunna förklara skillnaden mellan en kampanjprodukt 
kontra en vanlig produkt. 
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5.3.3 Brister 
En del generella brister påträffades även under användbarhetstestet. En sådan brist var att 
kundkorgen inte sparades om försöksdeltagaren försökte köpa något utan att vara 
inloggad. Detta var ett problem för samtliga användare eftersom de aldrig loggade in 
innan de började handla, utan registrerade nya användare först när de märkte att det inte 
gick att handla saker utan att vara registrerad. Ett problem genom hela gränssnittet som 
orsakade frustration var att vissa produkter saknade information överhuvudtaget. Detta 
orsakade oftast problem då försöksdeltagarna sökte efter produkter som skulle uppfylla 
vissa villkor för pris och prestanda, för trots att de såg det satta priset för en viss produkt 
märkte de att det inte fanns någon information om prestanda när de väl gick in på 
produktsidan. Detta gällde framförallt i uppgifterna där användarna skulle söka 
virusprogram eftersom den uppgiften var utformad att ta hänsyn till pris, men mycket av 
antivirusprogrammen saknade information, och tvingade således användaren att förlita 
sig på vad de såg på produktbilden. Ytterligare en besvärande brist var att det inte gick att 
lägga nya inköp i kundkorgen om den nyligen blivit annullerad. 
 

5.3.4 Efterfrågad funktionalitet 
I efterintervjuerna var det många av användarna som kommenterade att de saknade någon 
form av funktionalitet för att göra jämförelser och menade att det varit ett praktiskt 
hjälpmedel framförallt i uppgiften där försöksdeltagaren uppmanades att göra ett urval 
bland olika skärmar. I brist på inbyggd sådan funktionalitet, sade många att de under 
normala omständigheter skulle ha använt sig av en utomstående källa för att lättare kunna 
göra jämförelser mellan erbjudanden. Somliga av de som öppnade nya webbläsarfönster 
för att göra jämförelser menade att det var substitut till att söka information på andra 
webbsidor, och att det fortfarande var komplicerat att göra jämförelser eftersom det inte 
gick att sätta prestandalistorna bredvid varandra och göra jämförelser. Att produkter ofta 
hade olika prestandalistor gjorde detta ännu svårare. 
 
Några av deltagarna var osäkra på om de datorkomponenter de köpte var kompatibla med 
deras system, detta resulterade ofta i att de öppnade ett fönster med en liknande dator 
eller den tilldelade datorn och försökte hitta information om vilka komponenter som var 
kompatibla. Majoriteten av försöksdeltagarna var inte säkra på vilka komponenter som 
skulle vara kompatibla med datorn som de hade hemma, och använde sig istället av 
referensdatorn som tillhandahölls av försöksledaren. 
 

5.4 Expertutvärdering av supportfunktion  
Expertintervjun med supportsystemteknikern gav en överblick över några av de främsta 
komplikationerna med att designa för supportsystem. En av de viktigaste 
designaspekterna för supporttjänster via telefon eller Internet var möjligheten att redan 
innan kunden kontaktar support hänvisa kunden till rätt supporttjänst. De vanligaste 
formerna av komplikationer uppstod i att kunden sökte sig till en kundsupport i felaktiga 
ärenden, såsom att exempelvis kontakta datortillverkaren, fast problemet var felaktig 
mjukvara. Ett annat vanligt exempel var att någon komponent var trasig, vilket medförde 
att supportpersonal blev tvungna att hänvisa kunder vidare till andra supportnummer eller 
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tjänster, något som var tidskrävande både för kunder och supportpersonal. Detta var i 
synnerhet ett problem då det inte genast var uppenbart vilken typ av support kunden var i 
behov av. Att designa funktionalitet för att förmedla kunden till rätt tjänst var således en 
högt prioriterad målsättning, eftersom det effektiviserade hela processen för såväl kund 
som personal.  
 
En önskvärd egenskap i ett designsystem är möjligheten att lagra information om 
problem och supporthistorik, då det gör att en användare inte behöver beskriva 
problematiken vid varje tillfälle denne söker supporthjälp. Detta kan även användas för 
att supporttjänsten ska kunna använda informationen som lagrats i ärendet för att 
tillhandahålla supportpersonal med specialistkompetens inom ett visst område. Genom att 
användaren själv förser systemet med väsentliga detaljer kan denne hänvisas mellan 
tjänsterna snabbare, alternativt om det kräver åtgärder i form av att en reparatör eller 
uppdaterad mjukvara kan även leverantören av dessa tjänster utläsa problemen ur det 
pågående ärendet vilket underlättar väsentligt för kunden. Supporten uppdaterar 
databasen med information om vilka åtgärder som vidtagits. Genom att lagra en 
ärendehistorik för varje support- eller produktärende kan kunden vid behov av ytterligare 
rådgivning eller reparationstjänst helt enkelt hänvisa till databasinformationen, som kan 
göras tillgänglig oavsett andra ärenden. I det här ärendet hänvisade intervjudeltagaren till 
en liknande tjänst som finns tillgänglig som tillhandahålls av företaget Blue Front på 
http://www.bluefront.se/ 
 
I vanliga fall sker supportkonsultation genom att kunden av en produkt själv tar kontakt, 
via telefon eller mail, vilket ofta resulterar i telefonköer eller ospecifika telefontider. En 
mer praktisk variant är att införa en ”call on demand”-service, där användaren via telefon 
eller ett supportsystem kan boka tid för konsultation, då supporttjänsten istället tar 
kontakt med användaren på en passande tid. En sådan funktionalitet har flera fördelar 
både för kunden och supportgivaren, eftersom det gör att båda kan ta kontakt under mer 
passande omständigheter, då både kunden har tid och det finns tillräcklig bemanning 
tillgänglig för att hantera ärendet. 
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6. Analys och tolkning 
 

6.1 Design av gränssnittet 
Den första och högst prioriterade punkten i visionsdokumentet var att se över den 
befintliga interaktionsdesignen i produktwebben. Genom att eliminera befintlig 
problematik innan interaktionsdesignen för tjänsterna påbörjades, minskar risken att den 
nya funktionaliteten skulle öka den kognitiva belastningen för användare i form av att 
redan befintlig problematik byggts på och förvärrats.  
 

6.1.1 Navigationsmeny 
Många av de deltagande användarna hade problem som relaterade till 
navigationssystemet till vänster, denna produktmeny är den huvudsakliga 
interaktionsformen i gränssnittet och således gör jag bedömningen att det också är den 
problematik som är viktigast att uppmärksamma innan eventuell applikations-
funktionalitet introduceras. Samtliga användare hade svårt att se eller hitta de föremål de 
behövde, ofta för att föremålet inte fanns i det översta hierarkiska nivån, men det uppstod 
även problematik när föremålet faktiskt fanns där. Den första problematiken kan härledas 
till principen om djup och bredd som introducerats i teoristudien. Enligt slutsatserna i 
teoristudien finns det alltid en risk med att ha väldigt generella kategorier i en hierarkisk 
struktur eftersom det medför att viktiga föremål förpassas längre ner i hierarkin. I 
användarstudien visade det sig att det dessutom finns belägg för att det finns för många 
kategorier synliga i första nivån, då många hade svårigheter att hitta eftersökta föremål. 
Slutsatsen blir att menysystemet för produktnavigation är både för djupt, och för brett. 
Den första problematiken borde gå att lösa med lätthet genom att helt enkelt flytta upp 
föremål till det översta lagret i hierarkin. Detta skulle medföra en större bredd, vilket 
enligt teoristudien är att föredra framför hierarkiskt djup. Eftersom bredden redan visat 
sig medföra problematik finns det ett stort behov av att dela upp innehållet på något sätt. 
Detta skulle enklast kunna lösas genom att införa ämnesrubriker i menylistan, men jag 
har istället valt att introducera en lösning med att konstruera sidan i underkategorier och 
införa en extra navigationsmeny för sidonavigation mellan olika ämnesord. Anledningen 
till detta är att sidnavigationen förutom att bidra med att minska sidobredden även 
kommer att kunna användas för att husera nya tjänster och innehåll som ska introduceras. 
Att introducera denna funktionalitet har även som syfte att designa för hållbarhet 
eftersom det gör att mer innehåll kan introduceras senare utan att den befintliga designen 
måste anpassas ytterligare. Förslagsvis görs en uppdelning av innehåll baserat på vilka 
kategorier man kan identifiera, och enligt det designförslag som jag presenterar föreslås 
kategorierna Hem, Hårdvara, Mjukvara, Tjänster och Mina sidor. Detta är något som 
baseras främst på befintliga konventioner, och fler eller färre kategorier kan användas 
beroende på mängden underkategorier man vill introducera. Exempelvis kan det vara värt 
att överväga om ”Hårdvara” och ”Mjukvara” kunde skrivas samman som ”Dator och 
mjukvara” eller bara ”Dator” då Microshops lista på mjukvara inte är så omfattande. 
Enligt resultat av teoristudien är det optimalt att konstruera en hierarkisk struktur med så 
minimalt djup som möjligt, vilket konstaterats av bland andra Czerwinsky & Larson 
(1998), vilket sägs bero på att det krävs ytterligare ett kognitivt beslut för att nå den sista 
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nivån. Salvendy & Fang (2003) ställer i sina riktlinjer för att designa för upplevelse bland 
annat upp villkoret att navigation aldrig bör göras i mer än tre nivåer. Ytterligare en 
viktig designaspekt är att se till att de kategorierna är självklara från användarens 
perspektiv. Ytterligare en viktig notering från samma undersökning är iakttagelsen att 
användare föredrar övertydliga grafiska representationer av menyer och knappar framför 
diskreta representationer. Detta är ytterligare en motiverande faktor för att arbeta med att 
göra knappar, länkar och hierarkisk nivå tydligare. Ytterligare åtgärder för att tydliggöra 
navigation har införts för att åskådliga olika tillstånd i navigationsmenyn. I den högsta 
kategorin som användaren befinner sig i färgar knappen om. Ifall användaren expanderar 
ytterligare en huvudkategori kommer den nya kategorin att få den omfärgade knappen. 
Den aktuella kategorin i det andra eller tredje lagret markeras med ett pilhuvud strax till 
vänster och att texten i länken byter till ”fet stil”. Medan man bläddrar igenom menyn 
sker en omfärgning av det alternativ som man för muspekaren över, där texten byter färg 
till vit och det aktuella valet markeras med en mörk bakgrund. 
  
Ytterligare ett problem med den nya navigationen var att användare tappade bort sig i 
sidan, och ofta stötte på mer problem då de försökte ta sig tillbaka. Detta är ett lättare 
problem att lösa, och förslagsvis kan det undvikas genom att ge tydligare 
indikationsmarkörer. För att lösa detta har jag skapat ett designförslag där varje 
hierarkisk nivå i navigationsmenyn har ett unikt utseende. I den översta menyn är det 
knappar med en expansionsmarkering för att antyda om de är expanderade eller 
minimerade. Att det är knappar till skillnad från i senare hierarkier har två huvudsakliga 
anledningar. Den första anledningen är att många personer som ville återgå i gränssnittet 
eller ”städa upp” efter sig försökte minimera de expanderade alternativen genom att 
klicka i det lilla minustecknet vid varje menyalternativ. Detta fungerar förvisso, men 
eftersom det är en så liten träffyta orsakade det istället andra problem. Då kategorierna 
istället utformas som knappar blir träffytan större, och blir lättare att träffa. Den andra 
anledningen till att det är mer fördelaktigt med knappar är att det ger bättre affordance 
(Norman, 1998) hos användaren och påbjuder att de använder sig av hela knappen 
istället. För att underlätta navigation är de nedanstående menyalternativen istället inte 
knappar utan alternativen presenteras ungefär på samma sätt som i den ursprungliga 
produktwebbplatsen. Detta skapar en tydlig visuell indikation på vilken hierarkisk nivå 
som är öppen. En sak som är tillförd i den andra och tredje nivån är att texten är 
understruken vilket även det är avsett att följa konventionen för hur klickbara länkar 
presenteras i webbsidor, se figur 10.  
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Figur 10. Den nya produktmenyn. Knappar i första lagret leder ned till andra nivån. 
Texten i tredje och fjärde nivån är understruken för att förtydliga att de går att klicka på. 
 
 
En viktig misstanke vid expertutvärderingen som senare bekräftades av användartesterna 
var risken med att den hierarkiska navigationen inte var länkad att motsvara sidor i 
huvudsidan, vilket framförallt var en komplikation då försöksdeltagarna ville söka i 
generella kategorier. Detta är en problematik som bland annat kommenterats av Krug 
(2001), som påtalar vikten av att navigationen i ett gränssnitt bör svara mot tillstånd i 
huvudmenyn. I det här fallet beror problematiken på att de översta kategorierna, 
huvudkategorierna inte har några sidor. Deltagare i användarstudien förväntade sig att de 
genom att öppna huvudkategorier skulle få en översikt över innehållet i huvudfönstret, 
när gränssnittet inte mötte deras förväntningar var de tvungna att pröva alternativa 
strategier för att nå sina mål. Detta var ett problem för i stort sett samtliga deltagare i 
användbarhetstestet och borde således hanteras genom att introducera design för att 
huvudkategorierna ska kunna användas som översiktskarta över webbplatsen. Samma 
problematik finns närvarande i breadcrums, som är problematiska för att de inte följer 
konventioner, och dessutom inte länkar mot kategorinivåer i produktmenyn. Det 
designförslag som framställts visar hur en möjlig implementering av dessa aspekter kan 
hanteras genom att skapa en huvudsida för varje huvudkategori och indikera positionen 
genom att använda ”brödsmulor”, eller ”du är här”-markeringar i toppen av huvudsidan, 
se figur 11. 
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Figur 11. En bild över designförslaget på gränssnittet.  
 
 

6.1.2 Sökfunktion/sökfilter 
Sökfunktionen användes huvudsakligen som en reparationsstrategi då användaren av 
någon anledning inte kunde lokalisera det som söktes genom menysystemet. Undantaget 
till detta var de fall där den produktkategori som försöksdeltagaren sökte inte fanns 
representerad som någon huvudkategori, utan fanns djupare i hierarkin. Denna 
problematik var synnerligen mer påtaglig då användarna sökte efter något och förväntade 
sig hitta det i någon av de generella kategorierna ”datortillbehör” eller 
”datorkomponenter” vilket svarar väl mot principen bakom ”information scent” som 
finns i teoristudien av Katz och Byrne (2003) där de konstaterar att dålig ”information 
scent” är en av de främsta anledningarna till varför man väljer att använda sig av en 
sökmotor istället för menysystemet. Precis som studien föreslår gjordes sökningar 
mestadels om det inte redan fanns självklara ”första steg” i navigationen.  
 
De som använde sig av sökverktyget visade ofta frustration över att de sökträffar som 
visades inte motsvarade användarens förväntningar, mestadels berodde detta på att 
sökverktyget inte är effektivt, vilket berörs i teoristudien bland faktorer som är avgörande 
för användarens upplevelse. Salvendy & Fang (2003) menar att detta kan vara en 
avgörande faktor som påverkar en användares tillit för ett system, vilket även visade sig 
vara fallet i användbarhetsstudien där försöksdeltagare som stötte på fel eller dåliga 
resultat kände en ökande misstro för systemet som helhet. Detta gällde i synnerhet när 
försöksdeltagaren använde sig av söksystemet som en reservplan när de inte kunde hitta 
något i den vanliga menyn. Krug (2001) spekulerar i att en användare har en viss mängd 
tålamod för ett system, vilket förverkas successivt då användaren stöter på problem. Då 
en funktion såsom sökmotorn fungerar dåligt är denna faktor potentiellt än mer riskabel, 
då det är uppenbart att det är funktionen i sig som är dåligt utformad. Detta kan jämföras 
med problemsituationen där användaren inte kan hitta saker vilket tenderar att förmedla 
ett mer förlåtande intryck av systemet. I enlighet med Matthew F. Bedernjaks modeller 
för attityder och beteenden online (Bedernjak, 2006) är detta en klar brist i en 
kommersiell webbsida i och med att grupper av användare som ”den varsamme sökaren”, 
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som redan har låg tillit till att handla över Internet, kan skrämmas bort ifall 
produktwebben inte kan ge ett intryck av komfort och pålitlighet. Detta medför även 
risker då användare med hög tillit till gränssnittet tappar förtroendet och intar en mer 
försiktig attityd. Samma problematik finns närvarande i filtreringsverktyget, som i fråga 
om exempelvis prisklass inte håller vad det lovar. Av samma anledning reagerade 
användare starkt på de fall där det inte redovisades tydligt om priserna som fanns 
presenterade inkluderade eller exkluderade moms. Att deltagare inte använde 
filtreringsverktyget berodde säkerligen på att det inte strukturellt eller visuellt uppfattades 
höra samman med vare sig sökfunktionen eller de påföljande sökresultaten och är således 
förmodligen en fråga om ”connectivity” (Norman, 1998). För att designa sökverktyget 
rätt borde det för det sättas i anslutning till sökresultaten, och få en tydligare 
förklaringstext. Vissa reagerade över att det fanns en knapp i sökverktyget som hade ”…” 
som ikontext, vilket borde åtgärdas. En förbättring som borde införas är att användaren 
kan söka datorer från olika företag. 
 

6.1.3 Quickbox 
Flertalet försöksdeltagare som gjorde användartestet stötte på problem som alla på något 
sätt relaterade till ”Quickboxen”. De mest påtagliga sådana var lagerstatusförklaringen 
och prissättningen exklusive eller inklusive moms. Den vanligaste anledningen var att 
deltagare inte tog notis om att fönstret fanns där. Detta problem har troligtvis även det att 
göra med connectivity (Norman, 1998) där personer som använder gränssnittet inte tar 
någon notis om ”Quickbox”-fönstret då det visuellt och strukturellt ligger utanför det 
övriga gränssnittet. Bästa sättet att undvika denna problematik vore att flytta ”Quickbox” 
så att den ligger innanför det övriga gränssnittet. Eftersom jag är intresserad av att 
använda utrymmet till vänster för den utökade adaptiva funktionaliteten bedömer jag 
detta problem som en högprioriterad designkomplikation som måste hanteras för att den 
nya funktionaliteten inte ska riskera liknande obskyritet som ”Quickbox”. Genom att 
eliminera det strukturella avståndet mellan detta sidofönster och huvudsidan och undvika 
att det finns andra visuella avgränsningar bör den nya funktionaliteten kunna införas 
riskfritt. Intrycket av användarstudien var att ”Quickbox” uppfattades som användbar 
mest för att den gav information som inte fanns tillgänglig någon annanstans. Huruvida 
det är värt att ha den kvar eller inte är således mest en estetisk fråga. I det framställda 
designförslaget är den utelämnad, men den skulle säkerligen kunna introduceras även i 
det nya gränssnittet om den placerades inom ramarna för huvudsidan eller strax under 
inloggningsfönstret.  
 
Av dem som deltog i användartestet var det ungefär hälften som hade problem med att 
söka efter kompatibla tillbehör, vilket kan tolkas som att det finns belägg för att en sådan 
funktionalitet skulle införas. Det har inte funnits någon möjlighet att testa implicit 
datainsamling i användarstudien då det inte finns någon sådan att testa i Microshops 
produktwebbplats. Av de flertal adaptiva funktioner som testades av Alpert et al. (2003) 
finns det heller inget stöd för att sådan funktionalitet skulle vara önskvärd från en 
användares perspektiv. Både teoristudien, användartester och påföljande intervjuer visade 
på att det skulle finnas stöd för funktionen som de hänvisar till som ”PersonalBook”, 
vilket är en funktion som är i stort sett identisk i funktionalitet som den 
”supplieskonfigurator” som Microshop är intresserade av. Ytterligare en intressant 
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applikation för det adaptiva gränssnittet skulle vara ”hjälp mig hitta vad jag söker” som 
tas upp som exempel i samma studie. Genom att implementera denna funktionalitet kan 
användare göra väldigt specifika sökningar utifrån sina egna önskemål på saker som 
skulle vara svåra att söka efter genom den vanliga sökmotorn. För att introducera dessa 
två funktioner i gränssnittet placeras de i ett eget fönster som visas då användaren loggat 
in sig. Här finns även plats att introducera fler nya tjänster för inloggade privatpersoner 
eller företag. 
 

6.2 Design för Supplieskonfigurator 
Mitt designförslag för ”supplieskonfiguratorn” kallar jag ”Mina produkter”. Genom att 
användaren själv förser systemet med uppgifter och lägger till de produkter han/hon äger, 
kan han/hon senare använda sig av denna funktion för att köpa tillbehör och tjänster som 
är direkt anpassade för personen eller produkten som han/hon registrerat. Då personen är 
intresserad av att använda denna tjänst loggar han/hon först in för att få fram den nya 
funktionsmenyn, som listar de adaptiva funktioner som finns tillgängliga för användaren. 
När den personen markerar en av sina produkter visas den upp i en ny sida i 
huvudmenyn, en sida som egentligen ligger under ”Mina sidor”-kategorin ovanför 
huvudsidan. I den nya huvudsidan är produktmenyn till vänster skild från den tidigare, 
och är nu istället en meny över tillgängliga produkter och tjänster som är kompatibla eller 
relevanta för den valda produkten. Detta inkluderar kategorierna ”Kompatibla tillbehör 
och tjänster”, ”Support”, samt ”Miljö” och ”Garantiinformation”. Samtliga alternativ är 
sådant som är utsorterat och relevant för bara den produkt man valt under mina 
produkter. Innehållet i huvudsidan varierar beroende på vilken typ av produkt det är, där 
exempelvis datorer och musikspelare har tillgång till olika möjliga tillbehör och tjänster. 
Huvudsidan innehåller en sammanställning av väsentlig information om datorn, samt 
aktuella ändringar, eller specialerbjudanden för just den produkten och/eller 
konsumenten. I det här fallet rör det sig egentligen om implicit information som systemet 
samlar in från kundens navigering i gränssnittet, men enligt tidigare studie mottas detta 
väl så länge den presenteras samtidigt som den genereras. Detta är även en av slutsatserna 
i studien av Alpert et al. (2003). Vid test av sin variant av systemet fann man som 
kontrast tecken på att användare ogillade starkt ifall systemet sparade information om 
exempelvis tillbehör och visade samma kategorier om man öppnade en annan produkt, så 
bortsett från att visa specialerbjudanden till den aktuella produkten bör designen undvika 
all implicit navigationsinsamling. Designförslaget för supplieskonfiguratorn finns i figur 
12. 
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 Figur 12. Supplieskonfiguratorn. Genom att välja sin bärbara dator, kan användaren Johan 

Eriksson få tillgång till denna sida med produktspecifik information. Bland 
menykategorierna till vänster är det Uppgraderingar/tillbehör sidan som visas för närvarande. 
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Detta är förmodligen även anledningen till varför ”hjälp mig hitta vad jag söker”-
funktionaliteten också tas emot väl. Denna funktionalitet är ett avancerat sökverktyg som 
känner av var konsumenten befinner sig i produkthierarkin. Genom att välja ”hjälp mig 
hitta vad jag söker” skapar funktionen en mängd frågor som passar för den 
produktkategori som personen befinner sig i. Frågorna är utformade så att en person kan 
gå igenom dem en efter en och samtidigt sålla innehållet i den produktkategori denne 
befinner sig i, och resultatet av filtreringen visas i huvudmenyn. Enligt användarstudien 
är ett flertal användare mer intresserade av att söka exempelvis datorer och tillbehör 
utifrån mer beskrivande egenskaper, såsom förslag på användningsområden eller 
personliga omdömen eller betyg. Genom att formulera frågorna i ”hjälp mig hitta vad jag 
söker” funktionen utifrån sådana egenskaper kan produktwebben vägleda dessa kunder 
till de produkter de vill ha. Ett förslag på ytterligare funktionalitet skulle vara att låta 
användare själva kategorisera prioritet i frågorna för att skapa den personens 
favoritfrågeformulär som de kan använda för att hitta skräddarsydda produkter och 
erbjudanden. Ett designförslag på hur denna funktionalitet skulle se ut finns i figur 13. 
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Figur 13. ”Hjälp mig hitta det jag söker”-
verktyget. Beroende på vilket innehåll som 
visas i huvudfönstret så varierar frågorna. 

 
 
Både expertintervjun med supportsystemteknikern och resultatet av användarstudierna 
gav indikation på att det skulle finnas fördelar med att skapa ett adaptivt supportsystem, 
både från kundernas perspektiv men även för företaget Microshop. I användartestet var 
det två deltagare som försökte hitta supporttjänsten genom att söka sig fram till datorn för 
att sedan hitta supportvillkoren därifrån, vilket jag tolkar som att det skulle vara en god 
idé att introducera en supporttjänst i anslutning till den adaptiva ”Mina produkter”-
tjänsten. Utifrån de rekommendationer som erhölls vid expertintervjun skulle det vara 
möjligt att implementera stöd för en supportfunktion som använder sig av den 
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information som kunden lagrar själv i ”Mina produkter”-menyn, och därmed uppfylla de 
rekommendationer som föreslås. På så sätt kan en användare gå till ”mina produkter” och 
välja den produkt som denne söker support för, och genom att förse Microshop med den 
lagrade informationen om komponenter som utgör datorn samt tidigare supporthistorik 
kan produktwebben hänvisa användaren till den mest passande supporttjänsten för den 
specifika produkten. För att underlätta belastningen och eliminera behovet av telefonköer 
bör supporttjänsten utformas så att användare själva har möjlighet att sätta tid för 
supportkonsultation. I samband med att användaren tar kontakt via produktwebbplatsen 
kan Microshop se vilken historik eller datatillverkare det rör sig om och avsätta lämpliga 
resurser för att hantera ärendet. Det gör även att de snabbt kan härleda vilken typ av 
service kunden är i behov av, vilket minskar risken att användaren måste söka ytterligare 
kontakt i ärendet, utan direkt hänvisas till relaterade tjänster som exempelvis 
reparationstjänst eller konsultation för mjukvara eller annat. En mycket viktig aspekt att 
ta hänsyn till är att frågeformuläret måste göra klart för användaren varifrån den 
insamlade informationen kommer, samt begära tillstånd för vilken information som 
skickas eller görs tillgänglig för supporttjänsten.  
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7. Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Fördelen med projektmall  
Projektet var upplagt för att innehålla ett flertal beslutspunkter, där projektets beställare 
och leverantör skulle kommunicera för att bestämma den fortsatta inriktningen. Detta 
visade sig vara svårt att upprätthålla då projektets beställare sällan kunde avsätta tid för 
att samverka med leverantören. Detta var dock en komplikation som snabbt kunde 
identifieras och hanteras. Ofta löstes detta problem med att beslutspunkter slogs samman, 
eller togs bort för att arbetet skulle kunna fortlöpa obehindrat. Fördelen med att 
strukturera projektet var att det fanns en tydlig insyn i vilka delar som skulle göras, och 
när de skulle utföras. Att beslutspunkterna var svåra att uppehålla var också en viktig 
iakttagelse eftersom det vid de tillfällen som inträffade gav en god inblick i beställarens 
motivation och engagemang.  
 
De mest relevanta beslutspunkterna var då beställaren halvvägs in i projektet ville utöka 
omfattningen av användartestet, vilket krävde ett flertal ändringar. Att introducera 
sponsring för projektet hade diskuterats tidigare, men hade då inte varit intressant för 
beställaren. Genom att formulera projektet utifrån mötena fanns det möjlighet att göra om 
upplägget för att ta tillvara dessa resurser för att utöka omfattningen av användartestet. 
 
En annan viktig beslutspunkt som initierades av beställaren var att avbryta allt arbete med 
utformningen av funktioner som använde deras egen databas. Detta var något som 
inträffade i och med att deras leverantör av databasen och dess funktioner avslutat 
samarbetet med dem då de enligt utsago drabbats svårt av den pågående finanskrisen.   
 

7.2 Individuella intervjuer som utvärderingsform   
För att identifiera de mer kvalitativa aspekterna av ett projekt är det ofta en god idé att 
göra en tidig analys av potentiella möjligheter, och använda dessa för att skapa fokus för 
projektet. En vanlig sådan metod är att tillsätta en fokusgrupp, men för detta projekt har 
jag istället valt att använda mig av individuella intervjuer och pilotstudier. De specifika 
fördelarna med att formulera den inledande delen av studien som en serie individuella 
intervjuer är att de ger mer tid att diskutera varje enskilt ämne. Dessutom behöver man 
inte oroa sig för den gruppdynamik som lätt uppstår i fokusgrupper. Nielsen (1997). 
Ytterligare en praktisk detalj med intervjuer är att man kan anpassa intervjumetoden 
utifrån personen man intervjuar för att få ut mer data även ur mer tystlåtna individer. Det 
ger dessutom deltagarna en större möjlighet att göra egna inlägg om sina synpunkter på e-
handel och interaktiva tjänster online, något som är svårare att göra i grupper. 
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7.3 Expertutvärderingar kontra användartestning 
 Före själva användartestet utfördes ett flertal expertutvärderingar. Förhoppningen var att 
detta skulle vara ett bra substitut till att göra ytterligare användarstudier. 
Expertutvärderingarna visade sig vara ett lämpligt alternativ av ett flertal anledningar. De 
var både enklare att planera, och gick snabbare att utföra. Men framförallt medförde 
expertutvärderingarna även konkreta designförslag i form av återkoppling, något som 
varit omöjligt i vanliga användartester. Eftersom expertutvärderingarna gick snabbt att 
utföra kunde de genomföras oftare, vilket var en viktig grundförutsättning för att 
utvärdera det befintliga gränssnittet i produktwebbplatsen. Att eftersträva fler tillfällen av 
designutvärdering snarare än flera tester vid ett och samma tillfälle är en designprincip 
som bland annat rekommenderas av Krug (2001). I efterhand kan man se att 
expertutvärderingen av gränssnittet identifierade mycket av samma problematik som 
senare upptäcktes vid användbarhetsstudien, vilket tyder på att expertutvärderingar, om 
väl utförda är kapabla substitut till mer omfattande studier, åtminstone då det gällde att 
identifiera de allvarligaste problemen i gränssnittet. Användarstudien visade sig å andra 
sidan vara bättre lämpad för att identifiera mer subtila problem som uppstod efter att de 
allvarliga felen inträffade. Ett exempel på sådana komplikationer var användandet av 
sökfunktionen då försöksdeltagaren inte kunde hitta det denne sökte genom den inbyggda 
navigationen.  
 
Sammanfattningsvis upptäcktes det mycket ”ny” problematik under användbarhetstestet. 
Detta var oftast fel som uppstod då försöksdeltagaren försökte åtgärda att ett av de 
allvarliga ”stora” felen uppstått. Således kan man dra slutsatsen att även om 
expertutvärderingen är kapabel att identifiera stora fel, är det olämpligt att uteslutande 
använda detta som metod, då det är svårare att hitta fel som uppstår då systemet inte 
uppför sig som användaren förväntat sig. Detta kan bero på att när en användares mentala 
modell (Norman, 1998) över ett system kraschar, återgår denna till att använda mer 
grundläggande sätt för navigation, för att försöka förstå systemets uppbyggnad. Hur en 
specifik användare reagerar då detta händer skiljer sig mycket från person från person, 
och hur expertutvärderaren skulle åtgärda ett sådant problem kan vara fundamentalt 
annorlunda från hur andra användare behandlar det, vilket gör att det är svårare att hitta 
dessa problem under en expertutvärdering. Detta kan vara värdefull kunskap för att 
avgöra vilken testmetod som man bör använda sig av under en utvärderingsprocess.  
 
Att så många ”nya” fel kunde identifieras som en följd av att de ”stora” problemen fanns 
kvar även i användartestet kan tolkas som att det finns en klar nackdel med att korrigera 
designproblematik under utvärderingsprocessen. Det är svårt att säga om de ”nya” felen 
hade identifierats även om de stora felen tagits bort, men troligen hade de inte hittats om 
de stora felen åtgärdats. I teorin skulle även detta kunna tolkas som att det finns en fördel 
med att medvetet introducera ”stora” fel i ett gränssnitt för att sedan identifiera ”nya” fel 
som uppstår under problemlösningsprocessen.  
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7.4 Risken för privatintrång 
En stor fara med att utföra användartester är risken att försöksdeltagare utsätts för 
privatintrång. Samtlig dokumentation från användartesterna skrevs så att det inte skulle 
gå att göra anknytning till namn eller andra personuppgifter. För att motverka detta har 
ett flertal åtgärder vidtagits för att skydda försöksdeltagarna från privatintrång. 
 

• Samtlig dokumentation har utförts under kodade användarnamn. 
• All inloggning i produktwebbplatsen sker via en förberedd klient. 
• All inspelad video är tagen utan att inkludera ansiktsbilder på försöksdeltagaren. 
• Samtliga försöksdeltagare får skriva på ett avtal som klargör vad syftet med 

informationsinsamlingen är, samt vilka som kommer att ha tillgång till 
uppgifterna. Detta är synnerligen viktigt då användartestet inkluderar 
videoupptagning. 

 
Även i fallet med ett användbarhetstest av ett gränssnitt, som var fallet under det här 
projektet finns det många goda skäl att ta hänsyn till risken för privatintrång. Förutom 
den viktigaste aspekten att det visar respekt för de som deltar i användarstudien finns ett 
flertal andra viktiga anledningar till varför det bör vara av högsta prioritet.  
 

1. Det påverkar användarens tilltro och förtroende till användartestet. Om de vet på 
förhand hur uppgifterna kommer att behandlas kommer det ha en positiv effekt på 
användartestet. 

 
2. Minskar risken att de uppgifter som lämnas in missbrukas av obehöriga. Även om 

de som för tillfället är involverade i projektet kan anses pålitliga finns ingen 
garanti att det alltid förblir så. 

 
3. Försöksdeltagare har rätt att vägra att uppgifter om dem själva lämnas ut. Ifall de 

är osäkra på hur informationen kommer att behandlas, eller vägrar delta blir hela 
användarstudien ogiltig.  
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7.5 Tilltro till ett system 
Det fanns tydliga tecken på att en användares tilltro till ett system var starkt kopplad till 
antalet och frekvensen av designkomplikationer som påträffades under användarstudien. 
En förklaring till detta skulle vara modellen som Krug (2001) kallar ”Reservoir of 
goodwill” . Denna teoretiska modell baseras på att varje användare har en viss mängd 
tålamod för ett system, och att detta tålamod antingen fylls på av positiva upplevelser 
eller sjunker vid dåliga upplevelser. Inledningsvis upplevdes de deltagande 
försökspersonernas tålamod för systemet som förhållandevis hög. Vilket skulle kunna 
relateras till den formella introduktionen inför själva användartestet. Några tänkbara 
faktorer som ökade försöksdeltagarens tillit inför användartestet skulle vara: 
  

• Den formella introduktionen. 
• Förberett manus för samtliga delar. 
• Kvalitén på lokalerna. 
• Att sessionen spelades in med kamera. 
• Kompensation för medverkan.  

 
Generellt verkade det som att samtliga försöksdeltagare påbörjade användbarhetstestet 
med en hög nivå av tillit. Däremot minskade nivån av tillit successivt allteftersom vissa 
typer av fel uppstod. Den allvarligaste typen av fel som noterades var då försöksdeltagare 
påträffade funktionsmässiga fel. Att sökfiltreringen producerade irrelevanta sökresultat, 
var ett sådant exempel. Ett annat var sessionen då användaren ändrat inställning så att 
samtliga priser visades utan att inkludera moms. Båda dessa situationer skapade märkbar 
frustration och som konsekvens visade dessa två användare fortsättningsvis också 
attityder som tydde på att de hade lågt förtroende för systemet som helhet. Det senare 
exemplet är dessutom något som berörts i teoristudien, där just sökfunktionen nämns som 
en viktig faktor för att en positiv upplevelse (Salvendy & Fang, 2003). 
 

7.6 Tilltro för förklaringsbaserade lösningar 
Det var många försöksdeltagare som efterfrågade mer ingående förklaringar av innehållet 
i produktwebbplatsen. En person efterfrågade specifikt möjligheten att se mer 
information om produkternas användningsområde, snarare än information om prestanda. 
Många av deltagarna efterfrågade mer specifik information om vad exakt som skilde ett 
kampanjerbjudande från ett vanligt erbjudande, vilket inte finns förtydligat någonstans på 
webbsidan. I ett fall gjorde en användare en mer ingående undersökning av detta och fann 
ett liknande alternativ från samma tillverkare, men inte med säkerhet kunde avgöra vad 
som skiljde mellan den produkten och kampanjerbjudandet. Även i det fallet noterades en 
negativ förändring av användarens tillit till systemet som helhet. Att bristande eller 
avsaknad av information skulle påverka en användares tillit omfattas även det av teorin 
bakom ”reservoir of goodwill” som identifierar detta som en viktig faktor som kan sänka 
användarens tillit. Något som stämmer väl överens med iakttagelser i 
användbarhetsstudien. 
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7.7 Tilltro och implicit information  
Ytterligare en intressant notering är att artikelresonemang i teoristudien om explicit och 
implicit informationshantering, kan tolkas ge stöd för slutsatserna även i detta projekt. 
Resultaten i studien av Alpert et al. (2003) ger indikationer på att anledningen till varför 
deras deltagare uppfattar implicit informationshantering så negativt, var för att det ofta 
var svårt att härleda varifrån eller när informationen samlades in. Däremot var det lättare 
för användare att acceptera sådan funktionalitet, om systemet förklarar varifrån den 
samlats in, eller om det är lätt att förstå var, och varför, denna information samlats in. 
Detta är med största sannolikhet anledningen till varför ”Hjälp mig hitta” – verktyget 
fortfarande uppskattas.  
 
Informationen från teoristudien tillsammans med återkoppling från användbarhetstestet 
ger en tydlig indikation på att kunder på produktwebbplatser generellt föredrar 
förklaringsbaserade designlösningar. Men för den skull gärna ser att det finns tillgång till 
kvantitativa uppgifter som prestanda, även om de själva inte använder dem. Samtliga 
dessa faktorer bidrar till antagandet att personer känner mer tillit för ett system om det 
frekvent förser sin användare med förklaringar.  
 

7.8 Fördelen med bristande tilltro   
I enlighet med teoristudien är tillit till en produktwebbplats en avgörande faktor för om 
kunden väljer att handla eller inte. Det kan vara värt att notera att även i de fall där 
personer hade förhållandevis låg nivå av tillit till webbplatsen som testades fanns det inga 
tecken på att detta hade negativ inverkan på själva användartestet.  Försöksdeltagare med 
hög tillitsnivå var om något mindre benägna att kommentera småfel, vilket stämmer 
överrens med teorin om ”reservoir of goodwill”. Däremot fanns det tecken på att 
försöksdeltagare med låg tilltro var mindre förlåtande och således kommenterade fler av 
de problem de stötte på. Detta märktes huvudsakligen då användare som råkat ut för 
allvarliga fel var mer benägna att kommentera mindre komplikationer i fortsättningen. 
 
Att användare tar på sig själva skulden för att vissa problem uppstår, eller att användare 
är för ”artiga” och inte vågar kritisera något som de misstänker att försöksledaren varit 
delaktig i är ett vanligt problem i användarstudier. Om man gör antagandet att mer 
återkoppling är detsamma som bättre återkoppling skulle man spekulativt kunna använda 
sig av planterade fel för att minska sådan problematik. 
 
Detta är en intressant aspekt som kan undersökas ytterligare för att se om det går att 
påvisa ett samband mellan försöksdeltagares feltolerans och närvaron av allvarligare fel. 
Syftet skulle vara att man kunde använda denna princip för att förbättra användartester i 
miljöer där man endast förväntar sig låg förekomst av fel, eller fel av lindrigare natur. I 
teorin skulle en försöksdeltagare som påträffat dessa allvarligare fel i fortsättningen även 
rapportera sådana fel som de i annat fall haft överseende med. Detta skulle vara till stor 
hjälp vid exempelvis användartester i slutskedet av designprojekt, då man redan 
eliminerat de allvarligaste felen, men löper risken att lindrigare fel kvarstår. 
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Principen skulle kunna testas i en användarstudie där man har två identiska gränssnitt, 
men planterat ett allvarligt fel i ett av dem. I teorin skulle gruppen som stöter på det 
planterade felet fortsättningsvis leverera mer/bättre återkoppling. Alternativt skulle 
samma studie kunna göras genom att man förser två grupper med olika information inför 
ett användartest. En grupp får höra att det finns allvarliga fel i systemet, medan den andra 
inte får det, och i teorin kommer de användare som tror att systemet är felfritt inte 
producera lika bra återkoppling. 

7.9 Valet av försöksdeltagare 
Merparten av försöksdeltagarna som var med i användbarhetsstudien kunde utifrån sina 
formulärsvar i appendix 2 anses ha tillräcklig datorvana för att delta. Det fanns däremot 
ett undantag som besatt långt mindre erfarenhet i datortid än de övriga deltagarna, men 
ändå togs med i studien i enlighet med Jeffrey Rubins rekommendationer om något 
han/hon kallar ”Least competent user”, eller den ”minst kompetenta användaren” (Rubin, 
1994 s. 129). Denna teori menar att det i utvärderingssituationer kan ge värdefull 
återkoppling att ta med försöksdeltagare som i vanliga fall inte är frekventa användare av 
den typ av system man är intresserad av att utvärdera. I den användbarhetsstudie som 
utfördes behandlades uppgifterna från denna person på samma sätt som övriga deltagare, 
och resultaten finns noterade bland de övriga. Dock är det intressant att notera att data 
som samlades in från denna person var intressanta på en punkt. Många av de uppgifter 
som användes i användbarhetstestet kunde lösas genom att använda något av de inbyggda 
verktygen, vilket ofta innebar att man kunde uppnå en optimal lösning, vilket i 
sammanhanget innebar att försöksdeltagaren kunde avsluta uppgiften snabbare och mer 
effektivt än om de inte använde dem. En intressant notering i sammanhanget är att denne 
”minst kompetente användare” paradoxalt nog var den som löste flest av de tilldelade 
uppgifterna på ett optimalt sätt. Detta kan förklaras med att denne ”ovane” användare är 
den av deltagarna som är minst bekant med designkonventioner på Internet (Krug 2001), 
och således inte drabbas då dessa konventioner inte tillämpas.  
 
Den mest påtagliga uppgiften där denne försöksdeltagare presterade över snittet var de 
uppgifter där man genom effektivt användande av filtreringsverktyget kunde underlätta 
sortering av innehållet för att hitta den produkt som efterfrågades i problemscenariot. I 
enlighet med designteorin är risken att de mer erfarna försöksdeltagarna förlitar sig mer 
på konventioner, och därmed inte använder sig av det icke-konventionella 
filtreringsverktyget. Personen utan lika omfattande datorvana kan däremot ta till sig 
denna icke-konventionella lösning omgående, då denne inte har några förväntningar om 
systemet. Detta skulle även kunna användas för att förklara varför denne användare 
genomgående presterade bättre än övriga försöksdeltagare. Denne persons deltagande var 
stor hjälp för studien, i och med att resultatet av sessionen kan användas som belägg för 
att identifiera fel som uppstår som följd av bristande användning av konventioner. I fallet 
med filtreringsverktyget visade det sig att funktionaliteten är användbar, men att 
utomstående faktorer bidrar till att den inte används. Utan deltagande av ”den minst 
kompetente användaren” så hade det funnits en risk att filtreringsverktyget dömts ut av 
felaktiga anledningar. Taget till sin spets skulle detta resonemang leda till slutsatsen att 
det är viktigt att ta med ”Least competent users” i användbarhetsutvärdering för att utreda 
om problem i ett gränssnitt eller applikation uppstår som följd av dålig 
funktionalitetsdesign eller bara felaktigt användande av konventioner.  
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7.10 Felkällor  
Bias. Det är svårt att förebygga att bias påverkar resultaten, framförallt i en kvalitativ 
studie, då den baseras på att försöksledaren gör en tolkning av de uppgifter som samlats 
in. Ett av de främsta verktygen för att motverka bias var att dokumentationen under 
användartesterna utfördes i ett specifikt formulär, vilket tydliggjorde skillnader mellan 
användarens handlingar, användarens tolkning och försöksledarens kommentarer. Ett 
annat verktyg för att undvika att bias påverkade resultat var att spela in varje session på 
video, eftersom det gav möjlighet att undersöka otydliga moment vid senare tillfälle.  Ett 
sätt att ytterligare reducera bias genom videoupptagning skulle vara att låta ytterligare en 
expert med designkompetens se över innehållet utan att denne närvarat vid själva 
testsessionen. En annan faktor som bör tas upp i sammanhanget är att uppgifterna 
varierade ordningsföljd mellan de olika sessionerna, detta för att undvika att användarnas 
tillvänjning av systemet var en faktor i de uppgifter som var likartade. 
 
Pålitlighet. De inledande momenten i projektet i form av individuella intervjuer och 
pilotstudier, torde vara svåra att återskapa vilket är en tydlig nackdel med ”Quick and 
dirty” som arbetsmetod. Eftersom förutsättningar och procedur för användbarhetstestet 
finns dokumenterade är det rimligt att anta att testet är av god pålitlighet, och att 
resultaten säkerligen skulle gå att reproducera i ett nytt test om samma metodik efterföljs. 
 
Kvalitativa studier och pålitlighet. Det är viktigt att påpeka att det inte finns belägg för 
att dra slutsatser om hur många som statistiskt sett skulle stöta på de identifierade 
problemen utifrån resultaten och tolkningen av användbarhetstestet. Även om upplägget 
och de huvudsakliga uppgifterna var identiska under samtliga sessioner förekom det ändå 
variationer mellan hur de olika uppgifterna utfördes. I vissa fall förekom mindre 
ändringar såsom exempelvis priskrav eller tillverkare. Dessa ändringar introducerades 
exempelvis om de kunde lösa uppgiften för att de redan sett eller plockat ut ett passande 
alternativ i någon tidigare uppgift. Det förekom även fall där sådana ändringar infördes 
för att få försöksdeltagarna att gå vidare om de inte kunde hitta någon passande produkt, 
eller om de felaktigt trodde att de avklarat en uppgift. Motivet bakom detta var att det 
ansågs bättre att göra spontana ändringar på bekostnad av pålitlighet, hellre än att 
generera oanvändbar återkoppling.  
 

7.11 Värdet av ”Mock-up”-test, Fortsatta studier 
Den ursprungliga intentionen var att det skulle förläggas mindre tid på 
utvärderingsmomenten och mer tid på det senare designmomentet. Något som ändrades 
på begäran av projektbeställaren själv, då de var villiga att tillföra ekonomiska medel för 
att utvidga omfattningen av användbarhetstestet. Detta medförde ett antal ändringar till 
den ursprungliga projektplanen. Framförallt innebar det att mer tid skulle läggas på 
planering och genomförande av användartestet, och mindre tid på de senare delarna av 
projektet, såsom designdelen. 
 
Ursprungligen var avsikten att återkopplingen från det första användbarhetstestet skulle 
användas för att skapa en low-fi prototyp av det nya gränssnittet. Denna prototyp skulle 
sedan användas för att utvärdera om designförslagen löste de befintliga problemen genom 
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ytterligare ett användbarhetstest, innan ett slutligt designförslag skapades. Då beställaren 
bestämde sig för att förlägga mer tid och resurser på det inledande användbarhetstestet 
fanns det inte längre möjlighet att genomföra detta prototyptest, och istället lades mer tid 
på att utveckla det första designförslaget. 
 
Även om projektet inte inkluderade detta prototyptest skulle de designförslag som 
presenterats i rapporten fortfarande kunna användas som passande prototyper för 
ytterligare ett användartest. Denna studie skulle kunna utvärdera om de designlösningar 
som föreslås effektivt löser de designproblem som identifierats, alternativt om det 
uppkommit ny designproblematik i och med att den nya funktionaliteten introducerats i 
gränssnittet. Men då det ligger utanför projektets omfattning kvarstår detta moment för 
att eventuellt återupptas i en påföljande fortsättningsstudie. 
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Appendix 1: Visionsdokumentet 
 
Bakgrund: 
I samband med företaget Microshops 10-årsjubileum har bestämts att påbörja ett projekt i 
syfte att se över och uppgradera deras befintliga produktwebb och i samband med det 
utarbeta ett flertal nya webbapplikationer och onlinetjänster. Samtliga av dessa tjänster 
ska vara förenliga med den nya webbplatsen. Detta projekt kommer främst att påbörjas 
under 2009, dock hyser man förhoppningar om att en övergripande del av design och 
utformningsarbetet kommer att vara avklarat tills dess, och har därför efterfrågat 
studenter med designerfarenhet för att utföra detta i form av ett examensarbete. 
 
Uppgiften: 
Microshop hoppas att deras omstrukturering ska gå att utföra så att samtliga tjänster som 
erbjuds via deras hemsida ska vara, eller ha möjligheten att anpassas efter individuella 
behov och önskemål. Framförallt nämns möjligheten att skala bort innehåll, samt att ge 
tillgång till expert och hjälpfunktioner.  
Överlag har projektet ett starkt fokus på användaranpassad interaktionsdesign på individ 
och eller organisationsnivå, vilket är vad man eftersträvar i den nya den nya strukturen. 
 
Samtliga önskemål på den nya strukturens organisation är öppna för utredning eller 
förslag av nya funktioner. 
 
Den nya strukturen innefattar bland annat: 
 
En Reservdelskatalog. 

Utifrån vilken kund eller kundgrupp som använder tjänsten ska vissa delar 
skalas bort eller omprioriteras för att anpassa efterfrågan. Framförallt ska 
tjänsten kunna omprioritera vilken funktionalitet som är tillgänglig i 
gränssnittet för exempelvis företag till skillnad från vilken möjligheter som 
finns tillgängliga för privatkunder. Även önskvärt att kunna producera 
användaranpassad supporthjälp och tjänster via samma gränssnitt. (Se 
nedan) 

 
”Supplieskonfiguratorn” (Katalog över förbrukningsv aror) 

Liknande reservdelskatalogen. Även här ska gränssnittet vara individuellt 
anpassat för att tillgodose särskilda kundbehov, och erbjuda produkter 
särskilt anpassade för såväl företag som privatpersoner. 

 
En individanpassad service/supporttjänst. 

Microshop ser ett behov av att kunna erbjuda ”call on demand” service och 
supporttjänster för sina produkter. Hur detta system ska utformas och 
implementeras är fortfarande outrett, men även detta hoppas man kunna 
erbjuda sina kunder genom någon sorts webbtjänst. 
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Övergripande interaktionsdesign av produktwebben. 
Det finns designkompetens inom företaget men det finnas behov av att göra 
en extern designutvärdering och en gränssnittsdesign i syfte att göra de nya 
tjänsterna förenliga med den befintliga produktwebben. Därför kommer 
vissa delar av examensarbetet att göras i samverkan med deras egen 
designkompetens. 
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Appendix 2: Förkunskapsintervju – Datorvana 
 

Intervjuer 

Vad är ditt yrke? 

Ungefär hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du använder dig av internet, inklusive 
internettjänster såsom chat och email? 

och hur spenderar du den tiden? Vad använder du internet till på jobbet och hemma? 

Har du några favoritwebbsidor? 

 

Användartestet 

Innan vi börjar titta på webbsidan, så skulle jag vilja ställa några snabba frågor. Till att börja med; 
Vad är ditt yrke? 

Okej, bra! Ungefär hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du använder dig av internet, 
inklusive internettjänster såsom chat och email? 

 

och hur spenderar du den tiden? Vad använder du internet till på jobbet och hemma? 

 

Har du några favoritwebbsidor? 

 
Okej, Bra! Det var alla frågor. Nu kan vi börja titta på saker. 

 

Appendix 3: Expertintervju – Supportsystem 
 
Intevjuformulär. 
 
Vad är de vanligaste problemen för användare? 
 
Vad är de vanligaste problemen för företag? 
 
Hur avhjälptes dessa problem? 
 
Skulle de kunna göras bättre? 
 
Hur lång tid brukar en supportsession ta? 
 
Skulle de kunna göras snabbare? 
 
Är det vanligt med telefonköer? 
 
Berätta om gränssnittet för supportsystemet ni använde? 
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Vad gjorde det bra? 
  
Vad gjorde det dåligt? 
 
Skulle det kunna förbättras? 
 

Appendix 4: Expertutvärdering – Gränssnitt 
 
Logotypen 
- Tydligare indikation av "hem" knappen. 
- Tydligare telefonnummer. Alternativt ge en mailadress eller mer indikation om 

vad det kan vara. 
 
Quickboxen 
- Behöver ge tydligare indikation på vad och när den visas. 
 
 
Huvudmenyn 
-Mer bredd, mindre djup. 
-Avdelare mellan olika produktkategorier 
-Tydligare sitemap som visar var man är. 
-Visuella Nästlade hierarkier är bättre. Det bör ordnas. Kategorier omsluter det som är 
skrivet. 
-Gör navigeringshierarkin synlig. 
-"Du är här" indikationer. 
-Självklara val. Anordna menyn i sektioner och subsektioner. 
 
Huvudsidan 
-Bör finnas bättre möjlighet att se samtliga nyheter eller kampanjartiklar. 
-Bättre urskiljning dem emellan. (Nyheter och kampanjer är sammanskrivna) 
- Kundvagnen kan göras mindre för att få mer utrymme. Tänk på konventioner. 
-Tydligare indikationer om vad det är man får på erbjudanden. (bra projektor.) 
-Banners för alternativa tjänster. Supporttjänster bland annat. Verktyg och 
Servicetjänster. 
-Tydligare indelning av areor och olika menyer. Söknng menyer och produkter och 
kundvagn blandar ihop. 
-Sektionsindelning ID Ram. Ramar kring siten och tillbehör. 
-Se över tredje nivåns navigation se till att den är konsekvent igenom sidan. 
- Se till att det står Page Names : Mp3 Spelare 
-Förbättra breadcrums. 
-Se över färgkodning för sidinnehåll 
-Lägg till ett welcome Blurb. 
-Skapa eller se till att det finns en tagline. TM 
 
Extra funktionalitet 
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-Sektioner - News - Products - Downloads - Support. 
-Utilities - Search - How To - Home 
 
Sökmotorn 
-Kategorier - Indelning efter typ av produkt. 
-Koppla samman med filtreringen. 
-Förslag på sökord  kategorier 
 
Produktinfo 
-Omdömme. Produktinfo MS. 
-Breadcrums 
-Tillbehör. 
- Förslag jämförelse. 
-Blurb. 
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Appendix 5: Strategi för användartester 
 
Usability testing strategi. 
 
Målsättningen för användbarhetsstudien kommer främst att vara av kvalitativa. Även om 
kvalitativa aspekter kommer att förekoma. Strategin kommer att baseras på ett ramverk 
som kallas för D.E.C.I.D.E.  
Vilken sorts data är jag intresserad av att samla in: 
 
Dimension Possible Quantitative data Possible qualitative data 
Effective Om varje tilldelad uppgift 

avslutas eller inte. 
Användarens uppfattning om 
ifall uppgiften avslutas eller 
inte. 

Efficient Ta tid på hur lång tid 
uppgifterna tar att utföra. 

Användarens uppfattning om 
uppgiften var svår eller enkel 
att utföra. 

Engaging Mått på hur tillfredställd 
användaren är. Igenom 
frågeformulär eller 
intervjuer. Med typiska mått. 
1-5 etc 

Användaruppfattnings 
undersökningar eller 
kvalitativa intervjuer. 

Easy to learn Hur många felaktiga beslut 
som fattas under försökens 
gång. Användande av 
felaktiga funktioner eller 
menyer. Jämförelse mellan 
erfarana och oerfarna 
användare. 

Användaruttalanden om hur 
de uppfattade användade av 
interfacet. 

Error Tolerant Hur bra uppgiften utförs 
gentemot tiden som förloras i 
falska starter. 

Användarnas åsikter om hur 
det kändes att använda 
interfacet trots att de begår 
fel. 

 
D.E.C.I.D.E 
 
1. Determine the goals. 
 
Utvärdering av webbdesign. 
 Navigering 
 Sökfunktionen 
 Utvärdering av den hierarkiska strukturen.  
 Problem eller komplikationer vid användning. 
  Inköp av produkter 
  Sökning efter tjänster 
Behovsutvärdering av nya tjänster 
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 Adaptivt innehåll 
  Adaptiva tjänster 
   Mina sidor 
   Mina varor och produkter 
   Adaptiv söktjänst. 
    Organisationsbaserad sökning 
    kompitabilitetsbaserad sökning.  
2. Explore the questions. 
 
Kvantitativa 

• Hur många använder sig av sökfunktionen primärt jämfört med hur många som 
använder sig av Navigationsmenyn? 

• Hur lång tid tar det att hitta en vara / ett tillbehör / en tjänst i gränssnittet. 
• Hur ofta tappar en försöksperson bort sig då han/hon ska lösa en uppgift / handla i 

butiken. 
Kvalitativa 

• Hur skiljer sig navigeringen med sökfunktionen mot navigeringen med 
menysystemet. 

• Var får användare problem då de ska lösa sina tilldelade uppgifter. 
• Vad tycker användarna om den nuvarande katalogstrukturen. Uppstår det 

komplikationer då de försöker hitta saker som en följd av förvirrande hierarki.. 
• Är användarinterfacet svårt att navigera? 

• Konstig eller missvisande återkoppling 
• Hamnar fel, systemet beter sig oväntat. 
• Felaktig scent eller missvisande ikoner? 

• Vad tycker användarna om strukturen av innehållet. 
• Vad tycker användarna om struktur samt estetiska aspekterna av innehållet.  

• På huvudsidan. 
• På katalogsidorna. 
• på produktsidan 

• Vad tycker användaren om de nuvarande söktjänsten. 
• Åsikter om grundläggande sökning 
• Åsikter om specificerad sökning 
• Finns det behov av den adaptiva söktjänsten? 
• Är det lätt för användare att hitta kompatibla komponenter/tjänster   
 med den nuvarande söktjänsten? 
• Ger nuvarande sökning möjlighet att jämföra relevanta  
 produktegenskaper? 
• Finns det behov av den personliga sidan. 
•  Översikt av Personliga produkter 
•  Är det lätt för användaren att hitta kompatibla komponenter / 
tjänster. 
•  Presentation av skräddarsytt innehåll. 
•   Intresse för skräddarsydda erbudanden. 
•    Explicit vs Implicit. 
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3.Choose approach 
  
 Användarobsevationer/usability tests. 
  Observationer av interaktion med gränssnittet. 
  Ta anteckningar. 
  Observera med kamera. - reservresurs. 
  Intervjuer- Kvalitativ studie. 
 
4. Praktiska moment. 
 Antal användare i första studien 5+1. 
 Observationsrum på våning 5 i Samverkanshuset. 
 Incentive. Deltagare i studien får 100 kronor i kredit på microshops butik. 
 Total budget för första delen av studien 1000 kronor i affärskredit. 
 I vissa fall tänkbart att ge ytterligare Incentive vid särskilda behov eller ifall 
 testpersonerna är del av fokusgrupp med specialkompetens. 
 Pilottest. 
  Tid för studie 
  Utvärdering av testmetodik 
  kontroll av utrustning. 
  Utvärdering av manus för test. 
  Kontroll av utvärderingsprotokoll samt anteckningssystem. 
 Avsatt tid Oklart- se pilottest. 
 Schema för tester. Klart och avslutat under 30 mars till den 7 april 2009. 
Individuella  tider sätts upp efter överrenskommelse med försökspersoner. 
 Rekrytering av användare sker delvis genom individuella överrenskommelser 
eller  igenom rekryteringslappar / mail om det saknas försökspersoner. 
5.Decide how to deal with ethical issues. 
 Samtliga deltagare måste fylla i ett formulär som godkänner användandet av de 
 insamlade uppgifterna. Detta formulär kommer även att specifiera hur de 
insamlade  uppgifterna kommer att användas. 
 Deras namn får aldrig nämnas vare sig under själva studien eller under 
rapporteringen,  eller anteckningarna som görs under studieförloppet. 
 Det ska inte gå att identifiera användaren i utvärderingsmaterialet eller 
anteckningarna  från studien. Eller i presentationsmaterialet. 
 
6.Evaluate, interpret and represent. 
 Reliability - Hur pålotliga är resultaten. Hur konsekvent är resultaten. Ger 
identiska observationsstudier identiska eller avvikande resultat. 
 Validity - Är det väsetlig information som mäts vid de kvantitativa studierna. 
 Bias - Chansen att jag som interaktionsdesigner favoriserar vissa typer av 
 komplikationer och inte märker av andra komplikationer som en följd av bias? 
  
Urspunglig anledning till att jag ska göra tester: 
Jag vill testa användbareten i den befintliga på riktiga användare. Detta dels för att kolla 
behovet av de nya adaptiva tjänsterna till den befintliga designen men framförallt att 
eleminera nuvarande designfel som problem ur de senare testerna, så att jag effektivt kan 
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utvärdera värdet av de nya funktionerna, utan att blanda in generella designfel som 
felkällor. 
 
 
Product Problem statement 
Mjukvaran 1.Kan de tilltänkta användarna navigera i 

interfacet. 
2.Hamnar användare fel då de söker efter 
produkter? 
3.Finns det moment som är onödigt 
tidskrävande. Om så, beror dessa på 
felaktigheter. 

Generella 1.Innehåller produkten grova fel som 
förhindrar att användaren fullföljer sina 
objektiv? 

 
 
Checklista för tester: 
1.Skapa manus för testen. 
2.Gör en checklista 
3.Få varje person att göra samtliga test. 
 
 

• Viktigt att bekräfta varje deltagares karakteristika innan experimentet fortskrider. 
Detta inkluderar att klargöra personens roll och deltagande innan experimentet 
påbörjas. 

• Notera problem som uppstod under testet. Angående själva testet. 
• Sök specifika problem. 

 
Konstruktionen av uppgifter enligt följande modell. 
 
1.Formulera en kortfattad beskrivning av en uppgift. Enstaka meningar. 
2.Ställ upp vilket material och vilka mjukvarutillstånd som kommer att användas för att 
utföra uppgifterna. 
3.Skapa en färdig beskrivning av vad som anses vara en avklarad uppgift. 
4.Sätt riktlinjer för tidsåtgång. 
 
Uppgiftskomponent Beskrivning 
Uppgift  
Tillstånd  
Utförd  
Tidsram  
 
Prioriteringskriterier. 
Prioritera igenom användningsfrekvens. Hur ofta kommer delkomponenterna av 
uppgiftena tt användas. 
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Prioritera igenom kritiska val, vilka uppgifter kommer att orsaka mest besvär för 
användaren då de går del, alternativt för systemet. Kritiska funktioner kan per definition 
anses vara dem som orsakar mest smärta för användaren. 
Prioritera efter sårbarhet. Finns det funktioner i systemet som man kan antaga att det 
kommer att uppstå problem med så är det viktigare att testa dessa än komponenter där 
man inte förväntar sig problem. 
 
Viktiga egenskaper 
Bygga en dator. 
 Navigera menysystemet för att hitta en dator. 
Navigera menysystemet/söksystemet för att hitta ett specifikt tillbehör 
  Utläsa produktegenskaper för en specifik produkt. 
  Utläsa produktpriset för den produkten. 
 
 
Uppgift: 1 
Inlärning av systemet, samt modell för utvärdering. 
Syfte: Personen lär sig grunderna för navigation, samt får en möjlighet att använda 
systemet utan specifik vägledning. 
Mål: Personen har använt sig av navigering för att utforska systemet och hittat en produkt 
som de har en personlig koppling till. 
Uppgiftsformulering:  
Har du köpt något nyligen som du tror att du skulle kunna hitta på denna sidan? 
Alternativt , finns det kanske något som du är intresserad av att köpa och tror kan gå att 
köpa på denna sida?  
Se om du kan hitta den produkten eller någon liknande produkt som du är intresserad av. 
Berätta gärna vad du tänker medan du söker. 
Utförd: Bra, då har du fått pröva att navigera på sidan. Då kan vi gå vidare med själva 
uppgifterna. 
 
Uppgift 2 
Utvärdering av navigation och presentation av hemsidan. 
Syfte: Personen har använt sig av ett eller fler av de tillgängliga navigationssystemen och 
plockat ut ett antal komponenter som matchar uppgiftsbeskrivningen. 
Uppgiftsformulering: 
Du har fått i uppgift att inhandla en stationär dator till en mindre organisation, men du vet 
att du har en begränsad budget. Du vill att datorn ska vara så bra som möjligt för de 
pengar du har att handla för, och du har redan en skärm, så du behöver inte betala för en 
sådan.  
Försök hitta ett datorpaket som ger dig god valuta för omkring 8000 kronor.  
Du har tillåtelse att överskrida ELLER underskrida beloppet, men inte med mer än 900 
kronor.  
 
Uppgift 3 
Hitta specifika produkter på hemsidan 
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Syfte:Personen kan söka och identifiera ett eftersökt tillbehör genom att använda 
navigationen. Detta utan att träffa på irreparibla fel. Personen har tillgång till datorns 
specifikationer, eller får utgå från sin egen dator. 
Uppgiftsformulering: Du har en bra dator sedan tidigare, men nu skulle du även vilja 
kunna spela nyare spel på den. För att det ska vara möjligt kommer du att behöva: 
1.Mer arbetsminne (RAM). 
2.Ett bättre grafikkort.  
3.Ett bättre ljudkort. 
Inhandla dessa tre komponenter. Du vill helst få dem så snabbt som möjligt, så du 
plockar helst upp dem i butiken i Umeå. 
 
Uppgift 4 Hitta kompatibla produkter. 
Syfte: Personen kan hitta en specifik mjukvara.   
Uppgiftsformulering: Inhandla det billigaste antivirusprogrammet. 
 
Uppgift 5: 
Hitta Microshops reklamationsregler för återköp. 
Efter att du köpt ditt ljudkort från Microshop så ångrar du dig och beslutar dig för att byta 
det mot en billigare modell. Under vilka förutsättningar får du byta in kortet?  
 
Uppgift 6: 
Navigera menysystemet för att hitta en supporttjänst. 
Syfte: Personen kan hitta supporttjänstnumret för en specifik produkt i gränssnittet. 
Uppgiftsformulering: Efter att ha installerat grafikkortet så märker du att det inte 
fungerar. Datorn går bra vanligen. Men spelet du tänkte spela kraschar ständigt. Vart 
vänder du dig för det här problemet?  
 
Uppgift 7: 
Produktjämförelser 
Syfte: Fp hittar aktuella kampanjer och kan jämföra två produkter för att fatta ett 
köpbeslut. 
Del 1. Du har fått 3000 kronor för att köpa en plattskärm till din dator. Hitta microshops 

kampanjerbjudanden och se om det finns någon kampanj för plattskärm. 
Del 2.  Hitta sedan en liknande plattskärm från företaget ”LG”, och jämför dem båda. 
 Skulle du välja en av dem framför den andra?  
 
 
Gå tillbaka till butikens huvudsida. 
Identifiera navigation ur gränssnittet. 
Hitta kampanjer - > Vad är det som skiljer kampanjer från populära produkter. 
Jämför priset på två bärbara datorer och jämför vad du får för pengarna. 
 
Kolla om de kan fylla i sina kunduppgifter. 
Kontrollera reklamationsreglerna. 
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Appendix 6: Användarstudie - Checklista för användbarhetstest  
 
 
1.Välkomnande av FP. Fortsätt läsa 
introduktionsmanuset.  

 

2.Erbjud förfriskningar. Läs hur testet 
kommer att fungera och informera om att de 
blir filmade och ge dem tillåtelseformuläret. 
 

 

3.Förklara hur "Thinking loud" fungerar. 
Fortsätt Läsa introduktionsmanuset. 
 

 

4.Låt användaren pröva använda systemet och 
"think aloud". Läs del 3 av 
introduktionsmanuset 

 

5.Läs uppgifts instruktionen Dela ut Uppgift  
Läs uppgift 1  
Läs uppgift 2  
Läs uppgift 3  
Läs uppgift 4  
Läs uppgift 5  
Läs uppgift 6  
Läs uppgift 7  
Läs uppgift 8  
  
   

 

6.Debriefing.  Overall user performance 
 

 

7.Overall about particular errors noted  
8.Debriefing. Post session interview  
9.Ge kompensation och tacka för deltagandet. 
Fråga om FP är intresserad av att deltaga i 
eventuell uppföljningsstudie.  

 

10.End  
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Appendix 7: Användarstudie – Introduktionsmanus 
 

Testmanus 1 
Hej, och välkommen  _______.  Mitt namn är Markus Grundel och jag kommer att vara den som 
guidar dig igenom den här sessionen.  

Du är förmodligen redan medveten om varför du är här, men låt mig för säkerhets skull förklara 
varför du har ombetts att vara med här idag. Vi håller på att testa en webbsida som vi arbetar med 
för att se hur lätt det är för verkliga personer att använda den. 

För det första vill jag förtydliga att det är webbsidan som vi testar, och inte dig, och det finns 
ingenting som du kan göra fel här. Faktiskt så kanske det här är enda stället idag där du inte 
behöver oroa dig för att göra några misstag. 

Vi vill höra exakt vad du tycker och tänker, så du behöver inte oroa dig för att såra mina känslor. 
Jag har inte haft någonting att göra med att göra webbsidan du kommer att få titta på. Däremot är 
jag intresserad av att förbättra den, så jag behöver ärliga åsikter om vad du tycker om den. 

Medan vi gör den här studien skulle jag uppskatta om du kunde tänka högt för att vi ska kunna 
veta dina tankebanor. Det kommer att vara oss till stor hjälp senare. 

Om du har några frågor så tveka inte att ställa dem. Jag kommer kanske inte att kunna besvara 
dem på en gång, eftersom vi är intresserade av att veta vad användare gör då det inte finns någon 
som sitter bredvid dem, men jag kommer att försöka svara på alla frågor som du fortfarande har då 
vi är klara. 

Du kanske har lagt märke till att det finns en kamera och en mikrofon I rummet. Med  din tillåtelse 
så kommer vi att spela in allt som händer på skärmen samt vad du har att säga. Inspelningen 
kommer vi att använda för att hjälpa oss komma på sätt att förbättra webbsidan, och den kommer 
inte att ses av någon annan än de som är involverade I projektet. Det är även till stor hälp för mig 
eftersom jag inte behöver ta lika mycket anteckningar. 

Jag skulle vilja be dig om att skriva på ett avtal som säger att vi har din tillåtelse att spela in din 
session, men att inspelningen bara får visas för folk som deltar i det här projektet.  

Har du några frågor innan vi börjar?  

 
Till att börja med skulle jag vilja att du tittade på den här sidan och säger mig vad du tror att det 
är, vad som är framträdande med den, och vad du tror att du skulle klicka på först. 

Och återigen, i så stor utsträckning som möjligt, försök att beskriva dina tankebanor så att vi vet 
hur du resonerar. Det är till stor hjälp och hjälper mig att hänga med eftersom jag inte ser skärmen 
så bra härifrån. 

Manus för att påverka användaren. 

Vänligen läs varje uppgift högt innan du börjar använda Microshops hemsida för att hitta det du 
söker. 

 
 Efter att varje uppgift är färdig så gå tillbaka till Microshops framsida som utgångsläge. 
 
 Uttalanden 
 -Vad tänker du på? 
 - "Sitter du fast? 
 -Var snäll och berätta vad du tänker? 
 
Om uppgiften tar mer än 15 minuter eller vid komplikationer. 
 
 -Var snäll och avsluta arbetet med uppgiften du håller på med och fortsätt med nästa! 
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Appendix 8: Användarstudie – Tillåtelsekvittens 
 

Tack för att du valt att deltaga I vår användbarhetsstudie- 
Vi kommer att spela in sessionen för att Microshop ska 
kunna tillgodogöra sig så stor nytta som möjligt av din 
feedback under testet. 
 
Vänligen läs nedanstående text och signera dokumentet. 
     _           _            _           _           _           _ 
 
Jag är införstådd i att min session kommer att spelas in. 
Jag ger Microshop tillstånd att använda denna inspelning 
ENDAST för internt bruk, för att utnyttja min återkoppling. 
Vidare avsäger jag mig rättigheten att titta igenom det 
inspelade materialet innan det används enligt ovanstående. 
  

 
Vänligen skriv ditt namn: 
____________________________ 
 
Underskrift: _______________________________ 
  
Datum:__________________ 
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Appendix 9: Användarstudie – Dokumentationsformulär 
 
Uppgift Nr: Session nr: 
Utvärderarens namn: Sessionens starttid: 
Användarens namn: Sessionens avslutas: 
 
Olika handlingar involverade i 
uppgiften 

Användarens kommentarer Observatörens kommentarer. 
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Appendix 10: Användarstudien – Eftersessionsintervju 
 
 
Debriefing. Post session Interview 
 
 Hur tyckte du själv att du klarade av uppgifterna på det hela taget? 
 
  
 Berätta om vad det var som hände då [Fel / navigationsfel / Kan ej hitta] 
  
 
 Vad var det bästa med Microshops Webbsida? 
 
 
 Vad var det du tyckte var sämst med Microshops webbsida? 
 
Efter sessionen frågeformulär.    Försöksdeltagare: 
 

Navigationssystemet. 
 

Var menysystemet lätt att använda? Ange skala 1-5. 1-lätt, 5 svårt 
 
Fanns det något i menysystemet som var väldigt bra? 
 
 
Fanns det något i menysystemet som du tyckte var väldigt dåligt, eller som kunnat 
vara bättre? 
 
 
Om du fick förbättra menysystemet, vad skulle du vilja förbättra då? 
 
 
Tyckte du att sökningen på sidan var lätt att använda? Ange skala 1-5. 1-lätt, 5 svårt 
 
 
Fanns det något med sökningsfältet som du tyckte var väldigt bra? 
 
 
Fanns det något i menysystemet som du tyckte dåligt, eller gjorde sökningen svårare 
att använda? 
 
 
Om du fick förbättra söksystemet, vad skulle du göra då? 
 
 

 
Support 

Var det lätt att hitta supportnumren för de olika varorna? Ange 1-5 
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Var det lätt att hitta reglerna för produktreturer / reklamationsvillkor? 1-5 

 
 
Allmänt 
  Var det lätt att göra jämförelser mellan två produkter? Ange 1-5 
   

 
Om det var svårt: Varför var det svårt? 

  
 

Skulle det gå att göra lättare? Hur? 
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Appendix 11: Användarstudien – Resultatsammanställning 
 
Sammanställning av designproblematik utifrån var de påträffades. 
 
Första sidan 
-Göra om kategorier i scrollmenyn. 
-Svårt att hitta mjukvara under 
datortillbehör. 
-problem med att hitta rätt meny. 
-Skillnaden mellan minnen och lagring är 
otydlig USB 
-var många föremål att hålla reda på i 
övermenyn. svårt att hålla reda på. vissa 
saker svåra att hitta. 
-svårt hitta virusprogram 
Ljudkort var svåra att hitta 
-problematik med avsaknad av plusstecken. 
-expandering av andra alternativ förblir 
expanderade 
-otydligt vilken prisinformation som visas 
exkl eller inklusive 
-sidomenyn fungerar inte som en sitemap. 
-tydligare indikationer om att man kan 
klicka på företagsnamnet för att gå till 
startsidan 
 
-Inför kategorier. 
-Saknar överblick över produktutbudet. 
 
-Lätt att läsa fel om vilka produkter som 
finns inne. 
-Oklarheter i sidomenyn. 
-Datorkomponenterna och interna kort. 
Varorna bör grupperas om. 
Läslighet och expansionsfält borde 
förbättras. 
Svårt att hitta regler för returer och villkor. 
-Otydliga regler för leveransvillkor. 
-Menyer utan innehåll bör inte ge sken av 
att kunna expandera ytterligare 
-grafik och ljudkort bör finnas under samma 
kategori 
-svårt hitta regler för återköp reklamation 
-otydliga regler för returanmälan / returer. 
saknar mailadresser till microshop eller 
supporten 

Produktlistan 
-produktnamn intetsägande 
-Hittar inte quickboxen med tillhörande 
info. 
-Använder inte filtreringsverktyget. 
-Svårt att se förklaringen av 
leveransfärgkodning. 
-vill kunna se alternativ från samtliga 
tillverkare 
-filteringsfältet bör inte gallra självt. 
-sökningen bör kunna användas för 
indviduella sökningar på flera företag. 
-bör inte dela in efter  
-bör kunna söka på specifika företag. 
-Ingen förklaring om man stöter på tomma 
menyer. 
-Pavillion är ett märke men står som 
kategori bland datorpaket. 
-pricken förklaras inte 
-svårt att urskilja produkter på namn och 
prestanda. 
-Svårt att upptäcka moms eller inklusive 
moms eftersom det bara står i quickboxen. 
-Träffytan över en produkt är bara över 
själva namnet på produkten trots att hela 
listen markeras. 
-Övrigt står innan de kategorier som det är 
indelat i generellt 
-sorteringen delvis oklar - ofta på prestanda 
eller pris 
-Behövs en allmän sida för samtliga datorer 
-ser inte att det finns ytterligare produkter i 
slutet av en lista om det finns tomma 
kategorier innan. 
--svårt att se kampanjerbjudanden bland 
andra skärmar 
-får fel om man trycker sig vidare med 
breadcrums. exempel med ramminnen från 
kingston 
sökningen fungerade inte. 
-bör kunna välja företag i gallringsmotorn 
-sorteringen borde göras efter tillgänglighet 
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-tv-apparater borde få en egen kategori 
-telefonnummret i toppen av sidan är nästan 
helt dolt och helt onödigt. bör vara tydligare 
eller tas bort/flyttas 
-ser inte hur man får fler namn än de som 
visas i supporten 
 
Produktsidan 
-Viss information presenteras som PDF'er. 
-Samma information presenteras på olika 
sätt behöver läggas in konsekvent. 
-Förvirrad av att systeminformationen inte 
är konsekvent 
-Går inte att se i samma fönster. 
--Bilder saknas i vissa fall, eller är dåligt 
representerade. 
-efterfrågan på recensioner 
-prisguider 
-Saknade betygskala. 
-Ordningen allmän till mindre allmän 
information är uppskattad. bör konsekvent 
vara så 
-informationen presenteras olika i 
produktmenyn Presentation på olika sätt 
bilder öppnas i nya fönster 
-Formulären var olika 
-Produktinformationen borde vara färdig 
-Länk från skärmen till supporten för 
skärmen. 
-Större bilder och tydligare text efterfrågas. 
-avbetalningsalternativen bör vara tydligare. 
Efterfrågan på recensioner eller betygsystem 
eller kommentarer 
-mer sammanfattande text eller beskrivande 
text för produkterna, såsom vad en dator är 
bra till eller vad den har som främsta 
användningsområde 
-Bör kunna se mer specifik information på 
samma sida. 
-sammanfattningen är bra men kan vara 
bättre 
-Startdatorpaket efterfrågas. 
-går inte att skriva ut specifik 
produktinformation. 
oklart vad vissa instruktioner betyder 
HD/TV ja/nej är inte självklart 

Sökverktyget 
-Gör felaktiga sökningar. da fel. 
-ger fel prisrange 
--klipper utan att bli tillsagd. 
-Gör om sorteringen 
--saknas en sökknapp i filtreringsfältet. 
Atuo gallrar istället. 
-sökfunktionen verkar inte klara av 
generella sökningar. 
-Sökningen är dålig. ger felaktiga eller 
opassande söksvar. 
 sökning av kategorier skulle 
föredras "bärbar" 
 Söka i flera fält etc. 
-sökfiltreringen ser krånglig ut 
-sökvertyget sorterar inte efter pris om man 
filtrerar. 
-grafikkort blandar typer och företag 
-breadcrums visar inte alltid rätt väg, 
(otydlig) 
-exklusive moms som standard ogillas och 
är inte lätt att ändra 
-går ej att klicka i föremålsfältet för att 
inspektera ett objekt. 
-skillnaden mellan vissa produkter eller 
typer av produkter är oklart i 
mellanmenyerna. 
-efterfrågar sökfiltrering av 
samsungprodukter. 
  
-skulle vilja ha förslag på vad det kunde 
vara han/hon menade som i google. 
-sökningen ger märkliga svar. ramminen 
ger bara ett enda alternativ vilket är mer 
frustrerande än om det inte finns alls. 
-gallringsmenyn borde innehålla ett verktyg 
för att välja tillverkare också. 
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Nya funktioner 
-jämförelsesystem 
-Saknar jämförelsekorg. 
-Svårt att jämföra skärmar från olika företag 
 
-Svårt att göra jämförelser. kräver att man 
öppnar flera fält. 
-Alla presenteras på olika sätt. 
  
-Borde ha möjlighet att sätta produkter 
bredvid varandra eller möjlighet att söka 
liknande, eller sätta prestandalistor bredvid 
varandra. 
 
-Jämförelsefunktion skulle underlätta. i 
synnerhet om den kan tydliggöra vissa 
skillnader. främst användningsområden 
--allt borde ha en enhetlig lista. alt få info i 
ett popup fönster där man kunde stacka 
information för senare jämförelser 

Generella Brister/buggar 
-max min pris verkade felaktigt. 
-Kundvagnen nollställs. 
-Virusprogrammen saknar information. 
-Vissa saker öppnas i nya fönster utan att 
det finns en varning. 
-otydliga regler vad gäller ångerrätt 
-Misstar quickboxen för en reklambanner 
-Bugg - kan inte lägga saker i en annullerad 
kundkorg. 

 

Appendix 12: Användarstudien – Uppgifter 
 
Uppgift: 1 (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Har du köpt något nyligen som du tror att du skulle kunna hitta på denna sidan? 
Alternativt, finns det kanske något som du är intresserad av att köpa och tror kan gå att 
köpa på denna sida?  
Se om du kan hitta den produkten eller någon liknande produkt som du är intresserad av. 
Berätta gärna vad du tänker medan du söker. 
 
Uppgift 2 (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Du har fått i uppgift att inhandla en stationär dator till en mindre organisation, men du vet 
att du har en begränsad budget. Du vill att datorn ska vara så bra som möjligt för de 
pengar du har att handla för, och du har redan en skärm, så du behöver inte betala för en 
sådan.  
Försök hitta ett datorpaket som ger dig god valuta för omkring 8000 kronor.  
Du har tillåtelse att överskrida ELLER underskrida beloppet, men inte med mer än 900 
kronor.  
 
Uppgift 3. (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Uppgiftsformulering: Du har en bra dator sedan tidigare, men nu skulle du även vilja 
kunna spela nyare spel på den. För att det ska vara möjligt kommer du att behöva: 
1.Mer arbetsminne (RAM). 
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2.Ett bättre grafikkort.  
3.Ett bättre ljudkort. 
Inhandla dessa tre komponenter. Du vill helst få dem så snabbt som möjligt, så du 
plockar helst upp dem i butiken i Umeå. 
 
Uppgift 4. (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Inhandla det billigaste antivirusprogrammet. 
 
Uppgift 5: (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Efter att du köpt ditt ljudkort från Microshop så ångrar du dig och beslutar dig för att byta 
det mot en billigare modell. Under vilka förutsättningar får du byta in kortet?  
 
Uppgift 6: (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Efter att ha installerat grafikkortet så märker du att det inte fungerar. Datorn fungerar som 
vanligt, men spelet du tänkte spela kraschar ständigt. Vart vänder du dig för det här 
problemet?  
 
Uppgift 7: (OBS: Läs hela innan du börjar) 
 
Del 1. Du har fått 3000 kronor för att köpa en plattskärm till din dator. Hitta Microshops 

kampanjerbjudanden och se om det finns någon kampanj för plattskärm. 
 
Del 2.  Hitta sedan en liknande plattskärm från företaget ”LG”, och jämför dem båda. 
 Skulle du välja en av dem framför den andra? 
 
 
 


