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Sammanfattning:   

 

Trots att business-to-business (B2B) är tydligt överrepresenterat inom dagens globala e-

handel präglas e-handelsportaler designade för detta ändamål av avsevärt sämre användbarhet 

och användarupplevelse än de inom andra områden av e-handel. Syftet med denna studie är 

således att  klargöra problemområden gällande användbarhet som kan identifieras i e-

handelsportaler avsedda för B2B. Vidare syftar forskningen till att praktiskt redovisa hur 

systemutvecklingsmetoder, ramverk och designprinciper kan appliceras för att åtgärda 

identifierade problemområden. För att genomföra studien utfördes intervjuer med en grupp 

informanter med erfarenhet av e-handelsportaler inom B2B. Utöver detta analyserades en 

existerande e-handelsportal för B2B som sedan vidareutvecklades utifrån vald teori och 

tidigare forskning. Resultatet av studien presenterar en uppsättning identifierade 

problemområden, ett praktiskt exempel på en förbättrad e-handelsportal samt hur en specifik 

systemutvecklingsmetod, ett ramverk och en uppsättning designprinciper kan tillämpas för att 

lyfta användbarhet och användarupplevelse. 

 

Nyckelord:  

 

B2B, business-to-business, e-handel, användbarhet, designprinciper, användarupplevelse,  agil 

systemutveckling, David Benyon, PACT, Scrum. 
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Abstract: 

 

Despite the fact that business-to-business (B2B) is clearly over-represented in today's global 

e-commerce, the portals designed for this purpose are characterized by greatly inferior 

usability and user experience compared to those in other areas of e-commerce. Thus, the 

purpose of this study is to clarify areas of concern regarding the usability that can be 

identified in the e-commerce portals intended for B2B. Further the research aims to 

practically show how system development methodologies, frameworks and design principles 

can be applied to address the identified problem areas. To conduct the study, interviews were 

held with a group of informants with experience in e-commerce portals in B2B. In addition, 

an existing e-commerce portal for B2B was analyzed and re-designed based on the chosen 

theory and previous research. The results of the study present a set of identified problem 

areas, a practical example of an improved e-commerce portal as well as how a specific system 

development approach, framework and set of design principles can be implemented to elevate 

the usability and user experience. 

 

Keywords:  

 

B2B, business-to-business, e-commerce, usability, user experience, agile system develop-

ment, David Benyon, PACT, Scrum. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Idag lever vi i det som kallas för ”den digitala åldern” och implikationerna av världens 

digitalisering syns kanske tydligast på hur vi människor interagerar med varandra, därmed 

också hur vi handlar med varandra. Varor och tjänster förflyttas från fysiska platser till 

webben och detta har revolutionerat sättet personer relaterar till handel och de företag som 

bedriver den. Vi kan se tecken på detta i de otaliga portaler som vuxit fram för att bemöta det 

ökade behovet av en digitaliserad handel. 

 

Idag är e-handel en integrerad del av världshandeln med starka tillväxtprognoser bland 

världens ledande ekonomier som EU, USA och Kina. E-handel delas huvudsakligen upp i två 

kategorier: Business-to-Consumer (B2C) d.v.s. handel mellan privatpersoner och företag samt 

Business-to-Business (B2B), d.v.s. handel företag sinsemellan. Av den globala e-handeln 

utgör B2B ca 90 % av all volym (Turban, 2012). 

 

Trots att B2B är tydligt överrepresenterat inom e-handel presenterar tidigare forskning 

resultat som visar att webbsidor designade för detta ändamål kontinuerligt misslyckas med att 

bemöta användares önskemål (Nielsen, 2006). Detta är något som bekräftas av bl.a. en 

undersökning utfärdad av Sauro (2010). Denna undersökning säger att användbarhetsproblem 

förekommer nästan tio gånger oftare i applikationer inom B2B än på övriga hemsidor. Då 

affärsapplikationer anpassas för att integreras i företagssystem menar Sauro (2010) att de i 

större utsträckning syftar minska kostnader samt öka produktivitet snarare än att främja 

användande.  

 

Denna problematik tas även upp i en mer ingående rapport, utfärdad av Nielsen Norman 

Group, som diskuterar problematiken gällande B2B och användbarhet. Rapporten visar på att 

de identifierade användbarhetsproblemen grundas i att kraven på komplexitet (d.v.s. hur 

mycket funktionalitet som krävs) måste prioriteras till den grad att användbarheten hos 

systemen inom B2B blir lidande. Rapporten visar även att detta är en problematik som i 

särklass är störst för B2B-portaler i relation till övrig e-handel (Nielsen, 2006). 

 

Idag görs därför försök till att förändra utformningen av B2B-portaler för att komma till bukt 

med användbarhetsproblemen (Stewart, 2016). 

1.2 Problemformulering 

Forskningen som kommer presenteras i denna uppsats är en fallstudie som undersöker en 

specifik instans av ett gränssnitt för en e-handelsportal avsedd för B2B med bristande 

användbarhet. Denna e-handelsportal ligger till grund för vår undersökning i stort och 

används för att i denna studie kunna konkretisera det abstrakta problemet med B2B 

e-handelsportaler och användbarhet. I vår forskning behandlas det beskrivna problemet 
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genom att studera fallet med e-handelsportalen och således klargöra problemområden för B2B 

e-handelsportaler gällande användbarhet samt ge ett konkret och verklighetsbaserat exempel 

på hur förbättring av en e-handelsportal kan eftersträvas. 

 

Då B2B berör en betydande mängd organisationer och människor inom e-handel anser vi att 

det är nödvändigt att mer forskning bedrivs inom området. Detta tomrum av forskning 

gällande människa-dator-interaktion och användbarhet inom B2B är överraskande, då 

digitaliseringen av den globala handeln har gjort att många användares primära interaktion 

med e-handelsportaler sker i arbetslivet. 

 

Generellt ser vi ett brett forskningsunderlag inom e-handelsområdet, bl.a. för B2C och design 

av gränssnitt avsedda för detta. Forskning kring utformning av gränssnitt för B2B är 

emellertid inte lika omfattande i relation till dess ledande roll inom e-handel. Denna brist på 

B2B-specifikt underlag presenterar ett problem för intressenter och skapar inte förutsättningar 

för förbättringar. 

 

Vid utveckling av gränssnitt för e-handelsportaler inom B2B anser vi att det inte är tillräckligt 

att utgå från det breda forskningsunderlag som finns att tillgå för gränssnittsdesign inom B2C. 

Detta då behoven hos de båda kategoriernas användargrupper skiljer sig fundamentalt. Ett 

exempel på detta tar form i hur gränssnitt inom B2C ofta är designade i syfte att hålla kvar 

användaren i interaktionen för att således öka konsumtion. Motsatsen gäller många gånger i 

B2B där ett så kortvarigt användande som möjligt eftersträvas (Stewart, 2016). 

 

Dessa skillnader utgör ett behov av ytterligare forskning som redogör för vilka faktiska 

användbarhetsrelaterade problem som existerar inom B2B-området. Av samma anledning ser 

vi ett behov av mer forskning i hur förbättringar i detta område kan uppnås i praktiken. Vi 

anser att det därav finns utrymme för fler forskargenererade exempel på hur metoder och 

teorier kan appliceras inom gränssnittsdesign för e-handelsportaler avsedda för B2B. 

1.3 Syfte 

Forskningen som presenteras i uppsatsen syftar till att klargöra problemområden gällande 

användbarhet som kan identifieras i e-handelsportaler avsedda för B2B. Vidare syftar 

forskningen till att praktiskt redovisa hur systemutvecklingsmetoder, ramverk och 

designprinciper kan appliceras för att åtgärda identifierade problemområden. 

 

Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till ett utökat forskningsunderlag inom 

gränssnittsdesign för B2B-portaler. Tanken är även att arbetet ska kunna stödja framtida 

forskning som syftar till att generera generaliserbar data inom gränssnittsdesign för området. 

Slutligen är undersökningen även tänkt att stödja organisationer som har ett intresse av att 

förbättra användbarhetsaspekter av gränssnitt för e-handelsportaler inom B2B. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån problemformuleringen och syftet utformades följande frågeställningar: 

- Vilka problem finns gällande användarupplevelse och användbarhet bland 

e-handelsportaler avsedda för B2B? 

- På vilket sätt kan systemutvecklingsmetoder, ramverk och designprinciper lyfta 

användarupplevelsen och användbarheten i en e-handelsportal avsedd för B2B? 

1.5 Avgränsningar 

Som syftet och frågeställningen beskriver finns det tre huvudsakliga avgränsningsområden i 

vårt arbete: e-handelsportaler, Business-to-Business-kontexten och användbarhet. 

 

Vår forskning har således inte undersökt förbättringar av prestanda, effektivisering av 

underliggande kodstrukturer för datahantering, hårdvaruproblematik, tillgänglighetsaspekter 

för olika typer av funktionsnedsättningar eller aspekter kring implementering av nya 

gränssnitt inom organisationer.  

 

Det faktum att arbetet är avgränsat till e-handelsportaler innebär att vår forskning inte tar 

hänsyn till hur designförändringar av gränssnitt kan förbättras inom andra områden, som 

exempelvis e-business eller kommunikationsapplikationer. 

 

Då vår forskning har fokuserat på att undersöka frågeställningen inom en Business-to-

Business-kontext har den avgränsats från en grupp snarlika men annorlunda sammanhang. 

Bland dessa finner vi närmast Business-to-Consumer (B2C) och Consumer-to-Consumer 

(C2C). Dessa existerar inte alltid separat utan kan kombineras, varpå avgränsningen är 

nödvändig att förtydliga. Utöver dessa har vår forskning även avgränsats från kontexterna 

Business-to-Government (B2G) och Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C). 

 

Slutligen behandlar vår forskning exklusivt ett noga utvalt system till fallstudien. Detta fall 

avser en e-handelsportal avsedd för B2B och förklaras mer ingående i avsnitt fyra. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Vi kan konstatera att det resultat som denna forskning leder till kan vara av intresse för 

organisationer som driver sin verksamhet B2B. Vi tänker oss att denna kunskap kan vara 

speciellt relevant när en organisation exempelvis står inför ett skifte av gränssnittsdesign. 

Framförallt kan detta arbete vara av intresse för forskare som önskar nyttja arbetet för att 

utöka kunskapsbasen gällande generaliserbar forskning kring e-handel specifikt inom B2B. 
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1.7 Disposition 

Dispositionen i denna uppsats består av sju huvudsakliga delar: Inledning, teori och tidigare 

forskning, metod, den ursprungliga artefakten, den nya artefakten samt slutsats och 

diskussion. 

Inledning 

I denna del ges en bakgrund till ämnet. Vidare redogörs för uppsatsens problemformulering, 

syfte, frågeställning, avgränsning och kunskapsintressenter. 

Teori och tidigare forskning  

Här redogörs för de begrepp, ramverk och tidigare forskning som legat till grund för 

uppsatsen. 

Metod  

I denna del redogörs för den forskningsstrategi, datainsamlingsmetodik, metodik för 

dataanalys samt metodik för utvecklingen av den nya artefakten.  

Den ursprungliga artefakten 

I denna del redogörs för det empiriska underlaget som samlats in för den ursprungliga 

artefakten samt analys.  

Den nya artefakten  

Här redogörs för det empiriska underlaget som samlats in för den nya artefakten samt analys.  

Slutsats och diskussion 

I denna del presenteras slutsatser samt diskussion av studien.  

2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den teori och tidigare forskning som tillämpas i analysen av 

insamlad empirisk data och framtagandet av forskargenerat innehåll. Vidare definieras de 

begrepp som anses vara centrala för undersökningen. 

2.1 Begrepp 

I syfte att ge läsaren en klarare uppfattning om uppsatsens problemområde presenteras nedan 

en lista begrepp som har använts för att besvara forskningsfrågorna. 

2.1.1 E-handel  

Forskningens huvudsakliga område är e-handel och genom att ha en tydlig förståelse för 

begreppet skapas förutsättningar för en större förståelse av forskningen i sin helhet. Detta 

möjliggör även för bättre insikt i kommande delområden. 
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E-handel (på engelska e-commerce) är processen av att köpa, sälja, överföra eller utbyta 

produkter, tjänster och/eller information via datornätverk. Detta sker främst över internet eller 

intranät (Turban et al., 2012). 

 

E-handel är inte att misstas för e-business. E-business bör främst ses som ett komplement till 

e-handel, där begreppet tas till en vidare definition. Således omfattar e-business även att ge 

sina kunder service, samarbete med affärspartners, utföra ”e-learning” och förvalta 

överföringar inom organisationen (Turban et al., 2012). Ett praktiskt exempel på hur e-handel 

existerar och opererar i praktiken är en så kallad e-handelsportal. 

2.1.2 E-handelsportal 

Den huvudsakliga destinationen för förvaltning av e-handel är en ”e-marketplace” (Turban et 

al., 2012), fortsättningsvis kallad en e-handelsportal. En e-handelsportal är en internetbaserad 

marknad där köpare och säljare möts för att utföra olika typer av transaktioner. (Turban et al., 

2012). 

 

De basala funktionerna är desamma som för en fysisk marknadsplats men IT-system tenderar 

att göra e-handelsportaler snabbare genom att förse köpare och säljare med mer uppdaterad 

information och supporttjänster. En positiv konsekvens av detta är att genomförandet av 

transaktionen generellt blir snabbare (Turban et al., 2012). 

 

Vanligtvis används en e-handelsportal i syfte att möjliggöra handel inom en B2B-kontext. 

2.1.3 Business-to-business 

Business-to-business (B2B) inom e-handel syftar på elektroniska transaktioner organisationer 

sinsemellan. Dessa kan utföras via intranät, extranät, privata nätverk eller via internet. I denna 

kontext refererar begreppet "business" inte uteslutande till företag då samtliga typer av 

organisationer ryms inom ramen för begreppet (Turban et al., 2012). 

Turban (2012) beskriver tre kategorier av B2B e-handelsportaler:   

- Company Centric 

- Many-to-Many 

- Supply Chain Improvers & Collaborative Commerce 

 

I denna uppsats behandlas endast det förstnämnda av begreppen. En company centric är en e-

handelsportal där en part står för allt säljande och en för allt köpande. Kontrollen av vem som 

har tillgång till e-handelsportalen utförs endast av en part, således beskriver company centric 

en privat e-handelsportal (Turban et al., 2012). 

 

E-handelsportaler inom B2B har historiskt sett varit oerhört framgångsrika i strävan att 

digitalisera den globala fysiska handeln. Något de inte lyckats med i samma utsträckning är 

att leverera användbara gränssnitt för sina användare och därmed skapa en positiv upplevelse i 

samband med användandet (Nielsen, 2006). 
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2.1.4 Användbarhet (usability) 

Den första utmaningen för dessa e-handelsportaler är således att lyfta användbarheten i sina 

system. Användbarhet är ett vedertaget begrepp inom informationssystem men har definierats 

enligt en rad olika parametrar. Denna forskning utgår ifrån en definition framtagen av ISO, 

världens främsta organisation för framtagandet av internationella standarder. Dessutom 

tillämpas en bredare definition skapad av Benyon (2010) som baseras på ISO-standarden. 

  

Begreppet definieras i ISO 9241-11:1998 Ergonomic requirements for office work with visual 

display terminals som: "Extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use". 

 

Utifrån definitionen i ISO 9241-11:1998 bryter Benyon (2010) ned användbarhet i fyra 

aspekter: hur enkelt ett gränssnitt är att lära sig, hur effektivt användandet av gränssnittet är då 

en användare blivit van, hur enkelt det är att återkomma till användande efter ett uppehåll och 

hur väl gränssnittet förhindrar användarrelaterade fel. 

 

En hög användbarhet garanterar dock inte att användandet av systemet associeras med en 

positiv upplevelse, denna problematik behandlas istället inom begreppet ”user experience”. 

2.1.5 User Experience (UX) 

Upplevelsedesign (på engelska user experience eller UX) är en mer ambitiös form av 

användbarhetsdesign. Denna form av design handlar om att interaktiva produkter inte enkom 

existerar och verkar självständigt, de har även en inverkan på kultur och identitet hos dess 

användare (Benyon, 2010). Man vill genom upplevelsedesign skapa en användarupplevelse 

som är minnesvärd, tillfredsställande, positiv och belönande. Upplevelsedesign är således inte 

att förväxlas med den mer funktionella och kvantitativa användbarhetsdesignen men det finns 

kopplingar mellan de båda. En uppfattning bland forskare inom användbarhetsområdet är att 

estetiken hos ett system påverkar systemets uppfattade användbarhet. Många studier har 

således utförts gällande denna uppfattning och dessa konkluderar en positiv korrelation 

mellan uppfattad attraktivitet och uppfattad användbarhet (Sonderegger & Sauer, 2009). 

 

Den praktiska tillämpningen av användbarhet och upplevelsedesign sker ofta i vad som inom 

informatik beskrivs som en IT-artefakt. 

2.1.6 IT-artefakt 

En IT-artefakt, eller artefakt, är en IT-produkt inom informationssystem. Den kan ta form i ett 

koncept, en modell, en metod eller en exemplifiering av ett fungerande system, exempelvis en 

e-handelsportal (Oates, 2006). 

 

För att säkerställa att det som utvecklas betraktas som användbart och ger en positiv 

upplevelse kan man i utvecklingen sträva efter ett användarorienterat förhållningssätt, detta 

möjliggörs genom tillämning av olika designteorier och principer inom området. 
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2.2 Designprinciper för användarorienterad systemutveckling  

Forskning inom informationssystem och människa-dator-interaktion har genererat en mängd 

teorier och principer om användarcentrerad systemutveckling. Detta har emellertid inneburit 

en stor variation i teoriernas abstraktionsnivåer, vilket utgjorde ett hinder för att kunna 

besvara forskningsfrågorna på ett enhetligt sätt. För att lösa denna problematik valdes en teori 

utformad av Benyon (2010) då den sammanställts i syfte att presentera en jämn 

abstraktionsnivå bland samtliga principer. 

 

Teorin samlar utifrån Norman, Nielsen och fler framgångsrika forskare inom området 12 

designprinciper för att uppnå användarorienterad design för interaktiva system. Dessa punkter 

har sedan utgjort de fyra nedanstående kategorierna. 

Principer för att möjliggöra att användaren lär sig, kommer ihåg och har tillgång till 

systemet 

- Synlighet (visibility): Systemets olika komponenter ska i största möjliga utsträckning 

vara synliga för användaren. Detta är en viktig del av den psykologiska principen att 

det är enklare att känna igen någonting än att behöva återkalla minnet av det. 

- Följdriktighet (consistency): Utvecklingen bör vara standardiserad och konsekvent i 

användandet av designinslag. Både konceptuell och fysisk följdriktighet ska 

eftersträvas. 

- Igenkännbarhet (familiarity): Språk och symboler bör vara sådana som systemets 

användare känner igen. 

- Brukskvalitet (affordance): Systemets komponenter ska designas så att deras syfte 

framstår uppenbart. Brukskvalitet refererar till ett objekts egenskaper, eller uppfattade 

egenskaper, och hur väl de relaterar till hur objektet kan användas. Brukskvalitet är 

generellt något som bestäms av kultur. 

Principer för att tillhandahålla användaren känsla av att ha kontroll, veta vad som ska göras 

och hur det utförs 

- Navigering (navigation): Systemet ska tillhandahålla support för att möjliggöra 

navigering i systemet genom exempelvis representationer och informativa symboler. 

- Kontroll (control): Systemet ska tydliggöra vem eller vad som har kontrollen och 

tillåta användaren att ta kontrollen. Denna princip förstärks av brukskvalitet, det vill 

säga om det finns ett tydligt samband mellan vad användaren förväntar sig av en 

kontroll och vad kontrollen har för effekt. 

- Återkoppling (feedback): Systemet ska ständigt återkoppla till användarna för att de 

ska veta vad deras handlingar i systemet haft för resultat. Ständig och konsekvent 

återkoppling stärker användarnas känsla av kontroll. 

Principer för att uppnå säkerhet och trygghet 

- Återställande (recovery): Systemet ska ge användaren möjlighet att ångra en 

handling. 

- Restriktioner (constraints): Systemet ska innehålla restriktioner så att användaren 

inte försöker utföra olämpliga handlingar. I synnerhet ska användare hindras från att 

göra allvarliga fel genom korrekta restriktioner och noggrann återkoppling kring 

farliga operationer. 
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Principer för att anpassa systemet efter användarens önskemål 

- Flexibilitet (flexibility): Systemet ska tillåta multipla sätt att utföra operationer för att 

låta användare med olika kunskapsnivåer anpassa sig. Användaren bör tillhandahållas 

möjligheten att ändra systemets utseende och beteende för att göra det mer personligt. 

- Stil (style): Systemet bör vara stilfullt och attraktivt. 

- Gemytlighet (conviviality): Systemet ska vara generellt artigt, vänligt och behagligt. 

 

För att appliceringen av teorin ska kunna vara effektiv i praktiken krävs det att man har 

kartlagt det sammanhang som omger artefakten. Ett fördelaktigt sätt att utföra detta är genom 

att använda sig av ramverket PACT (Benyon, 2010).  

2.3 Användare och ny teknik 

En central del av forskningsfrågan som presenteras är användarupplevelser. 

Användarupplevelser är till skillnad från användbarhet inte någonting som vanligtvis 

utvärderas kvantitativt. Det är alltför subjektivt för att vara generaliserbart och utvärderas 

därför oftast kvalitativt. Orlikowski (2000) framställer riktlinjer för hur användare upplever 

och bildar uppfattningar kring nya IT-artefakter. Då de båda artefakterna är att ses som nya 

för de flesta informanter som deltog i undersökningen analyserades deras uppfattningar och 

upplevelser efter dessa riktlinjer. 

 

Då människor använder en ny IT-artefakt bildar de en uppfattning från mer än bara artefakten 

i sig. Teknikens omfattande egenskaper har påverkan, däribland de egenskaper som: existerar 

av kontexten inom vilken tekniken verkar, uppstår från vad skaparna av tekniken inskrivit 

samt kommer av tidigare interaktioner med tekniken. Exempel på de sistnämnda är specifikt 

datainnehåll, skräddarsydda funktioner och expanderade hård- och mjukvarutillbehör 

(Orlikowski, 2000). 

 

Fler faktorer som spelar in är bl.a. färdigheter, kunskap, antaganden samt förväntningar på 

artefakten och användningen av den. Dessa influeras vanligen av övning och tidigare 

erfarenheter. Erfarenheter inkluderar betydelser och minnen (emotionella och intellektuella) 

som användare associerar med särskilda teknologier och dess användningstillfällen 

(Orlikowski, 2000). 

 

Användarnas tidiga intryck av en ny IT-artefakt kan komma att påverka hur de upplever 

artefakten under hela dess livslängd. Upplevelsen blir inpräntad hos användaren och denna 

inpräntning kan vara besvärlig att ändra på. Stabilitet och förutsägbarhet är egenskaper hos 

teknik som höjer sannolikheten att användarnas tidiga intryck blir positiva (Orlikowski, 

2000). 
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3. Metod 

Detta avsnitt inleds med att redogöra för forskningsstrategin. Vidare följer presentation av 

datainsamlingsmetodiken med intervjuer samt metodiken för dataanalys som använts för de 

båda artefakterna samt intervjuunderlaget. Den ursprungliga artefakten analyserades enligt 

ramverket PACT och den nya artefakten analyserades efter Oates (2012) ”Theme analysis”. 

Slutligen redogörs för centrala komponenter i PACT och Scrum, samt metodiken bakom 

tillämpningen av dessa. 

3.1 Forskningsstrategi 

Denna uppsats använder sig av fallstudier som forskningsstrategi, med inslag av Design and 

Creation. En fallstudie fokuserar på en instans av någon företeelse. Denna instans undersöks 

på en djupgående nivå i en verklighetsbaserad kontext och syftar till att ge en rikare och mer 

fullständig inblick i fallet (Oates, 2012). Tillämpningen av IT-artefakter har under studiens 

gång ständigt skett inom kontexten av en fallstudie. De inslag av Design and Creation som 

finns har således alltid syftat till att gagna fallstudien. 

 

Fallstudier är lämplig som forskningsstrategi vid undersökning av komplexa situationer där 

flera faktorer spelar in. Eftersom vår forskning undersöker en rad olika faktorer, som 

användarupplevelse och användbarhet för e-handelsportaler inom en B2B-kontext, krävs det 

en strategi som kan hantera en så komplex situation och har utrymme för studier av samtliga 

faktorer. 

 

Fallstudier är även en strategi som fungerar väl i undersökningar som syftar till att testa eller 

ge underlag för nya teorier (Oates, 2012). Detta är fördelaktigt i forskningen då den syftar till 

att undersöka implementationen av designprinciper och teorier inom en B2B-kontext samt ge 

underlag för fortsatt forskning inom området. 

 

En fallstudie karakteriseras således av ett större fokus på djupare förståelse än på 

övergripande kunskap, att forskningen i så stor utsträckning som möjligt bedrivs i en 

verklighetskontext och ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till komplexitet mellan faktorer 

och relationer. Slutligen används ett flertal källor och metoder för datainsamling.  

 

Utifrån vår forsknings syfte och frågeställning ansågs en förklarande fallstudie vara det 

optimala sättet att studera det valda fallet. Detta eftersom en förklarande fallstudie syftar till 

att skapa en detaljrik analys av ett specifikt fenomen och dess kontext samt att förklara och 

analysera varför företeelser sker och dess utfall (Oates, 2012). 

 

Vidare kan en fallstudie variera i hur den relaterar till tid. Fenomenet kan studeras utifrån vad 

som tidigare skett kring det, vad som händer i nutid eller vad som kommer hända. Vidare kan 

undersökningen studera företeelser kring fenomenet under en längre eller kortare tid (Oates, 

2012). Undersökningens data samlades in under en kortare period och studien är således att 

ses som ett exempel på vad Oates (2006) kallar en ”short-term study”. 
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Valet av forskningsstrategi har begränsat forskningens generaliserbarhet, detta eftersom det 

inte går att fastställa att fallet som studeras är representativt för e-handelsportaler inom B2B. 

Fallstudier har generellt kritiserats för att inte kunna generera tillräckligt generaliserbara 

resultat (Oates, 2012). Trots detta kan fallstudier utgöra en god grund för testning och 

utvärdering av teorier, vilket är en del av forskningens frågeställning.   

 

Enligt Oates (2006) är Design and Creation en strategi som fokuserar på att utveckla nya IT-

produkter, även kallade och hädanefter huvudsakligen refererade till som IT-artefakter. En 

artefakt kan spela olika roller i forskning med strategin Design and Creation. Artefakten kan 

vara forskningens huvudsakliga fokus, ett medel för någonting annat, eller en påtaglig 

slutprodukt för ett projekt där fokus har legat på utvecklingsprocessen (Oates, 2012). Då två 

IT-artefakter används i forskningen ser vi detta som ett inslag av Design and Creation i den 

övergripande fallstudien.  

 

Forskningen som presenteras i den här uppsatsen bygger på två IT-artefakter i form av två 

användargränssnitt. Den första artefakten, hädanefter refererad till som ”den ursprungliga 

artefakten”, är i bruk som gränssnitt för en e-handelsportal och får därför ses som en 

exemplifiering av ett fungerande system, i enlighet med Oates (2006). Portalen kategoriseras 

som en B2B och Company Centric. Artefakten redogörs för mer ingående i avsnitt 4.1. Den 

andra artefakten, ”den nya artefakten”, är den artefakt som utvecklades i samband med 

forskningen. Artefakten är en prototyp som syftar till att visa på hur gränssnittet i den 

ursprungliga artefakten skulle kunna utvecklas för att nå högre kvalitet inom användbarhet. 

Denna artefakt får närmast ses som det som Oates (2006) beskriver som en modell. Denna 

artefakt redogörs för mer ingående i avsnitt 5.1. 

3.2 Datainsamlingsmetodik 

Målet med datainsamlingen var att kunna utvinna resultat som på olika sätt klargör och 

beskriver den problematik som präglar informanternas användning av artefakterna. 

Tillämpningen av den kvalitativa forskningsmetodiken är därför att betraktas som relevant 

och fördelaktig för forskningens resultat (Diggins-Brown, 2011).  

 

För att lyckas med målet valde vi att utföra djupgående intervjuer i enlighet med en kvalitativ 

forskningsteknik. Vi genomförde intervjuerna med informanterna individuellt och använde 

oss av en semi-strukturerad grund för utformningen av intervjufrågorna. Detta innebär att 

intervjun följer ett antal övergripande teman och frågor men att intervjuinnehållet kan 

anpassas utefter samtalets naturliga gång. I den kvalitativa forskningsmetodiken ger också en 

semi-strukturerad intervju en större möjlighet för informanterna att uttrycka personliga 

skildringar. (Oates, 2012). 

 

Vi ansåg att frågeställningen krävde en större flexibilitet för datainsamlingen, då arbetet 

kontinuerligt behövde formas av den kunskap som genererades under intervjuerna. Det var 

därför nödvändigt att ha möjlighet till att ändra inslag i datainsamlingsprocessen under 

arbetets gång och detta var möjligt genom att tillämpa en kvalitativ forskningsmetodik 

(Diggins-Brown, 2011). 
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3.2.1 Intervjuer och informanter 

Intervjuer utgör forskningens huvudsakliga datainsamling och valdes bl.a. på grund av 

möjligheten att kontrollera att informanterna besatt den kunskap som efterfrågades, något som 

är svårare att garantera med exempelvis enkätundersökningar (Oates, 2012). 

 

I undersökningen utfördes intervjuer med individer som uppfyllde två krav: Det första att 

informanterna dagligen använder en eller flera webbportaler för e-handel i sitt arbete och det 

andra att dessa webbportaler var utformade för B2B. 

 

I undersökningen deltog sex individer varav fyra intervjuades vid två tillfällen och resterande 

vid ett tillfälle vardera, för totalt tio intervjuer. Ur gruppen informanter var tre individer 

nuvarande användare av den ursprungliga artefakten och de övriga tre arbetade vid separata 

organisationer och hade skilda arbetsuppgifter. Att hitta sex informanter som var lämpliga för 

undersökningen var tämligen svårt. De tre som vid intervjutillfällena redan var slutanvändare 

av den ursprungliga artefakten kunde kontaktas och bokas för intervju efter aktivt arbete och 

överläggning med företaget som tillhandahåller den ursprungliga artefakten. Övriga tre 

tillfrågades genom våra privata kontaktnät. Dess lämplighet för undersökningen säkerställdes 

bl.a. av arbetsområdet för den anställda. 

 

Alla informanter kontaktades personligen och blev informerade om att de skulle förbli 

anonyma i undersökningen. Slutligen erbjöds de möjligheten att dra tillbaka sin medverkan 

om de så skulle önska. 

 

Intervjuerna utfördes vid olika platser beroende på informantens roll och relation till den 

ursprungliga artefakten. Detta innebar i praktiken att de individer som i dagsläget använder 

artefakten intervjuades på sin arbetsplats. Dock skedde en intervju över telefon p.g.a. 

distansförhållanden. Det är också värt att tillägga att en av användarna av den ursprungliga 

artefakten var slutanvändare och hade därmed en annan relation både till artefakten och till 

organisationen som utvecklat den. 

 

För de informanter som inte var användare av den ursprungliga artefakten skedde intervjun på 

neutrala miljöer, som vi strävade skulle vara så neutrala som möjligt. Denna grupp 

informanter valdes efter en strävan att undvika en allt för homogen bas för datainsamling. 

Detta är inte gjort i syfte att framställa generaliserbara resultat, däremot syftar detta till att 

minimera risken som finns med partiskhet i homogena grupper. Därav existerar tydliga 

skillnader i gruppen gällande aspekter som teknisk kunskap, yrke, ålder, kön, utsträckning av 

användandet av e-handelsportaler avsedda för B2B m.m. 

3.2.2 Intervjuteknik 

Då forskningen som presenteras i den här uppsatsen syftar till att besvara frågeställningen 

med två IT-artefakter som verktyg, fann vi att det bästa sättet att utföra intervjuerna var vid 

två separata tillfällen. Nedan följer mer ingående beskrivningar för hur dessa två 

intervjutillfällen gick till. 
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Intervjutillfälle 1 

Det första intervjutillfället var upplagt i tre moment: en inledande delintervju, en introduktion 

för informanterna till den ursprungliga artefakten och en avslutande delintervju. 

 

Innan den inledande delintervjun kunde genomföras var det nödvändigt att redogöra vår 

position som forskare samt den institution och universitet vi representerar för informanten. 

 

Därefter introducerades syftet med undersökningen och att vi hade behov av att spela in 

intervjun för närmare analys vid senare tillfälle. Detta klargjordes för att erhålla informerat 

samtycke från deltagarna, vilket innebär att de måste vara medvetna om studiens syfte, 

eventuella risker och de fördelar som finns med att medverka i studien om det ska vara etiskt 

att bedriva forskningen (Etikprövningslagen 13-22 §§). I enlighet med principer om 

forskningsetik erbjöds inte heller någon finansiell eller annan kompensation för informantens 

deltagande i undersökningen. 

 

När vi fått informerat samtycke påbörjades den inledande delintervjun som syftade till att ge 

klarhet i vem informanten var, vad informanten jobbade med, hur informanten relaterar till 

begreppen e-handel och B2B, i vilken grad dessa berörs i arbetet och dennes generella 

förväntningar och tidigare erfarenheter av e-handelsportaler i B2B. Då den inledande 

delintervjun fullbordats introducerades informanterna för den ursprungliga artefakten. Detta 

skedde genom en introduktion innehållande ett scenario och en serie uppgifter, där 

informanterna agerade användare av artefakten. 

 

Genom studiebesök på en arbetsplats där den ursprungliga artefakten används fick vi en 

inblick och förståelse som utgjorde grunden för en introduktion med tillhörande uppgifter för 

den ursprungliga artefakten. Studiebesöket var således avgörande för att kunna utföra en väl 

underbyggd analys av den ursprungliga artefakten. Denna analys syftade till att framhäva 

centrala användbarhetsområden som det föreföll intervjuarbetet att vidare undersöka ur 

informanternas perspektiv. 

 

Introduktionen skapades för att ge informanterna en kontext och uppgifterna skapade en 

balans mellan mer avancerade och enklare uppgifter i artefakten. Detta då introduktionen 

syftade till att ge ett helhetsintryck av gränssnittet.  

 

I introduktionen hade informanten som mål att avklara de givna uppgifterna på egen hand 

men vid eventuella frågor var det möjligt att be om assistans från oss som forskare. Då 

informanten själv bestämde att denne inte längre kunde/ville fortsätta med en uppgift 

introducerades nästa. Detsamma gällde om vi som forskare bedömde att det inte längre fanns 

något empiriskt värde i att fortsätta. 

 

Då introduktionen genomförts inleddes den avslutande delintervjun. Under denna delintervju 

utvärderade informanterna gränssnittet vilket gav empiriskt underlag för jämförelse av de 

båda artefakterna samt gav relevant insikt för utvecklingen av den nya artefakten. 

 

 

Vid det första intervjutillfället deltog fem av totalt sex informanter. Varje intervjutillfälle tog 

ungefär 55 minuter, inklusive introduktion. Intervjutillfällena inföll under tre dagar under 
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forskningens första veckor. Mall med tillhörande frågor och teman för det första 

intervjutillfället finnes i uppsatsens bilagor. 

Intervjutillfälle 2 

Det andra intervjutillfället bestod av två moment: En introduktion för informanterna till den 

nya artefakten samt en uppföljande intervju. 

 

Då vi erhållit informerat samtycke från informanten inleddes introduktionen av den nya 

artefakten, med ett undantag. En av informanterna till detta intervjutillfälle hade som tidigare 

nämnt inte deltagit vid det första intervjutillfället. Med denne utfördes därför en inledande 

intervju, likt den som utfördes med de övriga informanterna vid det första intervjutillfället. 

 

Introduktionen som användes vid detta intervjutillfälle var byggd på samma sätt som det 

första, men uppgifterna var till detta intervjutillfälle något anpassade efter den nya artefakten. 

Detta då gränssnittet i den nya artefakten på många punkter skiljer sig från det i den 

ursprungliga artefakten. 

 

Precis som i introduktionen till den ursprungliga artefakten var målet att användarna skulle 

klara de givna uppgifterna på egen hand, men att de tillsammans med oss som forskare och 

intervjuare kunde välja att gå vidare om detta skulle visa sig vara omöjligt. 

 

Efter introduktionen av den nya artefakten följde intervjun. Likt den andra intervjun från det 

första intervjutillfället syftade denna intervju till att samla data för att besvara studiens 

forskningsfrågor. En markant skillnad mellan denna intervju och den tidigare var att denna 

även syftade till att klargöra skillnaderna mellan de båda artefakterna.  

 

Frågorna som ställdes siktade på att utvärdera gränssnittets användbarhet och 

användarupplevelse gentemot den ursprungliga artefakten. Om inte jämförelsen fanns 

representerad i frågan tillkom den ofta som en följdfråga. 

 

Vid det andra och därmed sista intervjutillfället deltog fem av totalt sex informanter. För fyra 

av dessa var detta den andra intervjun, för en var det den första. Varje intervjutillfälle tog 

ungefär 40 minuter, inklusive introduktion. Intervjutillfällena inföll under fyra dagar under 

forskningens sjunde vecka. Mall med tillhörande frågor och teman för det andra 

intervjutillfället finnes i uppsatsens bilagor. 

3.3 Metodik för dataanalys 

I linje med den kvalitativa forskningsmetoden användes i forskningen en kvalitativ 

dataanalys. Denna syftade i största möjliga mån till att abstrahera tankar, idéer och koncept 

utifrån de data som utvunnits från datainsamlingen. Då forskningen inte mäter användbarhet 

och användarupplevelser numeriskt utan istället syftar till att ge en detaljrik bild av fenomenet 

är denna metodik för dataanalys att föredra, menar Oates (2012). 

  

Kvalitativ dataanalys har inte en stark anknytning till väletablerade procedurer och teorier 

(Oates, 2012). Således har analysen av insamlad data framställts via ett set delmetoder för att 

enklare presentera de teman och mönster som finns i data för läsaren.  
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All data som samlats in preparerades och analyserades. Preparationen bestod av transkribering 

och indexering av alla ljudinspelningar vid intervjutillfällena. För att säkerställa att 

intervjuerna fanns tillgängliga gjordes även säkerhetskopior av dem. Utformningen av 

dokumenten som erhållits via datainsamlingen bedömdes redan vara redo för dataanalys. Den 

huvudsakliga grunden för analys av den nya artefakten utgjordes av det som Oates (2012) 

kallar för ”Theme analysis”. Denna metod för dataanalys kombinerades även med PACT för 

att analysera den ursprungliga artefakten.  

 

De delar av intervjun som ansågs vara relevanta för undersökningen kategoriserades m.h.a. ett 

induktivt förfarande. Med detta menas att data kategoriserades enligt teman som själva tagits 

upp av informanterna och/eller uppenbarar sig i läsningen av data (Oates, 2012). Grundidén 

med detta förhållningssätt är att låta data “yttra sig” till forskaren, d.v.s. att forskaren behåller 

ett öppet sinne för att hitta relevant information (Oates, 2012). De teman som framkom ur 

intervjumaterialet redogörs för i kapitel fyra respektive kapitel fem.  

 

3.4 Metodik för utveckling av den nya artefakten 

I detta avsnitt presenteras den systemutvecklingsmetod och det ramverk som ligger till grund 

för utvecklingen av den nya artefakten. 

3.4.1 PACT 

Den huvudsakliga anledningen till att använda PACT var ramverkets klara fokus på 

användarorienterad systemutveckling, något som enligt Benyon (2010) ger bättre möjligheter 

till användbara system med positiva upplevelser. 

 
En central komponent inom användarorienterad systemutveckling är förmågan att se 

sammanhanget runt den interaktiva produkten. Detta kan göras genom att analysera de 

människor, aktiviteter, kontexter och teknologier som utgör interaktionen. PACT är ett 

ramverk för design av interaktiva system som syftar till att göra detta (Benyon, 2010). 

 

Att analysera en designsituation med PACT innebär att man studerar en artefakts användare 

(People), aktiviteterna användarna kommer utföra (Activities), kontexten inom vilken 

aktiviteterna utförs (Contexts) samt teknologierna som möjliggör interaktion med artefakten 

(Technologies). Resultatet blir att man på ett effektivt sätt kan definiera omfånget för ett 

designproblem (Benyon, 2010). Frågeställningens utformning kräver ett ramverk med 

användaren i fokus, av den anledningen ansågs PACT vara adekvat för forskningen. 

 

Eftersom människor skiljer sig från varandra behövs det verktyg för att hantera dessa 

skillnader. Genom att kartlägga dessa och kategorisera dem kan man överkomma hinder som 

uppstår då användare interagerar med system. Dessa delas in i fyra kategorier: fysiska 

skillnader, psykologiska skillnader, sociala skillnader och mentala modeller. 
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Fysiska skillnader innefattar fysiska attribut som höjd, längd och människans fem sinnen. 

Psykologiska skillnader tar upp skillnader i områden som  bl.a. minneskapacitet, spatial 

förmåga och språkkunnighet. Mentala modeller behandlar människors erfarenheter av 

interaktion av system och fungerar som riktlinjer för hur användaren bör interagera med 

systemet.  Sociala skillnader tar upp de skillnader som existerar bland användare i form av 

olika mål för användning, bakomliggande faktorer till interaktionen med systemet, nivån av 

teknisk kunskap m.m. 

 

Aktiviteter är de olika uppgifter en användare utför/kommer utföra i det system som 

utvecklas. Dessa innefattar olika egenskaper som bör tas i beaktning i designprocessen. En 

aktivitet kan innebära en enkel uppgift såväl som en avancerad, den kan vara kortvarig eller 

pågå under en längre tid, utföras av en individ eller en grupp, etc (Benyon, 2010). Det är 

centralt att designern fokuserar på aktivitetens övergripande syfte. 

Utöver det listar Benyon (2010) fem kategorier för aspekter att beakta vid identifiering av 

aktiviteter i PACT: tidsmässiga aspekter, samarbete, komplexitet, säkerhetskritiska samt 

aspekter som rör innehållets natur. 

 

Aktiviteter sker inte i ett vakuum och därför bör dess kontext kartläggas. Inom PACT delas 

kontext upp i tre underkategorier: fysisk kontext, social kontext och organisatorisk kontext.  

Den fysiska kontexten behandlar den fysiska miljön som omger aktiviteten. Den sociala 

kontexten tar upp sociala normer som påverkar aktiviteten som t.ex. tillgång till hjälp och 

integritetsfrågor. Slutligen innefattar den organisatoriska kontexten den inverkan som 

organisationens ledning och arbetssätt har på systemet. 

 

Teknologier är de olika media som används vid design av interaktiva system. Vanligtvis 

består interaktiva system av hårdvara och mjukvara som kommunicerar och transformerar 

inputdata till outputdata (Benyon, 2010). Teknologier granskas därför med beaktning för om 

teknologin är en komponent inom hård- eller mjukvara. 

 

De aspekter hos en teknologi som granskas är huruvida teknologin syftar till att samla data 

från användare, visa upp data för användare, kommunicera med användare eller organisera det 

innehåll systemet har (Benyon, 2010). 

3.4.2 Scrum 

Forskningens frågeställning fokuserar på hur systemutvecklingsmetoder kan lyfta ett B2B-

system och för att uppnå detta krävs det kunskap om användarnas krav och förväntningar på 

artefakten. Således var det nödvändigt att applicera en systemutvecklingsmetod som på bästa 

sätt kunde bemöta kraven och förväntningarna. 

 

Genom att tillämpa en agil systemutvecklingsmetod är det möjligt att uppdatera dessa krav för 

varje iteration, för att på så sätt komma närmare en design som tillfredsställer användarna. Av 

denna anledning valdes Scrum som systemutvecklingsmetod. Vidare anses den vara beprövad 

och en majoritet av företag som arbetar agilt applicerar den i sin verksamhet (VersionOne, 

2011). 
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Scrum definieras som ”… ett ramverk som används för att utveckla och underhålla komplexa 

produkter” (Schwaber och Sutherland, 2013) och har därför traditionellt använts som en 

metodik för agil systemutveckling. 

 

Scrum består av olika grupper, kallade Scrum-teams, samt deras associerade roller, event, 

artefakter och regler (Schwaber & Sutherland, 2013). Tanken är att reglerna ska 

sammankoppla aktiviteterna, rollerna, artefakterna och styra deras samverkan. 

 

Ett Scrum-team består vanligtvis av tre enheter: en Scrum Master, ett utvecklingsteam och en 

Produktägare (Schwaber & Sutherland, 2013). 

 

Scrum Master är ansvarig för att Scrum är förstått och stadgat. Utvecklingsteamet är ensamma 

ansvariga för att leverera en förbättrad produkt redo för utgivning. Produktägaren är ansvarig 

för att maximera värdet hos produkten som utvecklas, samt värdet hos utvecklingsteamet 

(Schwaber & Sutherland, 2013). 

 

I centrum för Scrum ligger sprinten, en benämning som uttrycker en tidsram inom vilken ett 

antal påtagligt användbara förändringar av en produkt skall framtagas (Schwaber & 

Sutherland, 2013). Det är värt att nämna att då längden på sprinten är satt är den inte möjlig 

att justera. Sprinten består av fem moment: planering, dagliga scrum-möten, utveckling, 

utvärdering och återblick. Dessa förklaras nedan. 

Planering 

Planeringen syftar till att fastställa vad som kan levereras i förbättringar till den kommande 

sprinten. Arbetet som krävs för att uppnå dessa förbättringar bör också klargöras i detta 

moment (Schwaber & Sutherland, 2013). 

Dagliga Scrum-möten 

När sprinten initierats krävs det dagliga Scrum-möten. Dessa är tänkta att samordna teamets 

aktiviteter och skapa en plan för nästkommande dygn. I praktiken innebär det att tidigare 

arbete utvärderas gentemot sprintmålet och att det klargörs vad som kan förväntas göras innan 

nästa Scrum-möte (Schwaber & Sutherland, 2013). 

Utvärdering 

När sprinten är fullbordad inleds sprint-utvärderingen. Utvärderingen görs för att analysera 

förbättringen. Här finns möjlighet att förändra kravlistan, vilket man gör vid behov. Genom 

gemensam diskussion framkommer insikter om hur det är möjligt att skapa framtida 

förbättringar i en ny kravlista, som ligger till grund för kommande sprint (Schwaber & 

Sutherland, 2013). 

Återblick 

Sprint-återblicken är en möjlighet för Scrum-teamet att göra en form av självrannsakan och på 

så vis lägga en plan för förbättringar att stadga under nästa sprint. Återblicken har tre syften: 

- Att undersöka resultatet av den avslutade sprinten utifrån faktorerna människor, 

relationer, process och verktyg. 

- Identifiera och sortera de huvudsakliga element som blev lyckade under sprinten, samt 

undersöka potentiella förbättringar. 

- Skapa en plan för att implementera förbättringar för Scrum-teamets arbete. 
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Efter återblicken slutförts påbörjas nästa sprints planering i en iterativ process (Schwaber & 

Sutherland, 2013). 

 

I figuren nedan redovisas grafiskt hur arbetet har gått till i stora drag. 

 

 
 

Fig 3.1 Skiss för arbetsgång  
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4. Den ursprungliga artefakten 

I detta avsnitt presenteras såväl empirisk som analytisk data som framtagits för att kartlägga 

de problem som finns gällande användarupplevelse och användbarhet i den ursprungliga 

artefakten. Avsnittet inleds med en beskrivning av artefakten, vilket följs av de 

intervjuresultat som framtagits gällande den. Slutligen analyseras artefakten utifrån ramverket 

PACT, vilket gav underlag för utveckling av den nya artefakten genom Scrum. 

 

Visuella redogörelser för artefakten har begränsats genom censurering av känslig information. 

Större bilder finnes i uppsatsens bilagor.  

4.1 Beskrivning av den ursprungliga artefakten 

I detta avsnitt redogörs för den ursprungliga artefakten och dess aktörer, organisationen som 

skapat artefakten, samt artefaktens nyckelfunktioner. Det tillkommer även visuella 

redogörelser och förklaringar av flöden för nyckelfunktionalitet.  

4.1.1 Den ursprungliga artefakten och dess aktörer 

Den ursprungliga artefakten är en e-handelsportal avsedd för B2B där användare kan beställa 

IT-relaterade tjänster. Vid användning av artefakten kopplas en enhet av en organisation ihop 

med flera leverantörer. Artefakten innefattar således fyra huvudsakliga roller: användare, 

enhet, organisation och leverantör. 

 

En användare är alltid del av en enhet och en enhet har flera användare. En enhet är alltid del 

av organisationen som syftar till kunden för artefakten (se avsnitt 5.1.2). Mängden användare 

per enhet varierar markant men rör sig inom intervallet 1 till cirka 200. 

4.1.2 Företaget som skapat den ursprungliga artefakten 

Den ursprungliga artefakten är utvecklad och hålls i drift av ett medelstort, produktoberoende 

konsultbolag. Företaget har varit aktivt i över 25 år, har cirka 170 anställda och är verksamma 

internationellt. Som konsultbolag håller företaget en teknisk profil där man strävar efter att 

kunna erbjuda avancerade lösningar med teknik i framkant. 

 

För närvarande har företaget en stor kund med över 22 000 anställda. För denna kunds 

räkning har de utvecklat den ursprungliga artefakten och sköter nu driften av den.  

4.1.3 Nyckelfunktioner 

Avsnittet syftar till att förklara den ursprungliga artefaktens nyckelfunktioner.  

 

I artefakten ges användaren möjlighet till bl.a. registrering av MAC-adresser, återhämtning av 

lösenord till nätverk och rapporthantering. Vidare finns möjlighet att få information om 



19 

 

portalen, information kring reklamation samt versionshistorik. Utifrån information som 

utvunnits vid det tidigare nämnda studiebesöket har forskningen fokuserat på artefaktens två 

viktigaste funktioner: ”Beställning” och “Ändra åtkomst”. Funktionalitet och flöden för dessa 

funktioner förklaras mer ingående med visuella redogörelser nedan. 

Beställning 

De tjänster som går att beställa via den ursprungliga artefakten kommer ofta i form av 

abonnemang. Användarens enhet är abonnent och faktureras utefter beställning. Denna 

beställningsfunktion är således att betrakta som en av artefaktens nyckelfunktioner. Denna 

funktion kommer hädanefter att refereras till som Beställning. 

 

Beställning har en egen sida i artefakten. Hit navigerar användarna via en vertikal meny där 

Beställning är första alternativet. Då en användare utför en beställning behöver denna välja en 

artikel och specificera antalet (se fig 4.1). 

 

 
Fig 4.1 Första sidan för Beställning 

 

Användaren förs sedan vidare till en ny sida där denna uppmanas lämna information om sig 

själv och enheten. Denna information varierar beroende på den beställda artikeln. 

 

Är beställningen ämnad för hela enheten bes användaren specificera enhetens e-postadress, en 

e-postadress för avisering och en leveransadress i form av ett namn, en gatuadress, ett 

postnummer, en ort och eventuella kommentarer. Av dessa är det endast den information som 

finns i leveransadressen som är obligatorisk för användaren att ange (se fig 4.2). 
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Fig 4.2 Inmatning av uppgifter för enheten 

 

Är beställningen istället ämnad för en av enhetens användare bes den som beställer dessutom 

ange mer information om användaren, mer specifikt: förnamn, mellannamn, efternamn, titel, 

epost, adress, stad, telefon, mobilnummer, postnummer, fax, avdelning, kontor och eventuella 

kommentarer. 

 

Notera att dessa inte presenteras för användaren enligt ordningen ovan (se fig 4.3). 

 

 
Fig 4.3 Inmatning av uppgifter för en användare 
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Därefter krävs det att beställningen läggs till i kundkorgen. Kundkorgen är en separat vy som 

navigeras till via kundkorgsymbolen på sidan. När användaren nått kundkorgen krävs det att 

artikeln godkänns för att beställningen slutligen ska börja gälla. 

Ändra åtkomst 

En användare av den ursprungliga artefakten kan som tidigare nämnt handla i egenskap av sig 

själv eller som enheten. Detta innebär att många av de artiklar som beställs är ämnade för en 

enhet och inte för en specifik användare. Av den anledningen finns det funktionalitet för att en 

användare ska kunna få åtkomst till flera artiklar som hela enheten abonnerar på. 

 

Denna funktionalitet är central för artefakten och bygger på två viktiga komponenter:  

Ändra åtkomst och den Gemensamma IT-plattformen, hädanefter refererad till som GIP. 

Användarna behöver ha konton på plattformen för att kunna ta del av de artiklar som finns 

tillgängliga för deras enhet. 

 

Ändra åtkomst är en funktion där en användare med administratörsroll modifierar vem som 

har rätt att använda en artikel som enheten abonnerar på. Funktionen nås via en egen sida som 

gör det möjligt att förändra vilka artiklar en GIP-användare har tillgång till. 

 

För att nå sidan måste administratören först navigera via en övermeny och vidare till 

“Pågående abonnemang”, där samtliga abonnemang för enheten visas. Här genereras en lista 

över abonnemangen tillsammans med övergripande information. För att ändra en åtkomst 

krävs det att administratören listar de användare som har tillgång till abonnemanget. 

 

Därefter presenteras användarna som har tillgång till det valda abonnemanget. Här ges 

möjlighet att gå in på varje användare genom att trycka på “Detaljer”. Då det är gjort 

presenteras all information som finns lagrad om den valda användaren. 

 

Längst ner på sidan kan administratören navigera till “Ändra åtkomst”. När så gjorts 

presenteras en lista över de abonnemang den valda användaren har tillgång till. Genom att 

använda funktionaliteten på sidan kan administratören tilldela och ta ifrån åtkomst till 

specifika abonnemang för den valda användaren (se fig 4.4). 

 

 
Fig 4.4 Tilldela eller ta ifrån åtkomst 
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4.2 Intervjuresultat för den ursprungliga artefakten 

Nedan presenteras de data som insamlats under intervjun som utfördes för den ursprungliga 

artefakten. Dessa data presenteras selektivt för att underlätta förståelsen av resultaten och för 

att endast diskutera den information som är relevant i denna uppsats. 

 

Informationen har delats in efter fem teman: Erfarenhet av B2B och e-handel, Förväntningar, 

Reflektioner kring estetik och utseende, Generell bedömning av artefakten och Problem. 

Erfarenhet av Business-to-Business och E-handel 

Bland informanterna finns de som inte kunde redogöra för något av begreppen eller endast för 

ett av dem. Dock besatt majoriteten av informanter större kunskap i området och presenterade 

en tydlig och korrekt uppfattning av begreppen. 

 

Sammanfattningsvis visade intervjuresultaten på att informanterna uttryckte en missnöjdhet 

med deras tidigare erfarenheter av B2B e-handelsportaler. Dessa beskrivs som problematiska 

då de upplevs som otydliga, icke-intuitiva och framförallt komplicerade. 

 

Något som är värt att notera är att ingen av de intervjuade uttryckte någon positiv uppfattning 

om en B2B e-handelsportal. Undantaget till detta var när ett sådant system jämfördes med ett 

som uppfattades vara ännu sämre. Detta är i linje med Stewarts (2016) beskrivning av rådande 

användbarhet inom B2B.  

 

En informant beskriver sin erfarenhet nedan: 

 
Rent generellt så tror jag nog... alltså de allra flesta B2B-system, eller interna system, som man 

kommer i kontakt med brukar vara lite krångliga... att ta sig in i. Det är ganska mycket, så att man 

måste ha gjort något moment ett par gånger eller få det visat utav någon - det är... ingenting man 

intuitivt hittar och förstår alltid. 

 

Ur intervjuerna framgick tydligt att användandet av dessa artefakter framtagit känslor av 

irritation och frustration. På ett eller annat sätt jämförde nästintill samtliga informanter sina 

upplevelser med B2C-sidor, där dessa beskrivs som odiskutabelt överlägsna. Det framkom att 

informanterna har erfarit att B2B-system endast utvecklas tills det att funktionaliteten 

uppfyller kraven, därefter menar man att användarvänligheten har lämnats åt sidan. 

Förväntningar 

Det finns en förväntan hos informanterna att kunna ha tillförlitlighet för ett system i en B2B-

kontext och att kunna känna sig trygg i användandet. 

 

En informant om förväntningar på B2B e-handelsportaler: 

 
Det ska vara kraftigt förenklat och anpassat. Det här med end-user orienterat - även om det är en 

B2B-situation så är det ändå oftast en människa som sitter i andra änden och gör beställningen, 

eller köpet då. Jag förväntar mig hela tiden att det ska vara lika lätt som när man handlar privat. 

Det kommer jag fortsätta förvänta mig.  

 

Även förväntningar på användbarhetsaspekter är högt ställda. Informanterna förväntar sig att 

systemet ska omfamna en generell tydlighet. Övervägande ska data presenteras på ett tydligt 

och överskådligt sätt, gränssnittet ska bygga på en tydlig struktur och aktiviteters flöden ska 
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intuitivt vara tydliga. Systemen förväntas även ha en skarp navigering. Det ska vara enkelt att 

hitta vad man letar efter, det ska gå fort och det ska inte krävas överflödig interaktion för att 

göra så. 

 

Vidare ska portalen inte vara svårare att använda än en e-handelsportal avsedd för en B2C-

kontext, och dessutom bör den vara kraftigt förenklad och användaranpassad. 

Generell bedömning av artefakten 

Den sammantagna bedömningen av den ursprungliga artefakten var övervägande kritisk med 

några positiva inslag. De positiva egenskaperna kunde till största del tillskrivas den korta 

inlärningskurvan som uppfattades av informanterna. De allra flesta beskrev att de aktiviteter 

som utgjorde mest problematik kunde bemästras om de hade fått ytterligare ett par tillfällen 

att utföra dessa. Intervjuerna visade på nöjdhet med artefaktens beställningsfunktion som 

utmärkte sig som intuitiv, enkel att förstå och fullfölja. 

 

Något som ständigt återkom efter introduktionen av den ursprungliga artefakten var en 

uppfattning om att den generella kvalitén hos B2C-system inte på något sätt kunde ses i 

artefakten. En skara av de intervjuade menade på att artefakten inte bara underpresterade i 

relation till diverse B2C-system utan även mot en rad av lågt presterande B2B-system de 

erfarit. Många av de som introducerades till den ursprungliga artefakten menade på att dess 

konstruktion gynnade erfarna användare och således uteslöt dem. De informanter som visade 

på mest missnöje och hade längst introduktionstid uttryckte en explicit lättnad över att 

introduktionen var över. 

 

Sammanfattningsvis beskrevs artefakten bl.a. som rörig, ologisk, icke-intuitiv och långsam 

men med kort inlärningskurva. 

Reflektioner kring estetik och utseende 

Estetiken och utseendet av den ursprungliga artefakten gav upphov till en rad kritiserande 

uppfattningar av samma karaktär och kunde noteras i samtliga intervjuer. Estetiken beskrevs 

på många sätt som föråldrad, exempelvis beskrev en informant utseendet som “1990” och en 

annan som “gammal stordator-miljö”. Rent konkret pekades gränssnittet ut som platt och 

tråkigt. Faktorer som beskrevs bidra till detta var bl.a. typsnitt, färgschema, bilder och ikoner 

samt utformning av menystruktur. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att artefakten inte uppfattades som utseendemässigt 

tillfredställande.  

Problem 

Den ursprungliga artefakten underpresterade generellt mot informanternas förväntningar. Mer 

konkret uppgav informanterna missnöje gällande aspekter som rörde bland annat 

menystrukturen. Den upplevdes som oklar i att den misslyckades med att leverera en enkel 

navigering och inte klarade av att förmedla nyckelinnehåll i artefakten på ett intuitivt sätt. 

 

Vidare upplevdes hierarkin i menyn som ologisk och besynnerlig, informanterna kunde sällan 

hitta rätt alternativ vid första försöket. Detta ledde till att en majoritet av informanterna 

upplevde att det krävdes interaktion i onödigt stor utsträckning för att nå enkla mål i 

artefakten, exempelvis för att ändra en GIP-användares åtkomst till ett abonnemang. 
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Informanterna angav även att de känt en överläggande osäkerhet i användandet av artefakten. 

Då användarna utfört centrala aktiviteter gavs lite eller ingen kvittens. 

 

I utförandet av nyckelfunktionen Beställning uttryckte informanterna missnöje över mängden 

information de exponerades för. En användares kommentar av en del i aktiviteten: 

“… frustration i och med att... Ja ologiskt, det kändes som att man hade släppt fälten [för att 

ange information i vid Beställning] från ett bombplan. De låg ostrukturerat”. 

 

För aktiviteten Ändra åtkomst beskrev informanterna ett problem gällande avsaknad av 

information. Samtliga användare uttryckte att de hade önskat en mer lättillgänglig lista över 

enhetens användare. 

 

Generellt menade informanterna att artefakten genomsyrades av otydliga begrepp och ett 

tomrum av både användbarhet och tillfredsställande användarupplevelse.  

4.3 PACT-analys av den ursprungliga artefakten 

I detta avsnitt presenteras PACT-analysen, ett effektivt sätt att definiera omfånget för den 

ursprungliga artefaktens problemområden. Analysen utfördes på artefakten i sin helhet för att 

på så vis precisera förbättringsmöjligheter. 

4.3.1 People – den ursprungliga artefaktens användare 

Benyon (2010) lyfter fram fysiska, psykologiska och sociala skillnader hos användare i 

PACT. Denna analys tar enkom hänsyn till användarnas psykologiska skillnader då de övriga 

två är utanför forskningens tillämpningsområde. 

 

Att definiera den ursprungliga artefaktens användare är problematiskt då de varierar ansenligt. 

Användarna kan till en början delas upp i två grupper: slutanvändare och tjänstemän vid 

artefaktens servicefunktion. Den tekniska kunskapen hos dessa skiljer sig men är generellt 

stor, om än något mer omfattande hos den senare nämnda användargruppen. 

 

Slutanvändarna av artefakten har ofta någon form av teknisk roll i sin organisation, 

exempelvis IT-kontaktperson, och de erhåller därför en allmänt hög teknisk kompetens. Det 

finns emellertid undantag: om enheten inom vilka slutanvändarna ingår i är mindre till antalet 

ökar också risken för att en roll som IT-kontaktperson saknas. Slutanvändaren kan i de fallen 

sakna relevant utbildning och kunskap för att använda artefakten till fullo. 

 

Skillnaden i teknisk kunskap är den huvudsakliga observation som gjorts gällande skillnader 

mellan användare. 

4.3.2 Activities – aktiviteterna den ursprungliga artefaktens användare utför 

I den ursprungliga artefakten identifierades två aktiviteter som utmärker sig som 

problematiska för slutanvändaren: Beställning och Ändra åtkomst. Det är i huvudsak tre 

egenskaper som ligger till grund för problematiken i aktiviteterna. 
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Det första problemet är att antalet användare som krävs för att utföra en aktivitet i nuläget är 

för högt. Detta beror på att komplexiteten i aktiviteterna är för omfattande. Effekten av detta 

är att assistans i utförande av dessa aktiviteter blivit ett vanligt förekommande ärende för 

artefaktens supportfunktion. Då tjänstemännen på supportfunktionen också är att ses som 

användare krävs det därför flera användare för att utföra aktiviteten korrekt. Detta problem 

har identifierats i både Beställning och Ändra åtkomst. 

 

Det andra problemet är att användarna känner oro inför att göra misstag vid utförande av 

aktiviteten. Detta kan spåras till att informationen nödvändig för att utföra den uppfattas som 

otydlig. Såväl Ändra åtkomst som Beställning visar på denna problematik. 

 

Slutligen kan konstateras att användarna exponeras för en för stor mängd data vid utförande 

av aktiviteten Beställning. Detta bidrar ytterligare till den ovan nämnda osäkerheten hos 

användarna och skapar inte förutsättningar för dem att lyckas utföra aktiviteten utifrån 

kunskapen de besitter. 

 

Dessa tre egenskaper i synnerhet har tagits i beaktning vid utveckling av aktiviteterna 

Beställning och Ändra åtkomst i den nya artefakten. 

4.3.3 Contexts – kontexten inom vilken aktiviteterna utförs 

En aktivitet sker aldrig i ett vakuum, därför menar Benyon (2010) att det är viktigt att 

analysera aktiviteten i sin kontext. Benyon urskiljer tre nyckelkontexter, fysisk miljö, social 

kontext samt organisatorisk kontext som tillsammans utgör aktivitetens kontext i sin helhet. 

 

Utifrån denna undersöknings syfte och frågeställning anser vi dock att den organisatoriska 

kontexten är den som är relevant att fokusera på. Den organisatoriska kontexten karakteriseras 

av att den varierar avsevärt mellan organisationer (Benyon, 2010), nedan beskrivs därför hur 

denna kontext uttrycker sig för Beställning och Ändra åtkomst. 

 

Båda aktiviteterna karakteriseras av att de utförs inom en stor organisation. Detta gör att 

kontexten för användandet kan komma att variera starkt. Organisationen bedriver sin 

verksamhet i hela landet och har enheter som finns i såväl stadsmiljö som landsbygden. 

 

Implikationerna av dåligt utformade aktiviteter varierar därför, exempelvis har små enheter på 

landsbygden inte alltid tillgång till en IT-kontaktperson med relevant utbildning. 

Konsekvensen av detta blir att bristfälliga aktiviteter slår hårdare mot dessa enheter och i 

större utsträckning gör dem beroende av supportfunktionen, i jämförelse med sina motparter i 

stadsmiljö. 

4.3.4 Technologies - teknologin som möjliggör interaktion med artefakten 

Teknologier, den sista delen i ramverket, innefattar de media som möjliggör interaktion 

mellan användare och artefakt (Benyon, 2010). Dessa delas upp i kategorierna input, output, 

kommunikation och innehåll. 
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Input 

I kategorin input finns enheter som tillåter användaren att på ett säkert sätt ge en artefakt data 

och instruktioner. Den hårdvara som används för input vid användande av den ursprungliga 

artefakten är vanligen datormus och standardiserat QWERTY-tangentbord. Alternativt 

används en trackpad istället för datormus då användaren använder laptop men detta är inte 

vanligt förekommande. Den ursprungliga artefakten är inte anpassad för mobil teknologi. 

Input från en mobil enhet, så som ett tryckval på en touch-skärm, är således inte nödvändigt 

att ta hänsyn till. 

Output 

Teknologi för att visualisera något för användaren bygger huvudsakligen på tre perceptuella 

förmågor hos användaren: syn, hörsel och beröring (Benyon, 2010). Aktuellt för den 

ursprungliga artefakten är enbart syn, då artefakten inte ger användaren output i form av 

varken ljud eller beröring. Output från den ursprungliga artefakten visas vid användande på en 

display, antingen separat eller på en laptop, och i ett smalt format. 

Kommunikation 

PACT analyserar kommunikation mellan människor och enheter. Mycket i kategorin kretsar 

kring transport av data: hur snabbt den görs, om den görs trådlöst eller via kabel, etc. 

(Benyon, 2010). 

 

Relevant för analys av den ursprungliga artefakten i forskningen är den feedback som 

användaren får från artefakten. Datainsamlingen visar på att slutanvändare upplever den här 

kommunikationen som oklar, då den feedback som ges från artefakten emellanåt kan vara 

såväl diffus som otillräcklig. 

Innehåll 

Innehåll berör den data som finns i artefakten och formen den vidtar. Bra innehåll är exakt, 

uppdaterat, relevant och väl presenterat (Benyon, 2010). Datainsamlingen visar på att 

slutanvändarna av den ursprungliga artefakten i vissa fall upplever att data som presenteras i 

den ursprungliga artefakten är föråldrad. Vidare kan den upplevas som överflödig och 

irrelevant. 

 

Utifrån de första intervjuresultaten (avsnitt 4.2) samt PACT-analysen utvanns initialt ett set 

krav för den första iterationen i utvecklingen av den nya artefakten. 
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5. Den nya artefakten 

I detta avsnitt presenteras såväl empirisk som analytisk data som framtagits för att utvärdera 

användbarheten och användarupplevelsen för den nya artefakten. Avsnittet inleds med en 

kravspecifikation för den nya artefakten samt en djupare beskrivning och följs slutligen av 

resultat från de intervjuer som utfördes för artefakten. 

 

Visuella redogörelser för artefakten har begränsats genom censurering av känslig information. 

Större bilder finnes i uppsatsens bilagor.  

5.1 Beskrivning av den nya artefakten 

 5.1.1 Kravspecifikation för den nya artefakten 

De färdigställda kraven nedan syftade att lägga grunden för systemutvecklingsprocessen av 

den nya artefakten. För utvecklingsprocessen tillämpades som tidigare nämnt Scrum som 

genom iterativt arbete kontinuerligt kunde uppdatera kravlistan efter intervjuerna. Denna 

uppdaterade kravlista kunde på så sätt ge rätt förutsättningar för att utveckla den nya 

artefakten på ett användarcentrerat sätt, vilket bedömdes vara ytterst viktigt för att besvara 

forskningsfrågorna.  

 

Kravspecifikation: den nya artefakten 
  

Beställning Det ska vid utförande av aktivitet vara: 

 Mindre mängd information 
 Mer koncentrerad information 
 Tydligare presentation av information 
 Mindre interaktion för att slutföra beställning 
 Tydligare återkoppling vid aktivitet 
 Svårare att göra fel vid aktivitet 
  

Ändra åtkomst Det ska vid utförande av aktivitet vara: 

 Möjligt att ändra åtkomst för samtliga medlemmar i enheten 
 Tydligare presentation av medlemmar - lista av GIP-användare 
 Enklare val av medlem - sökfunktion 
 Tydligare återkoppling vid aktivitet 
 Mindre och enklare navigation för att ändra åtkomst 
  

Generellt Artefakten generellt behöver: 

 Modernare och mer estetiskt tilltalande gränssnitt 
 Enklare menystruktur 
 Mindre information 
 Mer koncentrerad och relevant information 
 Enklare navigering med mindre antal klick 
 Mer logiskt informationsflöde 

Tabell 5.1 Kravspecifikation 
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5.1.2 Nyckelfunktioner 

Nedan redogörs för den nya artefaktens gränssnitt genom beskrivning av dess 

nyckelfunktioner och kopplingar till Benyons (2010) designprinciper för användarorienterad 

systemutveckling. Det tillkommer visuella redogörelser och förklaringar av flöden för 

nyckelfunktionerna. 

Beställning 

Startsidan för den nya artefakten är “Tillgängliga beställningar”. Där kan användaren utföra 

beställningar på abonnemang eller produkter. De tillgängliga beställningarna visas upp genom 

en trädstruktur, d.v.s. att de delas upp i överkategorier beroende på typ av beställning. Dessa 

kategorier är drift-tjänster, GIP-konton och övrigt. 

 

När användaren klickat på en av överkategorierna presenteras de tillgängliga beställningarna i 

kategorin. Därefter kan användaren “öppna” en artikel för att fylla i nödvändig information 

(se fig 5.1). Beställningar konfirmeras genom ”Beställ”, varpå användaren hamnar i 

kundkorgen som återfinns i menyn som ikon. 

 

 
Fig 5.1 Inmatning av uppgifter för en användare 

 

Vid utveckling av funktionen Beställning togs i första hand hänsyn till de användarrelaterade 

problem som kommit fram vid PACT-analysen av den ursprungliga artefakten. Det främsta 

problemet med aktiviteten framkom vara den mängd data informanterna som användare 

exponerades för vid utförandet. I den nya artefakten ombeds användaren endast ange den 

information som är obligatorisk för aktiviteten, för att lösa denna problematik. 

 

De designprinciper som tillämpats vid utveckling av funktionen är främst de som syftar till att 

ge användarna en känsla av att ha kontroll över artefakten. Designen syftar till att göra det 

uppenbart hur de olika aktiviteterna i gränssnittet utförs. För att åstadkomma detta har 

avgörande val kring navigering gjorts, i enlighet med Benyons (2010) principer. Användaren 

behöver aldrig mer än tre klick för att utföra en beställning. Vidare sker all interaktion för att 
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slutföra en beställning på en sida och användaren skickas således inte vidare till olika sidor 

under aktivitetens utförande. 

 

Gällande kontroll framkom även från PACT-analysen att användarna inte upplevde att de fick 

önskvärd återkoppling från systemet, vilket leder till minskad uppfattning av kontroll 

(Benyon, 2010). Denna problematik har hanterats genom att artefakten alltid besvarar 

interaktion med en visuell händelse: klickar användaren på någonting besvarar artefakten med 

att exempelvis öppna en meny eller gå vidare till en annan vy. 

 

För att underlätta inlärning och vidare användning av artefakten har följdriktighet, 

igenkännbarhet och brukskvalitet hos gränssnittet eftersträvats, i enlighet med de principer 

som Benyon (2010) anger för ändamålet. Exempel på dessa kan ses i hur valet av färgschema, 

typsnitt, teckenstorlek och symboler gäller för hela artefakten. Brukskvalitet har främst 

eftersträvats med symboler i form av pilar och plustecken, dessa för att illustrera möjlighet till 

mer innehåll. 

 

Av PACT-analysen framgick att användarna inte alltid kände sig bekväma i användandet. Det 

fanns en underliggande oro av att göra fel. För att motarbeta detta har designval kring 

restriktioner för användande gjorts, en av två principer Benyon (2010) beskriver för att uppnå 

säkerhet i interaktiva system. Restriktioner omöjliggör felaktiga beställningar genom Pop up-

meddelanden till användaren, vilket även bör ses som ett exempel på den återkoppling 

artefakten ger användaren. 

 

Slutligen är funktionen i största möjliga mån utformad efter användaren gällande estetik. 

Principerna om stil och gemytlighet har eftersträvats i artefaktens design i helhet, där 

funktionen i fråga inte avsticker. Strävan efter gemytlighet syns möjligen tydligast i de 

felmeddelanden användaren ges då denna försöker utföra en beställning felaktigt. 

Ändra åtkomst 

Ändra åtkomst är en funktion där en administratör för artefakten modifierar vem som har rätt 

att använda en tjänst som enheten abonnerar på. Funktionen nås genom att navigera till 

undermenyn “Översikt” och vidare till ”Alla GIP-användare”. I denna vy presenteras alla 

enhetens medlemmar i en sökbar lista. Administratören har då möjlighet att utföra funktionen 

Ändra åtkomst på alla medlemmar eller för en enskild medlem (se fig 5.2). 

 

 

Vid utveckling av funktionen Ändra åtkomst i den nya artefakten var ett huvudsakligt fokus 

att applicera designprinciper för att uppnå en känsla av kontroll hos användaren, som i detta 

fall är en administratör. Intervjuer och PACT-analys visar på att informanter finner denna 

aktivitet problematisk då det krävs överflödig interaktion för att avklara den och användarna 

inte känner att de har full kontroll över vad som händer vid utförande. Principerna navigering, 

kontroll och återkoppling har därför legat i fokus. 
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Fig 5.2 Presentation av enhetens alla GIP-användare 

 

I den ursprungliga artefakten var det inte möjligt för användarna att enkelt få en lista över 

samtliga GIP-användare inom enheten. Detta resulterade i att det krävdes en stor mängd klick 

för att avklara aktiviteten. Att lösa denna problematik var det första steget då en klar majoritet 

av informanterna ville lösa aktiviteten på just det här sättet: genom att först välja användare 

och sedan ändra åtkomst för en mjukvara. Vidare var ett vanligt förekommande önskemål att 

kunna söka efter användare inom enheten, vilket också implementerades i syfte att ge 

användaren känsla av kontroll. 

 

Då administratören väljer att ändra åtkomst, antingen för en person eller för alla inom 

enheten, presenteras denne för en sökbar lista av artiklar som är möjliga att abonnera på. För 

att utöka/ta ifrån åtkomst markerar administratören knappen ON/OFF, detta i syfte att uppnå 

brukskvalitet i enlighet med Benyons (2010) principer. En knapp med endast två lägen ansågs 

vara det enklaste sättet att illustrera för användaren att en person antingen har eller saknar 

åtkomst till ett abonnemang. 

För att uppnå högsta möjliga tydlighet i återkoppling ändras läget i knappen direkt vid 

interaktion och en bekräftelse på vad som har gjorts visas även högst upp i listan av artiklar 

(se fig 5.3). 
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Fig 5.3 Ändring av åtkomst för en användare 

 

För att uppnå enkelt inlärande i ett system är synlighet en central princip (Benyon, 2010). 

Listorna över enhetens GIP-användare och de artiklar respektive GIP-användare abonnerar på 

syftade till att i större utsträckning än tidigare synliggöra systemet. Även principer för att 

anpassa systemet efter användaren har applicerats i form av följdriktighet och stil i enlighet 

med Benyon (2010). 

5.2 Intervjuresultat för den nya artefakten 

Nedan presenteras de data som insamlats under intervjun som utfördes för den nya artefakten. 

Dessa data presenteras selektivt för att underlätta förståelsen av resultaten och för att endast 

diskutera den information som är relevant i denna uppsats. 

 

Informationen från dessa intervjuer har delats in efter tre teman: Reflektioner kring estetik och 

utseende, Generell bedömning av artefakten och Problem. 

Generell bedömning av artefakten 

Samtliga användare uttryckte tillfredsställelse med förändringen av gränssnittet. Det 

sammantagna intrycket av detta beskrevs som en liknande upplevelse gentemot 

informanternas privata erfarenheter med B2C-sidor. Den nya artefakten bedömdes ha 
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förbättrat den ursprungliga i den mening att den ansågs ligga närmre den tillfredställande 

designen som utmärker e-handelsportaler inom B2C. 

 

Ett vanligt förekommande ämne var den upplevda snabbheten i artefakten. Specifika exempel 

på detta var aktiviteterna Beställning och Ändra åtkomst. Det rådde konsensus bland 

informanterna om att dessa var överlägsna de i den ursprungliga artefakten. Denna snabbhet 

resulterade i ett enklare utförande av uppgifterna och ingav en känsla av att ha större kontroll 

över sitt användande. En informant beskrev detta som: 

“Med det här gränssnittet kände jag att jag hade kunnat slutföra uppgifterna, i den förra hade 

jag behövt ringa supporten.” 

 

Sammanfattningsvis beskrev informanterna artefakten som självinstruerande och intuitiv, 

inlärningskurvan beskrevs som kort eller obefintlig. 

Reflektioner kring estetik och utseende 

Samtliga informanter beskrev utseendet som tidsenligt, exempelvis genom uttryck som “den 

är modern”, “den följer designstandarder”, “liknar dagens sidor” etc. 

 

Något som informanterna var extra tydliga med att framhäva var att utseendet inte upplevdes 

som stressande och detta kunde härledas till en rad faktorer som ett gynnsamt färgschema, en 

reduktion av mängden presenterad data och en logisk presentation av data. 

 

Utseendet uppfattades även fungera i en professionell arbetsmiljö då den karakteriserades av 

att vara tydlig, seriös och lättanvänd. Informanterna menade att centrala komponenter i 

artefakten tydliggjordes och fick mer utrymme som t.ex. att kundkorgen hamnade mer i fokus. 

Ur ett estetiskt perspektiv menade majoriteten av informanterna att sidan överträffade deras 

förväntningar. De gjorde även anknytningar mellan den nya artefakten och de positiva 

erfarenheter de haft med B2C-system för att slutligen påpeka liknande aspekter.  

Problem 

En majoritet av informanterna uttryckte svårigheter med navigering till artefaktens nedre 

meny. Denna skara användare misslyckades med att hitta hjälpinformation. De allra flesta 

uttryckte även att hjälpkategorin borde behållits inom den övre menystrukturen. 

 

En minoritet av användarna uttryckte att de fick för lite information på varje sida, startsidan i 

synnerhet. Dessa användare upplevde att det nya enklare gränssnittet misslyckades med att 

balansera rätt mängd information mellan sidorna. 

 

En fråga där i stort sett alla informanter var oense var gällande feedback från gränssnittet. Det 

fanns en spridning av åsikter som varierade från att beskriva feedbacken som mer än 

tillfredsställande till att önska en mycket tydligare form av feedback.   
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6. Utvärdering av intervjuresultat 

I detta avsnitt presenteras en analytisk utvärdering av intervjuresultaten, innehållande 

jämförelser mellan de båda artefakterna. Kapitlet är strukturerat efter de teman som valdes 

från intervjumaterialet, dessa har analyserats utifrån teorier och tidigare forskning. 

6.1. Erfarenheter av B2B 

Det kunde noteras en ojämn spridning i kunskap gällande begreppen B2B och e-handel bland 

informanterna. Konsekvent uppmärksammades också att detta medförde att deras definitioner 

av begreppen kunde skilja sig åt. 

 

Det noterades att de informanter med större ansvarstagande arbetsroller också hade tydligast 

begreppsdefinitioner. Utifrån det empiriska underlaget kunde det även dras paralleller till att 

detta skapade förutsättningar för denna grupp att redogöra för erfarenheter med tydligare 

koppling till forskningsfrågorna. 
 

Sammanfattningsvis representerade informanternas tidigare erfarenheter av B2B-system en 

konstant underprestation gentemot informanternas förväntningar gällande både användbarhet 

och användarupplevelsen. Orlikowski (2000) menar på att användares erfarenheter av en 

teknologi främst utgörs av betydelser och minnen. Erfarenheter påverkar sedan tillsammans 

med övning hur användare bildar färdigheter och kunskap kring användande av teknologin. 

Vidare påverkar erfarenheter användarnas antaganden och förväntningar på övrig teknologi 

inom samma område (Orlikowski, 2000). 

 

Som en lösning på den frustration och irritation som upplevdes med B2B-system redogjorde 

informanterna för en rad alternativa lösningar som används för att komma runt problemkällan. 

Exempel på detta var att förlita sig på erfarna kollegor som besitter en djupare förståelse för 

systemet eller att helt enkelt betrakta vissa system som defekta. För dessa system upphördes 

användandet för att lösa arbetsuppgifter. 
 

En direkt implikation av att användarna överger dessa system blir att de löser en given uppgift 

direkt via en supportfunktion. Detta ställer högre krav på supportfunktionen och förser 

dessutom inte alltid användarna med rätt verktyg för ett självständigt användande av systemet.  

Genom att användare förlitar sig på nyckelanvändare med större erfarenhet för hjälp, så 

skapas en risk för att dessa informella vägar för utbyte av information stängs, vid 

omstrukturering av organisationen eller då en nyckelperson byter tjänst.  

6.2 Förväntningar 

Förväntningar och antaganden på en artefakt är faktorer som spelar in i hur artefakten 

kommer upplevas av användaren (Orlikowski, 2000). I syfte att utvärdera 

användarupplevelsen för de båda artefakterna analyserades de förväntningar som ställs på e-

handelsportaler generellt. 
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Informanternas förväntningar på e-handelsportaler var generellt högt ställda, vilket framgick i 

olika förfaranden i det empiriska underlaget. Gemensamt för en majoritet av de intervjuade 

var förväntningar på en trygg, enkel och behaglig användarupplevelse likt deras generella 

erfarenheter av B2C-portaler. 

 

Dessa förväntningar sänktes inte inom en B2B-kontext trots tidigare nämnda negativa 

erfarenheter av B2B-system där informanterna uttryckt dessa som generellt oanvändbara och 

beskrivit dess kvalitet som vida underlägsen den i B2C-system. Detta sätts i kontrast mot 

Orlikowskis (2000) teori om att intellektuella och emotionella erfarenheter av artefakter i ett 

visst sammanhang, som e-handelsportaler avsedda för B2B, påverkar förväntningar på andra 

artefakter i samma kontext. 

 

Anledningen till dessa skeva förväntningar härleddes till att informanterna inte nödvändigtvis 

ser en B2B-portal endast i sin specifika kontext. Vid användande av dessa system görs inte 

kopplingar till tidigare erfarenheter av e-handel distinkt för B2B, utan även för B2C. Således 

jämförs systemen mot varandra inom den vidare kontexten för e-handelsportaler. Effekten av 

detta blir att förväntningarna på en e-handelsportal i B2B berörs av förväntningarna på och 

den goda användarupplevelsen av e-handelsportaler inom B2C. Dessa har lyckats designa 

minnesvärda, tillfredsställande, positiva och belönande gränssnitt i enlighet med UX design. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa erfarenheter stämmer väl överens med 

Benyons (2010) teorier om god användbarhet. De beskrivs som enkla att lära sig, väldigt 

tydliga och effektiva i sin utformning. Att återgå till användande efter avbrott beskrivs som 

hinderlöst och erfarenheten med portalerna präglas av få felaktigheter. 

 

Trygghet var ett ämne som stundtals togs upp då de intervjuade beskrev deras tidigare 

erfarenheter med B2B-system. Av förväntningarna förefaller trygghet vara generellt viktigt i 

dessa system men särskilt viktigt blir det då man som användare handlar å företagets vägnar, 

så som i en e-handelsportal. Därför ställs höga förväntningar på att systemet ska få 

informanten att känna sig trygg i användandet, exempelvis genom att användaren ges 

feedback på vilka processer som slutförts och att användaren hindras från att göra fel. 

6.3 Problem  

Utifrån det empiriska underlaget kunde det initialt konstateras att en positiv aspekt av den 

ursprungliga artefakten var den korta inlärningskurva flertalet användare upplevde. Detta 

problematiserades dock då användarna introducerades för den nya artefakten, vars 

inlärningskurva upplevdes som betydligt kortare. 

 

Vidare föreföll det som att det mer intuitiva gränssnittet i den nya artefakten påminde 

informanterna om de självinstruerande B2C-system de använt, vilket vände den positiva 

aspekten som var en kort inlärningskurva till en negativ aspekt för den ursprungliga 

artefakten. Benyon (2010) beskriver denna relation mellan inlärningskurva och användbarhet 

som en grundpelare i skapandet av ett system med hög användbarhet. 
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Det noterades att det rådde en konflikt i balansen mellan bristande och överflödig information 

hos de båda artefakterna. Detta grundas i en avvägning gällande mängden av information som 

presenteras i artefakternas gränssnitt. Å ena sidan bör användaren förses med tillräcklig 

information för att kunna utföra en önskad uppgift, å andra sidan bör det undvikas att 

presentera överflödig information vilket istället försvårar fullföljandet av uppgiften (Stewart, 

2016). Detta var något den nya artefakten delvis misslyckades med, då en del informanter 

upplevde en bristfällig informations-mängd vid utförande av specifika uppgifter. 

6.4 Estetik   

Tillfredställelsen av den nya artefaktens estetik och utseende kan främst härledas till 

att artefaktens gränssnitt uppfattades som rymligt, överskådligt och estetiskt tilltalande. 

 

Förutom att ett estetiskt tillfredställande gränssnitt behagar användaren ser vi också att detta 

har varit avgörande för helhetsbedömningen av den nya artefakten. Av de förändringar i 

gränssnittet som informanterna fick ta del av står den estetiska för den mest omfattande. Detta 

i enlighet med de många studier som visar på hur estetiken hos ett system påverkar den 

uppfattade användbarheten. Dessa konkluderar att det råder en positiv korrelation mellan 

uppfattad attraktivitet och uppfattad användbarhet (Sonderegger & Sauer, 2009). 

6.5 Generell bedömning   

Informanterna drog sällan specifika jämförelser direkt kopplade till användbarhetsrelaterade 

funktioner även om det sedan visade sig att dessa haft stor inverkan på användbarheten, 

istället valde de att beskriva helhetsintrycket som präglat deras användarupplevelse. 

 

Den centrala kritik som fördes mot den ursprungliga artefakten handlade om hur olika hinder 

inte gjort det möjligt för användarna att interagera med artefakten på ett naturligt och 

uppslukande sätt, vilket är avgörande för användarupplevelsen (Benyon, 2010). 

Förbättringarna kring detta blev också styrkan i den nya artefakten. 

 

Utöver specifika förbättringar gällande användbarhet påpekade informanterna en nöjdhet med 

artefakten som grundades på mindre hinder i användandet och således en mer 

sammanhängande och komplett användarupplevelse. Användarupplevelsen bröts sedan ner i 

mindre beståndsdelar för att kunna förstå vilka användbarhetsfrågor som var relevanta. 

 

Informanternas tillfredställelse med användbarhetsförändringen påvisad i den nya artefakten 

kunde preciseras till en grupp faktorer: intuitivitet, logisk utformning, tydlighet i funktioners 

syfte, lämplig mängd information i vyer. 

 

Sammantaget kunde det noteras att dessa mynnade ut i två nyckelfaktorer: enkelhet och 

snabbhet. Det kunde identifieras ett mönster av att informanterna kontinuerligt underströk 

dessa faktorer i sina svar (utöver ramen för intervjufrågorna). Dessutom nämndes explicit 

den korta tiden det krävdes att fullfölja introduktionen och den uppfattade enkelheten i 

systemet. 
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Snabbhet och enkelhet möjliggör även för en interaktion som präglas av effectiveness, 

efficiency och satisfaction. Enkelheten i artefakten tydliggör för användaren vilka funktioner 

som är korrekta för den givna uppgiften. Snabbheten skapar effektivitet och optimerar 

utförandet av uppgiften och tillsammans skapar dessa således nöjdhet hos användaren. Den 

förbättring i användbarhet som uppmärksammades av informanterna kan således konfirmeras 

utifrån dessa parametrar i linje med ISO:s definition av begreppet användbarhet. 
 

Snabbheten och effektiviteten gav upphov till att informanterna uppmärksammade och 

underströk vikten av dessa faktorer. Detta anses bero på att snabbhet och enkelhet vanligtvis 

är, förutom egenskaper som användare värderar högt, faktorer som har en mycket större 

påverkan för användaren inom en arbetskontext jämfört med en privat sådan. ISO:s definition 

av användbarhet redogör för vikten av att designa för just en specifik kontext när man strävar 

efter att designa med hög användbarhet. 
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7. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel dras initialt de slutsatser som forskningen kommit fram till. Därpå följer en 

diskussion kring resultaten av forskningen och dess tillvägagångssätt. Slutligen diskuteras 

möjligheter till framtida forskning. 

7.1 Slutsats 

Den första frågan som forskningen syftade till att besvara var: 

 

- Vilka problem finns gällande användarupplevelse och användbarhet bland 

e-handelsportaler avsedda för B2B?  

 

Denna frågeställning behandlades främst genom det intervjumaterial som framtogs i samband 

med den ursprungliga artefakten samt den analys som utfördes på materialet. Utifrån detta 

dras följande slutsatser. 

 

E-handelsportaler avsedda för B2B karakteriseras av problem inom en rad användbarhets-

områden vilket även observerades i den ursprungliga artefakten. Artefakten karakteriserades 

av problemområden inom presentation och förmedling av information i systemets gränssnitt. 

Detta är påtagligt i hur systemet tenderar att exponera användarna för ett överflöd av 

information som dessutom sällan är relevant för dem. Detta överflöd innebär dock inte alltid 

att användarna har tillgång till nödvändig information för att på ett korrekt sätt utföra vanliga 

uppgifter. Dessutom karakteriseras kommunikationen i systemet av en otillräcklig nivå av 

återkoppling vid interaktion. Under intervjuerna uttryckte ingen av de intervjuade någon 

positiv attityd till användandet av en e-handelsportal avsedd för B2B, om det inte var i 

jämförelse med ett ännu sämre sådant system. 

 

Vidare överensstämmer inte informationsflödet i gränssnittet med det som av användarna 

anses vara en logisk utformning av hur information bör struktureras. En grundläggande 

princip i ISO:s definition av användbarhet beskriver vikten av att designa system som på ett 

effektivt sätt möjliggör användande som skapar nöjdhet. Denna utformning av 

informationsflöden skapar hinder för att uppnå detta. 

 

Studien konkluderar att den ursprungliga artefakten präglas av en bristande 

användarupplevelse. Användandet av systemet kan sammanfattas som besvärligt och 

upplevelsen karakteriseras som icke-tillfredsställande, negativ och frustrerande. Detta står i 

kontrast till en upplevelse som är minnesvärd, tillfredsställande, positiv och belönande, d.v.s. 

målen med upplevelsedesign. Den ursprungliga artefakten präglas av en föråldrad och därmed 

oattraktiv design, vilket motverkar en positiv användarupplevelse.   

 

Upplevelsedesign bör tillgodose användarens behov oavsett erfarenhet. Studien visar 

emellertid att användarupplevelsen av den ursprungliga artefakten i många fall endast syftade 

till att tillgodose behoven hos erfarna användare, vilket även är problematiskt ur ett 

användbarhetsperspektiv då inlärningen av systemet försvåras. 
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En faktor som hindrade användarna i fallstudien från en positiv upplevelse med e-

handelsportaler inom B2B föreföll vara en oro för att göra misstag vid användande. 

Denna oro antas vara mer påtaglig för e-handelsportaler inom B2B än B2C, då B2B oftast 

används inom en arbetskontext. De misstag som kan ske i användande ansåg användarna vara 

mer kostsamma än om de skett privat. 

 

Den andra frågeställningen som forskningen syftade till att besvara var: 

 

- På vilket sätt kan systemutvecklingsmetoder, ramverk och designprinciper lyfta 

användarupplevelsen och användbarheten i en e-handelsportal avsedd för B2B? 

 

Denna frågeställning besvaras främst med utvecklingen av den nya artefakten, 

intervjumaterialet som framtogs med artefakten som utgångspunkt samt analysen av 

materialet. Den systemutvecklingsmetod som användes var Scrum, det ramverk som låg till 

grund för utvecklingen var PACT och de principer som applicerades var Benyons 12 

designprinciper. Utifrån detta dras följande slutsatser. 

 

Studien har påvisat att det i vidareutvecklingen av den ursprungliga artefakten har varit 

fördelaktigt att applicera ett ramverk med fokus på användarorienterad analys tillsammans 

med en agil systemutvecklingsmetod i form av Scrum. I utvecklingsprocessen gav Scrum 

möjlighet att komma närmare användarna och deras verkliga krav genom ett iterativt arbete, 

vilket anses vara en avgörande anledning till varför informanterna uttryckte  nöjdhet med 

användning av den nya artefakten. Utöver detta applicerades även en uppsättning 

användarorienterade designprinciper, vilket tillsammans med det valda ramverket och Scrum 

resulterade i ett påtagligt lyft av både användbarhet och användarupplevelse för e-

handelsportalen. 

 

Studien har påvisat den fundamentala betydelsen av tydligt användarfokus genom hela 

utvecklingsprocessen av den nya artefakten. Detta uppenbarar sig i det tomrum av 

användbarhets- och upplevelsedesign som identifierats för den ursprungliga artefakten. 

Tomrummet skapar utrymme för stora förbättringsmöjligheter som vi menar kunde åtgärdas 

relativt enkelt. Detta då studien påvisade stora förbättringar i användbarhet och 

användarupplevelsen av den nya artefakten, utan att skapa en specifik teori för 

gränssnittsdesign inom e-handelsportaler för en B2B-kontext. De teorier, ramverk och 

principer som tillämpades var generellt beprövade inom användbarhetsområdet samt inom 

B2C, dock inte specifikt inom B2B. Trots detta kunde de ändå ligga till grund för ett markant 

lyft av användbarhet och användarupplevelse under studiens begränsade tidsperiod. 

7.2 Diskussion 

Inledningsvis anser vi att det är värt att påminna om att studiens syfte inte är att producera 

generaliserbara resultat. Studiens forskningsbidrag ämnar istället till att ge en inblick i 

området och på så sätt kunna vara av nytta för såväl forskare som kan använda studien för att 

vidareutveckla forskningsområdet, som organisationer i behov av forskningsunderlag för 

förbättring av användbarhet och användarupplevelse i designandet av gränssnitt för e-

handelsportaler inom B2B. 
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Forskningens frågeställningar syftade till att kartlägga problemområden gällande 

användarupplevelse och användbarhet bland e-handelsportaler avsedda för B2B samt 

redogöra för hur dessa aspekter kan lyftas med hjälp av systemutvecklingsmetoder, ramverk 

och designprinciper. Det resultat som studien framtagit är grundat på en kvalitativ fallstudie, 

vilket medför att vi inte med säkerhet kan säga att de problemområden som identifierats 

existerar i e-handelsportaler inom B2B generellt. Vidare kan vi inte garantera att den 

systemutvecklingsmetod, det ramverk och de designprinciper som använts under studien 

skulle ha samma effekt för andra e-handelsportaler inom B2B. 

 

För att uppnå en generaliserbar studie hade forskningen behövt utföras med en kvantitativ 

metodik för datainsamling och innefatta ett större omfång av informanter. Det hade även 

gynnat studien om intervjuerna hade utförts med områdesexperter. Studien utfördes med en 

artefakt som grund, vilket till största del kan tillskrivas den begränsade tidsperioden för 

forskningen och det är en anledning till att studien inte är att ses som induktiv. Dessutom kan 

den ursprungliga artefaktens lämplighet för studien ifrågasättas då informanter beskrev den 

som sämre än de e-handelsportaler för B2B de använder i arbetslivet. De betydande 

förbättringar i användbarhet och användarupplevelse som konstaterades för artefakten är av 

den anledningen inte garanterade för andra e-handelsportaler inom B2B. 

 

Fortsättningsvis kan den teori och tidigare forskning som studien tillämpade diskuteras. De 

riktlinjer som Orlikowski (2000) framtagit fungerar väl för att spåra anledningar till 

användarupplevelser vid införande av ny teknik, däremot är teorin inte direkt anpassad för  

e-handel eller B2B. Detsamma kan sägas om ramverket PACT som användes för att analysera 

den ursprungliga artefakten, då inte heller denna teori är utformad specifikt för e-

handelsportaler inom B2B.    

 

Ett problem med designprinciperna som låg till grund för utvecklingen av den nya artefakten 

belystes genom att informanterna hade svårt att navigera till funktioner som följt 

designprinciperna men inte följde de designstandarder som vi noterade fanns inom e-

handelsportaler för B2C.  Vi menar att detta är ett exempel på  konsekvensen av att applicera 

en teori som är allt för generisk. Dessa designprinciper är grundade på ett flertal teorier inom 

användbarhetsområdet. Dessa teorier skiljer sig mellan varandra gällande abstraktionsnivå 

vilket Benyon (2010) syftade att jämna ut när han utformade sin teori. Sammansättningen av 

teorierna kan således vara problematisk då den inte nödvändigtvis utgör en förbättrad 

teoretisk grund.  

 

Under litteratursökningen fann vi att Nielsen Norman Group står för en stor del av den 

forskning som bedrivits inom studiens område. Vidare kunde det noteras att denna forskning 

även låg till grund för nyare studier inom området. Nielsen Norman Group är ett konsultbolag 

som onekligen drivs att ett ekonomiskt vinstintresse och vi ser därför ett behov av större 

spridning bland de som utför forskning inom användbarhetsområdet för e-handelsportaler 

inom B2B.  
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7.3 Framtida forskning 

Denna studie ger en inblick i hur förbättring av användbarhet och användarupplevelse 

praktiskt kan uppnås för e-handelsportaler inom en B2B-kontext och presenterar en 

uppsättning problemområden för dessa aspekter. Det finns emellertid ett behov av 

generaliserbar forskning i området. Vidare finns även ett behov av fler fallstudier av liknande 

karaktär för att berika forskningsområdet som i nuläget domineras av Nielsen Norman Groups 

forskning och arbete. 

 

Även om studien visar på att det finns en koppling mellan B2B och B2C som påverkar  

användarupplevelsen finns det potentiellt värde i att vidare undersöka precis hur denna 

koppling ser ut och vilka implikationer den har för användbarhet och användarupplevelse. 
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9. Bilagor 

9.1 Skärdumpar för den ursprungliga artefakten 

9.1.1 Första sidan för Beställning 
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9.1.2 Inmatning av uppgifter för enheten  
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9.1.3 Inmatning av uppgifter för en användare 
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9.1.4 Tilldela eller ta ifrån åtkomst  
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9.2 Skärmdumpar för den nya artefakten 

9.2.1 Startsida för den nya artefakten 
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9.2.2 Inmatning av uppgifter för en användare 
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9.2.3 Presentation av enhetens alla GIP-användare  
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9.2.4 Ändring av åtkomst för en användare  
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9.3 Intervjumallar  

9.3.1 Första intervjun 

Vi är studenter från institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet och den här 

intervjun är en del av vår datainsamling för vårt examensarbete. Vår uppsats syftar till att undersöka 

användbarheten och användarupplevelsen i ett gränssnitt för en e-handelsportal inom en Business-

to-Business-kontext. 

Intervjun syftar till att fånga kvalitativ data, vilket för dig som intervjuobjekt innebär att frågorna du 

kommer få inte kommer ha något korrekt svar och kommer vara öppna. 

Du är vald att delta här eftersom vi har förstått det som att du i ditt arbete använder mjukvara 

avsedd för Business-to-Business. 

Innan vi börjar intervjun vill vi bara säga att du får dra dig ur när som helst om du skulle vilja det och 

att du i slutändan kommer vara helt anonym. Slutligen behöver vi ditt godkännande att du är med i 

undersökningen. 

Frågor innan introduktion av den ursprungliga artefakten 

 Vad jobbar du med? 

 Hur skulle du definiera begreppen Business-to-Business och e-handel personligen? 

 Hur har du kommit i kontakt med e-handelsportaler tidigare? 

 Hur har du använt dessa i en Business-to-Business-kontext? 

 Hur skulle du spontant beskriva kvalitén hos sådana här system som du kommit i kontakt 

med tidigare? Motivera. 

 Är det någonting du tänker på då du använder de här systemen och i så fall: är det viktigt för 

dig? 

 Vad förväntar du dig från ett sådant här system? 

 Vad förväntar du dig inte från ett sådant här system i jämförelse med andra system? 

 Hur hanterar du problem med sådana här system? Vem vänder du dig till för hjälp? 

Frågor efter introduktion av den ursprungliga artefakten 

 Hur tycker du att systemet levde upp till dina förväntningar? 

 Hur skulle du beskriva din erfarenhet med systemet? 

 Hur känner du kring gränssnittets design? 

 Vad ger den här designen för intryck? 

 Tycker du att sidan var tydlig? 

 Vad var svårast? 

 Vad var lättast? 

 Var det någonting mer du tänkte på då du använde systemet? 
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9.3.2 Andra intervjun 

Idag ska du kortfattat få använda och lätt bekanta dig med en prototyp som vi har utvecklat. 

Prototypen syftar till att visa på hur ett gränssnitt för den här portalen skulle kunna se ut. Det vi har 

valt att implementera i prototypen är nyckelfunktioner - sådana funktioner som vi har förstått är 

typiska vid användning av beställningsportalen. 

Du bör vara medveten om att prototypen har vissa begränsningar. All funktionalitet är inte byggd då 

detta är en prototyp och vissa sidor kan du inte gå till. Bra att veta just för dig är att: 

 I kundkorgen kan du inte godkänna eller ta bort en beställning. Då en beställning ligger i 

kundkorgen är den att betraktas som beställd. 

 Då du ändrar åtkomst har du två val: ändra för en eller alla användare. 

Framför dig har du information och uppgifter att utföra i prototypen. Dessa utförs för att du ska få 

ett helhetsintryck av sidan och designen av gränssnittet. 

Innan vi börjar intervjun vill vi bara säga att du får dra dig ur när som helst om du skulle vilja det och 

att du i slutändan kommer vara helt anonym. Slutligen behöver vi ditt godkännande att du är med i 

undersökningen. 

Frågor efter introduktion av den nya artefakten: 

 När du tittar på sidan: Vad ger den för intryck? 

 Är den estetiskt tilltalande? 

 Känns den som någonting du intuitivt skulle vilja använda? 

 Hur känner du för sidan ur ett professionellt perspektiv? Skulle du kunna tänka dig att arbeta 

med det här gränssnittet? 

 Hur känner du kring gränssnittets design? 

 Vad ger den här designen för intryck? 

 Hur tycker du att systemet levde upp till dina förväntningar? 

 Hur skulle du beskriva din erfarenhet med systemet? 

 Tycker du att sidan var tydlig? 

 Vad tyckte du om menystrukturen? 

 Vad tyckte du om att lagra informationen i dropdown-listor? I kontrast till öppna listor med 

paginering. 

 Vad var svårast? 

 Vad var lättast? 

 Vad var bäst? 

 Vad var sämst? 

 Hur upplever du designen av gränssnittet i relation till de gränssnitt du använder för att 

handla privat?   

 Känner du att du hann lära dig använda gränssnittet? 

 Största skillnaderna kontra det andra gränssnittet? 

 Var det någonting mer du tänkte på då du använde systemet? 


