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Sammafattning  

Denna rapport redogör kring arbetet med tjänsten Hästjuristen och svårigheterna kring att 

designa och utveckla en webbplats som inger förtroende och tillit. Hästjuristen är en helt ny 

tjänst som erbjuder information om hästjuridik och nedladdning av juridiska avtal rörande 

hästar. Målet med arbetet har varit att ta fram en fullt fungerande tjänst som är tilltalande, 

användarvänlig och förtroendeingivande för att göra det enklare för behövande att erhålla sig 

korrekta avtal.  

 

Arbetet med tjänsten har haft tre teoretiska modeller för webbutveckling för e-handelstjänster 

som grund. Intervjuer, personas, prototyper och användartester har varit delar av 

arbetsprocessen.  

 

Resultatet är en webbaserad tjänst som erbjuder nedladdning av hästavtal, information om 

hästjuridik och medlemskap. Webbplatsen är fullt responsiv och kodad i CSS, HTML, PHP 

och JavaScript. 

 

Nyckelord:  

Interaktionsdesign, webbdesign, användarvänlighet, gränssnitt, nedladdning, tillit 

 

 

 



Praktiskt examensarbete Södertörns Högskola Christine Huber VT-15 

 

3 

 

Abstract 

This report present the work of the service Hästjuristen and the difficulties with designing and 

developing a website which induces credibility and trust. Hästjuristen is a completely new 

service that offers information about jurisprudence and the possibility of downloading 

contracts concerning horses. The goal has been to develop a fully functional service which is 

appealing, user friendly and confidence inspiring to make it easier for people to obtain correct 

contracts for their own needs. 

 

The work with the service has been based on three theoretical models for development of e-

commerce. Interviews, personas, prototypes and users test have been parts of the working 

procedure.  

The result is a web based service which offers horse contracts for downloading, information 

regarding jurisprudence concerning horses and membership on the site. The website is fully 

responsive and coded using CSS, HTML, PHP and JavaScript. 

Keywords: 

Interaction design, web design, user-friendliness, interface, downloading, trust 
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1. Inledning 

I dagens Sverige är internet och webbplatser något som har blivit en självklarhet. Vi använder 

smarttelefoner och abonnemang som erbjuder upp till 100 gigabyte mobildata i månaden 

(Tele2, maj 2015) och 91% av befolkningen som är över 18 år i Sverige har tillgång till 

internet. Generellt använder sig svensken av internet 12,9 timmar i veckan (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2014). Dessa timmar kan spenderas med underhållning och tidsfördriv, 

med att skapa och underhålla sociala kontakter, leta information, med att bedriva 

marknadsföring och med att köpa produkter. I många fall sker dessa handlingar helt 

omedvetet på grund av att de har blivit en vana. Denna vana skapar ett krav och ett behov av 

att mer eller mindre alla företag, från stora till små, ska ha egna webbplatser. Men hur ska 

webbutvecklare och designers gå till väga för att skapa en framgångsrik webbplats?  

Att se bra ut spelar roll. Det skriver författaren till boken Designing Interfaces, Jennifer 

Tidwell (2010). Enligt Tidwell lockar en professionellt designad webbplats fler användare och 

ger större trovärdighet än webbplatser med sämre och mindre utvecklad design. En webbplats 

med en amatörmässig design tappar istället förtroende hos användare och i en 

konkurrenskraftig bransch kan detta ha stor betydelse för ett företag.  

Utseendet hos en byggnad, som exempelvis en butik eller ett kontor, i kombination med 

kontakt med företages anställda påverkar kunders tillit och trovärdighetsuppfattning om 

företaget. En webbplats påverkas likadant av kunders uppfattning om utseende och 

bemötande. För att därför kunna attrahera de kunder ett företag eftersträvar är det viktigt att i 

sitt gränssnitt använda sig av element och funktioner som inger tillit (Yang et al., 2005). I 

likhet med jämförelsen med en byggnads utseende skriver Egger (2003) att en webbplats 

startsida är som en säljare som representerar sitt företag. En startsida måste därför kunna 

fånga besökares intresse och inge positiva känslor, precis som en säljare skulle försöka göra i 

en fysisk butik. 

1.2 Bakgrund 

Jag utförde mitt examensarbete åt en extern beställare via webbyrån Pigment AB. Beställaren 

var en jurist som ville skapa en webbaserad tjänst för information rörande hästjuridik, men 
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framförallt för nedladdning av juridiska avtal rörande hästar. Att skaffa sig juridiska avtal har 

länge gjorts genom att kontakta en jurist som hjälper till att utforma avtal anpassade efter 

kundens behov. Idag erbjuds däremot denna sortens tjänst även via webben vilket gör att det 

har blivit lättare att skaffa avtal och även billigare än på det traditionella sättet. Den här 

tjänsten var dock annorlunda eftersom att den erbjöd avtal inom hästjuridik, ett inte lika 

vanligt område inom avtal. Med brist på riktiga avtal kan missförstånd och problem uppstå 

som gör att både hästar och människor råkar illa ut. Det var detta som beställaren av tjänsten 

vill försöka förhindra genom att erbjuda en anpassad tjänst.  

Det här examensarbetet är utfördes med målet att bygga en förtroendeingivande tjänst i 

WordPress som skulle uppfattas som professionell och seriös av användarna. Att designa för 

att skapa förtroende var utmaningen med själva arbetet och är även infallsvinkeln under den 

här rapporten. Tjänsten kallades under arbetets gång för Hästjuristen och var en helt ny tjänst 

som inte hade exisiterat i någon form tidigare. Genom att göra tjänsten webbaserad hoppades 

beställaren på att fler skulle få chansen att enkelt skaffa de avtal de behöver.  

1.3 Målgrupp 

Tjänstens målgrupp är främst personer som äger en eller flera hästar och som till och från är i 

behov av juridiska avtal för sin häst. Det kan gälla vid försäljning, uppstallning, sommarbete 

eller vid skaffandet av fodervärdar. Andra personer som också hör till målgruppen är personer 

som arbetar med hästar samt personer som funderar på att skaffa häst och är i behov av 

juridisk information.  

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en tjänst som skulle göra det lättare för personer i 

behov av juridiskt material att utforma och använda sig av korrekta avtal. Tjänsten skulle inge 

trygghet och förmedla trovärdighet och tillit. 

1.5 Mål 

Mitt mål med arbetet var att leverera en fullt fungerande webbplats med färdig design. 

Webbplatsen skulle vara helt responsiv och erbjuda möjlighet till medlemskap och 

nedladdning av filer i PDF-format. Under arbetets gång och vid framställandet av denna 
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uppsats var målet även att få förståelse och nya kunskaper i hur en tjänst ska designas och 

utformas för att inge trygghet och trovärdighet. 

1.6 Avgränsningar 

Jag valde att göra avgränsningar i mitt arbete på grund av projektets storlek. I den slutgiltiga 

tjänsten ska det vara möjligt för användaren att själv kunna redigera valt avtal direkt på 

webbplatsen. Tanken är att användaren ska kunna välja de delar ur ett avtal som är aktuella 

utifrån den häst avtalet byggs på och slippa innehåll som inte är nödvändigt. Denna del av 

arbetet med tjänsten kommer jag inte att vara med och utveckla utan det kommer att ske i ett 

senare skede efter att jag överlämnat mitt arbete. Ytterligare en avgränsning som jag kom 

överens om med kunden var att jag inte skulle implementera den betallösning som kommer att 

användas vid nedladdningen av avtalen. Färdiga avtal utifrån fem olika mallar skulle däremot 

vara möjliga att ladda ner direkt till användarens dator och var en funktion jag skulle 

färdigställa. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Min teoretiska bakgrund byggde på modeller och teorier från tre olika källor. Dessa var Egger 

(2003) och hans modell MoTEC, Corritore, Kracher och Wiedenbeck (2002) och deras modell 

för tillit utifrån besökarens uppfattning och Yang, Hu och Chens (2005) modell för att öka 

tillit för e-handelstjänster. Dessa tre modeller och författarnas teorier utgick jag från under hela 

mitt arbete med tjänsten för juridiska avtal. Modellerna har använts för att försäkra mig om att 

webbplatsen skulle inge tillit hos besökaren, precis som målet med arbetet var. Jag kommer därför 

att redovisa dessa teorier och modeller nedan. Alla modellerna är skapade för e-handel, och 

slutprodukten av Hästjuristen kommer innefatta att besökare måste betala för avtalen. Jag ansåg 

därför dessa modeller passande även i den resterande utformningen av webbplatsen. 

2.1 Egger och MoTEC 

Enligt Egger är beslut alltid baserade på rationella och emotionella komponenter. Han påpekar 

att det därför alltid är viktigt att förstå de uppfattningar användare kan tänkas få av ett företag 

när de utvärderar trovärdigheten av en webbplats. Egger skriver att om det inte finns någon 

risk med ett beslut så behöver inte tillit finnas. När det gäller att ta risker så är människor 

mycket mer rädda för att förlora något än vad de är glada för att vinna något.  

Egger talar mycket om att arbeta med olika plattformar och kanaler för marknadsföring för att 

bygga trovärdighet och tillit åt ett företag. Beroende på om dessa kanaler är webbaserade eller 

inte kallar han dem för online eller offline och vid ett flertal tillfällen i sin bok nämner han 

vikten av att förmedla samma bild av företaget via dessa olika kanaler. När ett företag endast 

använder sig av en webbtjänst föreslår Egger användning av attribut från liknande tjänster 

som redan är etablerade och antagligen familjära för många kunder för att skapa trovärdighet 

genom likhet. Genom att se till att tjänsten har ett professionellt utseende både grafiskt och 

typografiskt kan tillit skapas tillsammans med en känsla av kompetens.  

2.1.2 MoTEC 

MoTEC är en modell Egger har tagit fram för att tydligt kartlägga hur tillit för e-handel kan 

uppnås och vad som påverkar det. MoTEC står för “Model of trust for e-commerce” och 

tanken med modellen är att gruppera de viktiga faktorer som påverkar en besökares 

bedömning av en webbutiks trovärdighet. Modellen bygger på den relation som skapas mellan 
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ett företag och en kund vid försäljning av produkter och utgår från den grundläggande tilliten 

besökaren känner för en webbplats. När Egger skapade modellen utgick han utifrån litterära 

och empiriska studier samt en tidigare modell, även den utvecklad av honom själv. MoTEC-

modellen är indelad i fyra kategorier, kallade för dimensioner. Dessa dimensioner är baserade 

på de faser av interaktion en användare går igenom vid ett besök av en webbplats för e-handel 

(se figur 1). Modellen visar hur tillit påverkas både av känslor och kunskap genom att en 

besökares uppfattning om trovärdighet förändras. Denna förändring sker genom interaktionen 

med webbplatsen i samband med att besökaren lär sig mer om tjänsten. 

De fyra dimensionerna: 

- Ursprungliga filter (Pre-interactional Filters) 

- Gränssnittsattribut (Interface Properties) 

- Informativt innehåll (Informational Content) 

- Relationshantering (Relationship Management) 

 

Figur 1. Förhållandet mellan de dimensioner som utgör en användares interaktion med en 

webbutik (Källa: Egger 2010) 

Ursprungliga filter (Pre-interactional Filters) 

Med ursprunliga filter menar Egger faktorer som kan påverkar besökares uppfattning redan 

innan personen i fråga faktiskt har besökt webbplatsen. Dessa filer är i sig indelade i två olika 
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kategorier; användarpsykologi  (user psychology) och förkunskaper om köp (pre-purchase 

knowledge). Dessa kategorier innefattar generell benägenhet för tillit, tillit till IT och internet, 

generell attityd mot e-handel och branschens rykte, företagets rykte samt överföring av tillit 

(från offline till online). 

Gränssnittsattribut (Interface Properties) 

Dimensionen gränssnittsattribut innefattar webbplatsens utseende och dess påverkan på 

besökarens tillit. Egger betonar vikten av dimensionen genom att skriva om hur emotionella 

reaktioner föregår intellektuella. Denna dimension innefattar kategorierna märkesprofiliering 

och användbarhet. Märkesprofiliering innebär att webbplatsen ska uppfattas som tilltalande 

och professionell, medan användbarhet innebär organisering av innehåll, navigation, relevans 

och trovärdighet. 

Informativt innehåll (Informational Content) 

Eggers tredje dimension är webbplatsens informativa innehåll. Denna dimension är 

kategoriserad i ett flertal steg där risk och kompetens utgör de två huvudkategorierna. 

Kompetens är därefter indelad i företag och produkter, och tjänster. Risk är indelad i säkerhet 

och integritet.  

Relationshantering (Relationship Management) 

Den sista dimensionen går igenom vikten av de faktorer som skapar en hållbar relation mellan 

kund och säljare, besökare och webbplats. Denna relation mellan besökaren och webbplatsen 

skapas redan i början av besöket på webbplatsen till efter att en tjänst har köpts och underhåll 

av relationen fortfarande behövs för en nöjd kund. Den första biten av relationen innefattar 

därför mottaglighet, möjlighet för kontakt, kvalité på service och personlig känsla. Den andra 

biten innefattar orderhantering, slutförande och följdförsäljning. 

2.2 En modell för att öka tillit på webben utifrån besökarens uppfattning 

År 2002 skapade Corritore, Kracher och Wiedenbeck en modell för tillit online för 

webbplatser med information och transaktioner utifrån en studie de utfört. De ansåg att det 

redan fanns väldigt mycket forskning och litterärt material kring tillit i den fysiska världen, så 

kallad offline, men att det saknades studier rörande tillit för internet. Utifrån modellen 
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identifieras tre faktorer för tillit: risk, användarens uppfattning av trovärdigheten och hur 

enkel tjänsten är att använda (se figur 2). 

    

Figur 2. Modellen visar hur externa faktorer påverkar användarens uppfattning av 

trovärdighet, användarvänlighet och risk hos en webbplats (Källa: Corritore et al.) 

Enligt Corritore et al. byggs modellen på två huvudkategorier av faktorer. Den första 

kategorin utgörs av de yttre faktorerna som kan påverka en användares uppfattning av tillit 

online. Dessa faktorer kan vara både psykiska och fysiska och är enligt Corritorea et al. 

aspekter av miljön kring den specifika kontexten av tillit. Dessa faktorer baseras på 

användarens egenskaper, själva webbplaten och situationen. Vad som kan påverka tilliten 

utifrån användarens egenskaper är exempelvis hur lätt användaren har för att tillit generellt 

men också användarens erfarenhet av liknande situationer och tjänster. Saker som navigation, 

design av gränssnitt och brister eller inte i informellt innehåll kan påverka hur webbplatsens 

uppfattas. Situationen kan påverkas av yttre faktorer som vilken risk användaren tar och hur 

stor kontroll denne har över själva interaktionen med webbplatsen.  

Den andra kategorin byggs på Corritores et al. hypotes att tillit online skapas av användarens 

uppfattningsförmåga. Detta innebär att hur de yttre faktorerna i modellen påverkar tilliten 

beror på hur användaren uppfattar dessa faktorer. De upplevelsefaktorer som författarna 

kommit fram till är hur en webbplats trovärdighet uppfattas, hur användarvänlig webbplatsen 
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verkar vara och hur användaren upplever risken av att använda sig av webbplatsen. Dessa två 

kategorier av faktorer leder sedan vidare ut i tillit.  

Tillit beskrivs som ett komplext flerdimensionellt koncept som påvisar relationerna mellan de 

olika faktorerna i modellen och hur de påverkar varandra. Dessa olika relationer är mellan: 

- Yttre faktorer och uppfattade faktorer 

- Uppfattade faktorer och uppfattade faktorer 

- Uppfattade faktorer och tillit 

Relationen mellan yttre faktorer och uppfattade faktorer beskrivs som att de yttre faktorerna 

direkt kan påverka de uppfattade. Detta leder till att direkta effekter kan ses mellan 

uppfattningen av trovärdighet och tillit såväl som mellan uppfattningen av risk och tillit.  

För relationer mellan uppfattade faktorer kommer Corritore et al. med hypotesen att 

användare som anser att en webbplats är lätt att använda och förstå kommer att skapa sig mer 

positiva uppfattningar om tjänstens trovärdighet. Detta leder till att uppfattningen av 

trovärdigheten påverkar användarens uppfattning av risken att använda sig av tjänsten. Med 

stor känsla av trovärdighet för en webbplats kommer en användare att känna att risken är 

mindre. Relationen mellan användarens uppfattade känsla av hur enkel webbplatsen är att 

använda sig av och risken att använda sig av webbplatsen påverkar även varandra. Desto mer 

känsla av kontroll användaren känner vid användning av tjänsten desto mindre känsla av risk 

känner denne.  

2.3 En modell för att öka tillit för e-handel på webben 

2005 presenterade Yang et al. en modell med 12 stycken faktorer som påverkar 

trovärdigheten hos en webbplats. Dessa faktorer är indelade i fyra olika kategorier: grafisk 

design, strukturell design, innehållsorienterad design och design av sociala signaler. Denna 

modell byggdes på fyra olika hypoteser, en för varje kategori. Hypoteserna känns idag 

fortfarande relevanta medan en del av de faktorer som togs fram 2005 har under tio år tappat 

en del i betydelse. Jag presenterar därför hypoteserna och endast de tillhörande faktorer som 

jag anser är aktuella för mitt arbete.  
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Grafisk design 

Enligt hypotesen för grafisk design ger korrekt användning av grafiska element besökaren ett 

första djupt intryck som påverkar besökarens tillit positivt. Faktorer som bidrar till detta är 

symmetriskt ramverk, välvalda och professionellt tagna fotografier 

Strukturell design 

Enligt hypotesen för strukturell design är det viktigt att definiera organisationen och skapa 

åtkomst till presenterad information på webbplatsen för att påverka besökaren positivt. 

Faktorer som bidrar till detta är navigation som är enkel att förstå, produktionformation och 

köpguider, inga trasiga länkar eller saknade bilder. 

Innehållsorienterad design 

Enligt hypotesen för innehållsorienterad design gör hänvisning till webbplatsens informativa 

innehåll att besökarens tillit påverkas positivt. Faktorer som bidrar till detta är att visa 

kvalitetssigill och certifikat från tredje part, tidigare användares omdömen och återkopplande 

information. 

Design av sociala signaler 

Enligt hypotesen för design av sociala signaler gör funktioner och element, så som interaktion 

öga mot öga eller social närvaro via olika kommunikationskanaler, som besökaren kan 

relatera till att besökarens tillit påverkas positivt. 
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3. Metoder och genomförande 

I detta kapitel redgör jag för de metoder jag använde mig av under arbetet med Hästjuristen 

för att skapa en så förtroendeinvigande och tilltalande webbplats som möjligt. Metoderna jag 

har använt mig av är PACT-analys, personas, intervjuer, prototyper och användartester. 

PACT-analysen, personas och intervjuer gjordes för att skapa en grund för arbetet med 

information rörande målgruppen, användarnas önskningar och åsikter om tjänsten och dess 

syfte. Prototyper och användarester skapades utifrån resultaten av de tidigare metoderna för 

att testa designlösningar och användarvänlighet för en grundligt utvecklad tjänst. För varje 

använd metod ger jag en förklaring av själva metoden samt mitt genomförande av metoden 

under arbetet.  

3.1 PACT-analys 

Att designa interaktiva system består till stor del av att sätta människor först. Det är viktigt för 

designers att förstå vilka personer det är som kommer att använda deras produkter för att 

designen verkligen ska ha användaren i fokus. Detta kräver att designern även förstår vilka 

handlingar användarna kommer att utföra och i vilken kontext dessa kommer att äga rum. För 

att lyckas med detta är det bra att göra en så kallad PACT-analys (Benyon, 2010). PACT står 

för: People, Activities, Context och Technology. 

 

People i en PACT-analys står för de människor som kommer att använda produkten. Dessa 

människor kan skilja sig åt på flera sätt. Benyon delar upp dessa skillnader i psykiska, fysiska 

och sociala. Att tänka på skillnaderna mellan tänkbara användare är viktigt för att kunna 

anpassa produkten efter alla. 

 

Enligt Beynon finns det många olika egenskaper hos aktiviteter som det är viktigt för 

designern att tänka på. En aktivitet kan vara allt från kort och enkel till väldigt omfattande i 

både längd och svårighetsgrad. Det krävs därför att designern tänker på hur dessa egenskaper 

kan skilja sig mellan olika aktiviteter. Benyon har delat upp egenskaperna hos aktiviterer i sex 

olika kategorier: syfte, temporära aspekter, samarbete, komplexitet, säkerhetskritiska 

egenskaper och kontextens karaktär. 
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En aktivitet utspelar sig alltid i en kontext vilket kräver att designern behöver analysera dessa 

två tillsammans. En kontext kan vara svår att definiera. Enligt Benyon går det ibland att se 

kontexten som det som omger en aktivitet medan det i andra fall går att se som de egenskaper 

som sammanfogar aktiviteter till en helhet. Kontext delar Benyon upp i tre sorter: 

organistatorisk kontext, social kontext och fysisk kontext.  

 

Teknologin är det som interaktionsdesigners arbetar med för att skapa sina produkter. 

Designers måste kunna och förstå dem program och material de arbetar med för att kunna 

skapa en användarvänlig interaktiv produkt. Vanligtvis består de program som designers 

använder av hårdvara och mjukvara. Enligt Benyon måste en designer vara medveten om flera 

interaktionsmetoder för input, output, kommunikation och innehåll.  

3.1.1 PACT – Genomförande 

För att skapa mig en så tydligt uppfattning om vilka jag skapade tjänsten för, vad tjänsten 

skulle generera och hur, samt i vilken kontext detta skulle kunna ske valde jag att göra en 

PACT-analys. Genom att försöka sätta mig in i scenarion där tjänsten skulle kunna vara till 

nytta kom jag fram till följande analys. 

 

People 

De personer jag ser som kommer att använda tjänsten är framförallt personer som äger en 

eller flera hästar. Dessa personer kommer i många fall troligtvis använda sig av nästan alla de 

avtal som Hästjuristen kommer att erbjuda, det vill säga köp- och säljavtal, uppstallningsavtal, 

sommarbeteavtal och fodervärdsavtal. Som ägare av häst behövs ett stall för hästen att stå i, 

en hage för hästen att beta i på sommaren och möjligtvis även en fodervärd som hjälper till. 

Att äga en häst kräver även att du någon gång har köpt en häst och troligtvis även någon gång 

kommer att sälja en häst. 

 

De personer som äger så pass många hästar att de har ett eget stall och kanske säljer och köper 

hästar med jämna mellanrum tror jag inte har lika stor nytta av tjänsten då det är troligt att 

dessa personer redan har ett samarbete med en jurist för avtal.  
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Målgruppen är över 18 år, troligtvis mer, på grund av att hästar kräver stort ansvar och i yngre 

ålder inte sköts utan förälders hjälp. Hästintresserade kan personer vara både som unga och 

gamla vilket gör att målgruppen är väldigt bred när det gäller ålder. 

Att ansvara för en häst kräver vanligtvis fysisk kapacitet nog för att kunna kontrollera och 

sköta ett sådant stort djur. Detta gör att jag tror att de flesta hur målgruppen inte lider av 

rörelsenedsättning som skulle kunna påverka deras möjligheter att använda tjänsten, men 

undantag finns. Däremot är troligtvis nedsättningar för syn och hörsel betydligt vanligare 

vilket kan påverka upplevelsen och användningen av tjänsten.  

 

Hästintresserade spenderar mycket tid i stallet eftersom en häst kräver mycket underhåll för 

att må bra. Detta betyder att hästägare troligtvis kanske inte har lika stor fritid att spendera på 

webben och det finns därför en risk att flera av dessa personer inte har särskilt stor datorvana.  

 

Activities 

Jag har kommit fram till fyra olika sorters aktiviteter som kommer att vara vanligast. Dessa är 

att ladda ner juridiska avtal, söka information om hästjuridik, ställa frågor till jurist via 

formulär och att söka kontaktinformation till företaget bakom Hästjuristen. Att leta 

information på en webbplats är nog för många en bekant handling och händelseförloppet på 

webbplatsen bör därför även kännas bekant. Att ladda ner avtal är den stora utmaningen med 

tjänsten då detta kräver att besökaren vet vad den vill ha och hur den ska lyckas skaffa sig det.  

 

Context 

Kontexten av webbplatens användning är vid behov av ett juridiskt avtal eller svar på en 

juridisk fråga. Detta sker troligtvis i bekanta miljöer, som på en arbetsplats eller i hemmet. Jag 

har svårt att tro att personer som vill få tag på ett avtal gör detta exempelvis direkt i 

mobiltelefonen inne i stallet. Det är dock däremot mycket möjligt att en användare skulle 

kunna använda mobiltelefonen för att snabbt ta reda på information rörande mindre frågor och 

då är miljön väldigt svår att avgöra. Det är mycket möjligt att det kan vara i ett stall. Till 

största del tror jag däremot att en handling av det här slaget utförs vid en stationär dator eller 

en bärbar dator. Användaren är därför antagligen bekant med miljön och troligtvis även 

plattformen som används.  
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Technology 

Den teknologi som kommer användas för tjänsten är datorer i flera olika former, från 

mobiltelefoner med små skärmar till stationära datorer med stora skärmar och alla storlekar 

därimellan. Detta gör att tjänsten måste vara responsiv för att kunna möta användares krav på 

användarvänlighet. Tjänsten kommer att användas i flera olika sorters webbläsare och måste 

därför även vara anpassad till detta. 

3.2 Intervju – Metod 

Intervjuer är en flexibel metod som ger intervjuaren möjlighet att kontrollera intervjuns gång 

genom att ställa följdfrågor och utforska svar för att ta reda på motiv och känslor som annars 

inte skulle ha kommit fram. Detta gör att en intervju kan ge väldigt mycket material. 

Intervjuer tar däremot ganska lång tid att utföra och det kan vara både tidsödande och svårt att 

analysera de svar som ges med risk för skevhet (Bell, 2005). 

Innan jag påbörjade mitt arbete med webbplatsen ville jag undersöka vad potentiella 

användare skulle kunna tycka om tjänsten och vad för förväntningar och idéer de kunde 

tänkas ha både vad gällde design och innehåll. Anledningen till varför jag ville få in dessa 

uppgifter innan jag satte igång med själva arbetet var för att försäkra mig om att jag arbetade 

och anpassade mig utifrån verkliga behov och önskningar. Det är viktigt att sätta sig in i vad 

målgruppen vill ha för att leverera bästa möjliga tjänst och inte bara lyssna på vad beställaren 

önskar, trots att beställaren i det här fallet själv är väl insatt i både juridik och hästar.  

Tjänsten är främst riktad till de som inte kan något om juridik och avtal och därför är det 

viktigast att lyssna på deras förväntningar för att utveckla bästa möjliga tjänst. I sin bok 

skriver Nielsen (2012) om de tio stegen för att skapa personas. Det första steget innefattar att 

samla in data om sina användare för att ha en god grund för sina personas. För att lyckas 

skapa så utförliga och korrekta personas som möjligt valde jag därför att göra som Nielsen 

skriver och skaffade mig ett ordentligt underlag att utgå ifrån.  

För att samla in denna information valde jag att använda mig av en kvalitativ metod, 

intervjuer. På grund av att målgruppen för tjänsten är relativt begränsad ansåg jag att 

intervjuer var en passande metod eftersom att det inte krävs lika många medverkande som vid 

en enkätundersökning för att resultatet ska bli givande. Enligt Gill et al. (2008) används 
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intervjuer istället för kvantitativa undersökningar, som enkäter, för att generera en djupare 

förståelse för sociala fenomen än vad som annars kan uppnås. 

För min intervju valde jag att skriva frågor utifrån en strukturerad form men med inslag av 

semistrukturerade frågor. Semistrukturerade intervjuer används för att få mer djupgående svar 

än vad som är möjligt vid en strukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer tillåter till 

skillnad från strukuturerade intervjuer möjlighet för uppföljningsfrågor och att 

intervjupersonen har mer frihet att utveckla sina svar med egna infallsvinklar. Svaret på 

frågorna blir på så vis oftast mer komplext vilket i många fall leder till att personen som leder 

intervjun får information de annars skulle ha missat att fråga om. Strukturerade intervjuer ger 

istället svar som är lättare att tolka samt att intervjuer av det här slaget går snabbare att utföra. 

Intervjuer med riktigt kvalitativa resultat ska ha frågor med öppna svar, det vill säga att 

intervjupersonen måste motivera sitt svar och inte bara svara ja eller nej (Gill et al. 2008).  

3.2.1 Intervju - Genomförande 

Inför min intervju valde jag att försöka ta kontakt med personer som arbetar med hästar, rider 

eller äger hästar själva eftersom att det är personer ur tjänstens målgrupp. Med hjälp från 

kontakter lyckades jag hitta ett antal personer som jag ansåg passande och jag tog kontakt 

med dessa via mail. Jag frågade även ett par bekanta till mig själv tillhörande målgruppen. 

Personernas kön var för mig varit irrelevant i mitt sökande av intervjuobjekt då jag ansåg att 

det viktiga för tjänstens utveckling var deras intresse för hästar och deras nyttjande av avtal. 

Jag utformade tio stycken frågor rörande intervjuobjektens bakgrund gällande hästar och 

avtal, deras tankar och åsikter om tjänsten jag skulle utveckla och när de själva skulle kunna 

tänka sig att använda tjänsten. För att försäkra mig om att frågorna var tydliga och passande 

för syftet lät jag tre personer läsa igenom frågorna och komma med åsikter innan själva 

intervjuerna. Jag rättade därefter till frågor som kunde generera missförstånd och lade även 

till en fråga efter förslag från handledare.  

Totalt hade jag tre intervjuer varav en utfördes via telefon. Anledningen till detta var för att 

det underlättade för oss båda eftersom att vi bor och arbetar på olika platser i Sverige och inte 

hade möjlighet att träffas. De två andra intervjuerna utfördes under fysiska möten med 

intervjuobjekten. Vid alla tre intervjuerna ställde jag samma frågor med samma bakgrund 
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rörande tjänsten för att försäkra mig om att intervjuerna utfördes under så liknande 

förutsättningar som möjligt. Anledningen till att jag utförde tre intervjuer var på grund av att 

jag under dessa tre intervjuer fick ihop så mycket material att jag ansåg mig ha vad jag 

behövde.  

3.3 Personas – Metod 

Om en designer eller ett designteam har ett antal personas att tillgå under designen kommer 

dessa beskrivningar av personer att hjälpa till att behålla perspektivet av användaren under 

utvecklingen. Det är när en designer kan tänka sig hur en potentiell produkt ska användas av 

en persona som idéer börjar genereras (Nielsen, 2012). 

I sin bok presenterar Adlin och Pruitt (2006) tre stora fördelar med att använda sig av 

personas, vilka är följande: 

- Personas skapar tydliga antaganden och ger kunskap om användarna, vilket skapar ett 

gemensamt språk som gör det möjligt att tala om användarna på meningsfullt sätt. 

 

- Personas möjliggör att du kan fokusera på designen för en liten grupp av specifika 

användare (som nödvändigtvis inte är som dig själv) vilket hjälper dig att göra bättre 

beslut. 

 

- Personas skapar intresse och empati gentemot användarna vilket engagerar ditt 

arbetslag på ett sätt som andra återgivningar av användardata inte kan. 

När en produkt ska utformas är det viktigt för designern att tänka på att användarna av denna 

produkt är annorlunda än vad designern är och att behoven kan skilja sig åt från användare till 

användare. När det gäller tekniska tjänster kan det vara svårt för designern att ta hänsyn till 

användarnas tekniska vana. Designern arbetar med dessa tekniker hela dagarna och anser själv 

att många saker är enkla eller rent av självklara. För att skapa personas gäller det att sätta sig 

in i användarens tankesätt och kunna föreställa sig vad användaren i fråga önskar eller 

behöver få ut av produkten. Det gäller att sätta sig in i intressen och behov i relation till 

produkten och inte förirra sig in i områden rörande användaren som inte har något med 

produkten att göra, som exempelvis övriga intressen (Nielsen, 2012).  
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Även om jag arbetade självständigt ansåg jag att dessa punkter kunde ligga till god grund för 

mig med. Jag valde därför att skapa personas eftersom att det var extra viktigt att jag försökte 

sätta mig in i hur andra tänkte och tyckte kring tjänsten jag utvecklade. Genom att skapa 

personas hade jag möjlighet att utgå från den data jag samlat in under mina intervjuer och 

skapa ytterligare tänkbara användare utöver mina intervjupersoner.   

3.3.1 Personas - Genomförande 

När jag började utformningen av mina personas tänkte jag först över vad tjänsten jag 

utvecklade skulle erbjuda. Jag ville ha klart för mig själv vad det var jag egentligen skulle 

utveckla och vad jag ansåg som viktiga delar. Därefter utgick jag ifrån de uppgifter om 

målgruppen som jag hade samlat in under mina intervjuer och min PACT-analys. Målgruppen 

kan variera i ålder från när en person är gammal nog att självständigt använda sig av ett 

juridiska avtal, utan exempelvis föräldrars hjälp, och uppåt. 

Genom att försöka tänka så brett som möjligt skapade jag personas som jag ansåg passande 

och såg även till att utmana mig själv i fråga om personernas nedsättningar, datorvanor och 

juridiska erfarenheter. Jag försökte tänka ur flera olika synvinklar och utifrån olika behov och 

skapade därigenom personas som inte bara var ute efter ett avtal att ladda ner utan även kunde 

ha andra behov. Detta valde jag att göra för att kunna utveckla tjänsten och göra den bredare 

men även mer djupgående för att passa behoven hos fler.  

3.4 Prototyp - Metod 

I sin bok skriver författarna Benyon, Turner och Turner (2005) utförligt om prototyper och 

deras användning. En prototyp är en framställning av en design som är konkret men inte 

fullständig och den används för att låta användare få en chans att utvärdera och kommentera 

designidéer genom att bland annat testa gränssnitt och viktiga funktioner. Prototyper kan 

skapas av så enkla material som vanligt papper och kartong till mer avancerade datoriserade 

program. Det som framförallt utmärker en prototyp är att den är interaktiv oavsett vilket 

material den är gjord utav. Om prototypen är gjord av papper innebär detta att en händelse blir 

simulerad genom att testpersonen exempelvis låtsats trycka på en knapp och designerna byter 

ut pappret framför testpersonen till ett som motsvarar förändringen av händelsen. Detta kallas 

för en lo-fi prototyp, vilket står för low fidelity som betyder låg naturtrogenhet.  
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Enligt Benyon et al. används en lo-fi prototyp tidigt i designskedet för att fånga upp idéer. Lo-

fi prototyper skapas med fokus på en produkts struktur, form och innehåll. Det innefattar 

produktens huvudsakliga funktion och hur navigationen är uppgbyggd.  Lo-fi prototyper ska 

vara enkla att skapa för att lika enkelt kunna avfärdas för att kunna börja om på nytt om ett 

upplägg inte fungerar.  

En hi-fi prototyp står för high fidelity, stor naturtrogenhet, och är därför ofta skapad digitalt 

med så stor likhet med den slutgiltiga produktens design som möjligt. En hi-fi prototyp ska 

upplevas och kännas som en fullständig produkt men fullt fungerande funktioner är inget 

krav. Dessa prototyper utvecklas oftast i relativt långt in produktutveckling när alla idéer 

kring design börjar ta ordentligt form. Benyon, Turner och Turner säger att hi-fi prototypen 

har en kritisk uppgift då det krävs att kunden måste godkänna prototypens design för att 

utvecklingen ska kunna gå in i nästa steg, själva framställningen av produkten.  

3.4.1 Prototyp - Genomförande 

För att försäkra mig om att min tjänst skulle bli så utvecklad och genomarbetad som möjligt 

valde jag att utgå från Benyon, Turner och Turners rekommendationer och började med att 

skapa en enkel lo-fi prototyp i papper. Jag ritade i ett vanligt block utan att ta hänsyn till 

designelement som inte rörde navigation, innehåll och struktur. Mina prototyper blev därför 

helt färglösa utan val av typsnitt och grafiska element (se figur 3). Jag ville att de skulle vara 

så enkla som möjligt för att jag snabbt skulle kunna få en uppfattning om 

användarvänligheten hos navigationen. Pågrund av genomgående mönster genom hela 

tjänsten valde jag att inte rita upp prototyper över varje del utan utgick från funktionerna och 

alla de betydelsefulla skillnader i struktur som tjänsten skulle innehålla. På så sätt kunde jag 

spara tid men ändå ha stor nytta av att ha gjort en lo-fi prototyp.  
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Figur 3. Enkla lo-fi prototyper i pappersform  

Under utformandet av prototypen utgick jag ifrån de svar jag erhållit under intervjuerna, det 

jag kommit fram till genom min PACT-analys, utifrån mina personas och till stor del av min 

teoretiska bakgrund.  

När jag hade en klar idé över tjänstens uppbyggnad utifrån min lo-fi prototyp valde jag att gå 

vidare och göra digitala wire frames. Jag ville tydligt kunna testa hur navigationen och 

funktionerna skulle fungera innan jag gick över till att börja med de grafiska elementen. Det 

känns som att det är lätt att komma med ursäkter för bristerna hos en lo-fi prototyp och 

avfärda dem på grund av kladdiga skisser och missar i återkoppling av händelser från 

gränssnittet. Jag utgick från min lo-fi prototyp och återskapade allting jag gjort i pappersform 

i digital form med programmet Balsamiq Mockups1. Genom att göra detta slapp jag mina 

betydligt kladdigare skisser i min lo-fi prototyp tack vare de färdiga element som finns att 

utgå ifrån i programmet.  

Efter att ha byggt alla sidor länkade jag dessa mellan varandra och skapade på så vis en 

interaktiv prototyp med klickbara element. På grund av det arbete jag lade ner på den här 

prototypen så övergår den en vanlig lo-fi prototyps egenskaper men når samtidigt inte upp till 

en hi-fi prototyp med Benyon, Turner och Turners standarder. Anledningen till att jag valde 

att göra denna extra prototyp var för att kunna få så utförliga användartester som möjligt 

genom att kunna inge testpersonen med rätt känsla och förståelse för tjänsten. Jag ville inte 

riskera att gå vidare utan att vara säker på användarvänligheten.  

                                                 

1 https://balsamiq.com/ 
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Prototypen exporterades i PDF-format med alla interaktiva element intakta. Alla dessa 

element valde jag att göra rosa för att underlätta för testpersoner under användartester (se 

figur 4). Denna prototyp visades därefter för beställaren och ett par saker ändrades efter 

hennes önskningar innan en slutgiltig version godkändes av henne. 

 

Figur 4. En prototyp skapad i programmet Balsamic Mockups som visar hur sidan  

för avtal på Hästjuristen är uppbyggd  

3.5 Användartester - Metod 

Enligt Nielsen (2000) är det onödigt att göra användartester på fler än fem personer. Enligt en 

graf som Nielsen gjort tillsammans med Landauer har 85% av problemen hos en produkts 

användarvänlighet upptäckts efter tester på fem personer. Efter tester på bara en person skapas 

en väldigt brant kurva med 25% som resultat (enligt min uppskattning av grafen) och efter 

fem personer rätas kurvan ut allt mer för att nå 100% vid 15 personer (se figur 5). Det innebär 

att desto fler du frågar desto mindre lär du dig för varje ny person. 
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Figur 5. En graf som visar hur många procent av problemen hos en produkt som upptäckts i 

förhållande till hur många personer produkten har testats på (Källa: Nielsen, 

http://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/) 

 

3.5.1 Användertester  - Genomförande 

Inför mina användartester satte jag ihop ett antal frågor och även ett antal uppgifter för 

testpersonerna att utföra. Jag valde att blanda uppgifter och frågor för att få ut ett så brett 

resultat som möjligt. Genom att jag först lät testpersonerna utföra några uppgifter 

uppmuntrade jag användaren till interaktion och fick samtidigt uppfattning om hur vissa 

funktioner tolkades och fungerade. Genom att därefter ställa frågor fångade jag upp övriga 

åsikter och tankar som kunde ha utvecklats hos testpersonerna under tiden de utförde 

uppgifterna och fick en känsla av tjänsten. Jag utformade testet med frågor och uppgifter som 

rörde de väsentliga funktionerna hos tjänsten och element som jag ansåg behövde testas för att 

visa sig betydelsefulla eller inte. För att användarestet inte skulle bli för omfattande och 

upplevas som påfrestande för testpersonerna involverade jag inte de delar av tjänsten som jag 

ansåg var som mest grundläggande. 

3.6 Metodkritik 

Det är svårt att kunna tänka sig alla faktorer som påverka de olika delarna i en PACT-analys. 

Vissa faktorer kan få för mycket uppmärksamhet medan andra förbigås och om dessa faktorer 
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inte kommer med i PACT-analysen finns det en risk att de blir fortsatt bortglömda genom 

resten av arbetet.  

Valet av intervju som insamlingsmetod baserade jag på den sortens information jag sökte, 

metodens tidsåtgång samt antalet personer jag behövde få kontakt med. Om jag hade valt att 

göra en enkätundersökning hade jag antagligen fått in fler svar, men svaren hade kanske inte 

varit lika givande för mig vid utveckling av en tjänst av det här slaget med en väldigt specifik 

målgrupp.  

Att skapa personas kräver stor förståelse av målgruppen samt att designern kan tänka sig 

många olika sorters människor och tänkbara användare. Risken finns att en persona som 

exempelvis har fått specifika nedsättningar får för mycket uppmärsamhet och avgör stora 

delar av gränssnittet trots att personen knappt kan räknas som en del av målgruppen. Detta 

kan göra att andra, mer flitiga användare inte blir nöjda med tjänsten. Utan att exempelvis ha 

gjort intervjuer kan det vara väldigt svårt att sätta sig in i andra personers behov. 

För att hitta testpersoner till mina användartest gjorde jag ett bekvämlighetursval och frågade 

personer i min närhet. Dessa personer är duktiga inom design och webbutveckling men hör 

inte själva till målgruppen. Detta val av testpersoner gjorde att jag fick generella svar om vad 

som krävs av en webbaserad tjänst men gav mig ingen direkt uppfattning om hur målgruppen 

skulle uppfatta webbplatsen. Testpersonerna var dock väl insatta i vilka de tänkta användarna 

var och kunde därigenom sin egen erfarenhet av webbdesign skapa sig en uppfattning om hur 

målgruppen skulle kunna tänka.  

Enligt Nielsen och Launder ska tre användartester göras under ett projekt för att få ut största 

möjliga effekt. På grund av mina avgränsningar under arbetet som resulterar i att kunden 

kommer att få slutprodukten vid ett senare tillfälle och inte av mig har jag bara utfört ett av 

dessa tre tester. De två återstående testerna kommer att göras efter detta projekts slut när alla 

funktioner har implementerats.  
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4. Prototyp 

I denna del redogör jag för resultaten av intervjuerna som ledde fram till en prototyp som 

användarestestades och justerades och därefter resulterade i en slutgiltig designskiss i hifi-

kvalité. Denna hifi-skiss låg sedan till grund för det resterande arbetet med programmeringen. 

4.1 Intervjuer 

Jag utförde tre intervjuer med intervjuobjekten Lisa Sjöström, Louise Jansson och Alexander 

Hultberg. De har alla lång erfarenhet av hästar. Alexander har själv varit med och grundat och 

utvecklat tjänsten Hästlycka som är Sveriges snabbaste växande tjänst för köp och försäljning 

av hästar. Han har haft häst under sin uppväxt men arbetar idag bara inom branschen. Louise 

rider på ridskola idag. Hon har själv haft häst för många år sedan och var nyligen medryttare. 

Lisa äger en egen häst sedan tio år tillbaka och har även en dotter som rider. 

Lisa har använt sig av juridiska hästavtal vid ett flertal tillfällen. Det har varit köpeavtal, 

fodervärdsavtal och uppstallningsavtal. Foderavtalet skrev hon själv då hon är utbildad jurist. 

Louise har använt sig av köpeavtal för häst en gång och även skrivit ett avtal för medryttare. 

Detta gjordes endast via mail utan ett juridiskt korrekt avtal som mall. Alexander har aldrig 

använt sig av ett avtal själv men han har sett många och har själv undersökt möjligheterna att 

införa en tjänst för juridiska avtal på sina webbplats. Han är därför bekant med utformningen 

av avtal och hur de ofta används i form av klara mallar. 

När jag frågade mina tre intervjuobjekt om vad för nackdelar de såg med tjänsten jag 

utvecklade fick jag följande svar: 

Både Alexander och Louise ansåg att medlemskap för möjlighet till nedladdning av avtalen 

var en dålig idé. Alexander talade utifrån erfarenhet från sin egen tjänst om hur ett 

medlemskap ofta anses som ett hinder av användare och att risken att förlora istället för att 

vinna användare kan uppstå. Även Louise tänkte i dessa banor och ansåg att ett obligatoriskt 

medlemskap inte skulle uppskattas av användare som vill att det ska vara så enkelt som 

möjligt, vilket hon ansåg att målgruppen i många fall antagligen ville. Louise var även rädd 

för att risken att en viktig del i ett avtal missas när avtalen är standardiserade och en 

användare glömmer bort en viktig punkt som borde gälla just i deras avtal. Lisa ansåg att det 
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var av största vikt att det var möjligt att endast ladda ner och betala för ett avtal för att kunna 

locka privatpersoner och inte bara företagare. 

När jag frågade om vad de såg för fördelar med tjänsten jag beskrivit fick jag följande svar: 

Lisa som är utbildad jurist tyckte det lät bra att en tjänst erbjuder avtal ur ett hästjuridiskt 

perspektiv eftersom det är väldigt specifika avtal. Även Lousie tyckte att det var väldigt bra 

med färdiga avtal för hästar så att personer slipper, som hon uttryckte det, “återuppfinna hjulet 

själv varje gång” när ett avtal behövs. Med genomtänkta juridiskt hållbara avtal ansåg hon att 

man slipper göra arbetet själv. Alexander gillade hela tanken med tjänsten i teorin och ansåg 

att det viktigaste var utförandet och att skilja sig från konkurrenter. 

Som svar på frågan när de själva skulle kunna se sig använda tjänsten svarade Lisa att hon 

kunde tänka sig att använda tjänsten vid uppstallning av sin häst och vid eventuellt köp av ny 

häst eller vid skaffande av ny fodervärd. Louise kunde tänka sig använda tjänsten om hon 

eventuellt skulle köpa häst i framtiden. Hon kunde då se sig använda tjänsten för alla avtal 

rörande häst, som uppstallning, sommarbete och fodervärd, utöver själva köpeavtalet. 

Alexander kunde se sig själv använda tjänsten i kombination med sin egen tjänst, Hästlycka. 

Eftersom att hans egna tjänst är en plattform för försäljning och köp av hästar finns det många 

potentiella kunder som skulle ha nytta av tjänsten. 

Vid frågan om vad intervjuobjekten skulle vilja få för intryck av tjänsten om de själva skulle 

välja att använda den svarade Alexander att han ville få ett seriöst intryck som skapade 

trovärdighet och trygghet. Det fick även gärna kännas exklusivt och ge besökaren en känsla 

av att kolla på riktiga papper. Louise tyckte också att tjänsten skulle inge trovärdighet och 

trygghet. Hon ansåg också att det var viktigt att besökaren fick känslan av att tjänsten var väl 

uppdaterad inom det juridiska och i allmänhet kändes aktuell. Utöver det ansåg Louise att 

webbplatsen behövde vara lättnavigerad och kännas fräsch och modern för att tilltala. Lisa 

ville först och främst att tjänsten skulle vara snygg och kännas professionell. Hon sade att hon 

själv lätt dömmer ut en sida om den ser ut att vara amatörmässigt gjord och hon ansåg därför 

att vet var väldigt viktigt att det måste kännas seriöst. När jag bad Lisa definiera ordet snygg 

förklarade hon att snyggt för henne är när formen har en funktion och inte bara förmedlar en 

känsla utan även gärna ett budskap, som exempelvis en passande bild. Lisa ville även att 

tjänsten skulle kännas lätthanterlig och användarvänlig. 
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4.2 Användartester 

Jag utförde användartesterna i två delar och jag har därför valt att presentera utgången av 

testerna i två delar. Den första delen innehåller resultatet från de interaktiva uppgifter 

testpersonerna fick att utföra. Den andra delen innehåller svaren från de frågor jag ställde 

rörande tjänsten i allmänhet. 

4.2.1 Interaktionsuppgifter 

Den första uppgiften alla fick utföra var att försöka ta reda på vad för adress tjänstens kontor 

ligger på. Detta gick snabbt för alla att utföra utan att problem uppstod. När jag frågade vad 

de tyckte om uppgiften var de alla överens om att det var enkelt. Adressen låg på sidan under 

fliken Kontakt i menyn och detta kommenterades av två som en väldigt logisk väg dit pågrund 

av det var bekant från tidigare besökta webbplatser. 

Testpersonernas andra uppgift gick ut på att skapa ett konto som företagare och därefter logga 

in på webbplatsen. Alla klarade av uppgiften utan problem men det var tre av användarna som 

inte direkt förstod valet mellan privatperson och företagare vid registreringstillfället. De ansåg 

alla tre att valet för detta kunde göras tydligare. Det var inte självklart att knapparna var 

klickbara. Med själva inloggningen var det ingen av testpersonerna som såg några problem 

eller förbättringar som behövde göras.  

Efter att alla testpersoner hade loggat in på webbplatsen i den andra uppgiften, se ovan, bad 

jag dem att logga ut från sidan. Alla fem förstod direkt hur navigationen för detta såg ut och 

klickade på namnet för den användare de var inloggade med uppe till höger i menyn. I de nya 

alternativ som visades efter denna handling hittade de alla valet Logga ut och lyckades med 

uppgiften. När jag frågade om dessa steg och deras uppfattning fick jag svaret att det var en 

naturlig och enkel väg och att pilen bredvid användarnamnet var en vanlig konvention som 

inte kändes främmande och gjorde utloggning logisk. En av testpersonerna ansåg att en 

specifik knapp för utloggning direkt i menyn kunde vara en bra idé baserat på hur 

målgruppens datorvanor kan se ut.  

Den fjärde och sista uppgiften var att testpersonerna skulle ladda ner ett köpeavtal för 

privatpersoner. Det var ingen av testpersonerna som hade svårt att hitta till sidan för avtal 

genom att gå via länken i menyn. Efter detta steg dök köpeavtalet upp automatiskt på sidan 
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vilket gjorde en av testpersonerna glatt förvånad då han hade trott att det skulle vara fler steg 

till själva avtalet. Alla tyckte att navigationen var enkel och alla lyckades även med nästa steg 

i uppgiften, att välja och ladda ner själva avtalet. En av testpersonerna kommenterade att hon 

tyckte att det var bra att användaren gavs bekräftelse på att avtalet laddades ner efter att ha 

tryckt på knappen för nedladdning.  

4.2.2 Frågor 

När jag frågade testpersonerna hur de upplevde startsidans upplägg fick jag det genomgående 

svaret från alla att startsidan kändes tydlig. Två stycken ansåg även att den var lättanvänd. En 

av dessa tyckte även att det var “väldigt basic struktur på webbplatsen vilket jag tror är en stor 

fördel med tanke på användare”.  Han tyckte däremot att menyn kunde göras lite tydligare. 

Två av de andra testpersonerna ansåg sig vara lite tveksamma till att två av länkarna i menyn 

upprepade sig i två informationsboxar längre ner på webbplatsen. De ansåg båda två att 

betydelsen av att ha boxarna eller inte berodde på vad för sorts text som skulle visas i dessa. I 

prototypstadiet som testpersonerna utförde testen i innehöll dessa boxar ingen färdig text.  

När jag frågade vad de tyckte om namnet på länkarna i menyn ansåg alla testpersonerna att 

namnen var tydliga och logiskt anpassade efter webbplatsens innehåll vilket gjorde det 

lättnavigerat. En person var osäker på rubriken “Juristens svar” och tyckte att en rubrik som 

“Frågor och svar” kunde vara mer passande då den är mer använd. Hon ansåg dock att det 

kanske kunde vara bra att det var tydligt för besökare att det var en riktigt jurist som svarat på 

frågorna och att rubriken därför ändå kunde vara passande. Jag fick även svaret att rubriken 

“Om tjänsten” var positiv då den tydligt visar att det är en tjänst som erbjuds. 

På frågan om hur testpersonerna upplevde sidans navigation i sin helhet efter att ha testat att 

klicka sig runt fick jag svaren att navigationen var logisk och därför enkel att förstå. En av 

testpersonerna svarade att hon såg en röd tråd genom navigationen med horisontell 

huvudmeny och vertikala menyer på undersidor. Hon tyckte detta var “bra för att förstå och 

slippa tänka till på varje ny sida”. En annan person kommenterade att han tyckte att det var bra att 

menyn var högst upp så att det alltid gick lätt att hitta tillbaka. 
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4.3 Hifi-skiss 

Resultatet av prototypen blev ett flertal hifi-skisser skapade i InDesign som är ett program 

från Adobe2. Eftersom att jag skapat mina tidigare prototyp för att testa användarvänlighet 

och navigation var dessa skisser inte gjorda för interaktion som en vanlig prototyp utan endast 

till för att skapa grafiska element utifrån de prototyper jag redan skapat (se figurerna 6-7). 

Dessa skisser skapades efter de uppgifter som kommit in under användartesterna av 

prototyperna hade tagits i beaktning och rättats till i prototypen.  

Processen bestod i att skapa en grafisk profil genom att testa olika färgval och typsnitt ihop 

med det upplägg för tjänsten som redan tagits fram. Jag testade mig även fram med olika 

bilder för att hitta en som skulle förmedla rätt känsla och intryck utifrån de uppgifter jag fått 

in via mina inledande intervjuer. Efter att jag bestämt mig för ett utseende rådgjorde jag med 

beställaren för att säkerhetställa mig om hennes uppfattning av skissen. Efter godkännande 

från henne använde jag den slutgiltiga skissen som underlag för programmering och 

utveckling av webbplatsen i WordPress.  

        

Figur 6-7. Två olika versioner av hi-fi prototyper för tjänsten Hästjuristen  

                                                 

2 http://www.adobe.com/se/products/indesign.html 
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5. Resultat 

Resultatet av arbetet blev en responsiv webbplats skapad i WordPress som agerar plattform 

för tjänsten Hästjuristen. Webbplatsen har programmerats med kodspråken CSS, HTML, PHP 

och JavaScript. Denna del redogör för de olika delar som tjänsten och webbplatsen har 

mynnat ut i. Slutprodukten av tjänsten saknade innehåll i form av korrekt text och fullständiga 

avtal samt vissa bilder. Detta berodde på vissa avgränsningar av kundens beställning som 

gjorts inför examensarbetet. Fullständiga texter och korrekta avtal hade i detta slutskede av 

projektet ännu inte levererats från kund. Kund kommer vid leverans av tjänst och i framtiden 

själv kunna redigera detta innehåll då ett av resultaten av examensarbetet är en backend-

lösning som tillåter att beställaren själv kan göra vissa ändringar på webbplatsen. 

 

5.1 Webbplatsen 

Webbplatsen utgörs av en startsida som välkomnar besökaren i form av bilder och texter som 

informerar om tjänsten och dess betydelse. Navigationen består av en horisontell meny i 

sidans överkant med länkar till sidor med rubrikerna: Start, Om tjänsten, Avtal, Tips & råd, 

Juristens svar samt Kontakt. Till höger sida i menyn, avvikande från de ovan nämnda 

länkarna finns ytterligare två, Skapa konto och Logga in. Dessa två rubriker skiljer sig från 

resten med placering, kursivt typsnitt och en orange vertikal linje mellan de båda länkarna. 

Denna form av avvikelse i designen gjordes för att uppmärksamma besökare att dessa två 

rubriker är annorlunda än de andra fem.  

 

Menyn är återkommande på webbplatsens alla sidor och dess placering i överkant i 

webbläsarens fönster behålls vid scrollning. Även webbplatsens sidfot är återkommande och 

finns längst ner på varje sida. Denna sidfot innehåller tjänstens logga samt kontaktuppgifter 

(se figur 8).  
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Figur 8. Sidfoten och menyn är återkommande på webbplatsen alla sidor  

 

5.2 Skapa konto 

Genom att klicka på länken Skapa konto i menyn kommer besökaren till en sida för 

registrering av medlemskap på webbplatsen. Här möts besökaren av en informativ text som 

förklarar vad ett medlemskap på webbplatsen innebär och att det finns två sorters konton, ett 

för privatpersoner och ett för företag. Besökaren måste här välja vad för sorts konto som ska 

registreras. Beroende på val visas två olika formulär som besökaren måste fylla i för att kunna 

skapa ett konto. Efter att ett konto har skapats genom att besökaren har fyllt i begärda 

uppgifter korrekt och tryckt på knappen Skapa konto välkomnas den nya medlemmen med en 

text och ett nytt formulär för inloggning på webbplatsen. Detta ger besökaren bekräftelse på 

att ett konto har skapats. Om någon uppgift saknas eller inte är korrekt anvigen under 

registrering genereras istället ett felmeddalande om vad som är fel och behöver åtgärdas.  

5.3 Logga in 

Inloggning för medlemmar sker via huvudmenyn och länken Logga in. När en besökare 

klickar på länken faller det ner ett inloggningsformulär direkt från menyn, precis under 

länken. Formuläret består av en ruta för besökaren att fylla i sitt användarnamn och en för 

lösenordet. Sedan har besökaren möjlighet att välja om webbläsaren ska komma ihåg dessa 
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inloggningsuppgifter genom en liten kryssruta innan besökaren trycker på knappen Logga in. 

Detta formulär tar endast upp en liten bit av webbläsarens fönster och tillåter att resten av 

webbplatsen syns i bakgrunden. Formuläret kan fällas ner från alla webbplatsens sidor. Om 

besökaren trycker på länken för inloggning i menyn en gång till försvinner formuläret. 

 

 

Figur 9. Inloggningen som ett nedfallande formulär ur menyn på den slutgiltiga  

webbplatsen  

5.4 Inloggade medlemmar 

När en medlem har loggat in på webbplatsen försvinner rubrikerna Logga in och Skapa konto 

ur menyn. Istället visas medlemmens användarnamn. Även användarnamnet är en länk och 

när medlemmen trycker på den faller en vertikal meny ut under användarnamnet, direkt under 

huvudmenyn. I den nya menyn, så kallad dropdown-meny på grund av att den faller nedåt 

från den andra menyn, finns det tre olika val. Dessa är Mina avtal, Kontoinställningar och 

Logga ut.  Detta är navigeringsval som en besökare som inte är inloggad aldrig kommer åt.  

 

Under Mina avtal kommer det vara möjligt för medlemmar att se dem avtal de själva har 

skapat och sparat. Detta är en funktion som inte implementerats under examensarbetet men 

kommer att bli en kommande funktion. Under Kontoinställningar kan medlemmen se de 

uppgifter som personen i fråga angav vid registrering av konto och redigera dessa. När en 

medlem väljer Logga ut i menyn loggas medlemmen ut direkt och kommer tillbaka till 

utseendet med den ursprunliga menyn. 

5.5 Ladda ned avtal 

Alla besökare har möjlighet att ladda ner avtal, vare sig de är medlemmar eller inte. Avtalen 

kommer besökaren åt genom att klicka på länken Avtal i huvudmenyn. Efter att besökaren 
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klickar på länken dirigeras den till en ny sida där alla avtal finns listade i en vertikal meny 

bredvid en informativ text om avtal. När besökaren väljer ett av de angivna avtalen i menyn 

ändras texten mitt på sidan beroende på vilket avtal som är valt (se figur 10). Under texten 

som beskriver själva avtalet finns det en eller flera knappar för nedladdning av avtal.  

 

Köpeavtal har två knappar medan de andra avtalen endast har en var. Köpeavtal ser olika ut 

beroende på om det rör en privatperson eller ett företag och det finns därför två olika 

köpeavtal att välja mellan. När besökaren klickar på knappen med texten Ladda ner avtal 

påbörjas antingen en nedladdning direkt beroende på webbläsare eller så öppnas ett nytt 

fönster där avtalet visas i sin helhet. Detta ger besökaren möjlighet att själv välja att spara 

avtalet på sin dator om inte webbläsaren erbjuder den funktionen automatiskt. 

 

 

Figur 10. Val av avtal görs via den vertikala menyn till vänster. Information rörande 

 avtalet visas därefter i sidans mitt tillsammans med en knapp för nedladdning av avtalet  

5.6 Tips och råd 

Under Tips och råd i huvudmenyn hittar besökaren olika tips och råd som juristerna bakom 

Hästjuristen erbjuder gällande vissa frågor inom hästjuridik. Precis som under Avtal finns det 

på denna sida en vertikal meny som låter besökaren välja tips och råd utifrån ämnen. Dessa 
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presenteras därefter i text i mitten utav sidan, till höger om menyn med val. Till höger om 

denna text finns ett kontaktformulär som erbjuder besökare att ställa en fråga direkt på sidan 

och sedan skicka denna vidare till Hästjuristens anställda. 

5.7 Juristens svar 

Sidan Juristens svar, som nås via huvudmenyn, är till sitt utseende en kopia av Tips och råd 

(se figur 11). Det som skiljer sidorna åt är innehållet. Under Juristens svar visas de viktiga 

frågor som tidigare besökare har ställt, antingen via mail, kontaktformulär eller telefon, och 

som Hästjuristen har ansett tillräckligt viktig för att låta andra ta del av. Val av frågor och svar 

görs via den vertikala menyn till vänster i sidans fönster och svaret visas i mitten. Till höger 

finns åter igen det kontaktformulär besökare kan använda för att ställa dessa frågor. 

 

 

Figur 11. Juristens svar och Tips & råd ser likadana ut med skillnad för det  

textuella innehållet. Menyn är till vänster, informativ text i mitten och ett  

kontaktformulär till höger  
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6. Diskussion 

Genom hela arbetet försökte jag att ugtå från de teorier jag har presenterat i den teoretiska 

bakgrunden, de resultat jag fick från mina intervjuer och de förkunskaper jag själv hade. Jag 

arbetade med målet att skapa en enkel, stilren och användarvänlig webbplats utan onödiga 

funktioner och avancerad design. Genom hela arbetets gång kände jag att målgruppen jag 

arbetade utifrån krävde en tilltalande men konkret tjänst som ger besökaren det den vill ha och 

nödvändigtvis inget därtill. Utifrån de användartester jag har gjort och förändringarna därefter 

vågar jag inte påstå att jag lyckades helt att skapa en webbplats och tjänst som är exakt vad 

målgruppen behöver eller vill ha. Det krävs två användartester till, den här gången av 

personer ur den verkliga målgruppen, för att avgöra om webbplatsen uppfyller behoven. 

 

Att avgöra vad som var tilltalande och enkelt så att det blev stilrent och inte tråkigt var en av 

de större utmaningarna och jag laborerade med många färger, bilder, former och typsnitt för 

att komma fram till mitt slutgiltiga resultat. Jag lade stor vikt vid att allting skulle vara 

lättnavigerat och kännas bekant för besökarna för att undvika en inlärningsfas. Det är olika 

hur intuitiva människor är och hur lätt de har för att förstå nya lösningar. Med den målgrupp 

jag tog fram under min PACT-analys utgick jag ifrån att majoriteten av användarna inte har 

särskilt stor datorvana. 

 

De tre modellerna jag utgick från var alla tre lika varandra. Jag hade kunnat utgå från bara en, 

exempelvis MoTEC-modellen, men jag valde att använda mig av alla för att få bekräftelse på 

mina val. Genom att jämföra de tre hade jag underlag för att göra mina egna tolkningar och få 

ut en mer anpassad version av teoretiskt underlag för mitt specifika arbete. 

 

Under utvecklingen av webbplatsen har jag framförallt försökt skapa tillit genom struktur, 

navigation, design och användarvänlighet. Tillit kan även skapas via innehållet på en 

webbplats. Trots bristen på texter och bilder från beställare har jag försökt få in faktorer för 

tillitsskapande även i form av innehåll på sidan. Egger skriver om vikten av relationshantering 

och som Yang et al. tar upp i sin modell kan tillit även skapas via sociala signaler. För att 

skapa en känsla av detta har jag använt mig av ett kontakformulär på ett fleral ställen på 

webbplatsen. Ihop med formuläret visas även en bild på en kvinna som jag hoppas ska inge 
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besökaren med en känsla av bemötande. Webbplatsen innehåller även en sida kallad för 

Juristens svar. Denna sida är tänkt att innehåll svaren från de frågor som har ställts via 

kontakformuläret.  

 

För att skapa tillit via informativt innehåll och relationshantering är även en sida för historier 

planerad att finnas med på webbplatsen. Denna sida kommer att innehålla historier från nöjda 

kunder som har använt sig av tjänsten Hästjuristen och vill dela med sig om sina upplevelser. 

Genom att låta användare dela med sig av sina erfarenheter kan nya besökare förhoppningsvis 

relatera mer till tjänsten och se fördelarna med att själv bli användare. När tjänsten är så pass 

etablerad att historier av detta slag kan börja samlas in tror jag detta kan vara mycket positivt 

för besökares tillit.  

 

En av de ändringarna som skedde under arbetets gång var förändringen av medlemskap. Innan 

intervjuerna utfördes var planen att kräva att besökarna var tvungna att bli medlemmar för att 

kunna ladda ner avtal. Anledningen till detta var för att lättare kunna skapa olika former av 

prenumerationer i framtiden när betalningslösningen ska utvecklas. Genom att vara medlem 

skulle även användarna kunna spara sina avtal direkt på webbplatsen. Efter intervjuerna tog 

jag dock beslutet, i samråd med Pigment, att låta vanliga besökare utan medlemskap få ladda 

ner avtal även de. Vi ville inte riskera att skrämma bort potentiella användare med det extra 

steget att behöva bli medlemmar. Medlemsfunktionen blev därför valfri för de användare som 

ville kunna spara sina person- och företagsuppgifter för nya avtal samt för möjligheten att 

spara sina gamla.  

 

Den webbplats och tjänst som togs fram under arbetets gång uppfyllde alla målsättningar och 

krav som sattes vid arbetets början men vissa mindre förändringar har gjorts. Som tidigare 

nämnt saknades det slutgiltiga innehållet i form av korrekta avtal och texter, eventuellt även 

ett par bilder gällande avtalen. En av webbplatsens undersidor för inloggade medlemmar, 

Mina avtal, fick endast en plats i menyn men aldrig något eget innehåll. Ett förslag på hur 

denna sida skulle ha kunnat fungera gjordes i prototypen men blev aldrig implementerad i det 

färdiga arbetet. Anledningen till detta var för att övriga förslag på hur avtalshantering och 

avtalsbyggnad skulle se ut inte gjordes och osäkerhet därför fanns kring hur alla dessa delar 

skulle passa ihop med varandra i den slutgiltiga leveransen till kunden. Med risk för att lägga 
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ner tid och resurser på en sida av webbplatsen som i slutändan kanske inte skulle finnas med 

fick den sidan därför ingen prioritet under framställandet av slutprodukten för detta 

examensarbete. 

 

Jag har under mitt arbete använt mig av ett flertal metoder. Alla metoder hade kanske inte 

varit nödvändiga för att uppnå ett givande resultat men jag anser att desto mer underlag man 

har tillgång till, desto större slutsatser går det att dra. Jag har genom att använda mig av alla 

dessa metoder blivit säkrare i mina val genom att jag har haft mer belägg för dem. De metoder 

som har haft störst betydelse i detta arbete har varit intervjuerna, prototyperna och 

användartesterna. Dessa tre metoder har gett mig störst utdelning på grund av den direkta 

kontakten jag har haft med riktiga personer. Att få mänsklig respons ger betydligt mer 

konkreta resultat än vad mina egna åsikter och tankar kan ge, hur objektiv jag än försöker 

vara.  

 

Arbetet har utförts helt självständigt med viss hjälp från handledare med rapportskrivandet 

och med frågor rörande design och programmering från externa företaget, Pigment. Det har 

varit väldigt utvecklande att ansvara för en stor beställning från verklig kund helt själv och 

trots mycket utmaningar kände jag mig nöjd med resultatet av utfört arbete. Bättre planering 

hade kunnat gjorts i form av grundligare tidsplan och uppgiftsfördelning. 
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7. Slutsats 

Att designa en webbplats och tjänst som ska inge tillit och förmedla trovärdighet kräver att det 

är viktigt att vara tydlig och se till att webbplatsen är användarvänlig. Designen och utseendet 

har även stor betydelse. En fysiskt tilltalande webbplats ökar chanserna för att tjänsten 

uppfattas som seriös. En miss i programmeringen som gör att en funktion inte fungerar som 

den ska kan minska tilliten precis som en webbplats med en design som var modern i början 

av 2000-talet.  

 

För att lyckas skapa en trovärdig och tillitskapande webbplats krävs det att desingern vet hur 

målgruppen ser ut och vad den förväntar sig av en tjänst av det slag som ska utvecklas. 

Genom att använda sig av bekanta funktioner samt designval och navigation öker 

webbplatsens trovärdighet genom att besökarna känner igen sig och vet vad de kan förvänta 

sig. Det är målgruppen som avgör hur avancerad webbplatsen får vara för att inte minska 

trovärdigeten. En datorvan användare inom en teknisk bransch förväntar sig betydligt mer 

avancerad design och funktionalitet än en äldre person som spenderar mesta tiden i ett stall 

och endast använder sig av datorer för att betala räkningar, deklarera och läsa nyheter. 

 

Innehållet på en webbplats har även det stor betydelse för en besökares uppfattning om 

trovärdighet. Genom tillmötesgående innehåll som ger besökaren en känsla av personligt 

bemötande och möjlighet till kontakt kan tilliten ökas. God service är lika viktigt online som 

offline. Det är även av stor betydelse att allt informativt innehåll på webbplatsen är 

lättillgängligt och korrekt. 
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Bilagor  

Bilaga  1: Intervjufrågor 

Vad för sorts relation har du till hästar? Exempel kan vara uppfödning, ridning eller egen häst. 

 

Har du någon gång använt dig av ett juridiskt avtal rörande hästar? 

 

Om ja: Vad för sorts avtal var det?  

 

Om nej: Har du funderat på att använda dig av ett juridiskt avtal rörande hästar? 

   

 

Den tjänst jag arbetar med kommer att bestå av en webbplats med information rörande 

juridiska avtal för hästar där besökare kommer att ha möjlighet att bli medlemmar och kunna 

ladda ner olika sorters avtal.  

De person- eller företagsuppgifter besökaren anger vid registrering av medlemskap kommer 

att kunna användas ihop med avtalen direkt via tjänsten för smidigare och mer korrekt 

ifyllnad av avtalen. De avtal som kommer att erbjudas är: Köp/sälj, fodervärd, sommarbete, 

uppstallning och skräddarsytt avtal. 

 

Vad för nackdelar och fördelar skulle du se med en sådan tjänst? 

 

När ser du dig själv använda den här tjänsten? 

 

Om du skulle ta del av den här tjänsten, vad för sorts intryck skulle du vilja få av själva 

webbplatsen? 

 

Om du fick välja tre adjektiv för att beskriva de intryck designen ska förmedla för att 

upplevas som så bra som möjligt, vilka ord skulle du välja då? 

 

Vad skulle du vilja att en webbplats av det här slaget ska erbjuda utöver själva möjligheten att 

ladda ner korrekta juridiska avtal? 

 

Har du någon gång använt dig av en liknande tjänst? 
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Bilaga 2: Uppgifter och frågor för användartest 

Jag skulle vilja att du testar följande: 

 

1. Leta upp Hästjuristens kontors adress 

Vad är adressen och hur svårt var det för dig att hitta? 

 

2. Skapa ett konto på sidan som företagare och logga in 

Hur var din upplevelse av detta? 

 

3. Logga ut från kontot du är inloggad på och logga sedan in igen 

Vad är dina åsikter om detta? 

 

4. Ladda ner ett köpeavtal för privatpersoner 

Stötte du på några problem? 

 

Övriga frågor: 

Hur upplever du startsidans upplägg? 

 

Vad tycker du om namnet på kategorierna/länkarna i menyn?  

 

Har upplever du sidans navigation i sin helhet om du testar att klicka dig runt? 

 

Övriga åsikter? 

 


