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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle flyttar allt fler tjänster online, något som människor idag kommit att 

förvänta sig. E-handel är inget undantag till detta. Intäkter från e-handel har ökat stadigt på 

senare år och blivit en allt större del av handelns intäkter överlag. Av denna anledning kan 

man anta att återförsäljare av alla storlekar skulle tjäna på att investera i närvaro på internet. 

Att skapa en ny e-handelssida kan dock vara svårt, speciellt om man inte har tiden, 

kunnigheten eller pengarna som krävs för att utveckla, eller anlita någon att utveckla, en e-

handelssida från grunden. Att använda sig av en så kallad e-handelsplattform vars syfte är att 

man lätt och billigt kan starta en e-handelssida utan vidare teknisk kompetens ser därför ut 

som en enkel lösning på problemen. Syftet med denna uppsats var att undersöka om dessa 

plattformar lämpar sig för att skapa en högkvalitativ e-handelssida utan att användaren 

behöver sätta sig in i koden, samt hur lätt detta var att göra. Specifikt har två plattformar 

undersökts, Shopify och Textalk, huvudsakligen genom observationer och intervjuer. 

Slutsatsen som dras från detta arbete är att det är de mest grundläggande beståndsdelarna i en 

e-handelssida som är lättast att skapa med plattformarna. Specifika krav på exakt hur e-

handelssidan som skapas ska se ut blir svårare att uppfylla med Textalk och Shopify då 

användarens kontroll över utseendet är begränsad om användaren inte skriver eller redigerar 

källkod. Dessa begränsade möjligheter är eventuellt resultatet av en kompromiss mellan 

användarvänlighet och valmöjligheter för anpassning av e-handelssidan. 

 

Nyckelord: B2C E-handel, e-handelsplattformar, användarvänlig, användbar, 

webbutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 
 

In today's society an ever growing number of services are moving online, something which 

people have come to expect. E-commerce is no exception of this. Revenue from e-commerce 

has been in a steady increase in recent years and is becoming a larger and larger share of 

overall commerce revenue. For this reason one assumes it to be pertinent for retailers of all 

sizes to invest in online presence. However, creating a new online store can be difficult, 

especially if you do not have the time, expertise or money needed to develop, or hire 

someone to develop an e-commerce website from scratch. Using a so-called e-commerce 

platform seems like a good solution to this problem as their purpose is to provide an easy and 

inexpensive way for people without prior technical expertise to start an e-commerce website. 

The purpose of this paper was to examine if it is possible to create a high quality e-commerce 

website without having the store owner get into the code, and how easy this was to do. We 

have examined two of these platforms in particular, Shopify and Textalk, mainly by 

conducting observations and interviews. The conclusion drawn from this work is that the 

more basic parts of an e-commerce website are the easiest to create with the platforms. 

Specific requirements for how the e-commerce website should look are more difficult to fulfil 

with Textalk and Shopify as the user only has limited control over the design if they’re not 

editing or writing new code in the platforms. This limited control is possibly the result of a 

trade-off between ease of use and available options for customizability.  

 

Keywords: B2C, ecommerce, ecommerce platform, usability, user-friendly, web 

development. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

E-handel, alltså handel som sker över internet, ökar i Sverige såsom i resten av världen och 

blir en allt större konkurrent till den traditionella detaljhandeln som sker i fysiska butiker 

(Dibs, 2017; Statista, 2017). Anledningarna till denna ökning är säkerligen många, men ett 

antal anledningar som har nämnts är: bekvämlighet, att man sparar tid, samt att man kan 

undvika säljtryck från försäljare (Olsina, Lafuente & Rossi, 2000). Denna ökning har givetvis 

medfört en hel del utveckling inom handel på internet. Den ökande e-handeln innebär att 

internet nuförtiden är en självklar marknadsplats för försäljning av varor och därmed finns det 

åtskilliga e-handelssidor som man kan besöka för att köpa just det man söker.  

 

En fördel med e-handel jämfört med övrig handel är att man inte måste ta sig till en fysisk 

butik för att genomföra sitt köp; butikerna finns online på e-handelssidor (webbsidor vars 

syfte är att sälja produkter). Med den ökande e-handeln har ett behov av fler sätt att skapa 

dessa e-handelssidor uppkommit och man behöver inte längre kunna skriva kod för att skapa 

en e-handelssida. Det finns nuförtiden plattformar som kan användas för att skapa e-

handelssidor, utan att det tycks krävas att man skriver kod.  

 

Dessa plattformar för skapande av e-handelssidor kallas e-handelsplattformar. Med 

plattformarna skapar man e-handelssidor genom att interagera med ett verktyg (plattformen) i 

form av en webbsida för att bygga upp den e-handelssida man önskar. Exempel på några e-

handelsplattformar är: Textalk, Quickbutik, Shopify och starweb.  

 

1.2 Problemformulering 

 

När en allt större del av handeln flyttar från fysiska butiker till e-handel blir det viktigare för 

företag av alla storlekar att ha närvaro på internet, vilket kan betyda införskaffandet av en e-

handelssida. Men för många mindre företag, egenföretagare och självständiga entreprenörer är 

det inte alltid kostnadseffektivt eller möjligt att bygga en e-handelssida från grunden. Dels 

krävs det kunskaper i webbutveckling för att bygga denna sida, och om man inte har eller är 

villig att skaffa sig dessa kompetenser, blir man för en summa pengar tvungen att anlita någon 

som har kompetenserna som krävs, vilket kan resultera i kostnader som man inte har råd med.  

 

Forskning visar på att människor handlar mer från en e-handelssida om de har en positiv 

upplevelse från den, jämfört med om så inte är fallet (Nisar & Prabhakar, 2017). Det blir 

därför viktigt att en e-handelssida lever upp till kundernas förväntningar. Det är svårt för en 

person utan förkunskaper inom ämnet att själv skapa en e-handelssida, än mindre en e-

handelssida som leder till en positiv användarupplevelse. Därför kan det vara av intresse att 

använda sig av någon av de e-handelsplattformar som finns tillgängliga. Man till synes då, 

utan varken kompetens i webbutveckling eller en ansenlig summa pengar, skapa sin egen e-

handelssida som förhoppningsvis ger goda användarupplevelser.  
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Frågan är dock hur lätta dessa plattformar är att använda för att skapa en e-handelssida och 

om man verkligen undgår skrivandet av kod?  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det finns tidigare forskning kring e-handel i flera områden. Detta inbegriper bland annat 

forskning om hur gränssnitt bör se ut och vad en e-handelssida bör innehålla för 

funktionalitet. När det gäller e-handelsplattformar för skapande av en e-handelssida å andra 

sidan, tycks det vara ett område som fått betydligt mindre uppmärksamhet. En stor del av de 

arbeten som direkt rör e-handelsplattformar är tidigare examensarbeten. När dessa 

examensarbeten har undersökts närmare har den viktigaste slutsatsen varit att de alla verkar 

undersöka e-handelsplattformar som är gratis att använda, så kallade open-source. Att det till 

synes saknas forskning som undersöker e-handelsplattformar som kostar pengar att använda, 

visar på ett intressant område och en ”glipa” i forskningen som detta arbete kan hjälpa till att 

fylla. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med arbetet var att undersöka två av de mest använda e-handelsplattformarna (som 

kostar pengar att använda) och hur en användare upplevde nyttjandet av dem vid skapandet av 

e-handelssidor. Detta fokuserat på hur lätt användaren tyckte de var att använda. Syftet var 

även att undersöka möjligheterna att använda e-handelsplattformarna utan att skriva eller 

redigera källkod.  

 

1.5 Forskningsfråga 

 

Utifrån tidigare resonemang finner vi följande forskningsfråga vara lämplig för arbetet:  

 

● Hur lätt upplever en användare det är att skapa e-handelssidor med två populära e-

handelsplattformar utan att skriva eller redigera källkod? 

 

1.6 Avgränsningar 

 

E-handel som sådan går att dela upp i flera olika typer, exempelvis business to business, 

business to consumer, consumer to consumer och consumer to business (Nemat, 2011). Av 

dessa är det business to consumer som vi valt att fokusera på. Business to consumer (B2C) 

beskriver processen i vilken det är företag som ger konsumenter möjlighet att köpa produkter 

eller tjänster från dem (Nemat, 2011). 

 

Avgränsningen till B2C innebär att e-handelssidorna som skapats i arbetet är av en B2C-

karaktär samt att arbetet i stort utgår från B2C-handel. 
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Eftersom det finns många e-handelsplattformar som fyller funktionerna hos B2C-handel 

valdes det att fokusera på två stycken mer grundligt. Ett beslut att undersöka några av de mest 

populära e-handelsplattformarna gjordes. Populära betyder i detta hänseende några av de 

största plattformarna sett till antal användare. En av Sveriges största e-handelsplattformar 

samt en av världens största e-handelsplattformar valdes.  

 

En annan avgränsning som beslutades var att arbetet endast skulle rikta in sig på plattformar 

som kostar pengar att använda. Detta val gjordes eftersom arbeten som undersökt området 

tidigare främst undersökt plattformar som är gratis att använda, eller så kallade open source-

plattformar (se avsnitt 1.3).  

 

Ännu en avgränsning som beslutades var omfånget i vilket e-handelsplattformarna 

undersöktes. Det är endast skapandet av e-handelssidor med e-handelsplattformar som 

undersöks i detta arbete. Den omkringliggande verksamheten runt en e-handelssida som krävs 

för att man ska ha en fungerande e-handel undersöktes inte.  

 

Plattformarna som undersöktes var Textalk samt Shopify. 

 

1.7 Kunskapsintressenter 

 

Arbetet riktar sig främst till dem som funderar på att starta en e-handelssida och inte har 

någon djupare kunskap i e-handel eller tekniken bakom denna, exempelvis småföretagare som 

inte anser sig ha möjlighet att utbilda sig i webbutveckling och inte heller har råd att anlita 

professionell hjälp.  

 

Vid en första anblick verkar e-handelsplattformar övergripande fokusera på att dess användare 

inte ska behöva ”besvära” sig med avancerade tekniska metoder i någon vidare utsträckning. 

Att undersöka dessa plattformar med fokus på icke-tekniska människor, som troligtvis är 

målgruppen för plattformarna, anses därför lämpligt. Dessa människor är sannolikt 

småföretagare med ändliga kompetenser och resurser.  

 

Det är småföretagare utan djup teknisk kompetens som därmed torde vara 

kunskapsintressenter i detta arbete. Genom att undersöka det här arbetet får denna målgrupp 

insikt i hur plattformarna fungerar och hur en användare av plattformarna tycker de är att 

använda. Att ta del av en användares upplevelser av plattformarna och få inblick i dess 

användning bidrar till en större inblick i vad e-handelsplattformar är och om det är något man 

har användning för. 

 

Även företagen som står bakom e-handelsplattformarna kan i någon mån ses som 

kunskapsintressenter. I och med denna uppsats kan dessa företag säkerligen finna en hel del 

kunskap som de anser viktig för deras fortsatta arbete med att förbättra sina e-

handelsplattformar. 
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2 Begreppsdefinitioner 

2.1 E-handel 

 

E-handel har en central roll i denna uppsats och är inblandat i alla aspekter av det som 

undersöks. Att därför få en djupare förståelse för vad e-handel är och anledningarna till e-

handelns ökande popularitet anses därför relevant.  

 

Hur definieras då e-handel? Den enklaste definitionen är att det är handel som sker på 

internet. En mer utförlig beskrivning är att e-handel (förkortning av elektronisk handel) är en 

term för en verksamhet eller en kommersiell transaktion som involverar utbyte av information 

via internet. Samtliga kommersiella transaktioner som sker via internet är alltså e-handel 

(Chaffey, 2009).  

 

Mer konkret innebär definitionen Chaffey (2009) förmedlar att e-handel representeras av 

webbsidor på internet som människor handlar från. Dessa webbsidor kallas e-handelssidor. E-

handelssidor förmedlar produkter som är till salu och som konsumenter har möjlighet att 

köpa. De funktioner som krävs hos en e-handelssida tas upp närmare i avsnitt 3.5.2. Relevant 

och icke-relevant funktionalitet diskuteras vidare i avsnitt 8. 

 

Ökningen av e-handel finns det flera förklaringar till och att påvisa dessa faktorer är ett arbete 

i sig. Chaffey (2009) presenterar sex fördelar med internet som marknadsplats som visar på 

varför handel via internet är bättre än traditionell handel i fysiska butiker, och även grunden 

till varför e-handel ständigt ökar, eller som Chaffey (2009) uttrycker det: ”drivers of 

consumer internet adoption”. De presenterade fördelarna är svårare eller kanske rent av 

omöjliga att implementera inom traditionell handel (Chaffey, 2009). 

 

De sex fördelarna som presenteras av Chaffey (2009) är:  

 

Innehåll (eng. Content) visar på att det finns mer information om varor som säljs på internet, 

det kan handla om utförliga produktbeskrivningar eller annan information konsumenten kan 

komma åt via internet, som hade varit svårare via traditionell handel. 

 

Anpassning (eng. Customization) handlar om att man kan implementera personalisering, 

recommender systems hos e-handeln. Det kan handla om att en kund som handlar en viss vara 

på internet får ett erbjudande om att köpa en annan vara som kunden kan vilja ha baserat på 

det tidigare köpet.  

 

Gemenskap (eng. Community) handlar om att man har möjlighet att diskutera varor som säljs 

på e-handeln via forum. Ett exempel på detta är att skriva recensioner om varor på en e-

handelssida.  

 

Bekvämlighet (eng. Convenience) handlar om att man med e-handel kan handla när man vill, 

var man än befinner sig (förutsatt att man har tillgång till internet), vilket inte är möjligt via 

traditionell handel eftersom man måste besöka butiken i fråga.  
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Val (eng. Choice) handlar om att man har ett större utbud av produkter och säljare om man 

vill handla på internet, vilket ger konsumenten större valfrihet.  

 

Kostnadsreduktion (eng. Cost reduction) innebär att varor på internet ofta är billigare än i 

traditionell handel eftersom försäljaren har mindre kostnader jämfört med om e-handeln 

skulle vara en fysisk butik.  

 

2.2 E-handelsplattform 

 

Med tiden och den ökande e-handeln har systemen vi kallar e-handelsplattformar uppkommit 

som ett alternativ till att själv koda en e-handelssida från grunden. Tanken är att man genom 

att använda plattformen enklare kan skapa en färdig e-handelssida än om man bygger upp den 

från grunden med webbutveckling och själv behöver skriva all kod. E-handelsplattformar 

används alltså för att skapa, eller snarare bygga upp e-handelssidor. 

 

Ordet e-handelsplattform är inte ett entydigt begrepp och utifrån våra efterforskningar inte 

heller något begrepp som vi skulle kalla allmänt känt. De enda platserna på internet som det 

hittats personer med kunskap i dessa plattformar, är på webbsidor som är dedikerade till 

diskussion kring e-handel. Detta innebär även att det har varit svårt att finna en definition av 

vad en e-handelsplattform är, och vilka verktyg som kan klassas som en sådan.  

 

Företaget EHANDEL SE AB, driver webbsidan ehandel.se som har som syfte att främja e-

handelns utveckling i Sverige och agera som objektiv mötesplats för de som verkar inom 

branschen (Ehandel.se, 2018). Webbplatsen består bland annat av en nyhetssida och ett forum 

som endast är relaterade till e-handel. 

 

Enligt Ehandel.se (2018) finns det tre typer av e-handelsplattformar.  

 

SaaS 
Den första typen av plattform är av typen software as a service (SaaS), och innebär att man 

hyr rätten till att använda plattformen av de som tillhandahåller den. Hos dessa plattformar är 

det leverantören som underhåller e-handelssidan man byggt upp med plattformen. Den som 

hyr plattformen behöver alltså inte själv ta hand om e-handelssidans drift och kostnaderna 

som det innebär för att den ska vara tillgänglig på internet, utan det sköter leverantören 

(Ehandel.se, 2016).  

 

Det är denna typ av plattformar som arbetet undersöker, och plattformarna Textalk samt 

Shopify är alltså plattformar av denna typ.  

 

När det gäller dessa hyrlösningar, tyder våra efterforskningar på att leverantören alltid tar 

betalt för användningen av denna typ av plattform. Plattformens syfte är att agera som ett 

hjälpmedel man kan använda för att behöva genomföra så lite tekniskt arbete som möjligt för 

att få fram en fungerande e-handelssida. Detta märks inte minst om man undersöker e-

handelsplattformen Textalks startsida som skriver följande:  
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”Fokusera på dina produkter och din passion. Resten sköter Textalk Webshop. Testa 

kostnadsfritt i 30 dagar och bygg upp din webshop. Betala när du är redo att lansera.” 

(Textalk u.å.).  

Genom att erbjuda sig att genomföra detta arbete åt kunden, kan man även ta betalt för detta 

och låta kunden ta hand om de mer enklare aspekterna såsom att lägga till produkter och 

ändra e-handelssidans design (t.ex. sidlayout och färger). Man kan påstå att e-

handelsplattformen tillhandahåller tjänster och det enda kunden behöver göra är att utnyttja 

dessa för att bygga upp en e-handelssida efter eget tycke. 

 

Licens 

Den andra typen innebär att kunden betalar en licensavgift för att få tillgång till en e-

handelsplattform. I denna typ av system brukar leverantören anpassa plattformen till företaget 

som ska använda den, exempelvis till ett företags affärssystem. Detta innebär högre kostnader 

och denna typ av denna lösning riktar sig ofta till större företag (Ehandel.se, 2016).  

 

Open source 

Slutligen har vi open source-plattformar som är gratis att använda, men även kräver mer 

arbete av användaren eftersom man inte har en leverantör som anpassar plattformen till 

användaren eller som ser till att e-handelssidan som man bygger i plattformen finns tillgänglig 

på internet. Man måste alltså som användare av e-handelsplattformen själv stå för allt detta. 

En fördel med dessa plattformar är att det är enklare för användaren att själv anpassa 

plattformen efter sitt eget tycke (Ehandel.se, 2016).  

 

2.2.1 E-handelsplattformarna som undersöks 

 

För att redogöra mer nyanserat för typen av e-handelsplattformar som undersöks och visa på 

att det är denna typ av plattform som arbetet undersöker, visas än mer detaljerat på vad denna 

typ av e-handelslösning innebär. Det handlar om en tjänst som finns tillgänglig på internet och 

som man får tillgång till via en webbsida. Det är på webbsidan i fråga som man får tillgång till 

den så kallade e-handelsplattformen (webbsidan är e-handelsplattformen). Man använder 

sedan e-handelsplattformen och dess funktioner för att bygga upp en e-handelssida. I e-

handelsplattformen finns alla de funktioner man interagerar med för att steg för steg göra det 

man önskar. Det kan handla om allt från att lägga till artiklar, till att ändra e-handelssidans 

utseende och annat som berör skapandet av en e-handelssida. I e-handelsplattformen kan man 

förhandsgranska e-handelssidan man skapar.  

 

E-handelsplattformen använder man alltså för att skapa en e-handelssida, men man kan även 

påstå att man i viss mån även driver e-handelssidan via e-handelsplattformen. Det påståendet 

grundar sig i att man hanterar e-handelssidans tillgängliga artiklar via e-handelsplattformen. 

Om man ska lägga till nya eller ta bort gamla artiklar interagerar man alltså med e-

handelsplattformen. När e-handelssidan väl är aktiv (finns tillgänglig för allmänheten på 

internet), kan man även via e-handelsplattformen se ordrar som e-handelssidans kunder lagt. 

Plattformar som följer denna definition och som finns tillgängliga på internet är bland annat: 

Textalk, Quickbutik, Shopify och starweb. 
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2.2.2 Textalk 

 

Textalk är en av Sveriges mest populära e-handelsplattform (Textalk, u.å.; Lindstedt, 2015). 

Företaget bakom e-handelsplattformen Textalk webshop, heter Textalk. Företaget 

tillhandahåller plattformen, men även andra tjänster inom IT samt mer kundanpassade 

lösningar för de som önskar. Som nämnts tidigare ligger Textalks fokus på att deras kunder 

inte ska behöva besitta de tekniska färdigheter som krävs för att bygga upp en fungerande e-

handelssida. Större delen av tanken bakom plattformen torde därför ligga i detta syfte; att man 

sköter det som är svårt att förstå och tar betalt för det.  

 

Exakt hur många e-handelssidor som drivs via Textalk är enligt dem själva fler än 3900 

stycken. Man har möjlighet att använda Textalks e-handelsplattform gratis i 30 dagar för att 

därefter bli tvungen att betala månadsvis för att fortsätta använda tjänsten (Textalk, u.å.). 

Kostnaden man sedan ska betala beror på hur avancerad version av plattformen man vill 

använda. Versionen Bas som kostar 290 kr per månad och versionen Plus som kostar 490 kr 

per månad. Skillnaden mellan dessa två versioner är främst att användaren av e-

handelsplattformen får tillgång till mer omfattande support samt lite mer 

plattformsfunktionalitet i den dyrare versionen (Textalk, u.å.). 

 

Språket som används i plattformen är svenska. 

 

Textalk följer vår definition(se avsnitt 2.2.1) av vad en e-handelsplattform är. Man använder 

Textalk via en webbsida. E-handelsplattformen använder man för att skapa en e-handelssida 

dels genom att lägga till produkter men även ändra utseendet på e-handelssidan efter eget 

tycke. Man kan även se aktuella ordrar. Man kan när det önskas förhandsgranska sin e-

handelssida för att testa den. När man är redo kan man även göra e-handelssidan tillgänglig 

för allmänheten. 

 

2.2.3 Shopify 

 

Shopify påstås vara en av världens mest populära e-handelsplattform med cirka 300 000 

företagare som använder tjänsten. Shopify säger även att de har runt 600 000 aktiva e-

handelssidor via plattformen. Ett totalt säljvärde för denna plattform ligger på cirka 55 

miljarder dollar. Shopify startades 2006 och har sedan dess alltså blivit ett framgångsrikt 

företag med cirka 3000 anställda (Shopify, u.å.). 

 

Shopify är som Textalk en hyrlösning där man betalar varje månad för att använda 

plattformen och kunna sälja produkter på den e-handelssida man bygger upp. Det enda man 

behöver göra för att få till en fungerande e-handelssida är att lägga till produkter och 

specificera ett antal parametrar(som utseendet) för att få igång handeln, eller som Shopify 

själva uttrycker det: ”Selling online with your own ecommerce website has never been easier, 

faster, or more scalable. Impress your customers with a beautiful store.” (Shopify, u.å.). 

 

Även Shopify kostar pengar att använda, här efter en 14 dagars provperiod. Man har tre 

prisnivåer som ligger på 29, 79 respektive 299 dollar per månad (Shopify, u.å.). Skillnaderna 

mellan prisnivåerna ligger främst i möjligheterna att skala upp verksamheten för att anpassa 
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den efter fler kunder. Ett exempel är att man får tillgång till fler användarkonton (för e-

handelssidans eventuella anställda) om man betalar mer (Shopify u.å.).  

 

Språket som används i plattformen är engelska. 

 

Shopify följer vår definition(se avsnitt 2.2.1) av vad en e-handelsplattform är. Man använder 

den via en webbsida. E-handelsplattformen använder man för att skapa en e-handelssida dels 

genom att lägga till produkter men även ändra utseendet på e-handelssidan efter eget tycke.  

Man kan även se aktuella ordrar. Man kan när det önskas förhandsgranska sin e-handelssida 

för att testa den. När man är redo kan man även göra e-handelssidan tillgänglig för 

allmänheten. 

 

2.3 Lätt att lära & lätt att använda 

 

Användarvänlighet har en central roll i vårt arbete. Om man utgår från vår forskningsfråga är 

ordet lätt centralt. Men att definiera ordet lätt är inte helt enkelt och vi använder oss därför av 

mer definierbara begrepp för att visa vad vi menar med lätt i detta arbete. De begrepp vi valt 

för detta är användarvänlighet samt användbarhet. Vi anser att dessa begrepp har störst 

påverkan på hur lätt en e-handelsplattform är att använda. För att underbygga denna tanke 

väljer vi att definiera begreppen användarvänlighet samt användbarhet utifrån ett antal källor 

för att forma vår syn på vad lätt betyder i detta hänseende.  

 

Tidskriften Computer Sweden har en ordlista för it-termer som man kan använda sig för att få 

en förståelse över olika begrepp som används inom IT-branschen. Ordlistan heter IT-ord. 

Användarvänlighet beskrivs enligt följande:  

 

”(user friendly) lätt att använda, även för ovana användare. Termen blev vanlig när de första 

datorerna med grafiskt användargränssnitt kom. Det förknippas därför med just den typen av 

användargränssnitt” (IT-ord, 2018).  

 

Det huvudsakliga vi tar med oss från denna definition är att användarvänlighet betyder att 

något ska vara lätt att använda, både för erfarna och ovana människor. 

 

Även uppslagsverket A Dictionary of Computer Science, har sammanställt en definition av 

begreppet. Enligt uppslagsverket är användarvänlighet en term som används på interaktiva 

system designade för att systemanvändarnas interaktion med systemet ska vara så enkel som 

möjligt att genomföra och ge användaren feedback på handlingarna som utförs. Punkter som 

karaktäriserar ett system som är användarvänligt är att det bland annat ska finnas ett grafiskt 

interface (sv. gränssnitt) i systemet och möjlighet att ångra handlingar som man gjort av 

misstag. Slutligen ska det även finnas tillgång till hjälp i form av information och tillgängliga 

kommandon när man har fastnat i arbetet (A Dictionary of Computer Science, 2016).  

 

Även denna definition verkar alltså se användarvänlighet som något som innebär att systemet 

i fråga ser till att interaktionen med systemet går så enkelt som möjligt. 
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Användbarhet definieras av IT-ord enligt följande:  

 

”Svensk term för usability. Användbarhet är en önskvärd egenskap hos datorer, program, 

användargränssnitt och andra verktyg och föremål. Användbarheten är hög om det är lätt att 

förstå vad något ska användas till, hur man gör och lätt att göra det.” (IT-ord, 2018). 

 

Jämfört med användarvänlighet är användbarhet, i alla fall enligt ordlistan IT-ord, ett bredare 

begrepp som innefattar mer än att något ska vara lätt att använda. Det ska även vara lätt att 

förstå vad något ska användas till och hur detta ska användas. Man kan därför påstå att 

användarvänlighet är en del av användbarhet, utifrån IT-ords definitioner. 

 

Enligt uppslagsverket A Dictionary of Media and Communication, definieras användbarhet av 

en inställning till design av gränssnitt som intuitiva och enkla att använda (A Dictionary of 

Media and Communication, 2016). Även denna definition tycks alltså syfta på en liknande 

beskrivning som IT-ord.  

 

För att en e-handelsplattform ska vara användbar och användarvänlig krävs det utifrån 

ovanstående definitioner att den är uppbyggd så att människor tycker den är lätt att använda 

och lätt att lära sig använda. Detta är vad lätt betyder i det här arbetet.  När ordet lätt nu har 

definierats kan man utgå från denna definition för att gå vidare och konkret gå in på vad en e-

handelsplattform ska ha för egenskaper för att den ska vara lätt att använda.  

 

2.4 Källkod 

 

Det som kallas källkod i arbetets forskningsfråga är den kod de två skapade e-handelssidorna 

består av. Källkod genereras därför automatiskt när man interagerar med en e-

handelsplattform för att skapa en e-handelssida. Traditionella språk som denna kod skrivs i 

vid skapandet av webbsidor är; HTML, CSS och JavaScript. De tre språken har olika syften 

vid skapandet av en webbsida och används tillsammans för att skapa en fungerande webbsida 

(W3Schools, 2018). Att skriva ny källkod, eller kod som man även kan kalla det, innebär 

alltså att man på något sätt lägger till eller förändrar något på webbsidan man skapar.  
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3 Teori 

3.1 Benyons 7 principer för god systemdesign 

 

David Benyon tar upp ett antal designprinciper som ett systems designer kan utgå från för att 

skapa ett system som resulterar i en god design. Av det följer att denna design är användbar 

och användarvänlig eftersom ett system som inte är lätt att använda inte anses vara av god 

design. Benyon uttrycker även att sju av dessa designprinciper berör att ett system ska vara 

lätt att lära sig att använda samt lätt att använda (Benyon, 2010).  

 

Benyon riktar inte in sig på e-handelsplattformar specifikt, men eftersom en e-

handelsplattform är att betrakta som ett system, gäller Benyons principer även för dem.  

 

Genom att följa de första fyra principerna bidrar man till att systemets användare lättare kan ta 

till sig systemet, dels genom att det så lätt som möjligt ska gå att lära sig använda det, men 

även att komma ihåg hur det fungerar (Benyon, 2010). 

 

Detta är de första fyra principerna: 

 

Synlighet (eng. Visibility) handlar om att systemets olika funktioner ska vara synliga och att 

användaren kan se vad systemet gör vid aktuellt tillfälle. Detta leder till att användaren lär sig 

att känna igen systemet, snarare än att behöva komma ihåg det, vilket förenklar för 

användaren (Benyon, 2010).  

 

Konsekvent (eng. Consistency) handlar om att systemets design ska vara konsekvent så att 

den inte skiljer sig stort mellan exempelvis olika delar i systemet. Designern borde även se till 

att designen inte avviker markant från liknande system (Benyon, 2010). 

 

Igenkänning (eng. Familiarity) handlar om att designern ska se till att använda språk och 

symboler i systemet på ett sådant sätt så att systemets avsedda användare är bekväm med 

detta. Om det inte är möjligt, får designern se till att använda sig av metaforer som får 

användarna att förstå dessa begrepp. Användarna kan i och med detta använda sig av 

existerande kunskaper för att lättare kunna förstå systemet (Benyon, 2010).  

 

Affordans (eng. Affordance) i detta sammanhang syftar på att användare ska förstå vad något 

i systemet är till för. Inom IT-system är det exempelvis viktigt att knappar ser ut som knappar. 

Det handlar i grund och botten om att ett tings egenskaper ska vara synliga för den som 

använder detta ting. Om användaren inte förstår att en knapp är en knapp minskar 

användarens förståelse för hur systemet fungerar (Benyon, 2010). 

 

Följande tre principer, handlar om användarens känsla av att ha kontroll över systemet som 

denne använder, och användarens förståelse i vad som ska göras och hur det görs (hur lätt 

något är att göra).  

 

Navigation handlar om att användare av ett system ska få stöd i deras navigering i systemet. 

Det kan handla om anvisningar som visar på hur användaren kommer till olika delar av 
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systemet, men även andra typer av information som användaren kan tänkas behöva för att 

utföra önskat arbete i systemet (Benyon, 2010). 

 

Kontroll (eng. Control) handlar om att det ska vara synligt för användaren av systemet att se 

vem eller vad som har kontroll över det. Användare ska själva kunna kontrollera systemet och 

det ska finnas en tydlig koppling över olika typer av kontroller/saker man kan göra, samt 

konsekvenserna av att använda dessa kontroller. Det ska även vara tydligt vad en handling i 

systemet har för resultat för miljön utanför systemet, vilket ger användaren en tydligare 

förståelse för systemet (Benyon, 2010).  

 

Feedback handlar om att en användare ska få snabb feedback i form av information från 

systemet för att lättare förstå vad för effekt de utförda handlingarna i systemet har. Benyon 

(2010) påstår att konstant och konsekvent feedback kommer öka användarens upplevda 

kontroll över systemet, vilket är viktigt för att uppnå god design. 

 

 3.2 Det visuella gränssnittets design 

 

Benyon (2010) nämner som visats i tidigare avsnitt flertalet systemegenskaper som hjälper 

oss förstå vad som bestämmer om ett system är av god design. Utöver Benyons principer 

anses det viktigt att även undersöka de rent visuella aspekterna gällande ett systems design, 

vilket för oss till boken About Face, skriven av Alan Cooper, Robert Reimann och David 

Cronin (2007). Boken nämner fem riktlinjer som ett visuellt användargränssnitt bör uppfylla 

för att det ska vara tilltalande samt lätt att använda (Cooper et al., 2007). Dessa riktlinjer är: 

 

Använd visuella egenskaper för att gruppera och skapa en tydlig hierarki 

Gränssnittets design bör tydligt visa vilka element i ett gränssnitt som hör ihop med varandra, 

bl.a. göra det tydligt vilka element som hör till samma nivå i hierarkin. Alla knappar som hör 

till samma nivå (t.ex. leder till produktsidor för olika artiklar i en e-handelssida) bör ha 

samma design. Designen bör även visa vilka delar som är viktiga, där de viktiga elementen i 

gränssnittet bör stå ut jämfört med andra. 

 

Cooper et al (2007) tar även upp spatial gruppering, alltså att relaterade element bör finnas 

nära varandra. Här handlar det dock inte nödvändigtvis om att elementen är hierarkiskt 

relaterade, utan snarare om hur ofta de används tillsammans. Syftet med att gruppera dessa 

element är att minimera musrörelser. 

 

Även om spatial gruppering inte är aktuell för ett specifikt syfte kan element behöva 

grupperas med vad som kallas visuell gruppering. Ett exempel är att ikoner relaterade till att 

en viss funktion är igång (såsom på-knapp och en indikatorsymbol som indikerar att något är 

igång). Alla kan vara samma gröna nyans för att indikera ett samband. 
 

Skapa visuell struktur och flöde vid varje organiseringsnivå  

Detta handlar till stor del om gruppering av element för att skapa struktur. Bland annat 

nämner Cooper et al. (2007) att dessa grupper av element kan ordnas i nivåer (vilket i 

praktiken innebär grupper inom grupper), samt att element i en grupp bör vara organiserade 

på ett strukturerat sätt som tydligt visar att de hör ihop. 
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Här nämns också att designen av gränssnittet bör använda ett rutnät för att skapa ett tydligt 

förhållande mellan olika grupperingar av element. Det är även viktigt med tydliga och exakta 

storleksförhållanden i rutnätet, samt att dessa förhållanden om möjligt bör vara enkla. Om en 

ruta är ”nästan en kvadrat” bör den ändras till att vara en exakt kvadrat. Cooper et al. (2007) 

identifierar dessutom tre tydliga fördelar med användandet av rutnät: 1. Ökad användbarhet då 

det blir tydligare och lättare för användaren att lära sig hur ett gränssnitt fungerar. 2. God 

estetik gör det behagligare för användare att använda. 3. Effektivitet i designen av ett 

gränssnitt då man inte alltid behöver tänka på elements storlek utan kan använda sig av det 

man fördefinierat. 

 

Designern behöver även tänka på att ha ett logiskt flöde på sidan, alltså att informationen är 

placerad på sidan på ett sådant sätt att information enkelt kan läsas vänster till höger (i 

västerländsk kultur), uppifrån och ner.  

 

Symmetri kan också vara en bra riktlinje när man vill uppnå god visuell design, eftersom det 

är något som användare tenderar att uppskatta rent estetiskt då det bidrar till att skapa visuell 

balans. 

 

Använd enhetligt, konsekvent och kontextuellt lämpligt bildspråk 

Användandet av ikoner i gränssnittsdesign kan vara mycket värdefullt, då det kan ge sidan ett 

enhetligt intryck och göra det lätt för användare att förstå. Designandet av dessa är dock 

mycket komplicerat och bör lämnas åt personer med mycket kunskap och erfarenhet av 

området. 

 

Det finns ett antal saker att tänka på när man designar ikoner för ett gränssnitt, bl.a. bör det 

finnas en stark association mellan en viss ikon och det objekt den representerar. Detta för att 

det ska vara lätt för användaren att känna igen. Om man lyckas med detta brukar det gå 

snabbare för användaren att hitta vad denne letar efter än om man istället skulle använda sig 

av text. För detta krävs även tydliga skillnader mellan olika ikoner för att undvika att 

användare blandar ihop objekt med varandra. 

 

Designern bör inte falla för lockelsen att göra ikoner fotorealistiska bara för att dagens teknik 

gör detta möjligt. Vid tiden då About face skrevs (2007) var det modernt med allt mer 

realistisk design av ikoner i gränssnitt. Exempel som gavs på detta var Windows Vista och 

Mac OS X som var nya vid den tidpunkten, och som enligt Cooper et al. (2007) använde sig 

av ikoner som var alltför detaljrika. Problemet med detta menar man är att ikoner bör vara 

lätta att känna igen utan att vara distraherande och dra till sig uppmärksamhet, vilket istället 

kan påverka användbarheten negativt. 

 

Integrera stil och funktion omfattande och med syfte 
Här nämner Cooper et al. (2007) hur stilen hos ett gränssnitt bör designas, och vissa saker 

som kan vara värda att tänka på, exempelvis att man inte ska låta en önskad stil styra 

designen, utan att funktion alltid bör komma först och att den bör styra designen. En rent 

estetiskt driven design menar man kan påverka användandet av systemet på oavsedda sätt. 

 

Cooper et. al. (2007) tar även upp hur viktigt god design är för den bakomliggande 

verksamheten som står för systemet. Det finns mycket att vinna på att ha en hemsida, men om 
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den är designad på ett sätt så att den irriterar kunder kan det leda till att kunden får en direkt 

dålig bild av företaget. 

 

Undvik visuell röra 

Två aspekter Cooper et. al. (2007) tar upp som kan påverka användarvänligheten negativt är 

det de kallar visual noise och clutter. Med visual noise menas sådant som orsakas av 

överanvändning av vissa visuella egenskaper, samt att gränssnittet har många överflödiga 

funktioner och element som egentligen inte behövs och som tar upp värdefullt utrymme. 

Utrymme som annars hade kunnat vara så kallat white space, d.v.s. tomt utrymme som är 

nödvändigt för att separera olika element på ett tydligt sätt.  

 

Om skärmen fylls med mer funktionalitet och element än som är absolut nödvändigt orsakar 

detta vad Cooper et al. (2007) kallar för visuellt clutter, vilket gör att användare måste 

anstränga sig mer för att utföra saker i systemet. 

 

3.3 Funktionalitetskrav 

 

Vad en e-handelssida bör innehålla är ingen fråga man får ett entydigt svar på. Det finns olika 

åsikter om vad som bör och inte bör finnas med. Det innebär att det inte är helt enkelt att veta 

vilka funktioner en e-handelsplattform ska stödja: vad ska användaren av plattformen kunna 

göra och hur borde den färdiga e-handelssidan man bygger upp med plattformen se ut? 

 

För att få klarhet i vad en e-handelssida bör innehålla, för att därmed få klarhet i vad en e-

handelsplattform ska stödja för funktionalitet, presenteras ett antal krav från olika källor.  

 

3.3.1 Elektronisk servicekvalitet 

 

Parasuraman, Zeithaml, och Malhotra (2005) presenterar ett arbete där de har skapat skalor 

för att utvärdera det man kallar elektroniskt servicekvalitet (e-SQ). Detta definierar man som 

servicekvaliteten kunder upplever när de handlar på e-handelssidor (Parasuraman et al., 

2005).  

 

Vid skapandet av dessa skalor har man utgått från en modell bestående av 11 dimensioner 

som alla representerar en aspekt av elektronisk servicekvalitet. Denna modell togs fram av 

Zeithaml et al. (2000) och tar inte bara upp aspekter relaterade till designen av det 

elektroniska systemet (e-handelssidan) utan även relaterade aspekter som rör tjänsten i 

allmänhet, såsom hur lätt det är för användaren att få hjälp om något går fel och att kunna få 

kontakt med företaget bakom e-handelssidan om så behövs (Parasuraman et al., 2005). Man 

menar att allt detta hör ihop och att man inte kan utvärdera servicekvalitet utan att ta hänsyn 

till de elektroniska aspekterna och vise versa. 
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Nedan visas de elva dimensioner man utgår från för att avgöra hur bra en e-handelssida är: 

 

1. Reliabilitet (eng. reliability). E-handelssidan ska fungera korrekt på ett tekniskt plan 

och servicelöften som görs ska stämma (t.ex. att artiklar finns i lager, att man levererar 

det kunden beställt när man lovat), fakturering och produktinformation ska stämma. 

2. Responsivitet (eng. responsiveness). Man ska få snabba svar och kunna få hjälp när 

man har problem eller en fråga. 

3. Tillgänglighet (eng. access). Man ska kunna nå e-handelssidan snabbt och nå företaget 

bakom denna när det behövs 

4. Flexibilitet (eng. flexibility). Man ska kunna välja betal- och fraktsätt, samt kunna 

hitta och lämna tillbaka produkter på flera sätt. 

5. Enkelhet i navigering (eng. ease of navigation). Funktioner på sidan underlättar för 

kunder att finna det de söker, har god sökfunktionalitet, och låter kunder på ett enkelt 

sätt navigera fram och tillbaka bland sidorna. 

6. Effektivitet (eng. efficiency). E-handelssidan är enkel att använda, ordentligt 

strukturerad, och kräver minimal informationsinmatning av användaren. 

7. Tillit (eng. assurance/trust). Kunden känner sig säker på e-handelssidan, till följd av 

sidans rykte, produkterna som säljs samt tydlig och sanningsenlig kommunikation. 

8. Säkerhet/Integritet (eng. security/privacy). Den grad till vilken kunder känner att sidan 

är säker från intrång och att personlig information är skyddad. 

9. Priskunskap (eng. price knowledge). Till hur stor grad kunden kan avgöra fraktpris, 

totalpris, och jämförelsepriser under köpprocessen. 

10. Sidestetik (eng. site aesthetics). Sidans utseende. 

11. Kundanpassning (eng. customization/personalization). Till hur stor grad sidan kan 

anpassas enligt en viss kunds preferenser, historik, och köpmönster. 

 

3.3.2 En god e-handelssida 

 

Ghandour (2010) presenterar viktiga aspekter som är avgörande om en e-handelssida är en bra 

e-handelssida eller ej. Detta gjordes av Ghandour (2010) med syftet att skapa en enkät som 

skulle kunna utvärdera e-handelssidor och hur bra de är. Enkäten bestod av flera olika delar, 

men den del vi är mest intresserade av och som är mest relevant för vårt arbete är den man 

kallar website features då det är den som tar upp själva e-handelssidans funktionalitet. För att 

komma fram till vad som skulle tas med i enkäten utgick man från flertalet teorier indelade i 4 

områden. Dessa områden är: 

 

1. Informationella egenskaper: D.v.s. all information som är nödvändig att den finns på 

e-handelssidan. Detta inkluderar information om företaget, de olika produkter eller 

tjänster som man erbjuder och allt annat som kan behövas för att kunden ska kunna 

göra ett väl underbyggt beslut. 

2. Transaktionella egenskap: De möjligheter e-handelssidan har att ta emot och hantera 

beställningar och betalningar och andra relevanta funktioner, såsom möjligheten att 

kunna följa beställningars status online. 

3. Egenskaper för kundservice: En e-handelssida bör ha goda kundtjänstmöjligheter. 

Detta innebär bl.a. att man har god information vad gäller produkter, villkor och 

liknande. Denna information bör också i den mån det är möjligt vara skräddarsydd för 
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kunden för att underlätta för kunden att hitta vad denne letar efter, exempelvis genom 

dialogrutor med information specifik för kunden. 

4. Marknadsförande egenskaper: Det är viktigt att en e-handelssida lyfter fram 

produkter med vissa specifika egenskaper som kan göra att folk är mer villiga att 

handla. Detta kan exempelvis innebära produkter med tillfälligt nedsatt pris, som är 

del i en pågående kampanj av något slag, eller produkter som bara är nya eller 

populära. Det här är sådant som gör att personer är mer troliga att faktiskt handla på e-

handelssidan, samt att komma tillbaka i framtiden. 

 

Ghandour (2010) delar sedan upp de 4 delarna i totalt 18 påståenden som bör stämma för en 

god e-handelssida, vilka presenteras nedan: 

 

1. Vår hemsida förmedlar företagets image 

2. Vår hemsida förmedlar företagets attribut 

3. Vår hemsida förmedlar produktinformation 

4. Vår hemsida förmedlar information om företaget  

5. Vår hemsida förstärker vetskap om produkter  

6. Vår hemsida innehåller bransch-relaterade nyheter och information 

7. Vår hemsida låter kunden beställa produkter online  

8. Vår hemsida låter kunden betala online  

9. Vår hemsida låter kunder schemalägga leverans online 

10. Vår hemsida tillhandahåller möjlighet att spåra sin beställning  

11. Vår hemsida tillhandahåller sales support 

12. Vår hemsida har en positiv påverkan på vårt förhållande med våra kunder 

13. Vår hemsida låter oss kategorisera våra kunder 

14. Vår hemsida hjälper kunder att hitta och välja produkter 

15. Vi svarar snabbt på kunders frågor 

16. Vår hemsida erbjuder förmåner för trogna kunder 

17. Vår hemsida har rabatter, specialerbjudanden 

18. Vår hemsida har information om nya produkter/tjänster  

 

3.4 Search engine optimization 

 

Search engine optimization, eller sökmotoroptimering som det även kallas, är arbetet där man 

försöker få en viss webbsida så långt upp som möjligt bland sökresultaten i sökmotorer som 

Google. Denna optimering grundade sig länge i att folk gav sina webbsidor flera nyckelord 

för att sidan skulle bli relevant i många olika sökningar.  

 

Med internets (specifikt sökmotorernas) utveckling har denna typ av sökmotoroptimering 

minskat i relevans. Google har sedan länge slutat använda nyckelord i vad de kallar web-

ranking (hur högt en webbsida hamnar i sökresultaten) (Cutts, 2009). Man använder sig idag 

av mer komplicerade metoder som tar hänsyn till fler parametrar.  

 

Något som dock fortfarande är relevant är det man kallar SEO-titel samt SEO-beskrivning. 

Faktum är att dessa två begrepp är samma sak som html-taggarna title respektive meta 
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name=’description’, som sedan länge används inom webbutveckling (Uebergang, 2018; 

Hearn, 2016).  

 

Det är nämligen dessa taggar som visas i det man ser när man undersöker sökresultaten hos 

sökmotorer. Titel-taggen är den vanligtvis blåa rubriken hos ett sökresultat, och 

beskrivningstaggen är texten under som beskriver sökresultatet (Uebergang, 2018). Dessa 

taggar är alltså av mycket stor betydelse för användarna av sökmotorer, eftersom det i princip 

endast är dessa två taggar som användaren undersöker innan den fattar beslutet att trycka på 

ett visst sökresultat. Inte minst i e-handel blir därför dessa taggar något man borde ta hänsyn 

till i arbetet som e-handlare.  

 

3.5 Sammanställning av teoretiskt ramverk 

 

För att få en lättare överblick över vad som avgör om en e-handelsplattform är lätt att använda 

presenterar vi här med hjälp av tidigare presenterad teori en sammanställning över hur en e-

handelsplattform borde fungera och vara uppbyggd rent visuellt, men även vilken 

funktionalitet den ska stödja. Teori har även anpassats till att gälla e-handelsplattformar 

istället för det generella begreppet system som Benyon (2010) och Cooper et al. (2007) 

använder sig av.  

 

3.5.1 Ramverk för analys av resultat 

 

De principer som presenteras i detta avsnitt säkerställer att en e-handelsplattform är lätt att 

lära sig använda samt lätt att använda. Dessutom innebär det att e-handelsplattformen kommer 

att ha ett visuellt tilltalande gränssnitt. Detta är i stort sett en sammanfattning av det som 

presenterats i avsnitt 3.1 och 3.2, anpassat för att appliceras på e-handelsplattformar. 

3.5.1.1 Interaktionsmässiga egenskaper hos e-handelsplattformen 

Principer som en e-handelsplattform bör följa för att underlätta användandet av den: 

 

● E-handelsplattformens funktioner ska vara synliga för plattformens användare. Det ska 

även vara tydligt vad användaren gör i plattformen när den används (baserat på 

principen visibility, Benyon, 2010). 

 

● E-handelsplattformen ska vara anpassad till användaren i det avseendet att användaren 

ska vara bekant med språket och de symboler som används i e-handelsplattformen 

(baserat på principen familiarity, Benyon, 2010). 

 

● Användaren ska ha stöd i sin navigering i e-handelsplattformen, dels kan det handla 

om anvisningar om hur man tar sig till olika delar i plattformen, men även annan 

information (Baserat på principen navigation, Benyon, 2010). 

 

● Det ska vara synligt för användaren och andra behöriga till vilken grad man har 

kontroll över e-handelsplattformen och vad olika handlingar i e-handelsplattformen 

har för konsekvenser (baserat på principen control, Benyon, 2010). 
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● Användaren ska få respons på sina utförda handlingar i e-handelsplattformen i form av 

information. Det kan exempelvis handla om att användaren ser när denne sparat en 

viss ändring som gjorts i e-handelsplattformen (baserat på principen feedback, 

Benyon, 2010). 

3.5.1.2 Det visuella gränssnittet 

Principer gällande det visuella gränssnittet som en e-handelsplattform bör följa: 

 

● De olika delarna av e-handelsplattformen som innehar olika systemegenskaper ska 

inte på något markant sätt skilja sig designmässigt från varandra, och inte heller från 

andra e-handelsplattformar (baserat på principen consistency, Benyon, 2010). 

 

● Det ska vara lätt för användaren av e-handelsplattformen att förstå vad den och dess 

underfunktioner används till. Det ska vara tydligt att t.ex. en knapp är en knapp som är 

till för att tryckas på (baserat på principen affordance, Benyon, 2010). 

 

● Ikoner i gränssnittet bör vara professionellt designade och det bör finnas en stark 

association mellan ikonen och objektet den representerar. Tydliga skillnader mellan 

olika ikoner bör finnas. Ikoner bör inte vara alltför fotorealistiska (baserat på Cooper 

et al., 2007). 

 

● Det bör vara tydligt vilka element som hör ihop med varandra och tillhör samma 

hierarki. Knappar på samma nivå bör ha lika design och viktiga element bör stå ut 

designmässigt Relaterade element bör ha spatial gruppering (baserat på Cooper et al., 

2007). 

 

● Det bör finnas ett tydligt rutnät hos plattformens visuella gränssnitt, med tydlig 

separation mellan diverse elementgrupperingar. Det ska vara tydligt att ett element 

tillhör en elementgruppering. Ett logiskt flöde av information bör finnas i gränssnittet, 

från vänster till höger, uppifrån och ner. Symmetrisk design är eftersträvansvärt 

(baserat på Cooper et al., 2007). 

 

● Designen av interfacet ska inte störa funktionen hos e-handelsplattformen. Användare 

bör alltså inte bli irriterad av de mer estetiska elementen i interfacet (baserat på 

Cooper et al., 2007). 

 

● E-handelsplattformens gränssnitt bör inte innehålla överflödigt med funktioner och 

visuella egenskaper, eftersom det är viktigt med vitområden på sidan som agerar som 

separerare mellan olika element (baserat på Cooper et al., 2007). 

 

3.5.2 Krav på en god e-handelssida 

 

I detta avsnitt sammanställs en lista av krav som en e-handelssida anses behöva uppfylla. 

Dessa krav visar på vilka funktioner och vilket innehåll en e-handelssida bör ha för att vara en 
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bra e-handelssida. En e-handelssida som byggs med en e-handelsplattform ska alltså även den 

uppfylla dessa krav.   

 

De huvudsakliga källorna som utgåtts från när kravlistan skapades är Ghandour (2010) samt 

Parasuraman et al. (2005). Det som tas från källorna är faktiska funktioner och 

utseendedetaljer som rör skapandeprocessen av en e-handelssida. Krav på funktioner eller 

liknande som både Ghandour (2010) och Parasuraman et al. (2005) nämner finns endast med i 

listan nedan en gång. Krav som Parasuraman et al. (2005) eller Ghandour (2010) nämner och 

som inte anses höra till implementeringen av en e-handelssida kommer inte att finnas med i 

listan nedan.  

 

Vi märkte emellertid att denna forskning inte tar upp den visuella aspekten eller SEO i 

särskild hög grad, och har därför även använt oss av källorna Cooper et al. (2007), Cutts 

(2009), Uebergang (2018) och Hearn (2016) för att även få med dessa moment i ramverket. 

Vilken/vilka källor respektive krav har extraherats från visas med en källhänvisning efter 

varje krav. 

 

Genom att följa dessa krav ser man till att erbjuda en e-handelssida med relevant 

funktionalitet som erbjuder användaren hög servicekvalitet och som är relevant när det gäller 

sökmotoroptimering. Det resulterar även i en e-handelssida som följer visuella riktlinjer hos 

system. Krav 15, alltså sökfunktionalitet, är något som både Ghandour (2010) och 

Parasuraman et al. (2005) nämnt är viktigt. 

 

En god e-handelssida bör… 

 

Innehåll 

1. Förmedla företagets image. (Ghandour, 2010) 

2. Förmedla vad företaget står för, dess attribut. (Ghandour, 2010) 

3. Innehålla information om de produkter som säljs. (Ghandour, 2010) 

4. Innehålla information om företaget som driver e-handelssidan. (Ghandour, 2010) 

5. Innehålla information som bidrar till en ökad kunskap om de produkter som säljs. 

(Ghandour, 2010) 

6. Innehålla information om nyheter inom branschen. (Ghandour, 2010) 

7. Innehålla produktpriser samt fraktpriser. (Parasuraman et al., 2005) 

   

Funktionalitet 

8. Möjliggöra för kunden att beställa produkter online. (Ghandour, 2010) 

9. Möjliggöra för kunden att betala produkter online. (Ghandour, 2010) 

10. Möjliggöra för kunden att välja bland flertalet betalsätt. (Parasuraman et al., 2005) 

11. Möjliggöra för kunden att välja bland flertalet fraktsätt. (Parasuraman et al., 2005) 

12. Möjliggöra för kunden att få hjälp med sina köp (support). (Ghandour, 2010) 

13. Möjliggöra för kunden att snabbt nå företaget som driver e-handelssidan. (Ghandour, 

2010) 

14. Ha rabatterade varor, kampanjer samt marknadsföra nya produkter. (Ghandour, 2010) 

15. Underlätta för kunden att hitta det den söker. Detta inbegriper god sökfunktionalitet, samt 

enkla manövreringsmöjligheter. (Parasuraman et al., 2005; Ghandour, 2010) 
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Sökmotoroptimering  
16. Innehålla SEO-titel för startsida och produkter. (Cutts, 2009; Uebergang, 2018; Hearn, 

2016) 

 

17. Innehålla SEO-beskrivning för startsida och produkter. (Cutts, 2009; Uebergang, 2018; 

Hearn, 2016) 

 

Utseende 

18. Innehålla en övervägande enhetlig layout, ett tema. (Cooper et al., 2007) 

19. Färgval som förtydligar för användaren. (Cooper et al., 2007) 
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4 Metod 

4.1 Forskningsstrategi 

 

Forskningsstrategin som används är en kvalitativ flerfallsstudie som är av deskriptiv typ. I en 

flerfallstudie fokuserar man på flera fall eller ting och undersöker dessa på djupet. Detta med 

hjälp av datagenereringsmetoder med syftet att få en djup förståelse för de ting som undersöks 

och det de består av; allt för att få en förståelse för de fall som undersöks (Oates, 2006).  

 

Två stycken e-handelsplattformar undersöktes och dessa användes för att skapa e-

handelssidor där upplevelser från användningen av plattformarna dokumenterades. Vi 

undersökte alltså de olika e-handelsplattformarna vilka var fallen i flerfallsstudien. En 

flerfallsstudie valdes som forskningsstrategi, eftersom vi på ett så djupgående sätt som möjligt 

ville beskriva användandet av dessa plattformar, samtidigt som vi inte bara ville undersöka en 

enda plattform, utan få en något mer representativ syn på e-handelsplattformar.  

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie dras inte slutsatser om att resultaten gäller e-

handelsplattformar i allmänhet, utan endast de vi undersökt. Fallstudierna är samtida, alltså 

representerar undersökningen det nuvarande läget. Vi är inte intresserade av hur detta område 

sett ut tidigare, eller att spekulera kring hur det kan komma att se ut i framtiden. Man kan 

slutligen sammanfatta anledningarna till att en flerfallstudie valdes med följande motivering: 

Vi ville utvärdera enskilda aspekter i olika fall, närmare bestämt processen att skapa en e-

handelssida med en e-handelsplattform. Eftersom man använder fallstudier för att utvärdera 

enskilda aspekter hos enskilda fall (fler fall i flerfallstudie), torde detta vara den bästa 

forskningsstrategi vi kunde använda oss av.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

 

För att samla in data användes huvudsakligen två datainsamlingsmetoder; observationer och 

intervjuer. Observationerna var den huvudsakliga källan till data eftersom samtliga andra 

datainsamlingsmetoder på ett eller annat vis utgår från data som samlades in från 

observationerna. Utöver observationer och intervjuer, genomfördes något vi kallar 

kompletterande plattformsundersökning, där vi undersökte Shopify och Textalk ytterligare. 

Innan datainsamlingen genomfördes utfördes en pilotundersökning för att testa metoden och 

materialet som tagits fram inför datainsamlingen.  

 

4.2.1 Observationer 

 

Observationer genomfördes för att samla in data från själva skapandeprocessen av e-

handelssidorna i e-handelsplattformarna. Anledningen till att vi valde observationer var för att 

vi med dessa kunde interagera med e-handelsplattformarna på ett sätt som inte hade varit 

möjligt med användandet av endast intervjuer. Detta eftersom man i observationer har 

chansen att observera händelser i realtid, och att intervjuer endast består av en form av 

diskussion (Oates, 2006).  
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När observationerna genomfördes utgick testaren (den som genomför skapandeprocessen) 

från ett fördefinierat användningsfall (en instruktion) för att man skulle kunna undersöka 

plattformarna ur ett antal fördefinierade vinklar.  Användningsfallet som skapades visar på 

vad den färdiga e-handelssidan ska innehålla och hur den ska se ut. I vårt fall gick 

användningsfallet ut på att skapa en e-handelssida som säljer böcker (Bokmästaren). Som 

nämnts i avgränsningen undersöktes plattformarna Textalk samt Shopify, med motiveringen 

att Textalk är en populär plattform i Sverige och att Shopify är en av de populäraste 

plattformarna internationellt. 

 

Det genomfördes två observationer (en för varje plattform), och under dessa hade 

observatören tillgång till ett så kallat observationsschema, som Oates (2006) kallar det, där 

insamlad data registrerades. Schemat utformades i samband med användningsfallet testaren 

utgick från, och observatören antecknade intressanta synpunkter från respektive moment som 

testaren genomförde under sitt arbete med plattformarna. Tanken är att man under 

observationen samlar in relevant data som visar på om den undersökta e-handelsplattformen 

är lätt att använda utgående från den fördefinierade designen (användningsfallet), där 

designen innehåller relevanta delar hos en e-handelssida. Se mer om användningsfallet i 

avsnitt 4.2.2 som går in mer i detaljerna. Testaren uppmanades att uttrycka åsikter under 

observationerna när så önskades. Även observatören uppmanades att ställa frågor under 

observationen för att få större förståelse för testarens arbete. Tiden det tog för testaren att 

genomföra varje moment (som att lägga till artiklar) antecknades under observationernas 

gång. Genom att jämföra den totala tiden det tog att genomföra en observation, med tiden det 

tog att genomföra ett moment, ökar förståelsen för om något tog lång tid att genomföra.  

 

Det är vi som skrivit detta arbete som höll i observationerna och som även agerade som 

observationernas deltagare. Arbetet i stort handlade om att ta reda på hur lätt en användare 

tyckte det var att skapa e-handelssidor med utvalda plattformar och om det krävdes skrivandet 

av källkod under arbetet. Det fanns en risk att vi med våra grundläggande kunskaper inom 

ämnet inte var optimala för att genomföra dessa observationer, mycket eftersom vi var 

involverade i arbetet med förberedelserna inför observationerna och därmed visste hur 

metoden såg ut och vad som skulle göras. Å andra sidan innebar våra kunskaper i 

webbutveckling att vi lätt och kunde hitta brister i skapandeprocessen som det troligtvis hade 

tagit längre tid för någon utan vår kompetens att komma underfund med.  

 

Vi avser inte heller med detta arbete att direkt spegla åsikter från personer utan kunskap i att 

skriva kod, utan arbetet har snarare avsett att undersöka de möjligheter som finns att skapa e-

handelssidor med e-handelsplattformar och hur lätt det är, detta utan att behöva skriva eller 

redigera källkod.  

 

Det ansågs därför inte avgörande att ta in externa personer som t.ex. saknar kunskap i att 

skriva kod som deltagare i datainsamlingsmetoderna. Att koppla in andra människor i arbetet 

hade även försvårat undersökningen. Detta stod klart eftersom det under pilotundersökningen 

framgick att arbetet med att undersöka en e-handelsplattform kräver ett flertal timmars arbete 

i sträck, vilket utomstående deltagare troligtvis hade tyckt var påfrestande. Därför agerade en 

av oss i denna uppsatsgrupp som testare och en som observatör. Rollerna ändrades inte mellan 

de två observationerna, utan var och en behöll sin roll. Testare var Pontus Gustafsson, och 

observatör var Axel Wesström. 
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4.2.2 Användningsfall 

 

Användningsfallet som vi har utgått från vid skapandet av e-handelssidorna består av en form 

av instruktion som testaren utgått från vid skapandeprocessen. Användningsfallet har byggts 

upp med hjälp av ett antal källor som består av relevant forskning av vad e-handelssidan 

borde innehålla. Genom att användningsfallet representerar en e-handelssida med relevant 

funktionalitet säkerställer vi även att e-handelssidorna som skapats sannolikt är bra. Detta är 

viktigt eftersom det kan vara lätt att skapa en e-handelssida med en viss plattform, men att det 

i efterhand kan visa sig att den färdiga e-handelssidan inte är bra. Genom att inkludera 

relevant funktionalitet i användningsfallet försöker vi undvika detta. Framöver kallar vi även 

användningsfallet för instruktionen eftersom det är uppbyggt som en form av instruktion, som 

går igenom allt det testaren ska göra.  

 

E-handelssidorna som byggts upp med hjälp av instruktionen (användningsfallet) säljer som 

nämnts böcker. Vid skapandet av användningsfallet har vi utgått från kravlistan som skapades 

i teori, närmare bestämt avsnitt 3.5.2 som går in på funktionalitet e-handelsplattformarna ska 

stödja för den skapade e-handelssidan. Utifrån instruktionen skapades även 

observationsschemat.  

 

Instruktionen innehåller allt det testaren ska göra för att de 19 kraven i avsnitt 3.5.2 ska vara 

uppfyllda, se instruktion i avsnitt 11. För att kunna skapa instruktionen delades de 19 kraven 

upp i de olika delarna i skapandeprocessen som kraven hör till. De olika delarna som kraven 

delades upp i var: Helhetsfunktionalitet, header (sidhuvud), startsida, sök/filtreringssida, 

kundvagns/kassasida, kontakta oss-sida, och slutligen footer (sidfot). Observationsschemat är 

likt instruktionen eftersom observatören undersökte allt som testaren genomförde när denne 

utgick från instruktionen. Data som samlades in via observationsschemat användes sedan i 

analys med övrig insamlad data. 

 

4.2.3 Intervjuer 

 

Under arbetets gång diskuterades metoden och dess utformning ett flertal gånger. Från början 

var det endast tänkt att genomföra observationer som datainsamlingsmetod, men frågan om 

detta var tillräckligt kom så småningom upp. Hur gör man om data som samlas in från 

observationerna inte är tillräcklig? För att se till att vi undersökte samma saker under samtliga 

observationer och få en viss struktur användes som sagt ett användningsfall (i form av 

instruktion) och observationsschema. Trots detta anade vi att en vidare diskussion kanske 

även hade behövts efter observationen, för att komplettera denna. Kanske noterar inte 

observatören allt av vikt, och kanske får inte den observerade (testaren) möjlighet att uttrycka 

det den vill? För att besluta om även en intervju var nödvändig, ansågs en pilotundersökning 

vara viktigt för att kunna göra en bedömning av detta.  

 

Efter pilotundersökningen beslutades att korta semistrukturerade intervjuer var nödvändiga 

efter respektive observation. Efter en observation ställs ett antal öppna frågor till testaren. 

Under observationen skriver även observatören ner frågor denne ville ha svar på för att förstå 

testarens tankar gällande specifika händelser under observationen. Dessa frågor ställdes efter 
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de förbestämda frågorna ställts. Det beslutades även att ljudet från intervjuerna skulle spelas 

in för att användas i efterföljande transkriberingar. 

 

4.2.4 Pilotundersökning 

 

För att testa observationsschemat, instruktionen och se om en intervju behövdes utfördes det 

som nämnts i tidigare avsnitt en pilotundersökning där den första versionen av 

observationsschemat och instruktionen användes. I piloten fick vi mer förståelse av 

undersökningen och om det förberedda materialet var korrekt uppbyggt samt om 

observationen genomfördes på rätt sätt Vid pilotundersökningen testades e-

handelsplattformen som kallas Quickbutik. Det vi kom fram till under pilotundersökningen 

var att instruktionen som användes behövde innehålla mer information samt att det är viktigt 

att observatören ställer frågor till testaren under observationen för att förstå denne ytterligare. 

Det beslutades även att en efterföljande intervju var nödvändig. Dessa förändringar i metoden 

genomfördes innan den riktiga datainsamlingen genomfördes. 

 

4.2.5 Kompletterande plattformsundersökning 

 

Efter pilotundersökningen fann vi ett behov av att införa ännu en datainsamlingsmetod. Denna 

metod innebar att efter respektive observation och intervju än en gång undersöka 

plattformarna, nu i ett mer informellt sammanhang. Denna undersökning behövdes för att 

tydligare koppla viss insamlad data från observation och intervju till de faktiska 

plattformarna, för att i slutändan förmå koppla samman dessa data till teori i en analys.  

 

4.3 Databearbetning 

 

Både det inspelade materialet från intervjuerna samt data insamlad i observationsscheman 

bearbetates i en efterföljande dataanalys. Insamlad data från observationerna sammanställdes 

genom att gå igenom ifyllda observationsscheman och renskriva dessa. Sedan undersöktes de 

två renskrivningarna för att hitta intressanta teman i de två observationerna. De inspelade 

intervjuerna transkriberades för att sedan även de undersökas med syftet att hitta teman som 

utmärker insamlad data. Oates (2006) påvisar att man genom att kategorisera sitt 

intervjumaterial med teman lättare kan få en förståelse för vad insamlad data innebär, vilket 

var grunden till detta beslut. Eftersom data från observationerna liknade en transkriberad 

intervju, bearbetades data på liknande sätt som i intervjuerna. 
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5 Resultat 

 

I detta avsnitt görs en sammanställning av all insamlad data från observationer, intervjuer och 

kompletterande plattformsundersökningar. De fullständiga observations- och 

intervjuprotokollen publiceras inte i detta avsnitt. Resultaten sammanställs genom att vi för 

respektive plattform kommer att redovisa skapandet av e-handelssidorna och visa på faktorer 

som försvårat respektive underlättat arbetet. Vi summerar insamlad data från både intervjuer 

och observationer för varje steg som testaren gick igenom under skapandeprocessen, för att på 

bästa möjliga sätt kombinera dessa två datakällor. Dessa steg presenteras i den ordning som 

testaren genomförde dem. Detta medför att data från observationerna presenteras 

kronologiskt, och data från intervjuerna presenteras i den ordning som bäst stämmer överens 

med observationens kronologi. Observationen vid användandet av Textalk pågick under 97 

minuter. Observationen vid användandet av Shopify pågick under 124 minuter. Man kan ta 

hänsyn till dessa tider vid tillfällen tid redovisas i resultat för att få en överblick över hur 

snabbt något gick att genomföra. Tid redovisas endast när det anses lämpligt för att öka 

förståelsen för resultatet. 
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5.1 Textalk  

5.1.1 Färdig e-handelssida 

 

Nedan presenteras den färdiga e-handelssidan som skapades med Textalk. 

 
Figur 1. Bild på e-handelssidan Bokmästarens startsida som skapats med Textalk. 

 

5.1.2 Sammanställning av resultat från observation och intervju 

5.1.2.1 Helhetsfunktionalitet 

Val av tema 

Enligt instruktionen som testaren utgick från var första steget att välja tema till e-

handelssidan. Exempelbilder gjorde det lätt för testaren att välja ett tema som passade hans 

syften. 

 

Butiksnamn, SEO 

Testaren går sedan vidare till att ge e-handelsbutiken anvisat namn ”Bokmästaren”, samt 

anvisad SEO-titel och SEO-beskrivning för startsidan. Att ge e-handelssidan ett namn gick 
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utan problem. Även SEO hittas utan problem (i inställningar) av testaren, redan efter en 

minut. 

 

Angående SEO för startsida sade testaren att det var enkelt att implementera: ”Ja, det var en 

av de första sakerna som kom upp”. Arbetet med SEO för startsidan uppfattades alltså av 

testaren som enkelt att genomföra, och även data från observationen visar alltså på detta. 

 

Produktkategorier 

Arbetet fortsatte med att testaren skapade produktkategorier till vilka böcker skulle tillhöra. 

Efter att testaren undersökt de tillgängliga flikarna som syns på Textalks startsida, hittade 

testaren direkt var man lägger till produktkategorier. Testaren lade till samtliga 

produktkategorier utan problem, och det arbetet tog totalt 4 minuter. 

 

Detta sades av testaren under intervjun angående produktkategorier: ”Produktkategorier och 

individuella artiklar var också jättelätt att lägga till”. Testaren uppfattade alltså användandet 

av produktkategorier som mycket enkelt i Textalk.  

 

Produkter 

Efter skapandet av produktkategorier skapades det böcker som skulle säljas på Bokmästarens 

e-handelssida. Var detta gjordes hittade testaren utan problem, då funktionaliteten fanns 

mycket nära produktkategorierna i plattformens struktur. För att lägga till en bok (en 

artikel/produkt), ska man trycka på en knapp uppe i sidans högra hörn. Testaren såg inte 

knappen direkt utan undersökte först hela sidan. Observatören uppfattade här att det hade varit 

tydligare om knappen låg mer centralt, för att underlätta letandet. 

 

När testaren skulle fylla i information om den första boken upptäckte han fält som kan fyllas i 

som han inte riktigt förstod vad de innebar, exempelvis primär artikelgrupp. Testaren 

uttryckte att han hade velat ha mer information (nämner informationsruta) om vad dessa fält 

innebar, vilket vid tillfället saknades på sidan där man lägger till artiklar. Citat: ”Ja, det skulle 

vara bra om det fanns någon inforuta, en sådan inforuta som kunde poppa upp om man ville, 

som kunde förklara vad någonting betyder”. 

 

Testaren uttryckte även visst missnöje över att det ibland krävdes liknande arbete fler gånger 

för att få till önskad produkt. Ett exempel var vikt, som det fanns ett separat fält för, men 

denna uppgift verkade endast användas internt i plattformen, och kunde inte visas mot kund. 

För att visa vikt behövde han skriva den i produktbeskrivningen. Detta innebär att han skrev 

in produktens vikt på två ställen.  

 

Detta sades under intervjun gällande detta:  

 

Observatör: ”Ja vikt lades till när man lade till boken [i fördefinierade fält] men det var inget 

som syntes för åskådaren av sidan” 

 

Testare: ”Nej och sådant kan ju vara bra att inte behöva lägga till flera gånger utan att det 

kanske skulle finnas någon funktion som lägger till och som gör sådan information synlig för 

kunden på sidan. Vi fick ju lägga in all info vi ville visa i ren text och det fanns heller ingen 

tabellfunktionalitet, det var väldigt begränsat, speciellt beskrivningstexten för produkterna” 
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I ovanstående citat nämner testaren även att han inte kunde lägga in en tabell i 

produktbeskrivningen, vilken var ett krav enligt instruktionen. Testaren önskade alltså fler 

formateringsmöjligheter för texten i produktbeskrivningen. Observera dock att informationen 

som skulle vara i tabellen fortfarande skrevs in i produktbeskrivningen. 

 

När testaren sedan skulle ge sina böcker SEO-titlar och SEO-beskrivningar, hittade han inte 

denna möjlighet när han skapade böcker. Det visade sig dock senare att det finns sådan 

funktionalitet, men att den endast görs tillgänglig när boken är skapad. Vid lite 

efterforskningar visade det sig även att SEO-titlar och -beskrivningar fylls i automatiskt. Om 

man som användare av plattformen själv vill ändra dessa blir det därför svårare om man inte 

vet att boken måste skapas först för att komma åt dem.  

 

Testaren om ovanstående: ” Jag dubbelkollade ju på artikelsidan i alla fall och då hittade jag 

det inte. Så, ja det var lite konstigt”. Testaren förväntade sig alltså att denna funktion skulle 

finnas tillgänglig vid skapandet av boken, vilket inte stämde och försvårade testarens arbete. 

 

Testaren gav de två sista böckerna som skapades reducerat pris utan hinder. Denna funktion 

låg tydligt under fältet där han fyllde i bokens pris. 

 

Observatören anmärkte att det verkade som om testaren lärt sig och blivit bra på att lägga till 

nya böcker, inte minst eftersom det tog lika långt tid att skapa den första boken som de fyra 

sista böckerna sammanlagt. Det i sig tycker observatören tyder på en kort inlärningskurva i 

detta avseende, dock tog det mer än 20 minuter att lägga till den första boken. 

 

På frågan om testaren hade några särskilda anmärkningar på Textalks layout för att lägga till 

nya böcker svarade han:  

 

”Det kändes inte för mig som att det fanns någon logisk ordning riktigt, förutom kanske att 

det viktigaste, titel och beskrivning, var först kommer jag ihåg, och så fanns det något i slutet 

som jag aldrig använde för det var inte relevant för mig. Så möjligtvis att det fanns en logik; 

viktigast i början, minst viktigt i slutet, men det kändes inte alltid som att det var jättelogiskt 

vilken ordning de låg i relation till varandra” 

 

Testaren upplevde alltså en viss relevant layout där det viktigaste ligger först och det mindre 

viktiga sist, men att det i övrigt inte upplevdes som att elementen var ordnade på ett logiskt 

vis där i mellan.  

 

Färgsättning 

När alla böcker lagts till fortsatte testaren med att implementera det specifika färgschemat 

enligt instruktionens anvisningar. Inom 3 minuter såg testaren hur man ändrar temats olika 

färger, men stötte sedan på sitt första problem gällande färgsättning. Testaren såg att header 

(den översta delen av sidan) och footer (den nedersta delen av sidan) måste ha samma färg. 

Testaren kunde alltså inte redigera färgerna i den utsträckning som önskades. Det fanns 

möjlighet att ändra färg på köpknappen, vilket testaren gjorde utan problem. Övrig 

färgsättning som exempelvis textfärg på ljus respektive mörk bakgrund kan inte genomföras 

(men verkade dock redan vara implementerat). Det fanns även möjligheter att med 

egenskriven CSS-kod ändra utseendet mer detaljerat.  
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Citat från testaren: ” För att få ut maximalt av temaredigeringen så skulle jag säga att man 

behöver viss kunskap i programmering, just för att man inte kan styla den hur man vill, 

designa den hur man vill, utan att använda egenskriven CSS, HTML”  

5.1.2.2 Header 

Logotyp 

Testaren lade till logotyp i header och sade ”Det var hyfsat lätt”. Det verkade även som om 

man kunde lägga till en text som visas i närheten av logotypen i header, men testaren fick inte 

detta att fungera. Vad detta berodde på är oklart. Dock anvisade inte instruktionen heller att 

någon sådan text behövdes läggas till.  

 

Två sidhuvuden 

Där temat redigeras upptäckte testaren att man kan redigera två olika typer av sidhuvuden 

(header) som representerar två områden högst upp på e-handelssidan. Ändringen av färg på 

sidhuvudet ändrade endast färg på ett av dessa två sidhuvuden.  

 

Meny 

När testaren sedan gick vidare till att implementera menypunkter i sidhuvud, visade det sig att 

samtliga kategorier automatiskt lagts till i sidhuvudets meny, vilket minskade testarens 

arbetsbörda. Även ikon för kundvagn och sökruta fanns implementerat automatiskt. 

5.1.2.3 Startsida 

Vårkampanj  

Nästa steg var enligt instruktionen att utforma e-handelssidans startsida, och testaren började 

med att lägga in en bild på startsidan för en vårkampanj, som skulle marknadsföra böcker på 

med reducerat pris. Testaren fann två funktioner i plattformen som eventuellt kunde användas 

till detta, men då den ena inte tycks tillåta en enda centrerad bild väljer testaren istället att 

lägga in bilden i ett bildspel. Testaren om detta:  

 

”Det gick inte att bara lägga in en box som var en bild direkt utan man fick gå en slags omväg 

med att lägga till ett bildspel som bara bestod av en bild, det var onödigt krångligt”.  

 

Övrig implementering skedde utan problem, testaren skapade en ny sida som skulle innehålla 

vårkampanjen, inga problem noterades. 

 

Visa produkter på startsida 

Efter detta valde testaren vilka produkter som skulle visas på startsidan, bland annat nyheter 

samt populära produkter. Testaren upptäckte då en inbyggd funktion för att visa nyheter, men 

för att detta skulle fungera måste man ha markerat produkter som nyheter manuellt. Testaren 

märkte då också att han endast kunde ha en samling produkter på startsidan samtidigt. Han 

kunde alltså inte ha både nyheter och populära produkter på startsidan. Testaren sade:  

 

”Det är ytterligare en restriktion som inte känns nödvändig, det känns som att man borde 

kunna göra flera [saker] om man vill det.” 



29 

 

5.1.2.4 Sök- & filtreringssida 

Testaren lyckades inte finna några inställningar gällande sök- eller filtreringsfunktionen, och 

när han sedan bestämde sig för att testa sökfunktionen som redan fanns implementerad på e-

handelssidan upptäckte han att den inte tycktes fungera. Testaren sökte på tillagda produkters 

titel, kategorier samt beskrivningar i den skapade e-handelssidan, men fick inga resultat. Efter 

totalt 10 min lade testaren ner arbetet med denna del och gick istället vidare. 

5.1.2.5 Kundvagns- & kassasida 

Det som testaren skulle göra här var att se till att det gick att implementera fler än ett betal- 

respektive fraktsätt. Testaren hittade var dessa saker hanteras i plattformen och började med 

betalningsmetoder. Det första han märkte då var att Textalk verkade försöka få sina användare 

att välja Klarna checkout som den betalningsmetod som ska finnas på e-handelssidan. Detta 

alternativ tog upp mycket stor del av ytan i gränssnittet medan alla andra alternativ 

representerades av en lista längst ner på sidan. 

 

Ett fraktsätt var redan implementerat automatiskt, men det var även möjligt att implementera 

nya fraktsätt. Testaren hittade denna funktionalitet, även om han fick leta lite efter knappen 

som ledde dit. Han upplevde att den låg lite avsides i gränssnittet. Testaren upplevde det som 

lätt att skapa ett nytt fraktsätt (vilket testaren sade under observationen). 

5.1.2.6 Kontakta oss-sida 

Bland det sista som gjordes var att skapa en kontakta oss-sida med kontaktuppgifter till det 

fiktiva företaget och information om detta. När testaren skulle skapa en ny sida upptäckte han 

att det redan fanns en sida med titeln villkor och info vilken han tyckte passade för ändamålet, 

och nöjde sig alltså med att ändra informationen på den sidan, istället för att skapa en helt ny 

sida. Under intervjun berättade testaren också att han tyckte det var lätt att skapa nya sidor 

och att det fanns gott om alternativ för vad som skulle finnas på sidan, vilken typ av sida det 

skulle vara, eller som testaren själv sade:  

 

”Det kändes som att de hade tänkt på det mesta vad en sida kan tänkas vara i sammanhanget 

e-handel, så jag tyckte inte att det var något krångel.”  

5.1.2.7 Footer. 

Det gick att länka till kontakta oss-sidan i footer via plattformen, vilket testaren gjorde.  

5.1.2.8 Aspekter som underlättar och försvårar användandet av Textalk 

Mycket funktionalitet i Textalk implementeras automatiskt. Det krävs inte mycket arbete för 

att få till en e-handelssida som fungerar. Majoriteten av arbetet som testaren genomförde 

bestod i att göra sitt sortiment tillgängligt på sidan, vilket, om än tidskrävande, var enkelt att 

utföra enligt testaren själv.  

 

Övrigt arbete handlade oftast om att ändra utseendet på sidan, så att den stämde överens med 

instruktionen. Detta arbete är alltså inget som krävs för att e-handelssidan ska fungera, utan 

rent kosmetiska ändringar. I Textalk är denna designfunktionalitet implementerad på ett sätt 

som i stort var lätt för testaren att förstå och använda. Nackdelen här var dock att 

möjligheterna att ändra design var ganska begränsade och at testaren därmed inte hade 

möjlighet att göra allt som stod i instruktionen angående design.  
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Att hitta det testaren sökte var i enstaka fall inte helt enkelt, liksom att förstå vad vissa 

saker/funktioner gjorde. Men i det stora hela kan vi konstatera att majoriteten av det testaren 

skulle genomföra genomfördes och att testaren själv kunde konstatera att plattformen är 

användarvänlig; ”Ja, det får jag nog säga att den är”.  De problem som uppkom var alltså inte 

tillräckligt allvarliga för att påverka denna åsikt.  

 

5.1.3 Kompletterande plattformsundersökning 

 

När observationen och intervjun genomförts undersöktes ett antal aspekter i användandet av 

plattformen mer noggrant, för att en tydligare bild över dessa skulle synliggöras. 

 

Lägga in sortiment med textfil 
Något som anmärktes på under observationen var hur tidskrävande det var att lägga in 

sortimentet till sin e-handelssida en produkt i taget. Vad vi inte testade under observationen 

var den funktionalitet som fanns för att importera ett helt sortiment via en textfil direkt till 

plattformen. Informationen som tillåts i den importerade textfilen är densamma som kan fyllas 

i manuellt. För att detta ska fungera krävs att textfilen följer ett visst format, vilket kan skapas 

automatiskt från ett Excel-ark.  

 

Sökfunktionalitet 

Under observationen fungerade inte sökfunktionaliteten för e-handelssidan. Vad detta berodde 

på kan vi inte spekulera i, men vi kan konstatera att den fungerade vid ett senare tillfälle när vi 

återkom för att undersöka saken närmare.  

 

Manual 

Något som plattformen erbjuder men som inte utnyttjades till fullo under observationen är en 

manual. Här har Textalk sammanställt beskrivningar av olika funktioner som finns i e-

handelsplattformen. Manualen finns tillgänglig via en extern webbplats, men underhålls av 

Textalk. 

 

Kodmöjligheter 

Det finns möjligheter att skriva egen kod i Textalk. De möjligheter som erbjuds är dock 

begränsade och sträcker sig till att man kan infoga kod i form av CSS (som då gäller för hela 

e-handelssidan) och HTML (endast för startsidan). Man kan alltså inte ändra direkt i den 

källkod som plattformen skapar, utan man skriver istället in egen kod utöver koden som redan 

finns. Det är också upp till användaren av plattformen att ta reda på vilka klassnamn och 

liknande som gäller. Sådan information erbjuder Textalk endast för vissa teman i plattformen. 
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Figur 2. Sidan för egen HTML i Textalk. 

 

 
Figur 3. Sidan för egen CSS i Textalk. 

 

Feedback 

Något som även undersöktes under den kompletterande plattformsundersökningen, om än i 

liten utsträckning var vilken feedback som plattformen gav när användaren sparade sitt arbete. 

Den feedback som ges visas nedan.  

 

 

 
Figur 4. T.v. spara-knapp på Textalks sida för att lägga till artiklar. T.h. feedback som ges när ändringar är 

sparade. 
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Figur 5. Knappen som trycks på för att spara temaändringar i Textalk. T.v. innan ändringar är sparade och t.h. 

när de sparas. 

 

Plattformens startsida 

Även en bild på Textalks startsida hämtades för att ge en överblick i hur plattformen ser ut 

och är strukturerad. 

 

 
Figur 6. Textalks startsida. 
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5.2 Shopify 

5.2.1 Färdig e-handelssida 

 

Nedan presenteras startsidan på den färdiga e-handelssidan Bokmästaren, skapad i Shopify. 

 

 
Figur 7. Startsida på e-handelssidan skapad i Shopify. 
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5.2.2 Sammanställning av resultat från observation och intervju 

5.2.2.1 Helhetsfunktionalitet 

Möts av liknande gränssnitt 

När testaren kom i kontakt med Shopify var bland det första han påpekade att plattformens 

gränssnitt var mycket likt Textalks gränssnitt.  

 

Butiksnamn, SEO 

Butiksnamn valdes när ett användarkonto skapades hos Shopify. Däremot hade testaren 

svårare att ge startsidan SEO (titel och beskrivning). Det fanns en sökruta tillgänglig i 

plattformen som testaren sedan använde för att försöka hitta SEO. Han får då information om 

att SEO redan är implementerat automatiskt för e-handelssidan och avbryter letandet. 

 

Produktkategorier 

Sedan fortsätter testaren med att implementera produktkategorier som böcker ska tillhöra. 

Testaren hittar denna funktionalitet direkt och enkelt utan några synliga problem. Han lägger 

även till kategorier utan att stöta på några hinder. Han uttryckte följande under intervjun: ”Att 

lägga till produktkategorier [och] allt sådant är väldigt enkelt”. 

 

Testaren upptäckte även att böcker automatiskt kan placeras i kategorier utifrån vissa attribut, 

detta säger testaren om det:  

 

”Till exempel det här att man kan lägga till böcker i kategorier automatiskt med hjälp av 

taggar och att taggarna även fungerar som saker man kan söka och filtrera på är ganska bra för 

man behöver inte multipelgöra saker på det sättet”.  

 

En effektivitetsåtgärd som denna uppskattas alltså av testaren då det minskar arbetsbördan 

och förenklar arbetet. 

 

Produkter 

Testaren gick sedan vidare med att lägga till nya artiklar till sin e-handelssida. Observatören 

noterar att denna layout liknar Textalks motsvarande layout. För varje bok som lades in i 

systemet går arbetet snabbare, vilket tyder på att testaren snabbt lärt sig hur man lägger till 

böcker. En anmärkning här är dock att det tog lång tid att skapa den första boken, uppemot 25 

minuter. Testarens tankar kring anledningen till detta lyder som följande: 

 

”Det kanske var för saker man inte förstod eller kanske försökte förstå, som det här ’compare 

at price’ som jag inte förstod, och så att det tog långt tid att lägga in beskrivningstabellerna [i 

produktbeskrivningen].” 

 

Det tog alltså skapandet av en bok för att lära sig vad saker och ting betydde, vilket i 

sammanhanget får anses vara en kort inlärningskurva då resterande 4 böcker tog sammanlagt 

lika lång tid att lägga till som den första. Anledningar som testaren nämnde under intervjun 

till att det tog lång tid att skapa den första boken var svårigheter att förstå vissa begrepp (t.ex. 

compare at price), samt att en tabell i produktbeskrivningen behövde skapas. Denna tabell 

kunde återanvändas för resterande böcker. En sådan tabell kunde inte skapas vid användandet 

av Textalk.  Shopify tillhandahöll fler möjligheter till att formatera text vid skapandet av 

artiklar. 
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Utöver detta sade testaren att ”det var väldigt lätt!” att hitta var i plattformen man lade till nya 

produkter. 

 

Det fanns även exempeldata i vissa fält där egenskaper hos artikeln kunde fyllas i (t.ex. vikt). 

Detta gjorde att testaren lättare kunde förstå vad som skulle finnas i dessa fält, eller som 

testaren själv sade: ”Det var bra för att det blir lättare att förstå vad saker betyder när man har 

ett exempel på det.” 

 

I vissa fält som compare at price, räckte det dock inte med exempeldata då testaren inte 

förstod vad detta betydde förrän senare, inte heller tidigare nämnda sökfunktion (som ledde 

till plattformens manual) hos plattform gav klarhet i begreppet. Visst dubbelarbete (göra 

samma sak fler gånger) förekom även då testaren inte kunde återanvända det specifika fältet 

för vikt som fanns tillgängligt när man lade till en bok. För att vikten skulle visas på e-

handelssidan behövdes den även skrivas in i produktbeskrivningen.  

 

Reducerat pris 

Eftersom testaren inte förstod vad compare at price innebar vid skapandet av böcker, förstod 

han inte heller att det var detta fält som skulle fyllas i med ett reducerat pris. Detta 

förhindrade testarnas möjligheter att ge två böcker reducerat pris eftersom testaren helt enkelt 

inte hittade funktionen. Testaren hittade å andra sidan en form av kampanjfunktionalitet där 

man kunde ge produkter reducerat pris med en rabattkod, vilket dock inte ansågs vara en 

effektiv lösning på att endast ge enskilda produkter reducerat pris. Innan testaren visste att det 

gick att ge enskilda produkter reducerat pris, sade testaren följande gällande ”avsaknaden” av 

reducerat pris:  

 

”Ja, det känns ändå som en ganska viktig funktion tycker jag, för när vi läst på om e-handel 

verkar det ju som en viktig sak att produkter kan ha ett nedsatt pris” 

 

Språkproblem förhindrade alltså testaren från att lyckas genomföra detta arbete. 

 

Val av tema 

Testaren hade inga problem att hitta var i plattformen man ändrar e-handelssidans tema. 

testaren valde ett av de presenterade temana som han ”tycker ser bra ut”. 

 

Färgsättning, temaredigering 

Efter att tema valts fanns möjlighet att redigera det, vilket testaren gjorde för att bland annat 

färgsätta och lägga till logotyp enligt instruktion. Testaren lade till företagets logotyp i 

sidhuvud som anvisat utan några svårigheter med att varken hitta var detta görs eller hur det 

görs. Ändring av köpknappen till färgen röd gjordes även det, utan några som helst 

svårigheter. Att text på vit bakgrund skulle vara mörk och vise versa var redan implementerat. 

Även ändrandet av typsnitt gick snabbt och enkelt och ett stort urval fanns då Google Web 

Fonts är inbyggt i Shopify.  

 

Testaren upptäckte dock ingen möjlighet att ge header (sidhuvud) och footer (sidfot) olika 

färger på e-handelssidan, vilket ingick i instruktionen, utan endast ett alternativ, att ändra hela 

sidans bakgrundsfärg. Detta inverkade klart negativt på uppgiften, då testaren inte hittade 
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någon lösning på att färgsätta de olika delarna av sidan separat. På frågan om testaren saknade 

något i plattformen togs detta upp:  

 

”Att ha större kontroll över hur temat ska se ut, för jag kunde inte ändra bakgrundsfärgen på 

olika delar till exempel [header, footer]. Det enda jag kunde ändra där var innehåll i princip, 

så sådant hade man gärna velat ha för att ha större kontroll över.” 

 

Testaren hade alltså velat ha mer kontroll, mer möjligheter i att redigera temat och färgsätta 

det exakt som var anvisat, vilket inte var möjligt när observationen genomfördes. Som en 

slutkommentar under detta moment i observationen, sade testaren att temaredigeringen var 

”enkel men begränsad”, samt att det som gick att ändra var väldigt enkelt att ändra. Testaren 

bekräftar även detta i den efterföljande intervjun.  

5.2.2.2 Header 

Menypunkter 

Menypunkter för respektive bokkategori har lagts till i sidhuvudets meny automatiskt. Även 

sökruta samt knapp till kundvagn var implementerat, och krävde inget arbete av testaren. 

Menypunkter till populära böcker, nyheter och kampanjer fanns ej då dessa sidor inte skapats 

vid detta skede. Testaren testade även sökrutan som finns på e-handelssidan för att söka efter 

böcker och den fungerar. 

5.2.2.3 Startsida 

Vårkampanj 

Startsidan skulle marknadsföra en aktuell vårkampanj med en centralt lagd bild. Testaren 

redigerade därför temat igen och lade till bilden, vilket tog 2 minuter. Testaren skapade även 

en ny delsida som man ska komma till via bilden, som skulle visa böcker med reducerat pris. 

Testaren använde sedan en inbyggd kampanjfunktion, som kopplades till böckerna som 

visades på den nya sidan. Detta krävde flera moment av testaren och tog cirka 9 minuter att 

genomföra. Trots flertalet moment lyckades testaren genomföra arbetet.  

 

På frågan om vad testaren tyckte om denna kampanjfunktion, är det två aspekter som sticker 

ut. Observatören uppfattar under intervjun det som om testaren tyckte det var mycket att 

komma ihåg vid denna implementering. Observatören frågade därför om det var fallet vilket 

ledde till följande svar: ”Precis, och det kan ju vara något som leder till problem.”. Detta 

bekräftas alltså och testaren får vidare frågan om kampanjfunktionen var lätt att lära sig 

använda, varav svaret blev: ”Nej, det tycker jag inte.”  

 

Vidare frågade observatören om kampanjen var enkel att implementera varav svaret blev:  

 

”När jag kom på vad jag skulle göra så var det enkelt, det var väl bara att det hade varit skönt 

om det inte var så manuellt, att man inte var tvungen att själv lägga in allt” 

 

Testaren tyckte alltså att själva kampanjfunktionen var lätt att använda, men inte lika lätt att 

lära sig använda. Det testaren syftade på med manuellt arbete, är de flera ganska omfattande 

momenten som behövde genomföras för att skapa en kampanj.  
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Visa produkter på startsida 

Startsidan skulle även innehålla ett antal produkter. Detta arbete var till synes enkelt för 

testaren att genomföra. Testaren såg även att det fanns inbyggd funktionalitet för att visa 

nyheter samt populära produkter, vilket ansågs positivt. Testaren sade under intervjun: ”Det 

gick ganska enkelt att ta bort och lägga till block av saker som skulle visas på sidan, det var 

väldigt intuitivt” 

 

Testaren bekräftade alltså att denna funktionalitet gick lätt att använda. Det var dock inte lika 

intuitivt att lägga till nyheter och populära produkter enligt testaren: ”Det går att göra men är 

kanske inte helt intuitivt.” 

5.2.2.4 Sök- & filtreringssida 

Sedan var det dags för testaren att undersöka sökfunktionaliteten samt filtreringsmöjligheter  

På sökresultat. Som nämnt tidigare fanns det en sökruta implementerad i sidhuvudet som 

fungerade felfritt. Man hade sedan även möjlighet att filtrera bland resultaten. Filtreringen 

baserades på artiklars taggar. Man måste alltså ge en produkt alla taggar som det ska gå att 

filtrera på. Testaren kommenterar att man använder taggar för filtrering med följande: ”Det 

kändes lite begränsat.” och ”Man kunde inte filtrera så detaljerat”. Funktionaliteten fanns 

alltså men var inte särskilt avancerad. 

5.2.2.5 Kundvagns- & kassasida 

Testaren hittade efter lite letande (5 min) var man redigerade och lade till nya fraktsätt. 

Testaren sade följande under observationen angående fraktfunktionalitet: ”Jag har inga 

negativa synpunkter på det här”, vilket tyder på väl fungerande funktionalitet. Testaren lägger 

även till ett nytt fraktsätt, vilket sker utan problem på under 1 minut. 

 

Testaren gick sedan vidare att undersöka betalningssätt, vilka liksom fraktsätt hittas i fliken 

inställningar.  Det tog 3 minuter för testaren att undersöka samtlig funktionalitet här och ett 

betalningssätt (PayPal) var redan implementerat. Testaren såg att man även kunde lägga till 

fler betalningssätt.  

5.2.2.6 Kontakta oss-sida 

Testaren skapade en ny sida vilken han fyllde med anvisad kontaktinformation. Arbetet tog ca 

3 minuter. Testaren hade inga problem med att hitta denna funktionalitet. 

5.2.2.7 Footer 

Testaren avslutade sedan arbetet med att gå in i temaredigeringen igen för att länka till 

kontakta oss-sidan i sidfoten, detta gick utan problem. Dock upptäckte testaren att man inte 

verkar kunna lägga in text i sidfoten, utan endast länka till andra sidor som finns på e-

handelssidan.  

5.2.2.8 Aspekter som underlättar och försvårar användandet av Shopify 

Under observationen genomförde testaren majoriteten av uppgifterna i instruktionerna. Det 

hela gick dock inte helt utan problem då det vid några tillfällen har varit svårt för testaren att 

hitta saker, och även tagit tid för testaren att förstå och lära sig hur saker och ting fungerar. 

Det som testaren anmärkt på mest i användandet av Shopify är att plattformen liksom Textalk 

var ganska begränsad i vad man kan göra, speciellt när det gäller utseendet av e-handelssidan. 
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Grundfunktionaliteten finns i mångt och mycket tillgänglig och mycket funktionalitet som att 

fästa menypunkter i form av produktkategorier i sidhuvud görs till och med automatiskt. 

Testaren kommer även fram till att den funktionalitet som finns i det stora hela är mycket lätt 

att använda, och förutom de små problem som uppstått har testaren kunnat hantera 

plattformens huvudsakliga funktioner (som att lägga till produkter, produktkategorier) både 

till synes snabbt och effektivt. Ett citat från det testaren sade under intervjun samlar dessa 

tankar bra:  

 

”Plattformen kändes väldigt lätt att lära och mycket av det var nog på grund av att den inte har 

så många eller komplicerade funktioner och att många av funktionerna den har är väldigt 

användarvänliga, till exempel det här att man kan lägga till böcker i kategorier automatiskt 

med hjälp av taggar och att taggarna även fungerar som saker man kan söka och filtrera på.” 

 

De begränsade möjligheterna har alltså enligt testaren inneburit att man enkelt fått till en e-

handelssida som innehåller det mesta som instruktionen anvisat, men att specifika detaljer 

fallit offer i denna enkelhet. 

 

5.2.3 Kompletterande plattformsundersökning 

 

Efter intervju och observation genomfördes den kompletterande plattformsundersökningen för 

Shopify, för att som påtalat undersöka vissa aspekter ytterligare. 

 

Lägga in sortiment med textfil 

Som i den kompletterande plattformsundersökningen för Textalk, hade det även i Shopify 

tagit mycket tid att manuellt lägga in många artiklar. Möjligheterna att lägga in artiklar via 

textfiler undersöktes därför än en gång. Det visade sig att man för att undgå det manuella 

arbetet kan lägga in hela sitt sortiment via en CSV-fil (textfil), som innehåller all information 

om varje produkt i ett specificerat format. Hur mycket detta effektiviserar arbetet beror 

säkerligen på i vilket format sortimentet finns sparat sedan tidigare. 

 

Manual 

Shopify har ett gediget hjälpverktyg, kallat shopify help center, där information finns 

angående det mesta som en användare av plattformen skulle kunna stöta på. Denna manual 

kommer man åt via en sökruta i plattformen. 

 

Kodmöjligheter 

Inbyggt i Shopify finns goda möjligheter att ändra källkod som man vill om man besitter 

sådana färdigheter. Koden som man redigerar är skriven i språket Liquid, som är ett språk 

utvecklat för Shopify. Förutom detta går det även att redigera viss json samt javascript-kod. 

Den koden man ändrar är för e-handelssidans tema, och är alltså endast front end-kod 

(visuella egenskaper). Det gör det möjligt att ändra vad som visas på sidan, samt designen.  
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Figur 8. Bild som visar hur man ändrar koden i Shopify. 

 

  

Feedback 

Feedback som användaren får undersöktes även det i Shopify. Även nu lades fokus på 

knappen man tryckte på för att spara sitt arbete. Det visar sig att man får viss feedback när 

man trycker på knapparna, se bilder nedan. 

 

 

 
Figur 9. T.v. bild på knapp för att spara arbete i Shopify. T.h. samma knapp när ändringar sparas. 

 

 
Figur 10. Feedback som ges när ändringar har sparats i Shopify. 

 

 

Plattformens startsida 

Även en bild på Shopifys startsida hämtades för att ge en överblick över hur plattformen ser 

ut och är strukturerad. 
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Figur 11. Shopifys startsida. 
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6 Analys 

6.1 Hur var plattformarna att använda? 

 

Det tydligaste vi finner när vi jämför resultaten från Textalk och Shopify är att båda 

plattformarna verkar vara mycket lika, både till funktionalitet och utseende. En kanske mer 

intressant analys är att båda plattformarna har liknande styrkor och svagheter. Testaren 

upplevde i båda fallen att det var mycket enkelt att använda grundfunktioner som att lägga till 

produktkategorier och produkter, även om det krävdes tid för att lära sig hur saker och ting 

fungerade och hängde ihop. Liknande analyser kan därmed göras i att det är enkelt att med 

plattformarna skapa en helt fungerande e-handelssida som innehåller det mesta som en bra e-

handelssida borde innehålla (se avsnitt 6.2.3).  

 

Detta är självklart positivt för användningen av både Textalk och Shopify, men ingen av 

plattformarna är utan brister. Bristerna var även de oväntat lika, då testaren klagade på 

liknande saker i båda plattformarna. Det huvudsakliga här är att testaren ofta upplevde 

möjligheterna att implementera en viss design och få e-handelssidan att fungera exakt som 

han ville, inte var möjligt i något av fallen; möjligheterna var begränsade.  

 

Om man även väljer, som det gjordes i denna undersökning, att lägga till produkterna 

manuellt (en produkt i taget) i plattformarna, upplevs det som tidskrävande att lägga till 

produkter. Det tog förvisso ett fåtal minuter att lägga till en bok när testaren väl visste hur 

detta gjordes i plattformarna, men även det blir mycket tid när man ska fylla sin butik med 

hundratals artiklar. Dock gick det som nämnts tidigare att lägga in artiklar via en textfil 

(liknande en Excel-fil) automatiskt i både Textalk och Shopify. För användare av plattformen 

som redan har sitt sortiment sparat i form av kalkylark är det troligt att denna funktionalitet 

skulle underlätta användandet av både Textalk och Shopify eftersom det innebär mindre 

arbete i att göra sitt sortiment tillgängligt. 

 

I det stora hela upplevdes både Shopify och Textalk som lättanvända av testaren bortsett från 

vissa problem i vilka testaren under observationerna hade svårt att hitta saker, eller saknade 

information i vad saker i plattformarna gjorde och hur de fungerade (speciellt i Textalk). 

 

6.2 Vad påverkade om plattformarna var svåra eller enkla att använda?  

 

För att visa på varför testaren kände som han gjorde vid användningen av Textalk och 

Shopify, förklarar vi resultaten med hjälp av vår teori. Eftersom arbetet hade som syfte att 

undersöka möjligheterna att använda e-handelsplattformarna utan att skriva eller redigera 

källkod, analyserar vi även denna aspekt och hur den påverkat användandet av de båda 

plattformarna. 
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6.2.1 Det visuella gränssnittet hos e-handelsplattformarna 

 

Både Textalks och Shopifys gränssnitt är mycket lika varandra. Testaren påpekade själv detta 

vid den andra observationen vilket visar på en tydlig koppling. Detta är även tydligt om man 

jämför figur 6 och 11 med varandra, där layouternas struktur är näst intill identisk. Som 

Benyon (2010) påvisar i principen han benämner consistency är denna typ av likhet positivt 

då den bidrar till att underlätta användarens inlärning och förståelse av systemet. Vi kan 

därför spekulera att testarens interaktion med Shopify underlättades av dennes tidigare 

erfarenhet av Textalk.  

 

När det gäller förståelsen hos testaren i de olika typerna av visuella element som knappar och 

liknande har testaren aldrig, oavsett plattform, misslyckats med att förstå hur dessa element 

används. Testaren har exempelvis alltid förstått att en knapp är en knapp (även fast denne inte 

alltid p.g.a. layout direkt hittat dessa), och inte misstagit dem för andra element. Det tyder på 

att de ting som existerar i plattformarna har egenskaper som är synliga för användaren, vilket 

ger en god förståelse hos användaren i hur systemen fungerar enligt principen affordance som 

Benyon (2010) presenterar.  

 

Cooper et al. (2007) formulerar ett antal visuella riktlinjer för ett gränssnitt utseende, vilket 

fördjupats i teori: Ikoner ska inte vara fotorealistiska, relaterade element ska ha en tydlig 

hierarki, en tydlig separation mellan olika element ska finnas, design ska inte komma före 

funktion och ett gränssnitt ska inte ha överflödigt med element.  

 

I de kompletterande plattformsundersökningarna (avsnitt 5.1.3 och 5.2.3) ser vi i figur 6 och 

11 som visar e-handelsplattformarnas startsidor att 

 

1. Ikoner inte är fotorealistiska och ser ut att representera tillhörande objekt.  

2. Element integreras i menyer som har en tydlig hierarki.  

3. Element separeras med linjer mellan dem (som de olika menyknapparna). 

4. Plattformarnas gränssnitt har ett enhetligt och enkelt utseende som är uppbyggt med 

menyer vilka har hand om olika funktioner.  

  

Utifrån genomförda observationer, anser vi att dessa påståenden borde gälla även för resten av 

e-handelsplattformarnas delsidor, och inte endast startsidorna. Detta påstående grundar sig 

främst i att startsidornas utseende och struktur är mycket lika resten av de båda plattformarnas 

sidor. Eftersom vi upplever det som om utseendet genomgående är likt, tyder det även på att 

de fyra påståendena ovan borde vara uppfyllda av Textalk och Shopify i sin helhet. För att 

vara helt säker på detta påstående hade man behövt undersöka samtliga av e-

handelsplattformarnas delsidor och säkerställa att de fyra påståenden gäller även dessa sidor. 

En sådan undersökning fanns det inte tid till, speciellt eftersom arbetets fokus mer har legat i 

att fånga en användares subjektiva upplevelser av Textalk och Shopify.   

 

Gällande den sista principen Cooper et al. (2007) presenterar; att man inte vill ha för mycket 

funktioner och visuella designelement i ett gränssnitt, är det svårt att avgöra vad som är ”för 

mycket”. Det man kan konstatera utifrån bilderna från plattformarna i den kompletterande 

plattformsundersökningen (figur 6 och 11), är att det förekommer vitområden i deras 
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gränssnitt vilket enligt Cooper et al. (2007) är viktigt för att separera elementen och öka 

användarvänligheten.  

 

Sammanfattningsvis, tyder detta därmed på att både Textalk och Shopify uppfyller de visuella 

riktlinjer som ställts på deras respektive gränssnitt i och med att man till synes följer de 

principer som presenterats ovan. Dock uppkom det även problem under användares 

interaktion med plattformarnas gränssnitt, främst att testaren hade svårt att hitta det han sökte. 

Detta kommer vi in mer på i kommande avsnitt. 

 

6.2.2 Interaktionsmässiga egenskaper hos e-handelsplattformarna 

 

Det finns vissa aspekter som försvårat och andra som förenklat arbetet i Textalk och Shopify. 

För att undersöka dessa aspekter kan man undersöka plattformarnas design 

interaktionsmässigt, alltså hur plattformarna och deras funktioner fungerar när de används. 

Man bör dock notera att aspekterna som försvårat arbetet inte tycks ha vägt tyngre än de 

positiva aspekterna med plattformarna, eftersom det under observationerna och intervjuerna 

framkom att båda plattformarna är enkla att använda för att skapa fungerande e-handelssidor.  

6.2.2.1 Försvårande aspekter  

Med fokus på aspekter som försvårat användandet av de två plattformarna, kommer vi fram 

till att en av dem har varit att hitta det man söker efter. Denna aspekt rör dels funktioners 

synlighet i e-handelsplattformarna, men även användarens förståelse för hur navigeringen 

fungerar och hur språk används i dem. Det tar oss vidare till tre av Benyons (2010) 7 principer 

som togs upp i teori; visibility (synlighet), familiarity (igenkänning) och navigation.  

 

Ett konkret exempel där synligheten torde vara en påverkande faktor på att testaren inte hittat 

något är när han letade efter knapparna som han skulle trycka på för att lägga till en ny bok 

och nytt fraktsätt i Textalk. Knappen låg i dessa fall ganska avsides från resterande objekt, 

vilket påverkat synligheten negativt eftersom testaren lade sitt fokus där majoriteten av sidans 

objekt låg. Detta är förstås bara två knappar i Textalk, och inga liknande resultat observerades 

för övriga knappar. Man kan därför tycka att detta inte är av stor betydelse, men faktum är att 

exempelvis artikelhantering är bland det mest relevanta hos en e-handelssida.  Det är 

artiklarna man säljer och om man inte lyckas lägga till artiklar, har man ingen fungerande e-

handelssida. Inte heller SEO för enskilda artiklar hittades till en början i Textalk. 

 

Den andra principen familiarity (igenkänning), är applicerbar på när testaren letade efter 

möjligheten att ge varor reducerat pris i Shopify. Eftersom Shopifys visuella gränssnitt är på 

engelska krävs det att användaren förstår detta språk. Funktionen för reducerat pris hette i 

plattformen ”compare at price”, vilket testaren inte förstod. Detta ledde till att testaren aldrig 

hittade denna funktion. Som Benyon (2010) påvisar är det viktigt att användaren av ett system 

ska vara bekant med språket som används, främst för att man som användare ska kunna ta till 

sig systemet och lätt kunna lära sig det. När testaren nu inte var van vid handelsspecifika ord 

på engelska, försämrade det testarens möjligheter att lära sig plattformen. Man kan alltså 

konstatera att Shopify inte är fullständigt anpassad för svenska användare då språket som 

används är engelska.  
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Under Textalk-observationen stötte testaren även på problem vid implementeringen av 

vårkampanjen (specifikt när en bild för vårkampanjen skulle läggas till på startsidan), och när 

nya produkter skulle visas på e-handelssidans startsida. Vid dessa tillfällen hade mer 

information om Textalks funktioner underlättat. I plattformens gränssnitt saknas information 

om hur funktionerna fungerar och testaren nämnde själv att han önskade fler 

informationsrutor eller liknande.  

 

Det fanns som nämnt i avsnitt 5.1.3 tillgång till hjälp i form av en manual, men denna var 

ganska avgränsad från plattformen, och användes sällan av Testaren under observationen. 

Benyons (2010) princip navigation påvisar att den information användaren kan tänkas behöva 

för att utföra önskat arbete i ett system, ska finnas tillgänglig, detta för att öka användarens 

förståelse om vad som görs och hur det görs. Att inte i alla avseenden leva upp till denna 

princip drabbar därmed användaren av Textalk då plattformen inte blir lika enkel att använda.  

 

Shopify uppfattades under observationen bidra med mer (och tydligare) information till 

användaren. Inte minst då det ofta fanns exempeldata och tydliga förklaringar via en mer 

intern manual som användaren kunde använda via en sökruta i plattformen. För att komma åt 

manualen i Textalk behövde testaren besöka en annan webbsida. 

6.2.2.2 Aspekter som bidragit till plattformarnas användbarhet 

Som nämnt i resultatet, uppfattar testaren det som mycket enkelt att implementera en fullt 

funktionell e-handelssida i både Textalk och Shopify. Detta tack vare att det som man kan 

kalla grundläggande funktionalitet, som att lägga till nya artiklar och artikelkategorier, 

uppfattades som väldigt enkelt. Det faktum att mycket funktionalitet, som menyer och ikoner, 

var implementerade eller blev implementerade automatiskt under arbetets gång på e-

handelssidan som skapades, bidrog till detta.  Kopplat till teori och tidigare resonemang tycks 

det mesta i plattformarna vara synligt för användaren. Man använder för det mesta språk (i 

alla fall Textalk, då engelskan i Shopify försvårade lite) och begrepp som användaren är 

bekant med. Även navigeringen och layout i plattformarna verkar i det stora hela fungera, 

även om brister finns.  

 

Testaren hade återkommande åsikter om att både Textalk och Shopify var begränsade i vad 

man kunde göra, både utseende- och funktionsmässigt. Detta tycks ha gynnat 

användarvänligheten hos plattformarna, just eftersom den funktionalitet som finns är 

förhållandevis simpel.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt finns en del negativa anmärkningar på plattformarna kopplat till 

de tre nämnda principerna visibility, familiarity och navigation. Anmärkningarna är dock 

relativt få och problemen som uppstått har mycket sällan hindrat testaren från att genomföra 

det den ska, utan bara gjort arbetet aningen svårare.  

 

Både Shopify och Textalk följer Benyons (2010) två sista principer, control (kontroll) och 

feedback till en övervägande del. Kontroll innebär att användaren ska förstå vad som kan 

göras och vilka konsekvenser handlingar får. I en övervägande del av det som testaren 

genomförde under observationerna har varken testaren eller observatören uppmärksammat 

något som försvårar förståelsen för vad en viss handling innebär. Det enda som skulle kunna 

påverka detta påstående är de enstaka fall där testaren inte förstått vad vissa 
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funktioner/begrepp innebär i plattformarna som compare at price i Shopify och primär 

artikelgrupp i Textalk. 

 

Feedback, som även det benämns som en vital del av ett väl fungerande system, har inte varit 

en faktor som undersökts närmare under observation eller intervju. Vid den kompletterande 

undersökningen för båda plattformarna fann vi dock att feedback förekommer, främst i och 

med att användare av både Textalk och Shopify får veta när ändringar som genomförts är 

sparade (Se figur 4 och 5 i avsnitt 5.1.3 respektive figur 9 och 10 i avsnitt 5.2.3). Vidare har 

testaren när det önskats, haft möjlighet att visa sin e-handelssida för att se hur den ser ut. Mer 

feedback än så är troligen inte nödvändigt, inte minst eftersom testaren aldrig påpekat 

avsaknad av feedback.  

 

6.2.3 Funktionalitet 

 

I detta avsnitt utgår vi från listan i avsnitt 3.5.2 med krav på funktionalitet som e-

handelsplattformarna skulle stödja för e-handelssidorna som byggdes. Vi undersöker hur 

många av kraven som uppfyllts i respektive plattform och vad det har inneburit. Som nämnt i 

resultatavsnittet, har inte testaren lyckats genomföra allt som stod i instruktionen; det gäller 

både Shopify och Textalk. 

 

När vi jämför kraven mot insamlad empiri visar det sig att majoriteten av kraven har uppfyllts 

i användandet av Textalk och Shopify. Dock har 3 av de 19 kraven är inte uppfyllts i samma 

utsträckning som resten. Kraven det handlar om är nr 6, 15 och 19 (se avsnitt 3.5.2). 

 

Krav nummer 6 är att e-handelssidan skulle innehålla nyheter inom branschen. Någon sådan 

information implementerades inte i någon av de två e-handelssidorna eftersom instruktionen 

som skapades inte anvisade någon sådan uppgift. Om man hade velat göra detta hade det dock 

varit möjligt i både Textalk och Shopify. Man hade helt enkelt kunnat skapa nya sidor (vilket 

testaren gjorde för andra ändamål utan problem) till e-handelssidorna som var ämnade till 

detta. 

 

Av samtliga krav är det endast krav nummer 15 och 19 som inte kunnat implementeras i 

samma utsträckning som resterande krav. Krav 15 påvisar att en e-handelssida ska 

”Underlätta för kunden att hitta det den söker”.  

 

I dagsläget ses kravet på sökfunktionalitet (nr 15) som uppfyllt hos e-handelssidorna skapade 

med både Textalk och Shopify, dock anses problemen med avsaknad av sökresultat hos e-

handelssidan skapad med Textalk under observationen (se avsnitt 5.1.2.4 och 5.1.3) som en 

försämring av funktionaliteten. Att funktionalitet till synes utan anledning inte fungerade i 

början av undersökningen är oroande, då man inte vet om liknande problematik kommer visa 

sig igen. 

 

Krav 19 är att ha olika färgsättning på e-handelssidornas olika delar. Detta krav är extraherat 

från Cooper et al. (2007), främst från påståendena att element i ett interface ska ha en tydlig 

gruppering, vilket Cooper et al. (2007) återkommer till i flera av de krav som presenteras. Att 

gruppera olika delar av en e-handelssidas interface med olika färger ansågs därför som 

relevant för att en e-handelssida skulle uppfylla detta krav. Vi har alltså försökt applicera 
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kravet på en e-handelssida, vilken har ett sidhuvud, en kropp samt en sidfot. Det ledde till 

kravet att dessa delar ska ha olika färger.  

 

Vid observationens genomförande visade det sig dock att Textalk inte kunde ge sidhuvud 

(dessutom verkade det finnas två stycken sidhuvuden) och sidfot olika färger och i Shopify 

hittade testaren endast möjlighet att ändra hela sidans bakgrundsfärg, och kunde alltså inte 

separera den i olika delar.  Man kan därför påvisa att de två plattformarna uppfyller detta krav 

i olika grad, där Textalk uppfyller det bättre än Shopify. Detta kan säkerligen inverka negativt 

på de två e-handelssidorna i något avseende, i alla fall om man strikt ska följa fastslagna 

riktlinjer.  Att detta ska ha en avgörande roll angående om en e-handelssida är av hög kvalitet 

eller ej anses dock inte befogat. E-handelssidorna följer nämligen andra visuella riktlinjer som 

att det exempelvis finns tydliga gränsdragningar mellan de olika delarna på e-handelssidorna i 

form av vitområden (se avsnitt 5.1.1 och 5.2.1 där det finns bilder på hur e-handelssidorna ser 

ut), vilket Cooper et al. (2007) fastslår är något av det viktigaste för att särskilja olika element 

i ett interface. 

 

Vid implementationen av krav 14, alltså att det ska finnas produkter med nedsatt pris på en e-

handelssida, uppkom det lite problem med detta i Shopify. Detta på grund av att Shopify var 

på engelska. Men eftersom det fanns två typer av funktionalitet som kunde ge artiklar 

reducerat pris i Shopify och testaren hittade en av dessa, anses kravet som uppfyllt. 

 

För att sammanfatta det hela, uppfyller därmed både Shopify och Textalk nästan alla krav som 

listats, vilket får anses som mycket positivt. Det ger en viss försäkran om att e-handelssidorna 

som skapas med plattformarna är av hög servicekvalitet där användaren får goda upplevelser 

av att använda dem, men även att de innehåller relevant funktionalitet. E-handelssidorna 

innehåller dessutom relevant SEO-funktionalitet och följer i stort visuella riktlinjer.  Både 

Textalk och Shopify anses uppfylla 18 av de 19 kraven. Det enda kravet som inte anses 

uppfyllt i den utsträckning som önskades är krav nr 19. Detta eftersom man inte kunde ändra 

e-handelssidornas färger i den utsträckning som önskas, i alla fall inte utan att skriva ny 

källkod.  

 

6.2.4 Användandet av källkod i Shopify & Textalk 

 

En del av arbetets syfte var att undersöka om man behöver skriva eller ändra källkod i 

användandet av Textalk och Shopify. Vad vi upptäckte under arbetets gång är att det kan 

krävas skrivandet eller ändrandet av källkod för att uppfylla specifika krav på design, 

eftersom det i båda plattformarna finns större möjligheter att ändra designen om man lägger 

till egen kod. 

 

Som nämns i avsnitten som behandlar de kompletterande plattformsundersökningarna finns 

det i Textalk möjlighet att använda egenskriven CSS samt HTML i plattformen. Det är dock 

inte så att man direkt ändrar i befintlig kod i plattformen, utan lägger in ny. 

 

I Shopify fungerar kodredigering annorlunda än i Textalk. Det görs inte utan kontext, utan 

man har tillgång till ganska mycket kod och man kan därför ändra i det mesta som har med e-

handelssidans tema att göra. Det kan däremot vara så att inlärningskurvan är något högre än i 

Textalk, då man inte använder sig av CSS och HTML som fler är vana vid. Istället används ett 
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språk som heter Liquid som är specialutvecklat för just detta ändamål. Det är ett okomplicerat 

språk som är likt andra språk, bl.a. HTML. För att kunna använda det effektivt kommer de 

flesta dock att behöva lära sig vad som utmärker detta språk, eftersom de flesta aldrig stött på 

det förut. Förutom liquid-filerna finns också vissa CSS-, json- och javascript-filer som 

användare av plattformen har möjlighet att redigera för att ändra diverse parametrar hos e-

handelssidan man skapar.  

 

 

6.3 Sammanfattning av analys 

 

Såväl Textalk som Shopify har sina brister. Det finns problem som försvårar arbetet i 

plattformarna. Problemen får dock inte ges större betydelse än de faktiskt har; resultaten visar 

detta mycket tydligt. Skapandet av e-handelssidorna har inte äventyrats och testaren har alltid 

svarat ja på frågan om plattformarna i det stora hela upplevs som är enkla att använda. 

Problemen är mer av ett irritationsmoment än något som förstör totalt.  

 

I avsnitt 3.5.1 sammanställdes ett ramverk, bestående av ett antal riktlinjer e-

handelsplattformar bör följa. Dessa riktlinjer applicerades sedan på testarens upplevelser i ett 

försök att förklara varför han upplevde något som lätt eller inte. Dessutom sammanställdes i 

avsnitt 3.5.2 en lista av krav som en e-handelssida bör uppfylla för att klassas som god, vilka 

användes vid skapandet av e-handelssidorna.  

 

I avsnitt 6.2.1 kom vi fram till att både Textalk och Shopify till synes följer de visuella 

riktlinjerna som formulerats i avsnitt 3.5.1.2.  

 

I avsnitt 6.2.2.1 kom vi fram till att det fanns ett antal aspekter som försvårat interaktionen 

med båda e-handelsplattformarna. Det försämrar både Textalks och Shopifys efterlevnad av 

riktlinjerna som rör interaktionen med en e-handelsplattform i avsnitt 3.5.1.1. De försvårande 

aspekterna som nämns är dock i minoritet, och förhållandevis små. Det betyder inte att de ska 

negligeras, men de har inte inverkat på användarens förmåga att skapa två e-handelssidor 

(som dessutom följer en stor majoritet av de krav som ställs på en e-handelssida av hög 

kvalitet).  

 

Det för oss vidare till e-handelssidorna som skapats med Textalk och Shopify. I båda 

plattformarna kunde testaren skapa en e-handelssida som uppfyllde 18 av de 19 ställda kraven 

i avsnitt 3.5.2. Detta tyder på att båda e-handelssidorna som skapades är av någorlunda hög 

kvalitet eftersom i stort sett alla krav är uppfyllda. 

 

Vi har även kommit fram till att det aldrig krävts skrivandet av källkod av användaren för att 

få till en e-handelssida som följer 18 av de 19 kraven vi ställer i avsnitt 3.5.2. Den enda 

anledningen till att skriva ny eller redigera befintlig kod i Shopify och Textalk är att få fler 

möjligheter att ändra e-handelssidornas utseende. 

 

En majoritet av det som påvisade vad en god e-handelsplattform innebär är uppfyllt och de 

tveksamma aspekterna som inverkat negativt på deras användbarhet har aldrig varit så stora 

att de rubbat testarens åsikter om att plattformarna i det stora hela är lättanvända.   
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7 Slutsats 

 

Utifrån insamlad empiri kan vi konstatera att både Shopify och Textalk kan användas för att 

skapa en e-handelssida som uppfyller en stor majoritet av kraven som listas i 3.5.2 (vilket 

innebär goda e-handelssidor). Testaren upplevde även att plattformarna var lätta att använda, 

vilket det teoretiska ramverket kunde styrka. Fördelarna övervägde alltså de relativt små 

nackdelarna hos plattformarna och de ses som goda verktyg som man kan använda sig av för 

att få bra, om än dock inte särskilt avancerade e-handelssidor. Detta konstaterande för oss 

vidare till vår forskningsfråga som man med detta fastställande kan formulera ett svar på. 

 

Forskningsfrågan lyder: 

 

● Hur lätt upplever en användare det är att skapa e-handelssidor med två populära e-

handelsplattformar utan att skriva eller redigera källkod? 

 

Svaret på forskningsfrågan lyder: 

 

Personen som använt två populära e-handelsplattformar uppfattar de som lättanvända i större 

delen av arbetet för att skapa e-handelssidor. Teori applicerat på empiri visar även på att en 

stor majoritet av de krav och riktlinjer som ställs på e-handelsplattformarna uppfylls, vilket 

styrker användarens uppfattning i att plattformarna är lättanvända. Dock upplevdes 

möjligheterna till att ändra e-handelssidan (främst dess utseende) som stundtals begränsade 

när man inte redigerar källkoden direkt. Det finns större möjligheter att ändra e-

handelssidornas utseende genom at infoga egen kod eller redigera befintlig sådan. Hur stor 

påverkan dessa möjligheter har, undersöktes dock inte.  
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8 Reflektion 

 

Alla arbeten och undersökningar har sina brister, vilket även gäller detta arbete. Det finns ett 

antal relevanta synpunkter som är viktiga att diskutera i detta avsnitt och vad de innebär för 

arbetet och dess resultat. Vad arbetets styrkor är och varför vissa val har gjorts diskuteras 

även i avsnittet. 

8.1 Metodval och generalisering 

 

Det är en och samma person som har testat de två plattformarna, vilket innebär att det är den 

personens upplevelser som står till grund för resultat och analys. Självklart kan därför andra 

människor ha en annan uppfattning som hade resulterat i en annan slutsats. Endast 

användarens upplevelser kan därför inte generaliseras på andra förutom på användaren själv. 

En klar styrka med arbetet är dock att ett gediget teoretiskt ramverk har använts för att 

analysera användarens upplevelser vilket i sin tur bidrar till en väl motiverad syn på hur 

plattformarna fungerar och vad det betyder för den som använder dem. Slutsatsen vi kommit 

fram till i detta arbete bidrar därmed till en syn på hur plattformarna är att använda. Även om 

andra användare hade fått andra upplevelser av Textalk och Shopify, får de en aning om hur 

plattformarna är att använda. Att få denna kunskap bidrar till att potentiella användare av 

plattformarna får en bättre insyn i vad Textalk och Shopify är, och om plattformarna är något 

de har användning av.  

 

Observationens deltagare har viss tidigare kunskap av att skriva kod som används i 

webbutveckling. Vi har därför förstått vilken roll egenskriven kod har i plattformarna. Genom 

detta arbete kan potentiella användare av Textalk och Shopify se vilken roll kod spelar i 

plattformarna och lättare förstå vad som krävs av dem som användare. Som slutsatsen visar 

krävs det ingen egenskriven kod för att få till en fullt fungerande e-handelssida, vilket givetvis 

är positivt för alla dem som vill starta en e-handelssida med plattformarna och som saknar 

kunskaper i att skriva kod.  

 

8.2 Populära e-handelsplattformar 

 

I avsnitt 1.6 (avgränsningar), förmedlade vi att vi valt att undersöka två populära plattformar, 

en internationellt populär, samt en som är stor i Sverige. Detta innebär att mindre populära 

plattformar inte har undersökts i arbetet. Detta innebär vidare att resultatet kan ha påverkats i 

någon mån på grund av denna popularitet. Det kan finnas bakomliggande faktorer till att just 

dessa två plattformar är populära, exempelvis att de är användarvänliga och användbara. Man 

kan dock inte vara säker på att en populär e-handelsplattform som är mer populär än en annan 

är mer användarvänlig eftersom även andra aspekter kan påverka denna popularitet. Större 

popularitet kan exempelvis vara ett resultat av bättre marknadsföring. 
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8.3 Val av teori 

 

En gedigen teoretisk bas var av stor vikt i detta arbete. Att endast basera slutsatser på en 

användares upplevelser i användandet av Textalk och Shopify ansågs inte tillräckligt för att 

bidra med en gedigen och väl motiverad syn på dem.  

 

Att även använda oss av teori som visar på vad som skulle göras i plattformarna var 

avgörande för att undersöka dem på ett nyanserat vis. Med det sagt bör en diskussion 

angående valet av teori genomföras. Det finns mer teori i området än den detta arbete har 

använt sig av, och en motivering till varför aktuell teori valts diskuteras i detta avsnitt.  

 

8.3.1 Skäl till val   

 

Arbetet testaren fick anvisning om att genomföra (se avsnitt 11) under observationerna 

baserades på främst två källor, Ghandour (2010) och Parasuraman et al. (2005). Dessa arbeten 

presenterar båda krav på funktionalitet som en e-handelssida bör ha. Anledningen till att dessa 

två källor valdes var främst på grund av det gedigna och omfattande arbete de två källorna har 

genomfört för att dra slutsatsen i vilken funktionalitet som bör finnas hos en e-handelssida.  

 

Ghandour (2010) ämnade med sitt arbete i form av en doktorsavhandling, att ta fram ett 

ramverk för utvärdering av e-handelssidor. Arbetet som genomförts är mycket omfattande och 

har undersökt fenomenet e-handelssidor på en nivå som inte hade varit möjligt i vårt arbete. 

Att använda sig av Ghandour (2010) och slutsatserna han drar, ansågs därför högst relevant. 

Parasuraman et al. (2005) är en äldre källa, men anses även den vara en trovärdig och viktig 

källa för arbetet. Synnerligen eftersom det är ett arbete som har blivit granskat för publicering 

i journalen Journal of Service Research, vilket inger en trovärdighet som anses viktig i en 

uppsats på c-nivå. Parasuraman et al. (2005) agerade som en kompletterande källa till 

Ghandour (2010) och hjälpte till att förstå vikten av en e-handelssidas olika funktioner. 

 

Det finns funktioner som kan tyckas relevanta inom e-handel, men som inte har undersökts i 

plattformarna. T.ex. undersöktes ingen funktionalitet som låter kunder som använder de 

skapade e-handelssidorna att returnera produkter. Det finns alltså funktioner som kanske 

borde ha undersökts i arbetet, men som aldrig undersöktes. Anledningen till att inte fler 

funktioner undersöktes var att varken Parasuraman et al. (2005), eller Ghandour (2010) 

anvisade någon annan funktionalitet som viktig hos e-handelssidor än den som undersöktes.  

 

Främst två källor har använts för att analysera testarens upplevelser från användningen av 

Textalk och Shopify: Benyon (2010) och Cooper et al. (2007). Både David Benyon och Alan 

Cooper m.fl. har mycket gott rykte och stor erfarenhet inom deras respektive områden 

(Edinburgh Napier University, u.å.; Computer History Museum, u.å.).  Att därför använda 

deras arbeten i form av böcker var viktigt för att vi skulle dra korrekta slutsatser från insamlad 

data. 
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9 Vidare forskning 

 

Avslutningsvis finns det anledning att utvärdera eventuella möjligheter till vidare forskning 

inom området. Något man hade kunnat undersöka är att fastställa faktiska småföretagares syn 

på e-handelsplattformar genom att utgå från detta arbetes undersökningsmetod.  

 

Man kan även genomföra en identisk undersökning där andra studenter undersöker två andra 

e-handelsplattformar. Man kan i och med detta få en bredare syn på e-handelsplattformar och 

hur de är att använda. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1 - Instruktion vid genomförande av observation 

Företaget heter Bokmästaren 

 

Helhetsfunktionalitet 

SEO-Titel och beskrivning för startsidan 

Skapa följande produktkategorier 

·         Sci-fi 

·         Deckare 

·         Mat & Dryck 

·         Djur & Natur 

·         Ungdom 

·         Skönlitteratur 

·         Fantasy 

  

Skapa 5 st. böcker, fördelat på ovanstående kategorier, ge 2 av dessa böcker reducerat pris, 

alltså de ska ha ett tidigare pris som är reducerat(det ska synas på hemsidan). Böcker som ska 

läggas till finns tillgängliga i materialmapp. En bok ska ha: 

 

Bild 

Pris 

Informationstext 

Informationstabell(som innehåller vikt, antal sidor, författare, genre, språk, 

utgiven(datum), ISBN, förlag, format, ev. org. språk, org. titel) 

 

Backend(syns inte mot kund): 

Lagersaldo 

Inköpspris 

EAN  

 

Implementera SEO-titel samt SEO-beskrivning för varje bok. 

  

Välj ett lämpligt tema för sidan 

 

Implementera om möjligt ett färgschema med minst två av följande färger på 

hemsidan(mörkgrön, mörkblå, orange):  

 

Header ska vara mörkgrön. #256F5C 

Footer ska vara en mörkare ton av blå.  #323875 

Köpknapp ska vara röd. #f41010. 

Text på ljust: svart 

Text på mörkt: vitt  

 Typsnitt: Lora 
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Header 

Lägg till en logotyp på sidans header, finns i materialmapp 

Lägg till en meny på sidans header, menyn ska innehålla länkar till bokkategorier samt 

populära produkter, nyheter, kampanjer. 

Headern ska även innehålla en sökruta, samt länk/knapp till kundvagn. 

  

Startsida 

Startsidan ska innehålla en vårkampanj, där böcker nu säljs med reducerat pris. Vårkampanjen 

ska ha en bild på startsidan och om man trycker på bilden eller på närliggande knapp kommer 

man till minst en bok med reducerat pris.  

 

Startsidan ska innehålla produkter från samtliga kategorier.  

 

Startsidan ska innehålla kampanjer/produkter på kampanjer 

 

Startsidan ska innehålla nya produkter 

 

Startsidan ska innehålla populära produkter 

 

Startsidan ska innehålla produkter med nedsatt pris 

  

Sök/filtreringssida 

Det ska finnas fungerande sökfunktionalitet på e-handelssidan 

Man ska kunna filtrera sökresultat på e-handelssidan. 

 

Kundvagns- och kassasida 

Det ska finnas flera betalningssätt samt flera fraktsätt. Prova att lägga till minst ett fraktsätt. 

Gällandes betalningssätt, se att det finns alternativ för olika betalningssätt.  

  

Kontakta oss-sida(länkas i footer) 

Ska innehålla telefonnummer samt e-post för kontakt. Ska även innehålla info om tillgängliga 

telefontider: 7-18 mån-ons 

  

Footer 

Länka till kontakta oss-sidan. Lägg in info om Bokmästaren i footer, alternativt i annan sida 

som länkas till i footer. Se materialmapp med text som ska skrivas 

 

Slutkontroll 

Kontrollera den färdiga e-handelssidan och undersök om den fungerar som den ska och ser ut 

som den ska i enighet med ovanstående instruktioner 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Hur tycker du det gick? 

 

Finns det något du tyckte var svårt att genomföra och varför? 

 

Vad skulle du säga var bäst med att använda plattformen? 

 

Anser du att det krävs kunskaper i webbutveckling för att hantera plattformen och i så 

fall varför? 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Var den(plattformen) lätt att lära och lätt att använda? 

 

Observera att frågorna som skrevs ner under respektive observation och sedan ställdes efter 

frågorna ovan, inte redovisas här. 

 


