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Abstract

This thesis investigates how web agencys in Stockholm use, value and incoroprate the 

terms usability, user experience and interaction design in their work process. The purpose 

of this study is to investigate how creative professionals works with the notions of usability, 

user experience and interaction design with focus on the end user. Our definition of 

creative professionals is every employee at a web agency involved in the work process of 

developing digital artefacts in any capacity. We wanted to investigate how these notions 

are considered, consciously or unconsciously, during the workprocess.

Semi-structured interviews were conducted at three different web agencys with eight 

different employees. The result of the study has shown that all web agencys have a 

constant focus on the end-user during the entire development of digital artefacts towards 

their customers.This focus is kept during the whole process, from the development of a 

concept based on knowledge on both the customer and the end-users, until the release of 

the end-product. The work and design methods differs between the different web agencys 

in which way they incorporate end-users in the process.

Sammanfattning

Denna uppsats redovisar en studie i hur webbyråer i stockholmsområdet arbetar med och 

värderar begreppen användbarhet, användarupplevelse samt interaktionsdesign. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka hur professionella kreatörer arbetar med begreppen 

användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign med slutanvändare i fokus. 

Med professionella kreatörer menas alla de olika yrkesroller som på något sätt är 

involverade under arbetsprocessen i framtagande av digitala artefakter på webbyråer. 

Studien ämnar att undersöka hur användbarhet, användarupplevelse och 

interaktionsdesign tas i beaktning, medvetet eller omedvetet under arbetsprocessen. Semi-

strukturerade intervjuer har genomförts på tre olika webbyråer med sammanlagt åtta 

personer. Resultatet av studien har visat att det finns ett fokus på slutanvändare från alla 

de tillfrågade företagen genom hela utvecklingsprocessen av hela sitt produktsortiment 

gentemot en kund. Det genomsyras från framtagande av ett koncept som grundar sig i 

kunskap om både kund och slutanvändare till det att produkten sjösätts. Det skiljer sig 

dock i arbetsmetoderna hur de olika företagen involverar slutanvändare.
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1. Inledning
Webbdesign har traditionellt utgått från systemutvecklingsprinciper där fokus ligger i 

tekniska lösningar. Ur dessa principer har begreppet användbarhet uppkommit som syftar 

till hur användaren kan uppnå sina mål utifrån tekniska aspekter. I dagens webbdesign har 

detta begrepp också kommit att involvera hur användaren upplever produkten utifrån alla 

sinnen och hur kontextuella faktorer påverkar upplevelsen och användarens mål. Här 

åsyftas användarens bakgrund, arbetssituation/miljö, den övergripande atmosfären och 

hur tid och rum kan påverka den totala upplevelsen av designen (McCarthy & Wright, 

2004). Begreppet användarupplevelsedesign och hur interaktionsdesign samspelar med 

användbarhet har kommit att bli viktiga faktorer för hur alla dessa aspekter uppnås och 

hur användaren upplever slutprodukten utan att enbart fokusera på att produkten lever 

upp till tekniska specifikationer som möjliggör användarens mål (Norman, 1999).

Den här studien undersöker hur denna problematik löses; hur industrin verkar för att sina 

slutprodukter ska uppnå dessa mål. Vilka metoder och arbetssätt det finns och hur dessa 

används för att sina produkter ska motsvara inte enbart sina beställares önskemål utan 

också hur hänsyn tas till sina slutanvändare under arbetsprocessen. Produktens beställare 

och dess slutanvändare kan skilja sig avsevärt och vad de vill få ut av slutprodukten kan 

också skilja sig avsevärt.

John Cato formulerar att design innebär att lösa problem som inte kan formuleras innan 

de blivit lösta. Utformningen av svaret är en del av frågan. Han menar att användbar 

design kan definieras enligt följande “design is the process of creating an artefact with 

structure or form which is planned, artistic, coherent, purposeful and useful”. (Cato, 

2001)

Att en slutprodukt inte enbart ska leva upp till en estetiskt tilltalande design och till 

tekniska specifikationer har lett till att hur slutanvändare involveras under 

arbetsprocessen är en avgörande faktor hur tillfredsställande resultatet av slutprodukten 

blir för alla parter (Gulliksen & Göransson, 2002). Speciellt i dagens samhälle då Internet 

blivit en allt viktigare kanal för företag att kommunicera med sina kunder (Whitehead, 

2006). Tillsammans med hur företaget kommunicerar med kunden i andra kanaler bidrar 

till kundens totala upplevelse av företaget. Kommunikationen avser alla olika kanaler 
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oavsett genom vilken digital artefakt det sker, om det är genom en webbshop eller intranät 

och oavsett vilken slutanvändare budskapet är riktad till, kund eller anställd på företaget.

”Building a web site with a user- centered philosophy forces you to cast a critical eye on 

all the different ways users will interact with the organization” (Brown, 2010)

1.1 Frågeställning & syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella kreatörer arbetar med 

begreppen användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign med slutanvändare i 

fokus på webbyråer. Med professionella kreatörer menas alla de olika yrkesroller som på 

något sätt är involverade under arbetsprocessen i framtagandet av digitala artefakter på 

webbyråer. Vi ville undersöka hur begreppen användbarhet, användarupplevelse och 

interaktionsdesign tas i beaktning, medvetet eller omedvetet under arbetsprocessen.

Frågeställning :

-Hur arbetar olika webbyråer gentemot slutanvändare? 

-Hur värderar och arbetar webbyråer med begreppen användbarhet,

användarupplevelse och interaktionsdesign?

1.2 Begreppsdefinitioner
Workshops - Brainstormingmöten mellan beställare och arbetsgrupp på webbyrån för att 

bland annat identifiera nyttomål med kundens beställning, hur och vad beställare vill 

kommunicera till sina kunder.

Webbplattform - Är ett innehållshanteringssystem för att hantera, strukturera och 

publicera information på webben. På engelska förkortas det CMS eller WCMS specifikt för 

webben.

EpiServer - En webbplattform.

User Experience Design - Den engelska benämningen för design som syftar till 

användarupplevelsen.

User Experience - Den engelska benämningen för användarupplevelse UxD - Förkortning 

utav User Experience Design

UX - Förkortning utav User Experience

HCI - Förkortning för engelskans Human-Computer-Interaction
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1.3 Avgränsningar
Resultatet av denna studie ger inte en generell bild av webbyråers arbetsprocess kring att 

involvera slutanvändare. Undersökningen har fokuserat på hur tre olika webbyråer 

applicerar olika arbetsmetoder och designmetoder gentemot slutanvändare. Hur dessa 

metoder involverar begreppen användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign 

och hur dessa byråer värderar dessa begrepp. Resultatet av studien kommer inte analysera 

hur dessa faktorer påverkar slutprodukten, beställarnas vision eller slutanvändarnas 

upplevelse av produkten.

2. Bakgrund
2.1 Användbarhet
Användbarhet är ett centralt begrepp inom HCI-fältet . Den ursprungliga definitionen av 

användbarhet innebär att ett system ska vara lätt att lära sig och flexibelt, vilket i sin tur 

skapar en positiv inställning hos användarna (Shackel, 1990). Definitionen av 

användbarhet har förändrats med tiden eftersom det lagts en större vikt vid människor, 

aktiviteter och kontexter.

Även om den äldre definitionen av användbarhet fortfarande är valid syftar begreppet 

numera främst åt att beskriva effektiviteten i användandet av ett system. Användbarheten 

är inte en egenskap hos systemet, utan en kvalité av interaktionen mellan användaren och 

systemet (Carlshamre, 2001).

Ett system med en hög användbarhet har enligt David Benyon (2005) följande karaktär:

- Systemet skall klara av att utföra de uppgifter som kan förväntas av systemet med en 

måttlig ansträngning av användaren.

- Systemet skall innehålla en lämplig mängd funktioner och innehåll som är organiserat på 

ett logiskt sätt.

- Det ska vara lätt att lära sig funktionerna samt vara lätt att memorera dess användning. - 

Det skall vara säkert att använda systemet i de kontexter det är menat att användas i.

- Systemet skall klara av att utföra de uppgifter användarna kan tänkas vilja utföra.

För att uppnå användbarhet i ett system krävs en användarcentrerad ingång till design, där 

en analys av behov är centralt. Ett sätt att analysera de behov som kan tänkas finnas är att 

Södertörns Högskola | Institutionen för kommunikation, medier och IT
Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik | HT2010/2011
Programmet för IT, Medier och Design

8



använda de fyra grundfaktorerna inom ramverket PACT som ämnar till människo- 

centrerad systemdesign. PACT är en akronym för People, Activites, Context och 

Technologies. People syftar till de som använder systemet, användarna. Activities syftar till 

de aktiviteter eller handlingar användarna vill utföra. Context syftar till den plats eller 

miljö användningen sker på eller i. Technologies syftar till de tekniska artefakter som 

används i sammanhanget. PACT-analysen kan användas för att förstå den nuvarande 

situationen och se vilka möjliga förbättringar som kan göras samt förutspå framtida 

situationer. PACT- analysen genomförs med hjälp av intervjuer, observationer och 

workshops. (Benyon, 2005)

En annan definition av användbarhet innebär återfinns i ISO-standarden för 

användbarhet, ISO 9241-11. Standarden definierar användbarhet som “ i den grad en sida 

kan användas av en specifik grupp användare för att uppnå specifika mål med 

kraftfullhet, effektivitet och tillfredsställelse i en specifik användningskontext” (Santto 

Tajakka, 2004). Det innebär hur väl användaren kan utföra sina mål, hur effektivt detta 

sker och hur nöjd användaren är under och efter användarprocessen.

Det finns mått för att utvärdera olika delar av en webbplats och hur de påverkar 

användbarheten som t.ex. “Usability metrics”. Melody Ivory, Rashmi Sinha och Marti 

Hearst har identifierat ett antal viktiga mått för att utvärdera användbarhet. Det finns 

många olika kategorier på mått som påverkar användbarheten på en sida, men de har 

kommit fram till sex stycken som är extra viktiga: antal textkluster, antal länkar, 

sidstorlek, antal grafiska element, antal färger och lässvårighet (Ivory et al, 2001).

Det finns också flera olika metoder för att främja användbarhet. Teoribaserad HCI 

involverar användaren väldigt lite och fokuserar mer på en generell bild utav en användare 

och dess karaktär. Dessa teorier har genererat experiment som i sin tur lett till data kring 

t.ex. hur många objekt en meny bör innehålla eller hur snabbt muspekaren bör röra sig på 

skärmen. Det har lett till flera olika riktlinjer för gränssnittsdesign. Riktlinjer för att 

designa system utan att involvera användare riskerar dock att bli för generella och inte 

passa in i verkliga projekt (Carlshamre, 2001). För att säkerställa och bedöma 

användbarheten utan att blanda in slutanvändare kan en heuristisk utvärdering 
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genomföras, som är en form av en expertutvärdering där systemets användbarhet bedöms 

efter vissa mått. Jakob Nielsen har tagit fram 10 tumregler för design av 

användargränssnitt att använda vid en heuristisk utvärdering. (Nielsen 2005)

Usability Engineering är ett arbetssätt för systemdesign där användbarheten är i fokus och 

där slutanvändare involveras. Användbarheten anses viktig för ett systems framgång 

eftersom majoriteten av slutanvändare varken är experter inom data eller har tillgång till 

professionell hjälp att lära sig nya system, samt att det finns en vinst för företag att lägga 

ner tid och pengar på det direkt i utvecklingsfasen, än att spendera tid och pengar på att 

utbilda de anställda i användning av nya system i ett senare skede. Inom Usability 

Engineering (UE) anses användbarhet vara effektiviteten i interaktionen mellan användare 

och produkten. Användbarheten kan även specificeras i hur väl användarna kan utföra 

uppgifter i det tänkta systemet, samt att användbarheten även kan mätas genom att 

observera de aktiviteter som utförs i systemet.

Arbetsprocessen inom UE är precis som många andra inom systemutveckling iterativ. 

Processen börjar med analys av användarna och deras aktiviteter. Scenarios används för 

att strukturera upp intervjuer och kontexter och användare involveras för att skapa 

modeller utav de uppgifter de kan tänkas behöva utföra. Nästa fas är designfasen där de 

uppgifter användaren behöver utföra visualiseras som objekt i användargränssnittet. 

Objekten specificeras noggrannare för att i nästa fas skapa prototyper av systemet. I den 

sista fasen utvärderas prototypen med användartester eller med hjälp av metoder för att 

utvärdera användbarheten. En viktig mätpunkt är hur nöjd användaren är med 

interaktionen. Dessa steg upprepas sedan och prototypen byggs ofta vidare till en färdig 

produkt. Metoden lägger stor vikt vid användaren och att förstå vem denne är och vilka 

mål och uppgifter de har. För att samla in data kring det används det en del olika metoder 

som enkäter och intervjuer eller kontextuell datainsamling som försöker ta reda på vilka de 

potentiella användarna är och hur de kan tänka sig att inkorporera ett system i deras 

aktiviteter. Den kontextuella metoden är snarlik en annan designmetod, Participatory 

Design, eller Deltagande design. Den går ut på att designers involverar sig i användarnas 

miljö och kontext och arbetar med dem för att förstå deras problem och ta del utav deras 

åsikter. (Butler, 1996)
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2.2 Interaktionsdesign
Begreppet Interaktionsdesign kommer från två industridesigners Bill Moggridge och Bill 

Verplank. De myntade begreppet Interactive design under sitt arbete med att ta fram den 

första bärbara datorn. Interaktionsdesign är utövandet av design för interaktiva digitala 

produkter, tjänster, miljöer och system. Likt många andra designdicipliner fokuserar 

interaktionsdesign på form, men de fokuserar även på något som traditionell design inte 

tar lika mycket hänsyn till, nämligen designen av beteende och även hur beteendet 

relaterar till formen och innehållet. (Cooper, 2007)

Interaktionsdesign syftar främst till att tillfredsställa de behov användarna har som ska 

interagera med en produkt. Målinriktad design (Goal-Directed design) är en

interaktionsdesignmetod där fokusen ligger på människors mål med att använda en 

produkt eller tjänst (Cooper, 2007).

Målinriktad design har för avsikt att designa produkter som förenklar för sina användare 

att uppnå sina mål. Detta användarfokus medför förhoppningsvis nöjda kunder som med 

hjälp av produkten kan effektivisera sin vardag. För att uppnå en målinriktad 

interaktionsdesign finns dessa hållpunkter:

• Förstå användarnas behov, mål, motivation och deras kontext 

• Förstå marknaden för produkten, det tekniska området, möjligheter inom den

• domänen, vilka behov som finns och vilka begränsningar som finns inom området 

• Använda den här kunskapen som grund för att planera arbetet kring dessa

• produkter vars form, innehåll, beteende är användbart, uppfyller nyttokrav, har en 

potentiell marknad och är ekonomiskt och teknologiskt genomförbart (Cooper, 

2007).

• Cooper menar att ett problem med utvecklingsprocessen är att yrkesrollerna är för 

specialiserade. Designen och marknadsundersökningen är skilda åt, vilket skapar 

svårigheter med att översätta resultatet från undersökningarna till designlösningar. 

Han menar att lösningen på detta är att låta designers vara med och utföra 

marknadsundersökningarna. Designers har en lättare att kunna förstå andra 

människor och deras behov om projektet exponerar dem för slutanvändare i tidigt 

skede. Det kan ge designers en bra bild av användarens värld och eventuella behov. 

Det leder till att designers tar hänsyn till användaren när det löser designproblem. 
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Cooper menar att utesluta designers från användarna i arbetsprocessen kan få 

ödesdigra konsekvenser, eftersom den empatiska kunskapen om användaren då 

försvinner. Det är ofta svårt för en person som enbart är involverad med 

marknadsundersökningen att veta vilken information som är relevant för 

designprocessen och genom att låta designers involveras i undersökningen löses 

denna informationsklyfta. (Cooper, 2007).

• Traditionellt har det fokuserats på att effektivisera arbetsaktiviteter inom fältet 

människa- datorinteraktion med teknikens hjälp. Detta har sin grund i Taylorismen 

som är teorier som användes under industrialiseringen för att effektivisera nyttan 

hos sina arbetare. 

Denna trend har dock vänt och nu ligger fokus minst lika mycket på hur 

användarupplevelsen påverkar helhetsupplevelsen av ett system. Teorin ”Funology” har 

kommit ur dessa resonemang och bygger på att systemet designas utifrån upplevelsen för 

användaren och inte vilka mål användaren ska utföra. Denna teori appliceras på systemet 

oavsett om systemet är ute efter att uppfylla ett mål eller går ut på att användaren ska få en 

optimal användarupplevelse. (Sengers, 2004)

2.3 Användarupplevelse
Traditionella och nya teorier inom människo-datorinteraktion används för att främja 

interaktionen samt evaluera effekten ett system har på sina användare. Men att designa 

rika användarupplevelser kräver mycket mer av en systemdesigner än enbart tekniska 

kunskaper. Det går inte att enbart älska sin kod utan det måste finnas en förståelse för 

komplexiteten kring användarupplevelser samt vara väl insatt inom området. (Sengers, 

2004)

Användarupplevelse har kommit att bli en allt mer central del i förståelsen av 

användbarhet inom teknologi. I dagens samhälle är det många företag verksamma på 

webben som framhäver sitt engagemang inom upplevelsebaserad design. Det har också 

kommit fram ramverk som tar upp olika komponenter utifrån hur det går att tolka 

upplevelsebaserad design. Dessa tolkningar görs utifrån hur kompositionen i designen 

skapar en logisk helhet, hur designen kommunicerar med våra sinnen och hur den 
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övergripande atmosfären får oss att känna, hur designen påverkar våra känslor och hur tid 

och rum påverkar den totala upplevelsen av designen (McCarthy & Wright, 2004).

Marion Buchenau och Jane Fulton Suri tar också upp vikten av att förstå 

helhetsupplevelsen av ett system eller en produkt (Buchenau & Suri, 2000). Houde och 

Hill definierar det de kallar upplevelsen av utseende och känsla av ett system eller produkt 

som en konkret helhetssinnesupplevelse som innefattar vad användaren känner, ser och 

hör i samband med användandet (Houde & Hill, 1997). Buchenau och Suri menar att för 

att förstå definitionen av upplevelsen måste det även tas hänsyn till hur kontextuella 

faktorer påverkar. Kontextuella faktorer innefattar faktorer som sociala omständigheter, 

tidsåtgång och miljön. Därför måste designers se upplevelsen av sin slutgiltiga produkt 

som en del av användandets kontext och inte enbart artefakten och dess tekniska 

komponenter (Buchenau & Suri, 2000).

Norman definierar användarupplevelsen som en paraplyterm för att beskriva alla 

relevanta aspekter av interaktionen med artefakten utifrån användarens perspektiv 

(Norman, 1999). Definitionen av användarupplevelse inom kontexten framtagandet av ett 

interaktivt system inkorporerar alla olika aspekter av upplevelsen som kommer av 

användandet av en artefakt, produkt, system eller tjänst. Det involverar att alla olika 

aspekter går att designa på ett visst sätt för att frambringa en positiv upplevelse hos 

användarna av designen. Dessa principer har sina rötter inom områdena Ergonomi/ 

Mänskliga faktorer, Usability Engineering, HCI och Interaktionsdesign. 

Användarupplevelsedesign är en förlängning av dessa områden och ger ett mer holistiskt 

perspektiv på hur slutanvändare måste tas i beaktning i relation till hur dessa använder 

tekniken. Denna utveckling drivs av utvecklingen globalt av tjänster och produkter inom 

den digitala marknaden där många företag försöker hitta nya konkurrensfördelar och nya 

sätt att tillfredsställa sina kunder (McClelland, 2005).

Cooper definierar användarupplevelsedesign som resultatet av tre överlappande faktorer: 

formen, innehållet och beteendet. I dessa olika faktorer ingår olika designprinciper som 

interaktionsdesign som fokuserar på hur det går att designa beteenden men också hur 

beteenden relaterar till formen och innehållet. På samma sätt är informationsarkitektur 

överlappande både hur innehållet är strukturerat men också hur innehållet presenteras för 

användaren. Industridesign och grafisk design fokuserar på formen hos produkten eller 
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tjänsten men också att formen bidrar till användandet vilket också innebär att det måste 

tas hänsyn till både innehållet och beteendet. (Cooper, 2007).

2.4 Användarcentrerad utveckling
I följande avsnitt presenteras ett antal arbetssätt och designmetoder som har sin grund i 

användarcentrerad systemutveckling. Jan Gulliksen och Bengt Göransson tar i sin bok 

Användarcentrerad systemutveckling upp vikten av att involvera slutanvändare i 

arbetsprocessen. “Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på 

användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och genom hela 

livscykeln”. Användarcentrerad systemutveckling följer vissa grundprinciper som 

verksamhetens mål och användarnas arbetsuppgifter tidigt skall vara vägledande i 

utvecklingen, systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt, tidigt och kontinuerligt 

skall prototyper användas för att visualisera och utvärdera idéer och designlösningar med 

slutanvändarna (Gulliksen & Göransson, 2002). Alla dessa grundprinciper går att 

återfinna i följande designmetoder och arbetssätt som presenteras.

2.4.1 Agila Arbetsmetoder
Albert Badre skriver i sin bok “Shaping Web Usability: Interaction Design in Context” om 

iterativa arbetsprocesser “The iterative design process for developing user interfaces 

stems from the experience that “first designs”, no matter how well founded in experience 

and background, contain unanticipated flaws. ... Several iterations of design and 

continuous testing are usually needed to take full advantage of the capabilities of the new 

media and allow us to come up with novel interactive enviroments to perform old

tasks.” (Badre, 2002).

Agila arbetsmetoder härstammar från metoder som kom fram under slutet av 1990-talet 

som en reaktion mot ingenjörsbaserade metoder inom mjukvaruutveckling. Huvudfokus 

inom agil systemutveckling är att anpassa sig till förändringar genom iterativa och 

inkrementella ingångar till design och utveckling som manifesteras genom noggrann 

planering. Design anses inte vara en specifik fas i utvecklingscykeln utan är något som sker 

löpande under utvecklingen. Agila arbetsmetoder är en paraplyterm för flera olika 

systemutvecklingsmetoder som använder dess principer som Extreme Programming och 

Scrum. (Cohn et al, 2010)
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2.4.2 Scrum
Scrum är en arbetsmetod för produktutveckling. Scrumprocessen består utav ett eller flera 

Scrum Teams som i sig innefattar roller, händelser, artefakter och regler. Ett Scrum-Team 

är självorganiserande. Rollerna i ett team består av en Scrum Master, Product Owner och 

Development Team. Den person som är Product Owner ansvarar för Product Backlog samt 

för att maximera värdet på produkten och arbetet som utförs av de i som ingår i 

Development Team. Product Owner består alltid av en person. De som ingår i 

Development Team har endast en titel, utvecklare. Deras uppgift är att leverera en 

produkt. Scrum Master ansvarar för att projektet följer Scrum-metoden. Scrum Master har 

även till uppgift att stötta de andra rollerna.

Den viktigaste delen i scrum-metoden är en Sprint. Hela processen består utav flera 

sprintar som kan vara olika långa beroende på projekt, men som längst en månad. Varje 

enskild Sprint har sina egna mål som skall uppfyllas för att i slutändan resultera i en 

produkt. Varje Sprint resulterar i att en del av hela produkten är klar. Den del som är klar 

definieras av Sprintens mål. I slutet av varje Sprint hålls en Sprint Review teamet går 

igenom vad som gjorts och det som inte blivit färdigt adderas till backloggen. Resultatet 

utav Sprint Reviewen är en reviderad Product Backlog. Product Backlog är en lista över de 

krav, funktioner och egenskaper som måste vara med för att produkten skall bli färdig. Det 

finns även en Sprint Backlog som innehåller de delar av Product Backloggen som behövs 

för varje enskild Sprint. Den definierar det arbete Development Team måste göra för att 

Product Backlog skall bli en färdig produkt (Schwaber & Sutherland, 2011). Individuella 

användare brukar vanligtvis inte vara involverade i utvecklingsprocessen, men konsulteras 

ofta för att samla in feedback. (Cohn et al, 2010).

2.4.3 Wireframes
Wireframes är en förenklad visuell skiss på hur innehåll kommer visas och struktureras i 

en slutprodukt utan färgval, typografiskt stilval och bilder. Syftet med wireframes är för 

projektgruppen att etablera funktionalitet, beteende och prioritering av innehåll på en 

webbsida. I en vanlig webbdesignprocess används och framställs de av alla i 

projektgruppen. Utvecklare använder dem för att förstå vad som ska ingå i webbsidans 

funktionalitet. Designers använder de som utgångspunkt för det grafiska 

användargränssnittet. Kunden/beställaren använder dem för att säkerställa att krav och 

överenskommelser möter de mål som är fastställda. (Brown, 2011)
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2.4.4 Personas
En persona är en användarmodell baserad på observationer av riktiga användare. Enligt 

Cooper (2007) skall en persona vara baserad på data utifrån kontext-baserade intervjuer 

samt observationer av faktiska och potentiella användare. Kvalitén på den insamlade datan 

påverkar effektiviteten av personan och dess påverkan på designaktiviteter (Cooper, 2007) 

Personas är ett bra verktyg för designers och kan hjälpa dem att

- Bestämma vad en produkt skall göra och hur den ska bete sig.

- Kommunicera med andra designers, kunder och utvecklare. Här bildar personas ett 

gemensamt språk för designbeslut.

- Mäta designens effektivitet. Det går att testa designval på en persona, dock ersätter det 

inte tester på riktiga användare utan används enbart som en verklighetsförankring för 

designbeslut.

- De kan även bidra till andra delar av processen, som marknadsföring t.ex.

2.4.5 Scenarios
Scenarios används för att skapa ett fiktivt händelseförlopp att relatera till när 

designlösingar skall skapas. Genom att visualisera problem genom en berättelse görs det 

enklare att förstå för flera olika roller i arbetsprocessen. Cooper (2007) menar att en 

berättelse lämpar sig för att visualisera en interaktiv produkt. Interaktionsdesign går ut på 

att designa ett händelseförlopp. Att kombinera berättarformen i form av scenarios i 

kombination med skisser gör det enkelt att beskriva och visualisera ett koncept. För att 

göra det ännu mer tydligt kan personas användas i samband med scenarios (Cooper 2007).

3. Metod
För att samla in data till denna uppsats valdes en semi-strukturerad intervjuform som 

insamlingsmetod. Anledningen till att välja en semi-strukturerad intervju var för att lämna 

utrymme för sidospår inom det fenomen som undersöktes. Men att samtidigt ha på 

förhand specificerade frågor som berörde fenomenet som undersöktes.

Intervjuerna genomfördes på tre olika webbbyråer i Stockholmsområdet som alla har olika 

kompetens inom området. Syftet var att samla in subjektiva åsikter i form av kvalitativ 

data från flera personer med olika yrkesroller inom området. Fördelen med intervjuformen 
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är dess flexibilitet, möjlighet att följa upp idéer, sondera svar och få fram känslor (Bell, 

2005).

Frågeställningen var så pass bred att en kvantitativ studie inte skulle besvara den på ett 

tillfredsställande sätt. Att få öppna svar kring arbetet mot slutanvändare i allmänhet och 

med en kvantitativ ansats skulle svarsalternativen vara på förhand specificerade vilket 

skulle kunna leda till att det utelämnade relevant information. Frågeställningen var också 

för bred för att undersöka den genom kvalitativa observationer. Det skulle vara 

tidskrävande att observera alla arbetsprocesser där slutanvändare var inblandade. Utöver 

detta gick det inte att veta på förhand när och hur slutanvändare används vilket skulle 

försvåra arbetet att genomföra observationer.

På varje webbyrå intervjuades minst två informanter för att försäkra att datainsamlingen 

var tillräcklig för att besvara frågeställningen. Sammanlagt genomfördes sju stycken 

intervjuer på tre olika företag. De kontaktades via e-mail och telefon där de fick en snabb 

genomgång av studiens ämnesområde och syftet med intervjuerna.

Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett tjugotal specificerade frågor och tillhörande 

följdfrågor som spelades in med hjälp av en iPhone. Röstinspelningarna transkriberades 

och har använts som underlag för att sammanfatta essensen av intervjuerna. Vid 

intervjutillfällena tilldelades det två olika roller, rollen som intervjuare och rollen som 

sekreterare för att anteckna. Varje enskild intervju tog i snitt en halvtimme och 

genomfördes på plats på företaget i avskiljt konferensrum. För att respondenterna skulle 

känna sig bekväma i miljön och inte distraheras av omgivningen.

3.1 Urval
Urvalet av intervjuobjekt var inte slumpmässigt eller utvalda på förhand, utan blev valda 

av en kontaktperson på företaget utifrån vilka som hade tid över för intervjun vid det 

tillfället. Urvalet som kontaktpersonerna genomförde grundades dock i ett önskemål om 

personer som var involverade i olika aspekter av designprocessen kring slutprodukten.

Intervjuerna genomfördes på tre olika webbbyråer. Företag nr. 1 har ett tjugotal anställda, 

varav intervjuerna skedde med fyra stycken anställda med olika yrkesroller som alla var 

inblandade i arbetsprocessen i skapandet av en kunds digitala identitet i form av 

webbplatser, komplexa system eller applikationer. Företag nr. 2 har ett fyrtiotal anställda 

och varav två av dem intervjuades, en interaktionsdesigner och en projektledare. Företag 
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nr. 3 är ett mindre företag med endast två stycken fast anställda och fyra till fem inhyrda 

konsulter. Två av dem intervjuades, en webbdesigner och en säljare/projektledare.

Dessa 3 företag har alla olika spetskompetenser. Företag nr 1 jobbar främst med att ta fram  

koncept och design. Företag 2 jobbar främst med den tekniska aspekten av webbdesign 

men även att ta fram koncept. Företag 3 jobbar med både design och teknik dock är de 

enbart inriktade på mindre projekt.

På varje byrå intervjuades minst två personer som på något sätt var involverade i 

arbetsprocessen eller designprocessen kring slutprodukten. Dessa informanters yrkesroller 

innefattade konceptutvecklare, Art Director, projektledare, designer, strateg, 

interaktionsdesigner, säljare och webbdesigner. Vissa informanter hade fler än en 

yrkesroll. Respondenter innefattade spridda ansvarsområden och olika insyn i arbets- och 

designprocessen men som i stort sett besvarade samma frågor. Detta för att att få en 

komplett bild över arbetsprocessen och de olika respondenternas uppfattning av 

arbetsprocessen.

Respondenterna på företag 1 bestod av en man och tre kvinnor. Den manlige respondenten 

innehar en gymnasieexamen inom media. Kvinna nr 1 innehar en kandidatexamen i 

Mediedesign samt läst Interactive Art Director vid Hyper Island. Kvinna nr 2 innehar en 

Pol.Mag i statsvetenskap och Kvinna nr 3 är Civilekonom med inriktning på 

marknadsföring samt har en fil.kand i litteratur.

Respondenterna på företag 2 bestod av två kvinnor, varav den ena har gått 

Informationslinjen (numera Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet) på 

Högskolan i Jönköping och den andra är beteendevetare med en magisterexamen i 

psykologi med inriktning på kognitionsvetenskap och har även läst grundkurser i data/ 

systemvetenskap samt grafisk design.

Respondenterna på företag nr 3 var båda män varav den ena hade utbildning inom 

marknadsföring.
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3.2 Metodkritik
Det finns en medvetenhet om att urvalet av respondenterna inte valdes ut på förhand, utan 

valdes av en kontaktperson på företaget, dock utifrån önskemål om personer som var 

relevanta för studiens syfte och hade en insyn i företagets designprocess. Det går heller 

inte att vara säker på huruvida informanterna tolkar intervjun som att det är företagets 

eller informanternas individuella kapacitet och prestation som bedöms, och hur det kan 

påverka svaren. I vissa mer spekulerande frågor kring företaget kan intervjuobjekten ha 

intagit en defensiv ställning för att framhäva företagets förmåga eller dölja företagets 

möjliga brister. Dock är detta omöjligt att avgöra då det är intervjuobjektens subjektiva 

åsikt som framkommer av intervjun.

Intervjusituationen mynnade många fall ut i en relativt öppen konversation vilket 

resulterade i att formuleringen av frågorna varierat en aning vid olika intervjutillfällen 

vilket kan ha påverkat respondenternas svar. I vissa fall besvarades vissa frågor innan de 

var ställda i och med att frågorna var konstruerade på det sättet att det skulle lämna 

respondenten stort utrymme att lämna sina åsikter om ämnet som behandlades. Eftersom 

vissa frågor redan besvarats ställdes inte frågan som var ämnad att ta reda på svaret och 

det kan ha en påverkan på hur respondenterna behandlat ämnet.

Det går inte att dra några generella slutsatser kring hur olika webbyråer arbetar med 

slutanvändare och vilka metoder som används dock går det att dra slutsatser som ger 

indikationer på hur det ser ut inom industrin. Genom att byråerna där studien 

genomfördes har olika spetskompetenser och är verksamma inom olika typer av 

beställningsuppdrag inom samma bransch kan det ge en bredare bild av hur det kan se ut 

på marknaden.

Det går heller inte att veta om respondenterna tar upp alla de metoder som används på 

företaget då de inte alltid jobbar efter uttalade metoder. Även om det arbetsätt de har går 

att se likheter i eller återfinna i namngivna metoder i vetenskaplig litteratur.
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4. Resultat
Här presenteras de resultat kring vilka sorters uppdrag de olika webbyråerna utför samt de 
metoder och arbetsätt som används. Kapitlet redogör även för hur de ser på begreppen 
användbarhet, användarupplevelse, interaktionsdesign samt hur de arbetar med och för 
slutanvändaren i deras projekt. 

4.1 Uppdrag

4.1.1 Företag 1
Den vanliga kunden är stora företag, organisationer eller myndigheter. Det vanligaste 

uppdraget är att kunden beställer stora komplexa sajter, applikationer eller system av 

designbyrån men i nio fall av tio är det en webbplats som ska omdesignas. En stor del 

består också av att ta fram koncept, affärsplaner och en digital identitet och närvaro som 

definierar hur företaget vill presentera sig online.

4.1.2 Företag 2
Den vanliga kunden är medelstora till stora företag som vill göra webbplatser, intranät, e- 

handelslösningar eller olika typer av mobila lösningar. De tittar ofta på hur de ska kunna 

skapa en helhetsupplevelse för besökarna där de tar alla olika kanaler i beaktande, där 

målet är att besökarna ska få en bra upplevelse av företagets digitala identitet som möjligt 

oavsett om de kommer in via en webbplats, mobil eller genom någon annan enhet. Det 

genomsnittliga projektet tar ca 3 månader. Det vanligaste uppdragen är till ett företag som 

vill nå ut över webben, eller skapa ett intranät för att stödja sin verksamhet. Utöver detta 

har de även börjat göra webbshoppar.

4.1.3 Företag 3
Vanligaste uppdraget är att utveckla nya hemsidor/webbplatser. Ett genomsnittligt projekt  

tar ca en arbetsvecka, 40 timmar. Arbetsprocessen för ett genomsnittligt projekt involverar  

webbdesign, webbprogrammering, webbcopy och fotografering. Kunderna har väldigt 

sällan skrivna kravspecifikationer utan det är sker mest i verbal form.

4.2 Arbetssätt och arbetsmetoder

4.2.1 Företag 1
Arbetsprocessen hos byrån består av en konceptfas som leder till wireframes som står till 

grund för grunddesign som till sist blir slutdesign. Detta är inte en linjär arbetsprocess 

utan iterativ som innefattar ett antal korrigeringsvändor. Under konceptfasen jobbar byrån  
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utifrån kundens önskemål och där kunden tillsammans med byrån definierar exakt vad de 

vill få ut av beställningsuppdraget samt definierar sin företagsprofil och vad de vill 

kommunicera till kunden. Arbetet sker i workshops som de håller gemensamt med kund 

och arbetsgruppen.

Konceptfasen innefattar även efterforskningar som byrån gör om kunden där de dels tar 

del av kundens egna material och dels utför egen efterforskning. Den egna 

efterforskningen består av informationssamling om både kunden och kundens 

slutanvändare. Analysen av kundens slutanvändare kan bestå av egna kvantitativa 

undersökningar med runt tusen kunder som att få feedback från en fokusgrupp eller 

kommunicera med slutanvändare med hjälp av en utvecklingsblogg.

Under konceptfasen tas även wireframes fram som används som grund för designen dock 

helt utan färg och form. Wireframes kan även bestå av schematisk navigationsstruktur. 

Dessa godkänns av kund. Grunddesignen baseras på Wireframes och tas fram i form av 

photoshop-skisser som brukar innehålla en startsida, en undersida och en artikelsida. 

Dessa skisser godkänns också av kund. Utifrån skisserna kan den slutgiltiga designen 

arbetas fram av byråns designers. Den slutgiltiga designen innehåller olika element som är 

användbara för flera sidor i form av photoshopskisser. Slutdesignen lämnas sedan över till 

en teknikbyrå som programmerar slutprodukten där går byrån in som beställare av 

tekniken.

De använder även personas för att få en grov bild av vem målgruppen är under 

designprocessen. De använder personas dels för att en statistiskt definierad målgrupp är 

väldigt abstrakt och dels för att det anses vara ett bra verktyg för att få kunden att se sin 

slutanvändare. Dock är inte dessa personas alltid fullt utvecklade och kan också de klassas 

som abstrakta, även om de är mer specificerade än den ursprungliga målgruppen.

Arbetsprocessen för ett genomsnittligt projekt brukar ta sex månader varav tre månader de 

själva jobbar med designen och resterande tre månaderna ligger hos teknikbyrån som 

skapar sidan tekniskt. Byrån föredrar att jobba länge med sina kunder delvis för att de vill 

att kunden ska tänka smart på lång sikt och för att det är praktiskt när det jobbas med 

politiskt styrda organisationer då beslutsprocesser tar längre tid för att beslut ska gå 

igenom styrgrupper och politiska referensgrupper. Längre återkommande projekt kan vara 

upp till två år.
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4.2.2 Företag 2
Kunder brukar vanligtvis kontakta byrån med en förfrågan varpå byrån brukar träffa 

kunden för att få en mer detaljerad bild över vad det är kunden vill ha. Därefter sätter 

byrån ihop en offert åt kunden. De brukar inte ta sig an offentliga upphandlingar, eftersom  

det är en lång process där flera krav ska uppfyllas av företaget i offertfasen och det är oftast 

inte värt tiden. När de kommit till en gemensam överenskommelse startar projektet i ett 

uppstartsmöte med de inblandade parterna. Därefter följer konceptfasen som innehåller 

förstudier, analyser och workshops.

Kravspecifikationen från kunden kan se väldigt olika ut beroende på hur erfaren kunden är 

att beställa webbprojekt. Kravspecifikationen kan vara skriftlig från början, eller något som 

arbetas fram i ett samarbete mellan kunden och byrån. Där agerar byrån bollplank åt 

kunden för att kunna ta reda på vad det är denne är ute efter. Det brukar ofta inte röra sig 

om ett större fokus på design från kundens sida, utan baseras på ett eller flera vardagliga 

problem de har som de vill ska fungera, eller bara fungera bättre. Det är sällan ett färdigt 

lösningsförslag de kommer med som byrån skall lösa, utan ett problem där ett 

lösningsförslag först måste arbetas fram. Det kunden är ute efter med uppdraget brukar ta 

mer form genom de olika möten och workshops de har tillsammans, och det kan skilja sig 

från de ursprungliga kraven.

Workshops är gemensamma möten med kunden där de tillsammans försöker ringa in 

kundens behov i form av vad den tänka produkten ska generera för nytta för individen (i 

det här fallet kan det vara en kund eller en person på företaget, beroende på om det är en 

webbplats eller ett intranät) och organisationen i stort. Det genomförs också kontextuella 

djupintervjuer med användare ute i fält. Konceptuella djupintervjuer är en kombination av  

semi-strukturerade intervjuer och observationer som görs med den tänkta användaren i 

dess användarmiljö.

När det gäller uppdrag för interna webbplatser besöks användaren i dess arbetsmiljö. För 

att observera vilka arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet och vilka verktyg/system 

som används för att slutföra dessa uppgifter och vilka faktorer som påverkar arbetet och 

arbetssituationen. Där tas ett antal frågepunkter upp som fungerar som hållpunkter för det  

dyker alltid upp följdfrågor utifrån situationen och användandet. Hållpunkterna brukar 
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kretsa kring hur det befintliga systemet används, vilka mål som finns med användandet 

och hur en typisk situation kan se ut.

När det gäller externa webbplatser sker djupintervjuer med typiska användare eller med 

fokusgrupper. Informationen som samlas in kretsar kring hur de upplever företaget i 

nuläget samt vad de har för mål med sitt besök och hur de vill uppleva företaget. I dessa 

undersökningar tittar de också väldigt mycket på besöksstatistiken för att få fram 

användarflöden och användarbehov.

Dessa delar sammanfattas till scenarios (olika typer av användningsflöden) och personas 

(tänkta målgrupper) som ska sammankopplas bra som möjligt till företaget eller 

organisationens nyttomål. Detta yttrar sig genom de konceptuella förslag och 

principdesign som grundar sig i besökarens behov och företagets mål. Därefter tas det 

fram konceptuella Wireframes eller mer detaljerade Wireframes om dessa ska levereras till  

en designbyrå. De detaljerade tar upp vad som designen ska visualisera i olika 

funktionsytor i första delen av flödet. Kunden är oftast mer intresserade av designmallar 

för att se hur den färdiga sidan kan se ut än Wireframes i konceptfasen. Men det är viktigt 

för kunden att förstå strukturen och att lösningen inte är baserad på subjektivt tyckande 

utan grundar sig i företagets målgruppers behov och vad företaget har för mål de vill 

uppnå med lösningen.

Lågskaliga wireframes, mockups eller prototyper används i användartester där både 

användarupplevelsen och funktionaliteten testas. Det genomförs med hjälp av uppgifter 

som tilldelas den tänkta användaren. Det kan ske tillsammans med användaren eller 

digitalt med hjälp av en länk. Svårigheten när det sker digitalt är att det kvalitativa 

resultatet inte fångas upp på samma sätt utan det består mest av kvantitativ data som 

exempelvis hur många användare som klarade av uppgiften. En annan viktigt del är att 

göra det klart och tydligt för den tänkta användaren att det inte är den individuella 

prestationen som bedöms utan det handlar om att se vad som funkar i systemet.

Wireframes godkänns sedan av kund och ligger till grund för en lista som kallas backlog 

som systemarkitekterna och projektledaren tar fram. Denna lista består av vilka funktioner  
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som webbplatsen ska bestå av och dessa tidsestimeras. Tillsammans med kund tas det 

sedan fram en bruttolista med de krav som kan hinnas med under processen. Detta 

fungerar också som mål för varje sprint som tas fram. En sprint är varje etapp i 

arbetsprocessen där det finns ett utsatt mål för att kunna demonstrera en fungerande 

mindre del av webbplatsen för kunden. Efter varje sprint brukar det genomföras 

användartester på denna del. De delar som inte färdigställs i varje sprint adderas till 

backloggen. Det är oftast i backlogen det får göras avkall på krav tillsammans med kunden 

för att hinna med deadlines om något kör ihop sig. För att tid och pengar är fasta faktorer 

medan olika funktioner går att skala bort.

En del av arbetet är att förbereda kunden på de uppgifter som ligger hos dem. En stor del 

av arbetet innebär att fylla webbplatsen med innehåll. Det arbetet underlättas om det 

redan finns befintligt material på antingen en webbplats som designas om eller i andra 

dokument men det är ett arbete som slutgiltigt ligger hos kunden. Därför är det av stor vikt 

att detta framgår tidigt i processens skede.

Byrån är en premiumpartner till EpiServer som är ett innehållshanteringssystem och 

därför utvecklas de flesta sidor i detta system. Poängen med ett innehållshanteringssystem 

som EpiServer är att underlätta för webbsidans redaktörer att på ett enkelt och 

pedagogiskt kunna publicera, redigera och hantera innehållet på webbplatsen. Leveransen 

av webbplatsen när det gäller dessa typer av lösningar består av ett skal och en struktur 

som är skelettet för webbplatsen. Skalet består av olika sidmallar som redaktören kan 

använda för att generera olika sidor med innehåll. Typiska sidmallar kan bestå av 

listningssidor, sökresultatlistningar och undersidor.

4.2.3 Företag 3
Kundens primära fokus ligger på designen att den representerar företagets image. Arbetet 

för kund blir ofta mer omfattande än denne räknat med, då det kunden vill ha oftast 

utvecklas med hjälp av byrån. Kunden får se över sin marknads- och affärsplan för att få 

ett klart mål över vad de är ute efter och vill kunna erbjuda sina kunder. Det är upp till 

kunden att förmedla vad deras kunder har för funktionsbehov.

Denna behovsanalys genomförs med kunden genom intervjuer. Slutprodukten blir ett 

samarbete mellan kunden och byrån.

Första steget i designarbetet är utformningen av en layout som är ämnad till att visa upp 

ett enkelt designförslag som möjligt utan färg och form (wireframes). När den 
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grundläggande layouten godkänts av kund skissas en grunddesign upp, till största del i 

Photoshop. I detta skede blir skisserna mer avancerade och börjar ta färg och form. 

Skisserna byggs för att det ska vara enklast möjligt att koda utifrån dem.

Det görs inga användartester, eftersom de inte jobbat i tillräckligt stora projekt. 

Användartester skulle vara en möjlighet, men det finns nästan aldrig en budget för det. 

Genom erfarenhet och feedback från tidigare projekt anses det att det finns kunskap om 

vad som fungerar och inte fungerar.

Tidsfördelningen mellan layout/design och kodning är jämnt fördelad. Större sidor kräver 

ibland fler sidmallar, men ofta är det i stort sett lika många mallar för varje projekt oavsett 

storlek, då det går att återanvända mallar flera gånger i större projekt. Det som då skiljer 

sig mellan större och mindre projekt är att innehållet på de olika sidorna ökar desto större 

projekt det rör sig om. t.ex för en webbshop blir det väldigt mycket information om de 

produkter som erbjuds.

För användbarhetens skull är det väldigt viktigt att navigeringen inte blir lidande av 

“överdesign”. De utgår från det de själva anser har blivit vedertagen standard för hur en 

webbplats ska se ut. Där ingår specifikt två navigeringsstrukturer, den horisontella som 

ligger längst upp på sidan samt den vertikala som nästan alltid är placerad till vänster. Det 

är något de försöker se till att kunden också håller sig till. Även om färg och form alltid kan 

lyfta en design, ska sidan ändå vara tydlig att förstå och enkel att navigera sig runt på.

Det görs alltid en ny design för varje kund och det tas ofta inspiration från andra ställen 

bland annat olika webbresurs-källor på internet. Ofta bidrar kunden med bildmaterial osv. 

som påverkar designvalen. Temat för webbsidan tas hänsyn till när det kommer till färgval 

osv. Även logotypen för företaget kan vara en inspirationskälla. Rent layoutmässigt strävas 

det även efter en balans, för att sidan inte skall “tippa över” åt något håll.

Arbetet styrs ibland utav plattformar, t.ex wordpress. Även om wordpress kan innehålla 

vissa begränsningar går de oftast att kringgå för ändamålet. När det handlar om 

webbshoppar blir arbetet mer styrt. De låser sig inte efter att jobba med vissa mallar utan 

det beror på vad kunden vill ha.
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4.3 Slutanvändare

4.3.1 Företag 1
Slutanvändare används alltid men på flera olika sätt och det är väldigt budgetberoende i 

hur stor omfattning detta sker. Det inte alltid kunder prioriterar att involvera 

slutanvändare under utvecklingsarbetet utan det är viktigt från byråns håll att sälja in det 

som en del av processen. Slutanvändare används i första stadiet i form av 

informationssamling om hur kunder uppfattar företaget. Detta kan ske i form av 

kvantitativa eller kvalitativa undersökningar för att kunna ta fram en strategi och ett 

koncept. Slutanvändare används också i tester och fokusgrupper för att testa designen. 

Användartester varieras när de genomförs och vad som testas. Det kan vara ett test av ett 

koncept i stora drag, upplevelsen av designen eller funktionaliteten av en prototyp. De kan 

också användas under utvecklingsfasen som feedback under hela processen med hjälp av 

utvecklingsbloggar där företaget kan kommunicera framfarten av utvecklingsarbetet med 

sina kunder. Det görs alltid någon form av användartester även om det inte finns budget 

för att göra tester med fokusgrupper görs det alltid tester internt med folk på byrån som 

inte sitter med i arbetsgruppen som är tilldelad uppdraget.

4.3.2 Företag 2
De har alltid ett slutanvändarna i åtanke i allt de gör. Om de i projektet får möjlighet att 

göra en riktig förstudie där de verkligen kan fokusera på vem slutanvändaren är och de kan 

lägga ner mer tid kring det, blir det hela väldigt mycket bättre. Dock är detta något som 

ofta kunden inte väljer att fokusera på eller väljer bort. De tror sig ofta, eller är tillräckligt 

säkra på exakt vad de vill ha och vad deras användare behöver. De kan ofta välja att satsa 

på en viss sak på grund utav det, men det kan även bli en budgetfråga. Fokus på 

slutanvändare är något de också rekommenderar kunderna att tänka på, men det är inget 

de kan satsa mer på om kunden säger nej till det. Men även om kunden väljer att inte lägga 

mycket tid på slutanvändare är det något som präglar designarbetet. Dock kan detta fokus 

krocka med viljan att göra en snygg och praktisk lösning på problemet, men i slutändan är 

produkten till för att användas av någon, och denne användare måste tas i någon form av 

beaktning.
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4.3.3 Företag 3
Slutanvändare involveras inte alls under arbetsprocessen. Istället använder de sig av 

feedback från beställare och sina egna erfarenheter inom webbdesign för att bibehålla ett 

fokus på slutanvändares mål och behov.

4.4 Syn på begreppen användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign 

4.4.1 Företag 1
Användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign är aspekter av samma sak som 

måste beaktas i en fungerande designprocess. Användbarhet kan exempelvis vara formella 

krav som tillgänglighet där det knyts an till olika gängse standarder. Användarupplevelsen 

innebär att användaren ska känna och tycka att upplevelsen av produkten är lustfylld och 

är mer förankrad i ett klassiskt kreativt tänkande. Inom fältet interaktionsdesign finns det 

definierade mallar och metoder de arbetar efter.

De har ett speciellt fokus på användbarupplevelse i form av en anställd som jobbar som 

användarupplevelsedesigner. Användartester har också som mål att inte enbart testa 

funktionalitet utan hur potentiella slutanvändare upplever designen. Designen som tas 

fram av byrån har som mål att inte bara skapa något som är estetiskt tilltalande utan 

skapar nytta utifrån koncept och mål de tagit fram i konceptfasen. I stora projekt anlitar 

byrån ibland en användbarhetskonsult som har som uppdrag att göra en extra kvalitetskoll 

utifrån användarens perspektiv på designen.

4.4.2 Företag 2
Användbarhet går att se på ur två olika perspektiv, dels tekniskt och dels ur 

användarupplevelsen.

Det är viktigt att ha interaktionsdesigners under tidigt skede i arbetsprocessen för att ha 

ett fokus på interaktion och användarupplevelse redan i förstudiefasen.

Användbarhet är ett antal olika typer av distinkta områden de ser till att jobba intensivt 

med för att skapa ett ramverk för hur saker och ting ska fungera. Där finns ett antal olika 

generella regler som gäller och gängse standarder för hur vissa delar utformas på ett visst 

sätt. Målet med dessa metoder är att besökaren snabbt kan ta till sig innehållet och snabbt 

få en överblick över vad som finns och undvika irrelevanta delar. Där kommer aspekter in 

som hur vi människor uppfattar och hur vi kommer ihåg saker men också hur vi motiveras 
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av saker. Det ingår mycket psykologi i det här och det finns andra områden som tangerar 

det här som exempelvis lingvistik. Att på ett språkmässigt sätt få en tydlig struktur i 

innehållet och använda standarder som gör det enkelt för alla människor oavsett om de 

har funktionsnedsättningar inom vissa kognitiva områden eller inte.

Att enbart prata om användbarhet är förlegat, användbarheten är en del utav hela 

användarupplevelsen där användbarheten syftar till de grundläggande saker som ska 

fungera på en sida. Det ska vara enkelt för användaren att uppfatta var på sidan den 

befinner sig eller vad som till exempel är knappar och inte ,samt att saker inte kompliceras 

för mycket. Genom att följa liknande principer och riktlinjer kan användbarheten säkras 

någorlunda. Användbarhet kan även liknas vid tillgänglighet till viss mån. Genom att göra 

tillgängligheten hög kan det också vara användbart för en större målgrupp. När det arbetas 

med användbarhet finns det ett antal generella regler och ramverk kring hur något skall 

fungera. Genom att följa dessa allmänna regler går det att göra det enkelt för användare att 

ta till sig innehållet.

Användarupplevelse är en kombination utav hur det ser ut och hur det känns. Upplevelsen 

är också en del utav hur det tekniska på en sida fungerar. T.ex en sökfunktion, hur 

sökresultat väljs att presenteras för användaren. Hur snabbt det går, hur relevant det är för  

besökaren osv. påverkar besökarens upplevelse lika mycket som det grafiska på sidan 

skulle kunna göra. Användarupplevelsen är en kombination av hur en tekniklösning 

används och hur den presenteras visuellt. Detta går till stor del att vara medveten om hur 

det skall lösas genom erfarenhet och att ständigt ha bra koll vad som händer i resten av 

branschen.

Användarupplevelsen behöver inte vara begränsad enbart till en eventuell webbsida eller 

intranät utan kan likväl innefatta ett företags hela organisation. Användarupplevelsen är 

beroende på hur företaget kommunicerar till sina kunden genom olika kanaler. 

Upplevelsen består av flera olika delar, där interaktionsdesignen och användbarheten av 

digitala artefakter bidrar till en helhetsupplevelse.

4.4.2 Företag 3
De är begrepp som de anser hänger ihop. Inga begrepp de förmedlar till eller pratar med 

kund om, de håller sig på en konkret nivå som kunden begriper.
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Användarupplevelsen syftar till att användaren upplever sidan positivt och användarens 

behov tillfredsställs. Ofta är detta ett kunskapsbehov där användaren vill få reda på något. 

De brukar alltid tänka kring vad besökaren vill veta och kunna göra på webbplatsen. Ofta 

vill kunden framhäva sig självt och berätta om sin verksamhet, medan det inte alltid är lika 

intressant för användaren som kunden anser. Byrån jobbar efter en navigeringsordning 

som modellerar en säljprocess, efter vilka steg kunden tar för att kontakta företaget eller 

göra ett köp på sidan. Det viktigt att det inte enbart fokuseras på det visuella, utan även att 

innehållet framställs på rätt sätt.

Interaktionsdesign tolkas som ett sätt att få användaren att interagera och “lämna ett 

avtryck” på sidan, för vidare kontakt eller spridning av sidan genom exempelvis sociala 

medier.

5. Analys och diskussion
Resultatet av studien har visat att det finns ett fokus på slutanvändare från alla de 

tillfrågade företagen genom hela utvecklingsprocessen av hela sitt produktsortiment 

gentemot en kund. Det genomsyras från framtagandet av ett koncept som grundar sig i 

kunskap om både kund och slutanvändare till det att produkten sjösätts. Det skiljer sig 

dock i arbetsmetoderna hur de olika företagen involverar slutanvändare. 

5.1 Syn på användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign
Alla tillfrågade webbyråer värderar användarupplevelse, användbarhet och 

interaktionsdesign som avgörande aspekter i sitt fokus på slutanvändare i 

utvecklingsprocessen. Deras definition på vad dessa begrepp innebär överensstämmer 

med varandra och forskningsteori (Norman, 1999). Där användarupplevelse är en 

paraplyterm för alla aspekter av användande som beskriver hela upplevelsen av produkten 

och hur företaget kommunicerar genom alla sina kanaler gentemot sina kunder/ 

användare. Inom användarupplevelse ingår begreppen interaktionsdesign och 

användbarhet som är mått på hur tillfredsställande upplevelsen av systemet är. 

Användbarhet är mått på hur väl interaktionen fungerar mellan användaren och systemet. 

En väl fungerande och logisk interaktionsdesign skapar tillfredsställande användbarhet.
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En viktig aspekt för att avgöra vad som är en tillfredsställande användarupplevelse för 

slutanvändaren är något som Företag 1 och 2 har tagit tillvara på genom att genomföra 

efterforskningar i konceptfasen med slutanvändare. Detta går i linje med Sengers som 

menar att sociala och kulturella faktorer påverkar hur olika användare värderar sin 

upplevelse (Sengers, 2004) samt enligt Butlers teorier om vikten av analyser av 

slutanvändare och deras aktiviteter i tidigt skede (Butler, 1996). Användarupplevelse 

bygger enligt båda webbyråerna lika mycket på att tillsammans med kunden arbeta fram 

en företagsidentitet eller digital närvaro som de själva uttrycker det. Konceptet kring 

denna identitet ska presenteras genomgående i kommunikationen i alla företagets kanaler 

gentemot sina slutanvändare.

Webbyråernas definition av användbarhet och gängse standarder som de har i bakhuvudet 

genom hela arbetsprocessen går att återfinna i Nielsens 10 Usability Heuristics (Nielsen, 

2005 ). Dessa 10 riktlinjer Nielsen presenterar är inget någon av de tre byråerna direkt 

refererar till men det är ändå något de utgår ifrån när de arbetar.

5.2 Arbetsmetoder
Företag 1 och Företag 2 har liknande arbetsprocesser som båda härstammar i agila 

systemutvecklingsmetoder där målet med projektet tar sin form i en konceptfas där det 

ingår efterforskningar baserat på målgrupp och kunder för att identifiera hur företaget vill 

kommunicera med sina kunder utifrån sina behov med också sina kunders behov. Detta 

går i linje med Benyon som styrker egenskaperna att utgå ifrån sina slutanvändare och 

deras mål för att säkra kvalitén på slutprodukten. (Benyon 2005).

Företag 2 gör omfattande analyser i konceptfasen som stämmer in på teorierna kring 

PACT som går ut på analysera vilka behov som finns utifrån systemets användare, 

användarnas aktiviteter, vilken kontext aktiviteterna utförs i och vilken teknologi som 

används för att utföra aktiviteterna. Analyserna genomförs överensstämmande med 

teorierna kring PACT med hjälp av workshops, intervjuer och observationer. (Benyon, 

2005).

Företag 3 har en kortare tidsram för varje projekt vilket resulterar i att de inte följer 

samma arbetsprocess. De utgår ändå från ett koncept som de tar fram tillsammans med 

sin kund där kunden får kommunicera de behov de anser sina slutanvändare ha. I denna 
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fas ingår också att kunden får se över sin marknads och affärsplan för att komma fram till 

vad de vill kommunicera.

5.3 Designmetoder
Wireframes används av alla byråer men åtskiljs i omfattningsgrad och hur de används. 

Företag 3 använder dessa för att stämma av grunddesign med sin kund samt som 

utgångspunkt för sina designers och programmerare. Även om de inte benämner 

arbetssättet vid namnet wireframes innefattar det de beskriver i inledningsfasen samma 

metoder.

Företag 1 och 2 använder också wireframes för användartester för att testa både 

funktionalitet och upplevelsen av designen. Framtagningsprocessen av wireframes baseras 

på en omfattande konceptfas som innefattar att ta fram ett koncept, mål och plan 

tillsammans med kunden samt genomförs undersökningar baserat på deras tänkta 

målgrupp/slutanvändare. Dessa ämnar till att öka förståelsen av designen och 

funktionaliteten för kunden i och med att wireframes inte är framtagna utifrån ett 

subjektivt estetiskt perspektiv utan baserat på nyttomål. De används inte enbart för att 

visualisera hur estetiska element ska placeras ut utan beskriver också navigationsstruktur 

och funktionsytor.

Alla företag var eniga om att kunder oftast var ivriga att se visuell slutdesign. Wireframes 

blir då ett sätt att frånkoppla det visuella i inledningsfasen för att öka förståelsen för kund 

hur struktur av innehåll, navigation och funktionsytor ska implementeras i slutprodukten. 

Detta är i överensstämmande med Dan Brown ett avgörande arbetssätt för att kunden och 

webbyrån skall förstå varandras syfte och mål med design (Brown, 2010).

Två begrepp inom interaktionsdesign som används mer uttalat hos företag 2 är personas 

och scenarios, dels för att få en specifik målgrupp att arbeta utifrån och för att visualisera 

kundens mål. Detta kan jämföras med företag 1 där det används i en mindre utsträckning 

och inte är fullt lika utvecklat. På företag 3 används det inte alls. Cooper (2007) menar att 

det bättre att rikta in sig på ett flertal specifika individer med specifika behov, än att 

designa en produkt med en bred funktionalitet när systemet är ämnat för en stor målgrupp 

och för detta fungerar personas bra som metod. Han menar även att scenarios är bra för 

att konkretisera ett användningsflöde och därmed visualisera designlösningar. Att det 
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används i olika stor utsträckning på de tre olika företagen kan bero på flera faktorer men 

storleken på företagen och dess kunder samt vilka uppdrag de åtar sig kan vara en orsak.

Företag 3 använder en metod för att säkra användbarheten på sidan även om de inte 

benämner metoden vid namn. Den metod de använder sig av är usability metrics som är 

mätbara aspekter av användbarheten på en webbsida. Måttstocken de använder för 

användbarheten är t.ex mängden text på sidan, antal färger som används eller mängden 

grafik som används (Whitehead, 2006).

Cooper (2007) menar att produkter som är skapade enbart efter affärsmål kommer 

misslyckas om inte användaren av produktens personliga mål tas i beaktning. Det kan 

skilja sig avsevärt mellan företagets och användarens mål. När det gäller 

beställningsuppdrag på intranät kan beställarens mål och slutanvändarens mål skilja sig 

avsevärt även fast dessa verkar inom samma organisation. Företag 2 har tagit detta i 

beaktning och fokuserar på vad en aktivitet ska uppnå för mål, vare sig det är användarens 

mål med sina arbetsuppgifter eller kundens övergripande företagsmål.

Det finns en medvetenhet kring svårigheten med att dra generella slutsatser kring hur 

begreppen användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign används aktivt 

gentemot slutanvändare på de olika byråerna i de olika beställningsuppdragen de utför. 

Dessa beställningsuppdrag kan skilja sig åt i vad de ska leverera vilket har en stor påverkan 

på vilka faktorer som måste tas hänsyn till i utvecklingsarbetet. Beställarens mål med 

uppdraget påverkar både budget och vad byrån förväntas genomföra under projektet. 

Byråernas storlek och egna resurser påverkar också vad som är möjligt att genomföra. På 

de större byråerna fanns det specifika personer som enbart jobbade med 

interaktionsdesign och användarupplevelsedesign vilket inte fanns på den mindre byrån.

Nackdelen med att enbart arbeta efter användbarhetmetoder och usability metrics är att 

det finns en risk att designen inte blir verklighetsförankrad. Det kan också vara lätt enbart 

förlita sig på mätpunkter och teorier eftersom begreppet användarupplevelse kan upplevas 

som diffust, eftersom vad en positiv eller negativ upplevelse innebär kan vara väldigt 

individuellt. Även om det ofta är fullt tillräckligt att följa redan etablerade teorier och 
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riktlinjer när det gäller webbdesign skadar det aldrig att involvera de faktiska 

slutanvändarna för att komplettera det teoretiska med en verklig bild. Dock kan 

användbarhetsmetoder vara fullt gångbara vid enklare projekt där exempelvis en 

webbsidas enda funktion är att förmedla en mindre mängd statisk information.

6. Slutsats
Studien visar på att de tre företagen har ett fokus på slutanvändaren, även om det ibland är 

indirekt. Fokusen på slutanvändaren är dels beroende av storleken på projekten de 

genomför och på hur stor budget beställaren är villig att spendera. Slutanvändaren är inget 

beställaren brukar lägga vikt vid eller budget på eftersom beställaren ofta anser sig veta 

precis vad deras kunder vill ha. Det blir då upp till byrån att föreslå att de skall involvera 

slutanvändarna i processen. Företag 1 och 2 anser att slutprodukten blir bättre om det 

fokuseras på slutanvändaren i hela processen.

Indirekt fokus på slutanvändare kan manifesteras genom att samtliga alltid har 

slutanvändare i bakhuvudet under utvecklingsarbetet även fast det inte involverar en 

dialog eller efterforskningar med faktiska slutanvändare. 

För företag 3 finns varken budget, tidsram eller intresse från beställarens håll att involvera 

slutanvändare. Då får istället beställaren förmedla sin subjektiva bild av vad deras 

slutanvändare kan tänkas ha för behov och mål. Företag 3 baserar designval och 

funktionalitet på erfarenhet av vad som fungerat i tidigare projekt.

Slutanvändare involveras i processen i form av intervjuer, marknadsundersökningar och 

observationer. Dessa har till syfte att få feedback kring den totala användarupplevelsen 

som involverar hur helhetsupplevelsen av användandet upplevs genom vad användaren 

ser, hör och uppfattar. Det innefattar både den estetiska upplevelsen och hur artefakten 

fungerar i interaktionen. De har också till syfte att fånga upp användandets kontext, vad 

användaren har för mål med sitt användande och vad den får för helhetsbild av företaget.

Studien visar även att begreppet användbarhet anses vara något förlegat, och det begrepp 

som används mest numera är användarupplevelse. Användbarheten på en webbsida bidrar 

till upplevelsen som helhet, och allt detta är ett resultat av interaktionsdesignen. Det som 
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faller in under användbarhet är också sådant som de anser vara självklart för en väl 

fungerande digital artefakt. Det finns inte alltid specifikt uttalade metoder kring hur de 

jobbar med användbarheten utan de förlitar sig på vad de anser är gängse standarder som 

bygger på hur webbdesign utvecklats genom åren. Dock går dessa tillvägagångssätt att 

återfinna i alla de metoder som har tagits upp av forskningslitteraturen.

Baserat på de olika erfarenheter från arbete i olika projekt hos de personer vi har 

intervjuat på företagen kan vi identifiera olika grader av hur slutanvändare involveras 

under arbetsprocessen. Dessa grundar sig i hur olika beställningsuppdrag kan se ut. 

Graden av slutanvändarinvolvering i slutprodukten kan kategoriseras enligt följande:

1. Ingen involvering av eller tanke alls på slutanvändare. Beställare dikterar villkor för vilka 

krav slutprodukten ska uppfylla.

2. Ingen direkt involvering av slutanvändare. Men de finns ett aktivt fokus genom 

beställarens kommunikation om vad deras slutanvändare kan tänkas ha för behov. 

Slutprodukten är framtagen efter gängse krav på användbarhet. 

3. Involvering av slutanvändare i form av efterforskningar som exempelvis 

marknadsundersökningar. Användartester genomförs inbördes på byrån av experter 

utanför arbetsgruppen.

4. Involvering av slutanvändare i form av efterforskningar med strukturerade intervjuer, 

observationer, marknadsundersökningar och fokusgrupper som kan ge feedback. 

Användartester genomförs av utomstående opartiska experter på beställarens begäran.

5. Involvering av slutanvändare i form av efterforskningar, användartester och aktiv dialog 

med slutanvändare under arbetsprocessen. Det finns även en person inom arbetsgruppen 

på byrån som enbart arbetar med slutanvändare. 

Graden av hur slutanvändare involveras i arbetsprocessen påverkas av olika faktorer. Vi 

har kunnat identifiera dessa faktorer som hur  villig kunden är att involvera slutanvändare, 

hur erfaren kunden är av tidigare beställningsuppdrag, hur stor budget kunden är villig att 

spendera på slutanvändarinvolvering samt webbyråns inställning till att involvera 

slutanvändare.
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De positiva effekterna av att involvera slutanvändaren är hur pass verklighetsförankrad 

produkten blir, hur väl produkten är anpassad efter dess målgrupp och hur väl 

slutprodukten uppfyller de krav slutanvändaren kan tänkas ha på användbarhet och 

interaktionen. Alla dessa faktorer leder till en positiv användarupplevelse.

6.1 Framtida forskningsuppslag
Framtida forskning kring ämnet kan vara att undersöka hur kunderna ser på och värderar 

begreppen användbarhet, användarupplevelse och interaktionsdesign för deras produkter. 

Men även hur de ser på slutanvändaren och vikten att involvera denne i utvecklingen av 

produkten eller tjänsten i fråga. Det kan även vara intressant att se hur dessa värderingar 

och åsikter överensstämmer med slutanvändare av produkten.

Av resultatet av undersökningen går det inte att dra några generella slutsatser kring hur 

webbyråer arbetar med slutanvändare och vilka metoder som används. Utan de baseras på 

underlaget från kontakten med de tre olika webbyråerna. För att få reda på hur 

representativa respondenterna är för webbyråer i Stockholmsregionen krävs en separat 

studie för att undersöka företagskonstellationer och typen av beställningsuppdrag dessa 

byråer utför. Studien ger ändock en bra inblick i hur olika metoder används och hur dessa 

företag arbetar med begreppen användbarhet, användarupplevelse och användbarhet 

gentemot sina slutanvändare.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga Intervjufrågor

Individuella frågor: Inledning/Bakgrund

Er Titel på företaget? Utbildning?

Arbetsuppgifter på företaget?

Företagsfrågor:

Vilka sorters uppdrag är vanligaste ni gör?

Vad innebär det?

Hur omfattande är det genomsnittliga projektet?

Designprocessen:

Vilka moment ingår i er designprocess?

Kravspecifikation:

Brukar projektet utgå från en kravspecifikation?
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Vad brukar kravspecifikationen innehålla?

Vilken del i specifikationen brukar kunden fokusera mest på?

Hur stor del av slutprodukten är era förslag respektive kundens egna?

Skisser:

Använder ni skisser i designprocessen? Hur?

Slutanvändare:

Arbetar ni med slutanvändare? Hur?

Involverar ni slutanvändar(na)/(en) i designprocessen? Vilken

del?

Används scenarios och personas eller någon form av användarprofil? Hur många?

Brukar ni göra användartester? När i processen gör det? Hur görs det? Hur många?

Vilken fas i designprocessen läggs det störst vikt vid?

Vilken fas i processen tar upp mest tid? (Grafisk design kontra användbarhet)

Använder ni några designguidelines/riktlinjer?

Användbarhet/Användarupplevelser:

Arbetar ni med användbarhet? Hur? Arbetar ni med användarupplevelse? Hur? Arbetar ni 

med interaktionsdesign? Hur?

Arbetar ni i team?

Hur ser samarbetet mellan de olika rollerna i teamet ut?

Individuella frågor: Designprocessen:

Vilken är din roll i designprocessen och hur ser dina uppgifter ut? Vilken del av 

designprocessen är du inblandad i?

Använder du några specifika designmetoder?

Kommer dessa från er utbildning/jobb/annat håll?

Hur mycket av ditt arbete är styrt av mallar/ramverk/plattformar?

Hur brukar de se ut? Används de alltid? Vad grundar de sig på? Hur tror du det påverkar 

användarupplevelsen?

Hur tror du det påverkar användbarheten?

Hur mycket av ditt arbete är styrt av plattformar?

Hur brukar de se ut? Används de alltid? Vad grundar de sig på? Hur tror du det påverkar 

användarupplevelsen?

Hur tror du det påverkar användbarheten?
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Åsikter:

Vad anser du är skillnaden mellan interaktionsdesign, användbarhet och 

användarupplevelse?

Vad anser du är viktigast?

Tycker du att ni ska jobba mer med något av områdena? Hur?

Vilka är de vanligaste felen du anser som kan begås under designprocessen?
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