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Sammanfattning 

 
Ett företag som inte finns på internet kommer inte att överleva och kommer att gå i konkurs.                 
(Bergström, 2003) Syftet med denna studie är att skapa en webbportal för en livsmedelsaffär              
som använder ett community som stöd för att få livsmedelsaffären att överleva. Det finns ett               
antal problem som måste lösas när det gäller kommunikationen mellan kunderna och            
livsmedelsaffärer. Med hjälp av ett Agilt arbete sätt ska det skapas en webbportal till en               
livsmedelsaffär. Där tidigare studier och teorier är ett underlag som ska visa vägen till ett               
användbart designförslag på en webbportal som ska stödja andra verksamheter. (Sundström,           
2005) Kvalitativa metoden användes för att ta fram de kraven som behövdes för att göra den                
webbportal användbar för att få företaget att överleva. Det ska tas fram en kravspecifikation,              
med hjälp av det skapades ett designförslag med hjälp av ett CMS verktyg. För att säkerställa                
att webbportalen kommer att fungera gjordes det två användare tester för slutligen få en              
webbportal. (Molich, R. 2002) 
 
 
  
  

 



 

Abstrakt 
 
A company that does not exist on the Internet will not survive and will lose its current 
customers. (Bergstrom, 2003) The purpose of this study is to create a website for a foodstore 
that uses a community to support the food business to survive. There are a number of 
problems to be solved in terms of communication between the customers and the supermarket 
Årstaberg life. Using an agile manner, the work created a web portal to Årstaberg livs. Where 
previous studies and theories is a basis to show the way to a useful design suggestions of a 
web portal to support other activities. (Sundstrom, 2005) Qualitative method was used to 
develop the requirements needed to make the web portal useful. There will be developed a 
specification, using the creation of a design proposals using a CMS tool. To ensure that the 
web portal will be made that two users tests to finally get a web portal. (Molich, R. 2002) 
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1. Introduktion  
 
I detta kapitel beskrivs en bakgrund till det ämne som uppsatsen handlar om, att skapa en 
webbportal som presenterar en mindre livsmedelsaffär. Introduktionen behandlar tidigare 
forskning som resulterar ut i problembeskrivning, syfte och forskningsfråga samt 
avgränsningar för rapporten.  
 
 
1.1 Inledning  
 
Jag har under flera månader varit i kontakt med en livsmedelsbutik som ligger i Årstaberg i 
Södra Stockholm. Anledningen till varför jag just valde detta företag var främst för att jag 
hade jobbat där tidigare men även för att jag är en befintlig kund just nu. Syftet med att 
kontakta detta företag var för att företaget under en längre period hade funderat på att 
implementera en webbsida, men hade dock inte genomfört det ännu. Detta ledde till att jag 
kontaktade ägaren och frågade om han var intresserad av att skapa en webbportal . Ägaren var 
väldigt positiv till förslaget, då kom vi överens om att jag skulle komma med ett förslag på en 
webbportal som ska presentera företaget Årstaberg livs. 
 
Mindre livsmedelsaffärer har inte förmågan för kunna överleva utan den digital 
kommunikation i dagens samhälle. En digital kommunikation hjälper verksamheter och 
företag att kommunicera med både intressenter och kunder vilket betyder att detta leder till att 
man stärker sitt varumärke. (Sturmark & Brandén, 2001) 
 
Internet är ett stort nätverk som är ihopsatta av ett obeskrivligt många mindre nätverk och 
servrar runt om i hela världen. (Ansell, 2011) Internet har många tillämpningsområden som vi 
ständigt kommer i kontakt med. Det erbjuds många tjänster och man kan bland annat besöka 
webbsidor för att bland annat ta del av information, kommunicera via e-post och handla på 
olika webbutiker. (Ansell, 2011) Internet skapar helt enkelt kontakt mellan människor, länder 
och världsdelar. (Bergström, 2003) Eftersom det har skett enorma förbättringar inom 
datavetenskapen, så har företag utnyttjat detta klokt genom att utveckla datoranvändandet 
inom företag. Internettjänster i dagens samhälle vill användas av företagare för att 
marknadsföra sig bland kunder. (Ansell, 2011) Idag används digitala marknadsföringsmetoder 
överallt i världen för att skapa de bästa förutsättningar för respektive verksamhet. Internet är 
ny teknik som har många fördelar som till exempel hög selektivitet, låga kostnader och 
interaktiv kapacitet. (Kotler & Parment, 2012) 
  
Internet Marknadsföringens betydelse beror på de produkter och tjänster företaget erbjuder 
samt köpbeteendet hos målgruppen man vill nå till. (Lindgren & Johansson, 2008) 
Att internet förändrar företagandet, gör det viktigt att man använder sig av en webbportal. 
(Bergström, 2003) Inom affärsvärlden har olika webbplatser hjälpt företaget att sälja sina 
tjänster och produkter, det är snabbare, säkrare och kostar mycket i mindre. (Ansell, 2011) 
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1.2 Problembeskrivning 
 
Årstaberg Livsmedel är ett av de mindre livsmedelsaffärerna som inte finns på internet och 
detta kan var en  anledningen till att utvecklingen av verksamheten och kommunikation med 
kunder inte har gått som planerat. Företaget Årstaberg Livs känner att de borde försöka finnas 
på internet för att överleva.  
  
Men Årstaberg livs största problem är kommunikationen med kunderna.  

·      Kunder missar oftast erbjudanden som är upphängda utanför butiken 
·      Kontaktuppgifter såsom telefonnummer är svårt att få tag i om man inte har 

frågat i butiken tidigare . 
·      Personalen svarar sällan på telefonen när kunder ringer 
·      Kunderna har svårt att nå till butiken hemifrån  
·      Kunderna har svårt att få reda på öppettiderna. 

 
Dessa problem finns i många små livsmedelsbutiker och inte bara årstaberg livs. Det är det 
viktigt att hitta en lösning för att de mindre livsmedelsbutikerna ska kunna överleva.  
 
Därför är det viktigt med att fånga krav och funktionerna på hur webbportalen ska se ut men 
även försöka att hitta de rätta kommunikation verktygen. De flesta lägger ner mängder med 
tid för att hitta och utveckla krav, det kan vara så att man inte får det resultatet man velat ha. 
Det kan bero på hur alla dessa krav har genererats och hur de kommuniceras ur en 
problematisk syn på den rollen i processen. (Goodwin, 2009) Att använda sig av befintliga 
undersökningar det vill säga att man gör någon form av kund och medarbetarundersökningar. 
Det skulle kunna ge framför allt huvudsakliga kunskaper om vad som driver de kunder som 
man ska skapa webben för. Hur kunderna ser på företaget, men även som arbetsgivaren och 
hur de anställda reagerar. (Wackå, 2009) 
  
Kundbeteendet är viktigt eftersom vi vet att de är otåliga, nyfikna och aktiva. De flesta 
internetkunder är snabba på att klicka sig vidare till nya sidor och upplevelser. Därför blir det 
en utmaning att få kunderna att stanna på din webbplats och ge de den uppfattningen av ditt 
företag, kolla dina varor, använda dina tjänster eller kontakta dig. (Hjalmarsson & Guldbrand, 
2009) En webbportal så kommer man stöta på många problem eftersom att det finns många 
medverkande faktorer som skulle kunna göra den användbarheten svag. Att få en användbar 
och tillgänglig webbplats är svårt, det kan vara enkelt att ha med det bland kraven men i 
praktiken kan det bli svårt. Därför är det extra viktigt att veta exakt vad som behövs för att 
webbportalen ska vara användbar och tillgänglig. (Sundström, 2005) 
  
Användbarhet är viktigt när man ska designa en ny webbportal för att även besökarna ska ha 
en nytta av vad som erbjuds på denna webbplats. En användbarhet ska prioriteras eftersom 
man oftast stirrar blint på designen. För att en webbplats ska vara användarvänlig så krävs det 
att den är lättanvänd. (Sundström, 2005) 
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Webbportal eller med andra ord webbsida finns för att man ska ta del av information eller 
göra olika aktiviteter såsom kommunicera med andra, handla på webbutik med mera. 
(Ansell, 2011) Det är även viktigt att hitta en nytta med webbportalen, att gör det bara för 
sakens skull, skulle kunna innebära att man inte skapar en bra relation med besökarna, det 
leder även till att användarupplevelsen blir mycket sämre.  
 
1.4 Syfte & forskningsfråga  
 
Syftet med denna studie är att skapa en webbportal för en livsmedelsaffär som använder ett 
community som stöd för att få livsmedelsaffären att överleva. 
 
Forskningsfråga? 

- Hur kan en livsmedelsaffär ta stöd av en community’s intressen vid utveckling 
av en webbportal?  

- Vilka kommunikationsverktyg skall ingå i webbportalen? 
1.6 Avgränsning  
 
Det ska endast tas fram en webbportal åt livsmedelsaffären som ska stödja en Community för 
att överleva med hjälp av en kravspecifikation. Kravspecifikationen tas ut genom intervjuer 
med företaget och kunderna men även hyresföreningen och verksamheter runt omkring 
livsmedelsbutiken. Denna studie kommer endast fokusera på de små livsmedelsaffärerna. Det 
kommer inte tas någon hänsyn till marknadsföring, fokus kommer att mest ligga på hur man 
ska få  en mindre livsmedel att överleva med hjälp av att stödja en Community. Webbportalen 
kommer inte att implementeras utan det kommer att tas fram ett förslag på prototyp till en 
mindre livsmedelsaffär utifrån en kravspecifikation. Responsiv webbdesign kommer det inte 
heller tas någon hänsyn till. Vi kommer att använda oss av en enkel CMS verktyg för att 
utveckla en designa prototyp för att ta fram ett förslag på webbportalen. Dessa avgränsningar 
tas på grund av brist på tid. 
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2. Teori  
 
I detta kapitel beskrivs teoretiska referensram som används i den rapport.  
 
2.1 Årstaberg livs  
 
Årstaberg livs är ett livsmedel butik som ligger i ett bostadsområde i årstaberg och de flesta                
kunderna bor runt omkring. Detta livsmedel har en mycket bra kontakt med sina kunder, då               
det är nästan endast stamkunder som handlar därifrån. Vilket betyder att livsmedelsaffären har             
lojala kunder även om det är dyrare att handla där än på andra ställen. Butiken säljer                
livsmedel och hushållsartiklar och under vissa perioder även andra produkter. 
 
Omgivning till Årstaberg livs   
 
Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun och är en av stadsdelarna inom               
stadsdelsområdet Årsta. Årstaberg är ett litet område i stadsdelarna Liljeholmen och Årsta i             
Söderort inom Stockholms kommun. Livsmedelsaffären ligger i en bostadsområde i Årstaberg           
söder om Stockholm. Det finns ett antal mindre företag i detta område som mer eller mindre                
lever på kunder från bostäderna runt omkring. Runt omkring finns lekplatser för de små med               
bland annat en rutschkana och sandlåda med en låda med leksaker. Det finns även bord för                
picknick finns och området föreningen har två grillar som är avgiftsfri att använda av de som                
bor runtomkring. Vid Skälderviksplan finns en grillplats med bord och stolar samt en             
boulebana. 
Det finns ett par företag bland annat en pizzeria, café och en närbutik årsta livsmedel men                
även frisörsalong en bit bort. Ett torg med fontän finns också på Skälderviksplan. Endast ett               
ett par minuters promenad bort finns Storängsparken, där lekparken så kallad Grycken ligger. 
En bit bort finner man även den kollektiva trafiken allt från bussar, tvärbana och pendeltåget                

mot innerstan. Alla dessa företag, verksamheter och fritidsplatser har ett stor inverkan på             
Årstaberg livs eftersom man har gemensamma kunder. Lojala kunder som bor runt omkring i              
området. (Våmbsjön, 2017) Det finns även ett antal olika hyresföreningar i området bland             
annat BRF Våmbsjön som är en bostadsrättsförening med 86 lägenheter i Stockholm i             
Årstaberg. Föreningen bildades år 1989 (Våmbsjön, 2017) 
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2.2  Brist på digital kommunikation för mindre livsmedelsaffärer  
  
Det handlar om att mindre livsmedelsaffärer har svårt att utvecklas utan att använda sig av               
den digitaliserade kommunikationen ett av de är Årstaberg livsmedel. Det finns många andra             
företag som har försökt med mindre lyckad it-lösning. 
Det finns problem bland mindre företag när det handlar om saknaden av digitala tillgångar              
och webbplats. Många mindre företag har inga webbplatser eller någon sort digital            
kommunikationen med sina kunder, detta skulle kunna betyda undergång för företaget.           
(Sturmark & Brandén, 2001) 
Enligt en amerikansk studie så visar det säga att 28 miljoner mindre företag inte har en                
webbplats för sina kunder, detta skulle kunna betyda att 80 procent av dem kommer inom snar                
framtid att dö ut. Ett snitt på 244 000 mindre företag skulle kunna dö ut per år enligt en annan                    
studie som gjordes 2010. Problem är att dessa företag inte är medvetna om hur viktigt det är                 
att vara tillgänglig på webben för sina kunder. Företag och deras kunder lever idag i en                
digitaliserad värld. Alla förväntar sig att alla företagen närvarar online på ett eller annat sätt.               
Detta har den effekten att omvandla många traditionella fysiska företagens tillgångar till            
elektroniskt kommunikation. Digitala kommunikationer så som är lagrade elektroniskt på          
digitala enheter såsom datorer, hårda enheter och mobiltelefoner.  
 
Digitaliseringen av företagets tillgångar har skapat en ny utmaning för utvecklingen av            
verksamhetens för de mindre företagen. Utan en välskriven och genomtänkt plan på hur man              
ska bygga upp de digitala tillgångarna kommer det bli kostsam och misslyckat. De vanligaste              
orsakerna till varför mindre företag misslyckas med webb kommunikationen är bland annat            
att den bristen på kunnighet och utbildning. Det kan även bero på att ägaren oftast tar hand                 
om det ansvaret utan att be om hjälp från de anställda eller av en konsult. Det finns ett antal                   
utmaningar för att lyckas med att få till en framgångsrik digital kommunikation.  
 
Det är viktigt att kunna planera och disponera och följa de digitala tillgångarna, men även               
förstå verksamheten affärside och vilka problem som finns. Små företag förlitar sig på digitala              
tillgångar på en daglig grund, men många kunder kan se det som oseriöst. Det vill säga det är                  
viktigt med professionella konsulter som kan hjälpa företagen för att få en förståelse för de               
problemen som kan uppstå när det gäller digitala tillgångar. Det finns visa ämne som varje               
ägare av ett litet företag måste tänka på bland annat vilken förtroende behövs, vilka digitala               
tjänster. Dessa måste man diskutera tillsammans leverantören flitigt. 
 (Hopkins, Lipin, & hitham, 2014) 
 
Det finns även forskning som visar att vinstdrivande företag utnyttjar de olika webb medier              
när de kommunicerar med sina konsumenter. Dessa företag tycker att kommunikation i            
medier har skapat ny form av kommunikation, vilket betyder att det är inte är en               
envägskommunikation från företag till intressenter utan tvåvägskommunikation det vill säga          
att både företag och intressenter kan kommunicera fram och tillbaka. Det visar sig att all               
företag ser positiv på detta. (Nobel & Vallgren, 2013) Företag som går på vinst med hjälp av                 
kommunikation medier menar att inte bara kommunikations som har förändrats utan även            
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relationerna med kunderna. Idag är de flesta företagen medvetna om att kunderna finns på              
kommunikation medier och på webben allmänt därför är det viktigt att företag befinner sig där               
kunderna finns. Det har lett till att företagen har bättre kontakt med sina kunder men även att                 
man får återkoppling, den effektiv och snabb kommunikation har lett företagen till framgång.             
Många företag anser att det är ett måste att använda sig av någon sort kommunikationsmodell               
på internet. Idag är sociala medier, forum och bloggar ett effektivt kommunikationsverktyg.            
(Nobel & Vallgren, 2013) 
 
När man kollar på statistiken på populära webbsidor i Sverige under oktober månad 2015 så               
kan man hitta den första livsmedelsaffären ICA på 20:e plats. (Karlsson, 2016)  
ICA är en helt utvecklad verksamhet inom den digitala marknaden här i Sverige. 
På ICA arbetar de ständigt med innovation och utveckling av tekniska lösningar som ska leda               
till att det blir lite bekvämare för kunder. På deras webbplats kan man hitta recept, planera                
sina inköp, se sina erbjudanden och även prenumerera samt hitta till alla deras             
ICA-butiker.(icagruppen, 2016)  
 
Nästa livsmedelsaffär man hittar på Sveriges populäraste webbplats är Coop som ligger på             
54:e platsen. Coop ligger på samma nivå som ICA där de hela tiden vill utvecklas. På deras                 
webbplats kan man hitta allt från erbjudanden med prenumeration, vart man kan hitta             
närmaste butik etc. (coop, 2016)  
Enligt Web Trappan som jag nämnt tidigare så ligger dessa livsmedelsaffärer på den fjärde              
och sista mognadstrappan som omfattar affärsverksamheten som en fullt utvecklad          
internetlösning som kan hanteras. (Bergström, 2003) Både dessa livsmedelsaffärer har en hög            
användbarhet eftersom de har kunder från hela Sverige som använder deras webbplats            
ständigt. Beviset är att dessa webbplatser är de två mest besökta i Sverige. 
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2.3 Kommunikation 

 
Under de senaste åren så är det vanligt att man kommunicerar via Internet. Det är så att de                  
flesta använder sig av internet istället för att ha möten ansikte mot ansikte. Idag är               
möjligheterna för att kommunicera på Internet har blivit mycket enklare och mer bekvämt.  
 
Vissa forskare menar att datorkommunikationen håller på att förändra sättet vi kommunicerar            
med varandra när vi använder oss av e-post, chatt, forum och sociala medier skillnad från               
vanliga pappersbrev eller samtal ansikte fan sitta i. (Dahlgren, 2002) Idag sker mycket av              
kommunikation mellan företag och kunder genom chattforum. Det är även ett sätt för             
företagen att använda sig av användarna för att föra informationen vidare till andra.             
(Dahlgren, 2002) 
 
Kommunikationsmodell 
För att använda sig av rätt kommunikation och använda den på ett effektivt sätt behöver man                
studera och utveckla de olika komponenterna i en kommunikationsprocess.  
Men det finns en grundmodell för alla kommunikation som ligger i grund för all              
kommunikation och den lanserades av runt 1950-talet av två personer vid namnen Claude             
Shannon och Warren Weaver. Modellen finns i många olika varianter. Dessa herrar redovisar             
denna modell som en enkel och linjär process. Modellen gjorde det möjligt att hitta problem               
vi överföring av information genom en given mediekanal till exempel men även mäta             
kapacitet av olika kanaler. Modellen har fått en erkännande som en av de viktigaste grunderna               
för kommunikation teorier och är lätt att förstå från den första blicken på modellen. 
(Alkeby & Nilsson, 2007) 
 
Digital Kommunikation  
En digital kommunikation hjälper verksamheter och företag att kommunicera med andra och            
detta leder till att man stärker sitt varumärke. En kommunikationsmodell innehåller syfte, mål,             
budskapet med kommunikationen och vilka kommunikationskanaler som ska användas. Detta          
är grundregler för en bra kommunikation ska fungera, och kommunikation är viktig för att              
överleva, eller för att bli bättre något men det bidrar även till överlevnad av verksamhet. 
(Sturmark & Brandén, 2001) 
 
Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter             
med andra. kommunikation bygger på ömsesidigt och gemenskap med omgivningen 
Internet tillsammans med World Wide Web,E-post och andra program som gör det möjligt till              
så kallade kommunikationsformer. Kommunikation möjligheterna har ökat och leder till att           
människor kommunicerar på sina egna villkor.(Dahlgren, 2002)  
 
I dag är nästan all kommunikation digital eller delvis digital och det har påverkat hur vi                
kommunicerar. Medielandskapet ser annorlunda ut efter de sociala mediernas ankomst. Idag           
sker det mesta av kommunikation digitalt vilket betyder att det ställer höga krav på företag.               
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Digitaliseringen av vår kommunikation har pågått länge utan att vi tänkt på utvecklingen, den              
har synts till för användaren eller påverkat oss. I många decennier har Shannons och Weavers               
kommunikationsmodell varit den centrala och värdefulla informationsteori som används. Det          
finns många olika kommunikationers former som vi vänjer oss vid, vilket leder till att vi               
utvecklar det till normer för en viss form. Syfte med kommunikationen är att det finns någon                
som vet någonting och någon annan försöker få veta. (Cöster & Westelius, 2016) 
 
Den mest uppmärksammade digitaliseringen som ha har det största inflytandet på hur vi             
kommunicerar är nog webben. Tillgängligheten är viktigt, alla enheter är uppkopplade till            
internet vilket betyder att den kan nå alla andra. Vilket gör detta nätverk till en kraftfull                
infrastruktur. Allt från privatpersoner, föreningar och företag i hela världen skapar material,            
lägger upp, länkar internet i sitt material, men även till andra sidor som länkar. Det finns                
enormt med information som enkelt blir tillgängligt för användaren på ett mycket enkelt sätt              
(Cöster & Westelius, 2016) 
 
Idag är webben som kommunikation verktyg där det skapas en plats för delning av              
information mellan sändare och mottagare. Alla webbsidorna är ett sätt att kommunicera med             
varandra under mycket kort tid, processen gör så att både mottagaren och sändaren kan              
kommunicera med varandra. Det går mycket snabbare än den vanliga kommunikation som            
sker via brev och tryck medium. (Bergström 2009)  
 
Dessa webbplatser kan ha allt från sociala funktioner till e-handel och chatt funktioner vilket              
betyder att användaren får en möjlighet att påverka nyttan och innehållet på webbsidan. Den              
nya generationens kommunikation är sociala medier, som är baserad på ett nätverk med             
användare som bygger upp en relation och bygger upp olika aktiviteter allt från nyheter till               
chattrum och bloggar. Det bildas en mötesplats för alla användare som kan skapa och              
bibehålla kontakten med varandra men även dela med sig av information med andra. Att              
koppla webben till sociala medier är en strategi för att marknadsföra sig. (Bergström 2009) 
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2.3 Webbportal  
 
Det finns många diskussioner kring internet och hur viktigt det är för alla typer av               
verksamheter. Idag är det viktigt för företag att ha en hemsida så att potentiella kunder får ett                 
bra intryck av dig och ditt företag. (Bergström, 2003) Utan webbsida så är du osynlig, idag                
kommunicerar de flesta företagen med sina kunder via internet. (Bergström, 2003)           
Användningen av webb portal som informations- och marknadsföringskanal är i många           
aspekter bättre än andra marknadsföringsmetoder. Anledningen är att webbportal har en           
mycket lång utsträckning samtidigt som företaget till en ganska låg kostnad kan nå ut till ett                
stort antal intressenter och kunder. (Hedlund, 2003) 
 
Människornas internetanvändande har ökat enormt under det senaste decenniet, en kund           
känner sig mer bekväm när den handlar från verksamheter som även finns på internet. Nu är                
det nödvändigt att alla verksamheter bör vara representerade med en hemsida på nätet. Det är               
viktigt att webbplatsen är modern och har en hög användbarhet. 
  
Internet förändrar företagandet därför är det viktigt att man använder sig av en webbportal.              
Det finns den så kallade web trappan, som beskriver vart företaget ligger när det gäller den                
digitala delen. Första steget är att information där webbportalen endast informerar besökarna            
om företaget, det andra trappsteget är kommunikation vilket innebär att man tar det lite mer               
personligt, det tredje trappstegen, användarnytta, innebär att besökarna kan dra nytta av            
webbportalen, det sista trappsteget är affärsverksamhet vilket innebär att man har en helt fullt              
utvecklad internetlösning att hantera. (Bergström, 2003) 
  
Internet är ett kraftig och interaktiv medium som har många möjligheter till kommunikation             
mellan människor. Det är viktigt att företaget hittar en metod som skulle innebära att              
kunderna dra nytta av webbplatsen. (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009)  
  
Statistiken visar att människor använder internet mer än någonsin vilket pekar på att det blir               
ännu viktigare för företag att synas där. Statistiken på användningen av internet i Sverige för               
år 2015 visar att hela 93 procent av befolkningen har tillgång till internet och 91 procent av                 
dem använder internet. Inom åldrarna 8-55 år så är det hela 95 procent som använder internet.                
Det finns även bevis på att den dagliga användningen av internet ökat även i alla               
åldersgrupper. En ny statistik visar att E-handel är den tredje största när det gäller vad               
svenskar gör på internet, ”söka” fakta toppar det med hela 89 procent. (Findahl & Davidsson,               
2015) 
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Internetanvändning fortsätter att explodera över hela världen med digital blir en allt viktigare 
Källa för konkurrensfördelar. En studie visar att ökningen av de digitala medierna ökar             
ständigt. En undersökning gjordes angående vilka digitala medier som används idag och            
under de kommande två åren. Företags hemsidor, e-post, och social media var de vanligast              
idag (se fig. nedan ). (Leeflang, C, Dahlström, & Freundt, 2013)  
 

 
Figur 1. Dagens användning och framtidens användning mått av digitala plattformar. (Leeflang, C, 
Dahlström, & Freundt, 2013) 
 
Kommunikationsverktyg på webbportalen 
 
Forum  
Ett forum är en mötesplats på nätet med andra ord en modern form av ett socialt nätverk.                 
forum kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Vanligast är att det ligger på                 
en webbplats, så att användaren inte behöver installera särskilda program. Ett forum eller med              
andra ord en samlingsplats på internet där det viktiga är ett diskussionsforum där användaren              
kan läsa skriva, kommentera och redigera inlägg. (Johansson, 2009) Dessa forum som kan             
vara en del av en verksamhet har även flera funktioner bland att det finns en möjlighet för                 
medlemmar att skapa en presentationssida som är enkelt att använda. Allt från ett fotoalbum,              
gästbok, blogg där företag och användare kan dra nytta av.  (Johansson, 2009) 

·  
Det finns många fördelar med ett forum att samla kunskapa och information kring ett intresse               
vilket betyder att detta är en utmärkt plats för användarna och intressenterna att dela              
information och kunskap. Att alla kan bidra med idéer och tankar som driver till exempel en                
verksamhet framåt men att man tillsammans bygger upp ett gemensamt intresse.  
Till exempel skulle man kunna hjälpa sina besökare och kunder på ett sätt som egentligen               
kunna passa fler. Det man delar med sig på webbportal kommer att finnas kvar vilket betyder                
man kommer att kunna återanvända det när samma fråga kommer upp igen. Detta är en stor                
vinst för företaget eftersom användarna kommer skapa innehåller som kommer bidra till en             
väl fungerande webbportal. Med hjälp av ett forum kan du som företag fånga upp idéer och                
önskemål från dina kunder. (Johansson, 2009) 
 
Blogg/nyheter  
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Idag är det många som talar om olika bloggar på internet, ordet kommer från webblogg vilket                
är en sammanslagning av ordet webb och logg. I en blogg finns det flera olika inlägg som kan                  
innehålla text, bild, ljud och videoupptagning. På ett enkelt sätt kan man skapa en blogg på                
internet med hjälp av en webbsida, detta har lett till att blogg har blivit det snabbast växande                 
området på webben. En blogg kan användas på olika områden den kan till exempel användas               
som en dagbok, nyhetssida, eller dela med sig av information till andra. (Alkeby & Nilsson,               
2007) Dessa bloggar växer och börjar användas även av företag för att börja dra nytta av                
dessa medier. Många företag använder dessa bloggar för att uppdatera kunder, anställda om             
hur utvecklingen ser ut bland annat. . (Alkeby & Nilsson, 2007) 
 
 
Designa webbportalen  
Att utforma ett användargränssnitt med hjälp av ett antal aktiviteter för att designa hur              
webbplatsens användargränssnitt ska se ut och fungera. Att använda sig av olika design             
tekniker som till exempel prototypframställning. (Molich, 2002) Det viktigaste i          
webbdesignen är att attrahera besökarna med frestande form och innehåll men även att             
orientera dessa besökare genom webbplatsens alla delar. (Bergström, 2003) Attrahera dina           
besökare med hjälp av helheten och med de olika delarna på designen. Syftet med helheten är                
att det kan ge en känsla av ordning, humor, liv men det kan även ge negativa känslor såsom                  
slarvighet. Det är viktigt att besökarna inte får ett dåligt intryck av din design eftersom då                
kommer de att ge en negativ bild av företaget. Designen ska höja kvalitén på innehållet och                
budskapet men man ska även ta hänsyn till besökarens kunskap, erfarenhet och olika             
värderingar. (Bergström, 2003) Första mötet med besökaren är viktigt eftersom det gäller att             
få en god kontakt. För att kunna få den här goda, första intrycket så är det viktigt att tänka på                    
vissa grundläggande lagar i designen. 

·      Symmetri och asymmetri 
Symmetri innebär att man till exempel har bild och texter centrerat, det ger en 
känsla av ordning och reda och leder även till ett bra intryck. 
Asymmetri är motsatsens till symmetri vilket skapar  dynamik och därför 
framträder det en mer spännande design. Asymmetri har en visuell design som 
oftast uppskattas av besökarna. 

·       Kontrast och balans 
Kontrast bidrar till attraktion och skapar både dynamik form med även en 
ingångs material. Det är viktigt med kontrast annars bli designen statisk, till 
exempel med stora bilder eller en stor rubrik som får liv på designen. Levande 
former är viktigt eftersom det får besökaren att försätta att utforska 
webbdesignen.  

Designen måste ha en balans mellan alla element för att skapa en helhet med 
hjälp av bilder och texter. Därför är det viktigt att placera de olika elementen på 
rätt plats för att få en kontrast och balans på webbplatsen. 

·      Optisk mittpunkt 
Att texter och bilder ska ligga harmoniskt och säkert placerade på skärmen är 
viktigt, att bilder och texter ”trillar ner” tvingar besökaren att anstränga sig för 
att hitta informationen. 

·      Gestaltlagar 
Det finns några gestaltlagar som är intressanta för en webbdesigner. 
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-       Närhet lag innebär att allt som hör ihop ska placeras ihop. 
-       Likhetens lag innebär att alla element som hör ihop ska placeras ihop. 
-       Slutenhets lag betyder att man sammanför och sluter viss information inom 

en ram. 
(Bergström, 2003) 
När du har attraherat besökarna så är nästa stega att hålla kvar de på din webbplats, det gör du                   
med hjälp av att orientera de igenom webbplatsen. Det är viktigt att besökarna kan orientera               
sig runt på webbplatsen. Det görs genom att ha en enkel, tydlig, lätt hanteringsbar webbplats               
för att besökarna snabbt ska kunna orientera sig och hitta runt på webbplatsen.             
Lätthanterlighet handlar om att navigation är enkelt att förstå och att instrumenten är             
utformade och placerade rätt. (Bergström, 2003) 
 
Designprinciper 
Med hjälp av rätt designprincip så kan man göra rätt val när man ska designa en ny prototyp,                  
välj rätt information och rätt verktyg så att användaren blir nöjd. Det är även ett sätt för att                  
minimera arbetet och spara en hel del tid. (Goodwin, 2009) 
  
God Design 
Alla kan inte skapa en god design även om man behärskar alla de tekniker som finns. Det är                  
viktigt med ödmjukhet, för att kunna göra en lättanvänd design, vilket betyder att man ska               
vara öppen för synpunkter som går emot ens egen uppfattning. En god design betyder även att                
man har förmågan att vara tyst och lyssna uppmärksamt vid alla tillfällen som ges. (Molich,               
2002) Den estetiska arbetsprocessen präglas främst av erfarenhet och till en viss del talang.              
(Gulliksen & Göransson, 2002) 

  
En bra designlösning måste vara etiskt, målmedveten, pragmatisk och elegant. 
 • Etisk 

Det är viktigt att den design som implementeras inte är en skada för andra 
människor, därför är det viktigt att tänka på alla människor innan man utformar 
en produkt eller tjänst. Dessa möjliga skador ska man tänka på. (Goodwin, 
2009) En etisk hemsida ska till exempel vara snygg och bekväm att kolla på. 
(webbdesign kurser, 2016) En bra design ska vara miljövänlig vilket betyder att 
användare behöver långa laddningstider. Det är även viktigt att använda det 
utrymmet som du endast behöver. (webbdesign kurser, 2016) 

§  Fysiska skada 
§  Psykologisk skada 
§  Social skada 
§  Ekonomisk skada 
§  Miljöskada 

  
• Målmedveten 

Det är viktigt att man är målmedveten det vill säga att man ska veta exakt vad 
användaren vill ha. Utformningen av produkten är betydelsefull eftersom man 
måste utgå från beställarens vision och vilka som kommer att använda denna 
design 

• Pragmatisk 
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Det är viktigt hur funktionalitet används när man designar. Det spelar ingen roll 
hur bra designen är, den måste vara användbar, därför är det viktigt att inte 
implementera funktionalitet som inte kommer att användas 

• Elegant. 
Elegant är att den designen skiljer sig från andra designer. Det är viktigt att 
utföra all arbete med elegant det vill säga att man gör så lite så möjligt men 
samtidigt får man det resultatet man strävat efter. (Goodwin, 2009) 

  
 
Åtta principer för gränssnittsdesign 
  

1.     Sträva efter konsekvens. 
Det ska vara samma information hela tiden och ska presenteras på samma ställe på alla 
skärmbilder. Alla ska vara synkade det vill säga i rätt ordningsföljd, metodiskt vad gäller 
färger, layout, storlek etc  

2.     Gör det möjligt för användaren att använda kortkommandon. 
När man blivit säkrare och mer erfaren ska man kunna använda sig av kommandon på 
tangentbordet. För att göra så att det går snabbare att navigera sig runt. 

3.      Ge informativ feedback 
Allt du gör ska webbplatsen ge återkoppling på, som alla handlingar som användaren utför. 

4.     Utforma dialogen på ett sätt som tydliggör avgränsning 
Det är viktigt att till exempel avdelningar och liknande element som går ut på att höra ihop 
bör grupperas. Det skulle göra att användaren förstår strukturen på ett bättre sätt. 

5.     Förhindra fel och erbjud enkel felhantering 
Webbplatsen ska designas på ett sådant sätt att det är omöjligt för användaren att göra svåra 
fel. 

6.     Tillåt användaren att ångra handlingar. 
Det ska vara lätt för användaren att ångra den handlingen den precis har gjort, det är en sak 
som minskar missnöjet eftersom att användaren vill veta vilka fel som går att känna ånger 
över. 

7.     Användarkontroll 
Den som använder webbplatsen vill inte bli låst av ett datasystem utan vill ha attityden att den 
bestämmer över vad webbplatsen ska göra. Därför att det viktigt men funktioner som går att 
ångra. 

8.     Minimalt krav på användarens minne 
Det är viktigt att webbplatsens funktioner och navigering är enkel på grund av användares 
medelmåttiga kunnande att sköta information, därför krävs det att webbplatsen hålls enkel och 
inte pressar användarens minne. 
(Sjöberg & Söderberg, 2000) 
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Användbarhet 
  
Användbarhet har en enkel definition, Sundström använder sig av denna 
  
Användbarhet = nytta × användarvänlighet 
  
Det finns två sidor av användbarhet, webbsidan måste vara användarvänlig i sin typografi, sin              
navigation, sin hastighet och användaren måste ha en nytta med webbsidan den besöker. Hur              
bra webbsidan är gjord så måste det finnas en nytta med hemsidan annars det blir ingen                
användbarhet. Vi kan vända på det, så länge det finns en nytta med webbsidan så kommer                
användaren att ta till sig innehållet, även om webbsidan är mindre fin gjord, så länge det går                 
att använda den till någonting. (Sundström, 2005) 
 
Grafik design/ Utseende 
Det är viktigt med utseendet på webbplatsen eftersom den gör stämningen bättre och             
intressant. Från första blicken på webbsidan ska den berätta vad det är för webbplats man               
befinner sig på och även vilken målgrupp den vänder sig till. Utseendet är viktigt eftersom det                
hjälper användaren att hitta vad den söker på webbplatsen. Det som skiljer en meny från en                
samling av länkar är själva utseendet på webbplatsen. Den visar också vart på webbplatsen              
man befinner sig och vad som händer när man klickar på en länk. Länkar och kontroller ger                 
tecken genom sin grafiska form att det är något som går att samspela med. Försa intrycket på                 
webbplatsen är viktigt och den kommer helt och hållet från den grafiska formen. Den skapar               
ett självförtroende, den avgör om hur seriös en webbplats är och om användare kommer att               
navigera sig vidare på hemsidan för att hitta det man söker efter. (Sundström, 2005) 
 Det finns 3 typer av grafiska synvinklar enligt användaren. 

·      Nyttig informanten 
Till exempel bilder av produkter eller kartor, den typ av grafik är användaren 
intresserad av. Det skulle betyda att användaren är villig att vänta och klicka sig 
vidare för att få mer information. En metod som skulle fungera är att man börjar 
med att visa en del av informationen. Därefter så klickar sig användaren vidare 
om man är intresserad av att veta mer vilket betyder att användaren är beredd på 
att vänta.  

·      Stödjande grafik 
Det betyder att man använder sig av att strukturera information på webbplatsen, 
det vill säga att man gör en tydlig uppdelning i navigation delen och 
informationsdelen.  

·      Likgiltig eller irriterade 
Grafisk utsmyckning är till exempel i form av figurer, teckningar och bilder 
som endast är till för konstnärliga syften, dessa intresserar inte användaren. 
Dessa typer av grafisk utseende irriterar användaren. 

(Molich, 2002) 
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Språk 
Man måste även lägga ner stor vikt på språket på webbsidan som egentligen har övertaget på                
hela sajten. Även om tillgången av att vissa bilder, filmer och multimedia är stor, så bör man                 
se efter textformen eftersom det är absolut den största delen av informationen och i              
webbsidan. Tilltalen är minst lika viktig som utseendet på en webbsida för att hålla kvar               
användaren och även försöka att hålla samma standard på webbsidan. Med olika sätt att skriva               
information på ger användaren olika intryck av webbplatsen. Det är viktigt att användaren får              
rätt referensramar när den ska tolka sidan för att besluta sig om den ska lita på den                 
informationen. (Sundström, 2005) Det är viktigt att text bearbetas innan den används på nätet.              
Språket på nätet är annorlunda än språket i verkligheten. Man kan inte använda sig av text                
som fungerar på papper, det skulle bli uselt på nätet. 
  
De flesta som läser det är därför viktigt att använda sig av olika tekniker som stödjer 
skapandet av texten. Dessa punkter bör man tänka på: 

·      Ge texten en talande rubrik 
·      Ge en kort sammanfattning av innehållet 
·      Att dela upp texten i överskådligt delavsnitt 
·      Att se till att det finns tomrum mellan de avsnitten 
·      Att använda sig av korta avsnitt med tydliga rubriker . 

(Molich, 2002) 
  
Informationsdesign 
Informations Designen gör det enklare för användare att hitta det den söker. Genom att ordna               
innehållet och genom att skapa en bra navigation som ska kunna göra det möjligt att klicka sig                 
vidare på webbplatsen. Detta område behandlar allt från detaljer till det mest övergripande på              
hur en lista med information ska sorteras till olika webbsidor man ska ta kontakt med och hur                 
man ska förhållas sig till varandra. (Sundström, 2005) 
  
Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign innebär hur användare genom webb kan behandla och styra själva           
webbplatsen och interagera med informationen som finns där. Med hjälp av webb            
applikationerna som gör att det bli mycket enklare att hantera informationen på webbsidan.             
Dessa funktioner har en stor påverkan på hur information och design samspelar. (Sundström,             
2005) Med hjälp av skisser och bilder som förklarar navigeringsstrukturen och dynamiken i             
användargränssnittet. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
  
Förutsättningar för användbarhet. 
En webbplats måste uppnå en viss kvalitetsnivå för att den överhuvudtaget ska vara             
meningsfull, för att man ska kunna kalla den användbar. För att kunna säkra kvalitén hos en                
webbplats är det viktigt att ställa ett mått på dess kvalitetsegenskaper. Eftersom alla             
egenskaper inte är lika viktiga och att man behöver prioritera alla egenskaper utifrån de krav               
som finns. (Molich, 2002) 
  
Det är viktigt med kvalitetsegenskaper hos en webbplats: 

·      Drift 
-       Korrekthet - Gör den det jag vill? 
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-       Tillförlighet - Fungerar den varje gång? 
-       Säkerhet - Kan den skydda min dator? 
-       Effektivitet - Löser den mitt problem snabbt? 
-       Tillgänglighet - Kan jag använda den när jag vill? 
-       Användbarhet - Kan den lösa mina problem? 
-       Lätthet - Är den lätt att använda? 

·      Underhåll 
-       Felkorrigering - Rätta till den? 
-       Flexibilitet - Ändra den? 
-       Testbarhet - Testa den? 

·      Omläggning 
-       Flyttbarhet - Använda webbplatsen på andra plattformar? 
-       Återanvändning - Använda andra delar av webbplatsen? 
-       Anpassning - Kan den samarbeta med andra system? 

  
(Molich, 2002) 
  
 
2.6 CMS 
 
CMS står för Content Management System, med andra ord innehållshanteringssystem och           
används för att skapa webbsidor och även underhålla de på ett mycket enkelt sätt. Använder               
man CMS så kan man underhålla en webbsida med väldigt lite eller ingen kunskap om               
HTML. Man behöver inte koda för att ändra, skapa, uppdatera etc. (Interactive design, 2014) 
 
De CMS verktygen som finns är bland annat WIX. Med hjälp av WIX så är det möjligt att                  
skapa online webbsidor exakt som man vill ha de. WIX är en kraftfull teknik att använda                
webbportal med snygg, professionell och mycket funktionell design. Det finns inga gränser på             
hur kreativ man kan vara, och det behövs inga kodningar alls. Man har helt enkelt friheten att                 
skapa webbsidan, hantera och ändra den online. (wix, 2016) 
 
HTML5  
HTML är en förkortning av Hyper Text Mark-Up Language som är ett märkspråk. HTML5 är               
en webstandard för strukturering av text, bilder och andra medietyper. HTML beskriver alltså             
själva innehållet på webbsidan. (Medieproduktion, 2015) ”Språket används för att formatera           
dokument och för att länka ihop de, oberoende av vilken dator som används.” (Hayes, 2006)  
 
 
Det är viktigt att testa för att få en produkt som användaren kommer att vara nöjd med.                 
(Goodwin, 2009) Därför är det viktigt att göra användartester som kommer att ge en grund på                
vilka viktiga design beslut som ska tas. Dessa tester ger dig bland vilka problem som finns i                 
din produkt och hur man ska lösa den problemet, men även kom fram till en förbättring.                
(Gulliksen & Göransson, 2002)  
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3. Metod  
I detta kapitel beskrivs vilken metod som har använts och varför.  
 
3 Agil systemutveckling  
 
Ordet Agil kommer från ett samlingsbegrepp för olika metoder som har skapats under de              
senaste två decennierna. Det skapades för att öka kvalitet, flexibilitet och affärsvärdet av             
produktutvecklingen av produkter och tjänster. Det beror även på att de tidigare projekten             
hade misslyckats när det gäller utvecklingen av en produkt och tjänst, leveransen var inte i tid,                
även att det hade kostat mer än vad man hade förväntat sig. Andra problem har varit, missade                 
deadline, dålig kvalitet och missnöjda kunder/användare. (Goodwin, 2009) 
  
Agil systemutveckling behöver tid och många hanteringar för att det ska fungera, det             
viktigaste är att gå med på användarens krav vilket betyder att dessa krav kommer att ändras                
under projektet gång. 
  
Med hjälp av dessa metoder kommer man att användas sig av en struktur som är förberedd på                 
att stödja förändringar. Agile metoder bygger på att man ska leverera regelbundet fungerade             
och full testade delprodukter. Det leder till att risken för att hitta fel i slutet av utvecklingen av                  
produkten eller tjänsten minskar. (Paul Deitel, 2011) 
Agile metoder har en den kapaciteten att göra snabba ändringar, vid behov ändras planer och               
krav. Agile metoder riktar in sig på förvandlings tillfällen med dessa uppfattningar.            
(Amirzadeh & Beigi, 2013) Agile metoder låter kunden ha friheten att få möjligheten att              
ändra på sina krav under arbetets gång. Det finns en stor flexibilitet med detta sätt att arbeta                 
på. (Agile Sweden, 2016) 
 
3.1 Forskningsansats 
 
Syftet med denna studie är att skapa en webbportal för en livsmedelsaffär som använder ett               
community som stöd för att få livsmedelsaffären att överleva. För att göra en analys av               
problemet gjordes några intervjuer med människor som på ett eller annat sätt kunde ge viktig               
information som skulle vara till nytta för framsteg av Webbportalens funktioner. 
  
 
Datainsamlingen skedde med hjälp semi-strukturerade intervjuer med individer som skulle          
kunna ha en användning av denna webbportal för att kommunikationen ska bli bättre för hela               
Årstaberg området. Det ska tas fram en kravspecifikation och slutligen ska det tas fram ett               
designförslag på en prototyp. 
  
Valet av forskningsmetoden beror oftast på vad man vill få reda på och vilka svar på sin                 
forskning man vill ha. Det finns information som man endast kan få från kvalitativa studier               

21 
 



till exempel frågor som rör framförallt människors upplevelser av olika saker men även deras              
syn på verkligheten. Man vill veta varför och hur människor tänker därför är den kvalitativa               
metoden bäst att använda. (Cooper & Schindler, 2013)  
  
Kvalitativa studier består av få antal personer men man försöker att undersöka dessa djupare.              
Detta betyder att man inte generalisera på ett vanligt sätt med siffror för att få en omfattning                 
av ämnet. Informationen som vi har ska utgöras av ord och beskrivningar det vill säga               
kvaliteter. Då gäller det att man som forskare samlar in och tolkar data för att få svar på sin                   
forskningsfråga. (Cooper & Schindler, 2013) Forskningsprocessen är induktiv det vill säga att            
vi försöker få underlag på den kvalitativa informationen och sedan komma fram till en              
förklaring eller till en modell av något. 
 
 
2.2 Litteratursökningar  
 
Projekt startade med litteratursökningar för att kunna beskriva problemet och lära sig mer om              
vad som redan är uppfattat kring forskningsfråga. Det vill säga att man samlar in data,               
utforskar data och sammanställer informationen om design, användbarhet, hur kravprocessen          
går till och de åtta principerna för gränssnittsdesigner. Med hjälp av litteratur, tidigare             
forskning och de fångade kraven kunde man ta fram ett designförslag. Alla sökning skedde på               
Luleås olika sökmotorer men även Google. 
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3.3 Datainsamling 
 
Det kommer att utföras kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med användare av          
webbportalen för att uppdatera beställarens kravspecifikation. Totalt genomfördes fyra         
stycken kundintervjuer. Utöver detta genomfördes djupare intervjuer med två anställda på           
Årstaberg livs. Långt tidigare hade vi även fått fram en kravspecifikation från beställaren. 
Det skedde även en kortare intervju med en av ledamoten på hyresföreningen. För att få en                
bättre inblick om vad företagarna närmast Årstaberg livs tycker om en ny webbportal som ska               
stödja hela Årstaberg. Där fick vi en intervju med restaurangägaren och en anställd på              
frisörsalongen bredvid. 
  
Intervjuer 
Eftersom det används en kvalitativ metod så kommer det att använda semistrukturerade            
intervjuer vilket innebär att de intervjuer man gör utgår från frågeområden hellre än exakta              
eller detaljerade frågor. Denna metod används för att få personens syn på verklighet vilket              
leder till att personerna berättar så mycket som möjligt utan att de ska ledas av intervjuaren.                
(Martin, 2011) Det användes strukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren ställer           
frågor baserat på ett frågeformulär och försöker att få fram den informationen man söker.              
(Martin, 2011) Intervjuerna med de anställda skedde för att få fram de krav och funktioner               
som de ställer på webbportalen eftersom de har haft problem med kommunikationen med             
kunder. Intervjuer med kunder genomförs för att man vill veta vad de vill med den nya                
webbportalen, och hur de vill att den ska se ut. 
  
Urval 
Urvalen var ganska självklart eftersom man utgick från vilka som skulle kunna använda den              
webbportal. Man försökte att få så bred och noggrann beskrivning som möjligt angående             
webbportalen som ska designas. Därför är det viktigt att välja personer som är så olika               
varandra som möjligt för att få en bredare uppfattning. Det viktiga med en kvalitativ              
undersökning är att få en så bred och noggrann beskrivning om hur användarna vill använda               
webbportalen. 
 
Genomförande  
Samtliga intervjuer kommer att genomförde på Årstaberg och varade mellan 5-10 min. Med             
hjälp av personliga korta intervjuer med frågor som man har förberett innan. Intervjun             
innehöll frågor kring kommunikation, design och användbarhet. Det var korta intervjuer med            
kunder (se bilaga 2)och lite längre intervjuer med personalen. (se bilaga 1). Intervjun med              
förenings ledamot gjordes utanför Årstaberg livs och de andra företags intervjuerna gjorde på             
respektive företag.  
 
Kravspecifikation 
Att få en användbar och tillgänglig webbplats är svårt, därför behövs det mer detaljerade krav               
och funktioner av vad som krävs för att webbplatsen skall stödja en community för att få                
Årstaberg att överleva. (Sundström, 2005) Utifrån den information och data som hämtades            
från intervjuerna skapades en ny kravspecifikation med olika krav och funktioner. 
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Scenario  
Scenario illustrerar kravspecifikationer. (Arving, 2012) Att försöka komma fram till så många            
scenarion som möjligt för att kunna uppfylla kraven på användbara designförslaget. Kraven            
valdes ut som funktioner utifrån de intervjuer som gjordes.  
 
Design 
När man har skaffat sig en grundlig kunskap om målgruppen och användarnas uppgifter så är               
det dags att designa. (Molich, 2002) Utifrån scenario som illustrerar kravspecifikationen           
presenterades ett designförslag för beställaren. För att ta fram designförslaget så behövdes ett             
CMS verktyg och valet blev online verktyget WIX. Vi använde oss av de olika              
designprinciperna men även grundlig information om användbar design. 
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3.4 Användartest  
 
Det är alltid något som inte fungerar eller är oklart i en ny webbportal, därför är det viktigt att                   
testa webbportalen innan. (Bergström, 2003) När webbportalen börjar blir klar är det viktigt             
att försöka ta reda på hur den fungerar med hjälp av att välja referensgrupper inom den                
målgruppen man bestämt sig för. (Bergström, 2003)  
 
Urval  
Vi kommer att försöka få en så bred förståelse om vad användarna tycker om webbportalen,               
denna information ska vi försöka få med hjälp av fyra testpersoner i åldern 20-60 år. Det är                 
viktigt att välja personer som inte är alltför lika, för att kunna få en beskrivning om hur                 
användarna ser på den nya webbportalen som ska stödja en community.  
 
Genomförande  
Test 1 
När första designförslaget togs fram genomfördes det tester, testpersonerna fick använda           
prototypen med hjälp av en dator som vi hade ställt på Årstaberg Livsmedel. När man hade                
använt webbportalen fick testpersonerna kommentera vad de tyckte om webbportalen som           
skall använda en community som stöd för att få livsmedelsaffären att överleva. Detta gjordes i               
två iterationer i slutfasen där användarna fick testa webbportalen. Därefter kompletterades           
kravspecifikationen och ett slutlig designförslag togs fram.  
Test 2 
Därefter gjordes nya tester för att säkerställa att vi har ett designförslag på en webbportal för                
en livsmedelsaffär som använder ett community som stöd för att få livsmedelsaffären att             
överleva Det gjorde användartester vilket innebär att besökarna fick testa webbsidan under            
en stund. Där studerades och analysera innehållet, strukturen och navigeringen, men även se             
besökarnas relationer. Därefter utvärderades all test resultat och komma fram till en slutlig             
webbportal om så behövdes. Användarna fick fritt säga sina åsikter om webbportalen. 
 
Slutliga Kravspecifikation  
När alla potentiella användare hade testade webbportalen och svarat på våra frågor så             
uppdaterade vi kravspecifikationen med hjälp av den insamlade information från testerna. 
 
Slutlig Webbportal 
Och utifrån den nya kravspecifikationen med de nya funktionerna och designen skapades den             
slutliga webbportalen.  
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3.5 Kvalitativ Analysmetod  
 
Användningen av kvalitativa intervjuer var ett smart drag eftersom man behövde bli expert på              
målgruppsbeteendet för att kunna hitta krav och funktioner. Det första steget i analysen av              
data var att få en uppfattning och ett helhetsintryck av det insamlade materialet som man hade                
skrivit ner under intervjuerna. Samtliga intervjumaterial samlades ihop för att analyseras och            
för att sedan hitta kopplingar mellan de. (Arving, 2012) Data nalyserades från intervjuerna             
med hjälp av att hitta värdefull data och mönster som resulterade nya idéer på hur man skulle                 
kunna förbättra kommunikationen mellan kunder och företag med en användbar webbportal.           
All information sorterades efter vad som kändes relevant för ämnet. Avsikten var att försökt              
att ta bort meningslös information för att förenkla arbetet och för att hitta mönster på krav och                 
funktioner. (Arving, 2012) Funktioner och krav söktes för att svara på forskningsfrågan. 
 
 
3.6 Reliabilitet & Validitet 
 
När man väljer metod så är det viktigt att tänka på reliabilitet och validitet. Det innebär om                 
man uppnår syftet med metoden som används och att den information man samlar ihop är               
tillförlitligt det vill säga går att använda. (Cooper & Schindler, 2013) Validitet är ett bevis på                
att den metoden du använder är tillräckligt för att kunna hjälpa dig att nå syftet med                
forskningen. Validitet betyder att man använder rätt metoder vid rätt tillfällen. Reliabilitet            
betyder att den informationen som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt. (Cooper              
& Schindler, 2013) Den referens underlaget och datainsamlingen för att bygga den            
webbportal är stark nog för att få ett tillförlitligt resultat. Metoden vi använde var tillräckligt               
för att få det resultatet användarna ville ha.  
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4. Resultat  
I detta kapitel beskrivs resultatet.  
 
 
 
Syftet med denna studie är att skapa en webbportal för en livsmedelsaffär som använder ett               
community som stöd för att få livsmedelsaffären att överleva. vilka kommunikationsverktyg           
behövs på webbportalen? Kommunikation som kommer användas för att få Årstaberg livs att             
överleva är att bygga en digitaliserad webbportal, ett kommunikationssätt som kommer att            
hjälpa alla runt omkring livsmedelsaffären. Hur kan en livsmedelsaffär ta stöd av en             
community’s intressen vid utveckling av en webbportal? 
 
Webbportalen kommer att presentera Årsta Livs men kommer att använda en community som             
stöd. Webbportal skall få andra verksamheter och alla som bor eller besöker Årstaberg att              
kommunicera på ett bättre sätt. För att veta vilka funktioner och krav som behövs så fick vi                 
göra intervjuer med intressenter och användare. Dessa var företag, verksamheter, föreningar           
och de som bor i Årstaberg området. Med hjälp av alla intervjuer med alla intressenter och                
potentiella användare kunde vi komma fram till kravspecifikation på webbportalen. 
Vi har varit i kontakt med två företag både restaurangen och cafeterian var positiva till               
förslaget. Det gjordes även en kortare intervju med föreningsledamot, han var jättepositiv till             
förbättrat kommunikation i området via en ny webbplats. Man kommer att kunna samarbeta             
och kommunicera med alla som bor runtomkring för att förbättra kommunikation via webben.  
 
Dom kommer att stödja både nyheter från olika verksamheter men även ett forum där alla som                
bor i Årsta kan kommunicera och dela med sig av idéer med varandra med hjälp av ett                 
community. 
  
Community på webbportalen kommer även att stödja alla event som sker runt omkring             
Årstaberg. Det kommer vara ett sätt för mindre verksamheter och företag att tillsammans via              
webbportalen stärka sitt varumärke. Det skulle innebära att alla verksamheter och företag            
tillsammans bildar en mötesplats för deras kunder. Detta skulle även leda till att man utbyter               
kunder med varandra eftersom man kommer finnas på samma webbportal. Intressenter är            
lösning till att en webbportal kan bli en succé, eftersom har man nöjda intressenter så har man                 
en ljus framtid för att överleva. 
 
 
 
  

27 
 



 
 
4.1 Kravspecifikation  
 
De krav och funktioner som tagits fram av beställaren samt de användare vi har intervjuat               
men även intervjuer från de två närmaste företagen till livsmedelsaffären, där intill kortare             
intervju med BRF föreningens ledamot. När alla data från intervjuerna var samlade så kunde              
vi skapa en kravspecifikation på ett webbportal för en livsmedelsaffär som använder ett             
community som stöd.  
 
 

Krav från beställaren  Nya krav/funktioner 
från intervjuerna  

Nya krav/funktioner från 
företagen och 
Hyresföreningen  

Nya krav/funktioner 
efter användartestare 

- Nyheter  
- Erbjudandet 
- Öppettider 
- Kontaktuppgift

er 
- Kontakta oss 

mail formulär, 
få snabba svar. 

- Adressuppgifte
r  

- Önskelista med 
produkter 

- Enkelt och 
lättförståeligt. 

- Lätt att 
underhålla. 

- Ej ekonomiskt 
kostsamt för 
användaren och 
ägare  

 
 

- Snygg design 
- Färgglatt  
- Enkelt språk 
- Enkel 

registrering för 
att prenumerera 
erbjudanden och 
nyheter  

- Enkelt att se 
erbjudanden  

- Tipsa vän 
funktion  

- Karta  
- Enkelt att 

orientera  sig 
- Önska sig 

produkter 
- Snabba svar 

tillbaka 
-  Uppdatera 

öppettider för 
helgdagar  

 

- Diskussionsforum 
- Nyhetssida  
- Kommentarsfält  
- Event  
- Länkar till andra 

företag  
 
  

- Synligare 
texter  

- Tydliga texter 
med storlek 
och typografi  

- Bättre 
kontrast 

- Enkel 
bakgrundsfärg 

- Rörliga bilder  
- Länkar ska stå 

i rätt ordning 
- Medlemskap 
-   
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4.2  Scenario  
Användarna viktigaste funktionerna i systemet.  
 
Scenario 1 – Hitta öppettider  

Scenario Text Funktioner/Krav  
Den har bestämt sig för att han vill ner till 
Årstaberg livs för att handla lite mat till 
kvällen. Men han är lite osäker på dagens 
öppettider eftersom att det är julafton så han 
söker på Årsta livs webbportal. Han ser 
omedelbart på första sidan att det finns en 
länk med öppettider.  

- Väl synligt vart man trycker för att se 
öppettiderna  

Han kommer vidare till sidan öppettider  
Han scrollar ner och hittar öppettider för 
julafton.  

- Direkt så ser han de vardagliga 
öppettiderna  

- Och precis under avvikande 
öppettider 
 

 
Scenario 2 – Hitta erbjudande  

Scenario Text Funktioner/Krav  
Den ska ner och handla men innan han 
handlar vill han kolla om det finns några 
erbjudanden på Årstaberg livs webbportal.  

- Han ser direkt att det finns 
erbjudande när han kommer in på 
webbsidan.  

- Erbjudande med senaste nytt 
- En levande och ständigt uppdaterad 

sida 
Den ser att det finns många erbjudanden  - Han klickar sig vidare på 

erbjudanden  
Den ser direkt en lista med bilder på 
nedsatta varor. Nöjd stänger han 
webbportalen och går till butiken.  

- Man kan scrolla ner för att kolla 
igenom alla erbjudanden. 

 
Scenario 3 – Prenumerera erbjudanden och nyheter  

Scenario Text Funktioner/Krav  
Den brukar glömma bort att surfa på 
webbportalen för se erbjudanden och 
nyheter. Så han bestämde sig för att börja 
prenumerera erbjudanden och nyheter.  
Så han besöker sidan och ser direkt att man 
kan prenumerera.  

- På första sidan hittar man en ruta 
”Vill du ha veckans nyheter och 
erbjudanden till mailen?” 

 

Den börja skriva in sina personuppgifter.  - Formulär där man fyller i namn och 
e-post.  
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När han har gjort det så klickar han på spara 
knappen  

- Spara uppgifterna, en klick knapp.  

Han loggar in på sin e-post  - Automatiskt svar att han har börjat 
prenumerera  

 
 
Scenario 4 – Tipsa en vän 

Scenario Text Funktioner/Krav  
Den har en granne som han vill tipsa om 
webbportalen. Så han surfar på 
webbportalen  

- På startsidan finns det en ruta för att 
tipsa en vän 
 

Han klickar sig vidare på länken tipsa en 
vän  

- Länken tipsa en vän 

Han får fram ett formulär. - Formuläret innehåller två rutor  
- Namn på vännen  
- Vännens E-post  

Han fyller i formuläret och skickar det.  - Skicka tips 
 
Scenario 5 – Kontakta butiken 

Scenario Text Funktioner/Krav  
Tidigare kunde den fråga om varor som de 
skulle ta in. Men tidigare idag så märkte han 
att det inte fanns en vara som han ville ha. 
Han gick hem för att söka på webbportalen 
Årstalivs.  

- På första sidan så finns det på 
menyerna en länk som heter kontakt. 
 

På förstasidan kunde han enkelt hitta vart 
han skulle kontakta butiken.  

- Klickade på kontakt länken  

På denna sida kunde han fylla i formuläret 
och skrev sin fråga  

- Formulär  
- Skicka knapp 

Klickade på skicka, kollade e-post. - Fick direkt en bekräftelse via e-post. 
Om att de kommer att svara så 
snabbt som möjligt  

 
Scenario 6 – Hitta mat och nöje  

Scenario Text Funktioner/Krav  
Den har bestämt sig för att hen vill äta på en 
restaurang i området sedan ta barnen till en 
lekplats i närheten. Men har vill kolla på 
några alternativ och omdömen på de olika 
restaurangerna. Hen söker på Årsta livs 
webbportal. Han ser omedelbart på första 
sidan att det finns en länk med mat och 
nöje.  

- Väl synligt vart man trycker för att se 
mat och nöje  

Han kommer vidare till sidan mat och nöje.  
Han scrollar ner och hittar omdömen. 

- Direkt så ser han de alla tillgängliga 
restauranger och lekplatser  
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- Ser direkt att det finns en 
kommentarsfält med alla omdömen 
från användarna.  
 

 
 
Scenario 7 – Forum  

Scenario Text Funktioner/Krav  
Vattnet har slutat fungera hos hen så hen 
besöker Årstaberg Livs webbplats. 
Där vill hen kolla med sina grannar om 
andra har samma problem.  

- Väl synligt vart man trycker för att 
hitta forum  

Han kommer vidare till forum.  
Han scrollar ner och hittar ämnen. 

- Direkt så ser hen att det finns ett 
ämne i forumet  som en annan har 
startat angående vattenläcka på 
årstaberg. 

  
- Ser direkt att det finns en 

kommentarsfält där ett diskussion 
sker angående vatten i området från 
användarna.  
 

 
 
Scenario 8 – Nyheter  

Scenario Text Funktioner/Krav  
Hen har fått en rekommendation från en vän 
att deras hyresföreningen finns även på 
Årstbergsliv webbportal. Där hyres 
föreningen länkar nyheter via 
webbportalen.  

- Väl synligt vart man trycker för att 
hitta Nyheter  

Han kommer vidare till nyheter .  
Han scrollar ner och igenom alla nyheter 
och blir intresserad av annat också . 

- Direkt så ser hen att det finns nyheter 
om alla andra verksamheter än bara 
Föreningen.  

- Klickar på en nyhet från en 
Restaurang 

- Ser direkt att det finns en 
kommentarsfält där ett diskussion 
sker angående den nyheten.  
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4.3 Webbportalen  
Detta kapitel presenteras det färdiga resultatet av designförslaget på webbportalen i både 
text och bild. Den slutliga designförslag efter användare testerna som gjordes på första 
designen.  Med hjälp scenario som illustrerar kravspecifikationen samt tillgång till litteratur, 
det användes CMS verktyget Wix för att skapa en prototyp på webbportalen.. 
  
Webbsidans innehåll 
Med hjälp av ett flödesschema så kunde man komma fram till en struktur på hur 
webbportalen skulle blir strukturerad. Flödesschemat visar hur de olika delarna står i relation 
med varandra, vart webbsidan startar och vart sen slutar. (Bergström, 2003) Webbportalen 
börjar med att presentera sig själv för besökarna på ”hem” sidan. Det för att besökarna slipper 
att kliva in direkt i handlingarna, utan börjar med en introduktion på vad som de kan förvänta 
sig. (Bergström, 2003) Med hjälp av det vanligaste schemat är trädstrukturen. Den strukturen 
är som en upp och nedvänt träd. (Bergström, 2003). 

 
Den färdiga hemsidan består av följande sidor: 
Årstaberg livs Hem  
- Startsidan  
- Tipsa vän Formulär  
 Erbjudande 
- Veckans erbjudande  
- Prenumerera erbjudande  
 Öppettider  
- Öppettider 
- Kommande helg öppettider 
 Om oss 
- Kort om Årstaberg livs 
- Bilder på hur det ser ut.  
 Kontakt  
- Frågeformulär  
- Plats och Karta  
För att stödja andra verksamheter, Hyresföreningar och dess användare implementerade vi 
dessa verktyg. 

● Nyhetssida  
● Länkar till  

- Föreningar  
- Butiker  
- Mat och nöje 

● Event  
● Forum  
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Designförslaget  
 
Årstaberg Livs Hemsida 
Detta är den första sidan som Årstaberg       
livs potentiella kunder upplever. 
Webbportalen första sida bör inte var lik       
någon annan av platsens sidor.     
(Hjalmarsson & Guldbrand, 2009) Första     
sidan ska vara en överblick på vad som        
finns på denna webbportal. Det kommer ta       
tid tills alla kunder får reda på att den         
webbportal existerar därför finns    
funktionen ”tipsa en vän” där kan du       
rekommendera din granne om den nya      
webbportalen. 
På startsidan välkomnar Årstaberg livs sina      
kunder men en kort löpande text.  

 
 
 

 

 
Erbjudande 
Här finner man ”Veckans bästa     
erbjudanden” och för att inte missa nästa       
veckans erbjudande så är det smart att       
börja prenumerera. Mail kommer att     
skickas till e-posten. 
 

  
 

 
 
Öppettider 
Öppettider är den funktion och krav som       
behövdes, då det var omöjligt att få reda på         
det hemifrån. Detta betyder att den      
kommer att vara användbar för kunderna.      
Det är även viktigt att kommande      
helgdagar uppdateras med jämna    
mellanrum. 
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Kontakt 
På den här sidan kan man se en karta som          
visar var Årstaberg ligger. Kartan är      
hämtad från Google Maps och det går att        
navigera runt sig i kartan och även zooma        
in- och ut. Det finns även möjlighet för en         
vägbeskrivning. Sidan har även ett     
kontaktformulär, där kunder kan skicka     
meddelanden direkt från webbplatsen    
genom att fylla i fälten. 
 
Formuläret 
Det är även viktigt att lägga upp det så att          
man kan fylla i formuläret från vänster till        
höger, uppifrån och ner och     
skicka-knappen bör finnas längst ner, och      
till höger i formuläret. (Sundström, 2005)      
Även om det nästan alltid kallas för       
”Skicka” så behöver det inte betyda att det        
är ett behörigt namn på formulär. Namnet       
ska istället väljas så att det beskriver vad        
som kommer att inträffa när användaren      
klickar på den. (Sundström, 2005) Jag har       
använt mig av flera formulär  

 
på webbplatsen men det är viktigt att       
använda sig av rätt ”skicka” knapp. Därför       
anpassas knapp namnet till funktionen den      
har. Med hjälp av Kontaktformuläret så      
kan du skicka mail via denna sida på        
webbportalen genom att skriva in all      
information som krävs 
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Kommunikationsverktyg 
 
Nyheter  
Detta kan vara ett sätt för mindre butiker        
att stödja deras lojala kunder med hjälp av        
en mötesplats på webben. Det skulle      
innebära att de mindre butikerna skulle      
kunna synas mer genom att stödja varandra       
i ett område. Alla företag och verksamhet       
kommer ha tillgång till att publicerat      
nyheter på den nya webbportalen. Det enda       
som behövs är en enkel medlemskap. Detta       
skulle innebära att kunder från olika      
företag möts på en och samma ställe vilket        
kommer leda till företagen syns mer för       
varandras kunder. Det skulle innebära det      
skapas en mötesplats för alla i Årstaberg       
via livsmedelsbutikens webbportal för att     
både hyresföreningar och alla    
verksamheter.  
 
 

 

 
 
Forum  
Ett forum kommer att användas för att       
lättare hålla kontakten mellan    
företag/verksamheter och kunderna. Det    
kommer finnas olika underkategorier där     
man kan antingen svara på olika inlägg       
eller skapa ett eget ämne om man har        
något att dela med sig av eller vill        
diskutera med andra. 
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Event 
Enligt BRF föreningen ledamot arrangerar     
Årstaberg kommun regelbundet event och     
aktiviteter för de som bor i Årsta. Han        
tycker det är viktigt att företagen runt       
omkring stötar och förmedlar till andra när       
dessa event sker. Därför skapade det ett       
event verktyg som presenterar alla event      
som finns på Årstaberg. Man kan man       
själv som användare uppdatera och lägga      
till event som man känner igen. Med hjälp        
av detta event verktyg kommer Årstaberg      
Livs att stötta alla event som finns runt        
omkring i området.  
 

Till exempel så brukar det finns cirkus       
evenemang på stora ängen som ligger i       
Årstaberg. Alla användare kommer även     
att kunna lägg till och redigera event för att         
dela med sig med alla andra i området.  
 

 
 
Länkar  
Via webbportalen kommer man att kunna länkar till andra företag och verksamheter i 
Årstaberg. Det kommer leda till att Webbportalen kommer vara en länk mellan många företag 
och deras nuvarande kunder. Man kommer själv som företagare i Årstaberg att lägga till sig 
bland alla företag via webbportalen. Det bästa och enklaste sättet att bygga ett nätverk av 
andra företag och verksamheter är att länka information. Att bygga ett länk nätverk fungerar 
som så att vi skapat ett antal företag eller verksamheter  och fyller dessa med relevant 
innehåll. Det vill säga en länk till respektive sort verksamheter såsom restauranger, butiker 
eller nöje och parker. Detta kommer leda till att webbportalen får ett värde, eller med andra 
ord en karta för verksamheter och företag i Årstaberg.  
 

 
 
Kommentarsfält  
Webbportalen använder sig av kommentarsfält nästan överallt eftersom man vill få feedback            
på allt som händer. Detta skulle innebära att alla företag och verksamheter får feedback på de                
nyheter som de publicerar.  
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Navigationen & Funktionalitet & Design  
 
Den layout jag valde på sidan kommer från kund intervjuerna och dels mig själv men också                
utifrån vad min beställare givetvis efterlängtade sig. Lätt att uppfatta att kunderna ville ha en               
stilig sida med en enkel navigation. Innehållet på sidan, vad gäller den informativa delen, var               
det viktigaste. Utifrån dessa utgångspunkter skulle det skapas en webbportal som klarar av             
dessa önskemål och krav. 
  
Navigationen i desktopen består av logotypen som länkar till startsidan och med flera             
menyvalen där den aktiva sidan markeras med röd färg. Eftersom besökaren orienterar sig             
efter den sida han eller hon för tillfället befinner sig på, är det viktigt att det är synligt i menyn                    
vilken sida han/hon är på just nu. (Sundström, 2005) Huvud Navigeringen är en av de               
viktigaste funktionerna, därför har det format en meny längst upp. Viktigaste faktorn med den              
är att besökarna inser på en gång att det är huvud navigeringen. (Hjalmarsson & Guldbrand,               
2009) 
  
Internet är ju ett verktyg med många möjligheter därför är det viktigt att få besökarna att                
navigera sig i denna verktyg. (Bergström, 2003) Valet av navigationen är gjord för att det ska                
ska passa sammanhanget och därefter få fram budskapet. Webbportalen är jätte enkel och             
förståelig. Det ska gå snabbt att ta till sig gränssnittet och lära sig sidans funktioner och                
innehåll. (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009) Webbsidan har logotypen som är en viktig            
funktion. Till en början ska den vara ett utmärkande egenskap för webbplatsen och ofta även               
berätta vem som är avsändaren. (Sundström, 2005) Det avsändaren vill förmedla med            
logotypen som är en tomat är att denna webbsida representerar livsmedel. 
 

 
  
Utöver denna information valde jag även att lägga in öppettiderna på alla sidor, längst upp till                
höger på webbportalen. En webbportal utan länkar är sommar utan sol. Det är därför viktigt               
att använda sig av länk hänvisningar med en lockande navigation. Webbportalen använder sig             
av länkar i löpande text vilket innebär att länk anvisningarna är uppställda i ordning. Det visas                
längst upp på sidan, de är lätta att hitta och används mest. (Bergström, 2003) 
Navigationen är det som gör att användaren kan ta sig från sida till sida i en webbplats.                 
(Sundström, 2005) Därför är det viktigt att navigationen är enkel och välgjord. Eftersom             
användaren så småningom lär sig webbplatsens ordning, förstår med tiden hur sidan är             
uppbyggd. Det händer sällan att en webbplats endast har en navigations metod snarare så              
brukar det finnas en stor uppsättning av navigation. (Sundström, 2005) 
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Målet var att bygga en så lätt förståelig webbportal som möjligt, och just därför har det endast                 
använts en sorts navigeringsmetod. Färg är synnerligen en utfyllnad, men det skall gå att              
förstå och hantera webbplatsen utan att kunna se den. (Sundström, 2005) 
  
 
 
Designen 
Kontrast är viktigt för läsbarheten därför har det setts till att det alltid är vänlig kontrast                
mellan text och bakgrund. Detta blir viktigare ju mindre texten är. 
Efter användare testerna visade det sig att det viktigaste var konstrasten. Att det ska vara               
tydligt med texter och bakgrund därför valdes det färger som skulle få till en bra kontrast. 
  
Användbarheten i den grafiska designen är framstående eftersom det är det första som             
användaren ser och den ger det första intrycket av sidan. (Sundström, 2005) Läsbarheten är              
också beroende av kontrasten mellan bokstäverna och bakgrundsfärgen. Det har använts det            
mest läsbara texttypen i ett stycke genom att använda en svart bakgrund mot en vit text.                
(Bergström, 2003) 

  
  
Det är svårt att läsa långa texter därför har vi endast använt oss av korta texter. Vi har även                    

använt oss av en typografisk uppläggning som syftar till att göra texten lätt att läsa och som                 
kan passa in i omgivningen. Vi har använt oss av teckensnittet Arial eftersom det lämpar sig                
väl för att läsas från skärmar men även använt en storlek på löpande text och en storlek på                  
rubriker som gör att det går att skilja de åt. 
  
Det viktigaste är att fånga besökarens intresse därför ska det centralaste och mest intressanta              
komma först. (Bergström, 2003) En datorskärm lyser starkt och är mycket starkare än det              
pappret kan erbjuda. Därför ställer det stora krav på hur designen ska se ut. (Bergström, 2003) 
Eftersom besökaren upplever och tolkar en bild vid samma ögonblick som den ser bilden, är               
det viktigt att inte överskatta bildens användbarhet på en webbportal. (Bergström, 2003) Vi             
har använt oss av få bilder som visar utseendet på verksamheten, men även annonsen är en                
stor bild med priser och små bilder på varor 
  
Även om man har en god struktur och en förstasida så är det viktigt att en sorts navigering                  
översikt måste vara användarvänlig. Det är även viktigt att alla webb översikten ryms på en               
skärmsida för att kunna hålla sin klarhet. (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009) Därför har vi valt               
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att ha en webböversikt där den tar upp alla sidor som finns på webbportalen och har de                 
tillgängliga hela tiden. Att man kan med en klickbar länk ta sig till det man söker. 
  
Språket på hemsidan är endast på svenska, språket är även lättförståeligt. Det var även viktigt 
att organisera innehållet så att det är enkelt att läsa och använda. (Sundström, 2005) det 
användes inte av så mycket text, målet var en så enkel meningsbyggnad som innehållet 
tillåter. (Sundström, 2005) Innan texter publicerades gick vi igenom språket för att se till så att 
det inte fanns några onödigt långa och krångliga texter. Alla texter gjordes så kortfattade som 
möjligt. 
  

  
  
Att döpa alla sidor på ett smart sätt är bra, vilket gör att användaren förstår strukturen och kan                   
hitta sidorna enklare. (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009) Vi har ett namn på varje sida på hela                
webbplatsen som beskriver vad som händer (se bild 8). Rubriker är viktiga eftersom             
besökarna kan komma in på sajten från olika länkar, vilket gör att rubrikerna är              
informationsrika. (Bergström, 2003) Titel Texten brukar användas för att bland annat skilja            
likadant utformade länkar från varandra. (Sundström, 2005) Vi har använt oss av tydliga             
rubriker på varje sida på webbportalen vilket kommer underlätta för besökarna. Röd mot svart              
funkar jättebra, dessa kontraster och stilar har vi använt oss av med rubrikerna. 
  
Vi inleder alla funktioner eller texter med rubriker som beskriver informationen som finns.             
Eftersom besökaren orienterar sig i förhållande till den sida hon för ögonblicket befinner sig              
på, är det viktigt att det syns tydligt i menyn vilken sida det är. Det är viktigt att man måste                    
försöka att välja bort vissa ord för att titeln inte ska bli för lång. (Sundström, 2005) Men alla                  
titlar på webbportalen har förkortats eftersom det inte ska bli några långa meningar. På              
webbsidan har vi använt oss av korta ord, korta meningar och även korta stycken. Besökarna               
ogillar långa texter, därför är det viktigt att använda det korta språket. (Bergström, 2003) På               
nätet spelar även textens utseende en stor roll för bland annat läsbarheten. (Hjalmarsson &              
Guldbrand, 2009) Därför har vi valt att underlätta läsningen så mycket som möjligt.  
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4.4  Användartest & utvärdering  
 
 
Efter den andra användare test så var alla användare nöjda med en designförslaget vi hade               
kommit fram till. De fick testa webbportalen och de var nöjda, de tyckte att designen var bra                 
och att det var enkelt att navigera sig runt. Bildspelen på ”om oss” länken tyckte de vara                 
bättre än den tidigare. De var positiva till webbportalen i sin helhet. Testpersonerna hade inga               
som helst problem att ta sig till de olika sidorna och löste uppgifterna enkelt. Detta var också                 
syftet, sidan ska vara lättnavigerad. De gillade att man kunde komma åt alla länkar från               
startsidan. Dessutom gav designen och den stiliga typografin en seriös uppfattning vilket en             
webbsida för en livsmedelsaffär bör göra. Kommunikationsverktygen såsom forum och          
nyhetssidan var företagen och hyresförening super positiva till eftersom de dessa verktyg            
kommer att lösa deras kommunikations problem med respektive kunder.  
 
Nedan finns kommentarer på de olika designförslaget från användaren.  
 
Första designförslaget  
 
Kommentarer efter att de hade testat webbportalen första designförslag (se bilaga 3), vad de              
tyckte negativ med webbportalen.  
 
Testperson 1- 21 år 
”Det finns inga rörliga bilder, det skulle vara trevligt med röriga bilder på visa ställen på                
webbplatsen. Jag tycker även att man borde byta plats på länken ”om oss” och ”kontakt”               
eftersom kontakt länken kommer att användas mer än ”om oss”.” 
 
Testperson 2 - 33 år 
”Ibland kan jag tycka att det blir svårt att visa texter, jag tycker att man ska förbättra                 
kontrasten och enklare bakgrund färg.” 
 
Testperson 3 - 45 år   
”Det finns vissa tydliga texter och känns som att typografi och storlekarna är inte detsamma               
över hela webbplatsen. Så jag tycker det skulle behövas tydligare texter med rätt storlek              
och typografi.” 
 
Testperson 4 - 60 år 
”Visa texter är svårt att uppfatta och läsa så jag tycker man borde försöka gör texterna                
synligare med bättre kontras.”  
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Slutliga Webbportalen  
 
Kommentarer efter att de hade testat webbportalen designförslag.  
 
Testperson 1- 21 år 
”Bra att kunna komma åt alla sidor från startsidan och tycker det vara super enkelt att 
navigera sig runt, man kunde hitta allt som man sökte efter. Jag tycker inte att finns något 
negativ att ta upp, webbsidan känns användbar.” 
 
Testperson 2- 25 år 
”Väldigt lätt att få en överblick av sidan då det var få länkar. Smidigt att både hitta 
information och navigera sig mellan de olika sidorna. Hittas behöver tycker inte det finns 
något som jag skulle vilja ändra på “ 
 
Testperson 3 - 42 år   
 ”Snygg och elegant design. Väldigt enkelt att hitta viktig information som man letar efter på 
hemsidan. Riktigt bra att öppettiderna finns länkad, nu slipper man chansa om de öppet under 
helgdagar. ”  
 
Testperson 4 - 51 år 
”Väldigt lättnavigerad sida. Enkel att överblicka och inga störande sidor. Kan inte hitta några 
fel eller mindre bra delar, helheten är bra” 
 
Hyresföreningar ledamot 
“Jag ser att det kommer leda till att många kommer att ha nytta av denna webbportal eftersom 
det kommer vara en mötesplats för alla. Nyhetssidan kan användas för att publicera viktig 
information, när alla finns på en och samma plats så kommer alla synas mer.” 
 
Företag 1  
“Tror att forumet kommer att vara till nytta då man kan diskutera olika restauranger och man 
kommer att kunna rekommendera andra.”  
 
Företag 2 
“En sådan mötesplats för all i området finns inte idag, den webbplats stödjer ju många nästan 
allt. Med hjälp av de olika länkarna så som nyheter och länkar till olika företag och även 
forum så kommer man att kunna få svar på allt. Det skulle kunna gynna oss eftersom vi inte 
har tid och svara på frågor, utan med hjälp av forum så kan använda hjälpas åt.” 
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5. Slutsats och diskussion 
 
5.1  Slutsats & Diskussion 
Syftet med detta projekt är uppnått vi har tagit fram ett användbart designförslag som ska               
presentera Årstaberg livs med hjälp av community’s. Med hjälp av användartester kunde vi             
bevisa att det kommer att fungera. Vi har även löst problem som Årstaberg livs hade och                
kunderna som testade webbportalen var positiva till hemsidan. Jag har även svarat på             
forskningsfrågan på hur vi har gått tillväga för att skapa ett användbart designförslag som              
kommer vara bekvämt för deras nuvarande kunder. 
 
 
 
 
Det viktigaste för användarna är att sidan är enkel att förstå och lätt att navigera sig i. Vi vill                   
också att sidan ska vara intressant, det ska kännas nytt och prydligt. Vi utgick från               
användarens krav på funktioner vilket ledde till att hemsidan formats efter användarnas            
behov. Användarna eftersökte färger och bilder för att göra sidan trevligare, enkel och tydlig.              
För att sidan ska få genomslag krävs det också att sidan underhålls ständigt, både vad gäller                
utseende men framförallt innehållet.  
 
Att arbeta agilt var framgångsrikt eftersom att det skedde förändringar och nya krav hittades              
under designen gång. Vi valde att jobba agilt eftersom inom denna metod så kan man               
anpassning sig till att krav kan ändras under projektet gång. (Agile Sweden, 2016)             
Förutsättningarna för att kunna hantera förändringar effektivt (Agile Sweden, 2016) var till            
stort hjälp av kunder, personal och beställare på Årsta livs. Det var  
även en effektiv kommunikation, då alla möten skedde ansikte mot ansikte.  
 
Innan man startar arbetet så är det viktigt att en del förarbete måste göras. (Lindegren, 2003)                
Referensramar och val av teorin utgick jag från syftet, vilket handlade om webbdesign med              
fokus på användbarheten.  
 
Vi började med att analysera den kravlistan som vi fick av beställaren och det visa sig direkt                 
att det inte var tillräckligt eftersom det saknades information. Även en komplettering av andra              
aspekter så som design och användbarhet. En komplettering av krav behövdes, därför kom vi              
fram till att intervjuer med målgruppen skulle kunna hjälpa oss. 
 
När vi hade genomfört intervjuerna med målgruppen så kom vi fram till att de flesta hade                
samma uppfattning om vad navigeringen, design och användbarheten. Det viktigaste är           
framförallt att webbsidan ska vara till hjälp för användaren, genom att exempelvis genomföra             
sina ärenden med enkla medel och funktioner. Därför är det viktigt att fånga de kraven.  
 
För att kort sammanfatta det arbete så är resultatet godkänt eftersom det presenterades ett              
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användbart designförslag på en webbportal som klarade av alla krav efter användartestarna.            
Även fast vi fick göra enkla förändringar efter testerna på designen. Det skapades en snygg               
webbportal åt Årsta livs som beställaren är nöjd med, även strukturen och layouten på sidan är                
precis som användaren ville ha den, enkel och lättförståelig. 
 
 
CMS webbsidan som skapades till användare testerna var i princip likadan som den färdiga              
webbsidan. Användartester bevisade att informationsstrukturen och användbarheten var bra         
nog, det uppdateras endast på designen.  
  
Användbarheten genom att vara tydligt med syftet på webbportalen är viktigt eftersom            
besökaren bör veta vad den ska göra på webbsidan. Användaren kan bli okoncentrerad, vilket              
leder till att den lämnar webbplatsen. (webbdesignkurser, 2016) Webbportalen länkar är           
informativa som förmedlar om vad användaren kan förvänta sig.  
 
När det gäller alla formulär på webbplatsen så är det viktigt att designen är tydligt nog för att                  
den ska kunna tala om för användaren om hur de använda funktionerna. Webbportalen design              
har lyckats nå fram till användarna, de visste utan att fråga hur allting skulle gå till under                 
testerna.  
 
Att bevisa att något är användbart är svårt men med hjälp av teorier om hur en användbar                 
webbplats ska se ut och med hjälp av testerna kunde vi få ut ett resultat och bevis på att det                    
funkar. Användarna var nöjda och tyckte att de kunde ha en nytta av webbplatsen vilket               
betyder att användbarheten är hög. Men även med teori från designprinciper och olika             
principer på hur gränssnittet ska se ut, har vi fått en så användbar webbplats som möjligt.  
 
Användare Testerna genomfördes av användare i olika åldrar är helt enkelt olika varandra. 
Detta kommer stärka resultatet eftersom man får en bredare uppfattning av vad olika             
användarna vill med webbportalen.  
 
Med hjälp av de teorier vi hade och datainsamlingen vi fick kunde ta fram ett användbart                
designförslag på en webbportal. All tidigare forskning visar på att Årstaberg livs kommer             
gynnas av den webbportalen vi tog fram. Det som stärker enormt mycket att vi har fått en                 
grym feedback från användarna som testade webbportalen.  
En webbportal är ett måste för alla livsmedelsaffären som inte vill dö ut eftersom många               
undersökningar visar att företag som inte växer inom den digitala delen kommer inte att klara               
sig i framtiden. Mer än 90 % av alla kunder allmän söker efter ett företag ångande allt från en                   
produkt till information som rör livsmedelsaffären. Detta är ett problem som gör att de mindre               
företagen drabbas som inte har en webbportal. Kvalitet på studien är bra med tanke på den                
korta perioden man har för att ta fram ett designförslag på webbportal åt ett företaget. 
 
 
Dagens livsmedelsaffärer som beskrivs i referensramen ICA och Coop som är Sveriges mest             
besökta webbsidor bland matkedjor. Inspiration från dessa hemsidor gjordes eftersom de är            
Sveriges mest besökta och populära mat webbplatser. Med hjälp av analysen av dessa två              
livsmedelsaffärer kunde vi få motivation för att utveckla en webbportal på liknande sätt.             
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Eftersom dessa är fullt utvecklade kunde vi endast ta den del av det de har implementerat                
såsom erbjudande med prenumeration. Denna funktion implementerades från både         
referensramarna men även som en krav med hjälp av kund intervjuerna.  
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5.2 Metoddiskussion 
 
Målet med projektet var att ta fram ett designförslag, dagens och framtidens problem gällande              
Årsta livs. Utifrån Persona och scenario som illustrerar kravspecifikationen som tagits skulle            
vi ha skapat ett designförslag på en webbportal. Med hjälp scenario kunde vi få ut ett bättre                 
slutresultat. Det finns många fördelar att lyfta fram när det handlar om metoden. Det är sällan                
så att ett arbete blir fullkomligt perfekt, i efterhand finns det alltid något som man borde ha                 
gjort annorlunda för att få ett bättre slutresultat. Den kvalitativa metoden vi hade var till en                
stor hjälp eftersom vi ville se hur användare tänker när det gäller att skapa en ny webbportal.                 
Kvalitativa metoder med hjälp av enkäter är överskattat. Det krävs oftast           
beteendevetenskapliga grunder för att kunna forma enkäter som skulle ge de svar man söker.              
Att få det resultat till utvecklaren är svårt med hjälp av en konstruerad enkät. (Gulliksen &                
Göransson, 2002) Vi ville veta mer hur användarna ville forma en användbar webbplats för att               
ha nytta av den. Därför var personintervjuer det rätta valet, sen bilda en persona av alla                
intervjuer.  
 
För att undvika problem och fel vid den slutliga designförslaget genomfördes noggranna            
tester. Användare Testerna gav oss en garanti på att det designförslaget vi hade tagit fram är                
en bra start på den så kallade web trappan. Tanken har från början varit just detta, faktiskt att                  
webbsidan på ett effektivt sätt ska få fram den relevanta informationen som beställaren vill              
framhålla. Trappstegen består av fyra steg: information, kommunikation, använder nytta och           
affärsverksamhet. (Bergström, 2003) Dessa fyra steg leder till framgång, enligt oss har vi             
åtminstone tagit flera steg av denna trappa. Informationen där vi informerar våra besökare om              
företaget och en del av våra produkter. Kommunikationen där vi med hjälp av erbjudanden              
och kontaktformuläret kan kommunicera med våra besökare mer personligt. Det tredje steget,            
använder nytta, vilket med hjälp av användartesterna gjorde så märkte vi att våra besökare              
kommer dra nytta av det vi erbjuder på webbportalen. Genom att besökaren uppmärksammas             
på att den på olika sätt drar nytta av företaget. (Bergström, 2003) Det fjärde trappsteget är                
affärsverksamheten vilket betyder att det är en fullt utvecklad marknad. Det är något som vi               
inte tagit hänsyn till eftersom webbportalen måste utvecklas med jämna mellanrum.  
 
  
5.3 Förslag på fortsatt arbete 
Målet med det här projektet var att ta fram ett designförslag på en webbportal till Årstaberg                
livs med stöd av community’s . Även om designförslaget vi presenterat inte har lösningarna              
på alla problem så är tanken att förslaget ska ge en stabil grund som de kan använda sig av i                    
deras utvecklingsarbete. Självklart kan webbportalen bli bättre och då menar jag framförallt i             
ett responsivt perspektiv men även designmässigt. Jag gav mig som sagt in på detta eftersom               
det inte var prioriterat av beställaren just nu. Man skulle till och med i början implementera                
webbplatsen och se vart det leder. När jag gjorde alla intervjuer så visades det ett stort intresse                 
till idén, vilket pekar på att webbportalen får stöd av målgruppen för att utvecklas i det som                 
jag har nämnt tidigare webb trappan. Det viktigaste är att Webbportal är ett sätt för mindre                
butiker att överleva genom att stödja andra verksamheter och företag som har samma             
problem.  
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Bilagor  
 
Intervjufrågor  
 
Med personalen på årstaberg livs  
 

1. Vad är det för företag, hur arbetar ni? 
2. Vad är syfte med webbplatsen? 
3. Vem ska använda webbportalen? 
4. Vilka problem har ni just nu? 
5. Kommer ni att behöva att uppdatera sidan ofta? 
6. Funderar ni på någon sort e-handel? 
7. Vad för information ska finnas på webbplatsen?  
8. Hur ska hela webbportalen formas?  

 
Med kunder / Årstaberg boar  

1. Hur ofta brukar du handla på Årsta Livs? 
2. Om du är osäker på öppettiderna va gör du för att få reda på det?  
3. Om du skulle vilja kontakta Årsta livs hemifrån,  hur gör då då? 
4. Hur brukar du kontakta andra företag? 
5. Brukar du lägga märke till de erbjudanden som är upphängda utanför butiken?  
6. Årsta livs funderar på att ta fram en webbportal. Hur ser du på det? 
7. Om vi skulle implementera en webbplats hur  skulle den komma till användning för 

dig ?  
8. Vad är det viktigaste för dig när du besöker en webbplats? 
9. Vad skulle du vilja för informations på Årstaberg Liv webbportal? Innehållet? 
10. Utseendet på webbportalen är den viktig för dig? 
11. Har du lätt för att använda webbsidor?  
12. Har du lätt för att navigera dig runt på webbportal? Vad är en bra navigation för dig? 
13. Vad är en bra struktur för dig på en webbportal? 
14. Hur skulle du en användbar webbportal ? 

 
Med företag närmaste Årstaberg Livs 

1. Har ni en webbsida idag? 
2. Hur fungerar kommunikationen med kunderna? 
3. Har ni försökt att nå andra kunder än de ni har idag? 
4. Vilka problem har ni idag? 

 
Med hyresföreningar ledamot 

1. Har ni en webbsida? 
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2. Hur tycker du kommunikationen mellan föreningen och årstaberg broarna fungerar? 
3. Hur kommunicerar ni idag? 
4. Vilka problem har ni idag? 
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Resultat från intervjuerna  
Svar från intervjuerna  

Personal 1  
1. Livsmedel säljer mat varor , köksvaror allt från snacks till färdiglagat mat. 
2. Syfte är ju att vi ska ge våra kunderna information som de behöver utav oss 
3. Den ska som använda portalen är stamkunder som handlar hos oss flera gånger i 

veckan, 
4. Problem är erbjudande som inte syns, kunder klagar på att de har svårt att nå ut till 

de hemifrån. 
Vi har svårt att svara på telefon eftersom det är mycket att göra  

5. Ja vi skulle nog vilja uppdatera öppettider mee jämna mellan rum då de många röda 
dagar.  

6. Nej jag tror inte de beövs just nu för att alla våra kunder bor runt omkring 
7. Enkelt och informativ ska det vara utan några svåra design typer.  

 
 
Personal 2  

1. säljer mat, och bas grejer man behöver till hemmet  
2. Syfte är ju att vi ska ge kommunikationen mellan oss och kunderna ska bli 

bättre  
3. Kunderna ska kunna ta del av den informationen de vill ha. 
4. öppettider är viktigt för kunder eftersom jag har fått flera klagomål på att vi inte 

medladelar om hur de ligger vill med öppet tiderna under helgdagar. 
5. Erbjudande syns sällan vi skulle kunna uppdatera en ny erbjudande annons 

varje vecka.  
6. Nej butiken måste växa ännu mer för att det ska kunna behöva eftersom våra 

kunder bor i närheten av Årsta berg 
7. Enkelt att använda och lätt att hitta det man behöver.  

 
Användarinformation  
 
Kund 1 
Ålder : 25 år 
Boende : Årstaberg  
Jobb : kassör på Pressbyrån  
Familj  : Ett barn  
Hobby : Lag mat  
 

1. Flera gånger i veckan 
2. Jag frågar personalen 
3. Söker upp de på internet och letar efter kontaktuppgifter. Om jag inte hittar, tyvärr så 

kan jag inte nå de hemifrån, måste nog gå ner till affären. 
4. Jag brukar kontakta de via deras hemsida. 
5. Nej sällan eftersom de är ganska otydliga och svårt att tolka.  
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6. Varför inte!  
7. Va roligt de skulle ju bli användbar 
8. Det beror på vad som skulle finnas där, mer erbjudandet skulle jag ta del av. 
9. Det ska vara lätt att använda  
10. Öppettider skulle kunna vara användbar så kan man kolla när de stänger och öppnar 

under rödadagar så slipper man chans.  
11. Snygg design skulle inte skada 
12. Jag jobbar oftast med datorer hemma och på jobbet så är ganska vann vis sånt 
13. Inga texter långa texter som alla användare kommer slippa och läsa den 
14. Få klickar till man hittar den infon man behöver man behöver  
15. Alla ska vara på sin plats inga onödiga länkar  
16. Användbar för mig att jag kan gå in på webbplatsen och ha en nytta utav den och 

komma tillbaka veckan där på för att få mer information jag behöver.  
 
Kund 2 
Ålder : 53 år 
Boende : Årstaberg 
Jobb : IT konsult 
Familj : fru och inga barn  
Hobby: Fotboll  
 

1. 1-3 gånger i veckan 
2. det finns en liten skyllt vid ingången  
3. ingen aning har inte telefon nummer . 
4. Ringa eller skicka mail kommer ju förenkla det enormt  
5. Det händer då och då när jag är på humör för att läsa lite annonser 
6. Billigare är alltid bra. Det gör ju även att man kan handla mer. 
7. Webbsida det Låter spännande  
8. Det beror på vad de erbjuder,  skicka mail om öppettider på röda dagar visa 

hemsidan. 
9. Att den ska vara Användbar är viktigt  
10. Kontakta de via hemsidan skulle funka bra.  
11. enkel och fin  
12. Använder datorer en hel del så inga problem  
13. Lättförståeligt  
14. Lätt att hitta information  
15. Strukturen ska vara  enkel att förstå  
16. Nytta av den. 

 
Kund 3 
Ålder 26 år 
Boende : Årstaberg 
Jobb : Pluggar  
Familj : Mamma & Pappa  
Hobby:  umgås med familjen  

1. Varje dag. 
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2. Jag frågar butiken  
3. Söker upp de på internet eller så frågar jag personalen nästa gång jag handlar  
4. Jag ringer sällan eftersom det lång vänte i de flesta företagen speciellt de större 

företagen. De mindre företagen svara sällan på samtal.  
5. Nej men jags skulle rekommendera att prenumerera eftersom  många företag gör 

det , så jag brukar få mail om erbjudanden. De brukar jag kolla igenom.  
6. De beror på , men skickar de så kommer jag i alla fall läsa den.  
7. Låter bra.  
8. Säkert alltid bra att ha en webbsida så att man vet lite hur företaget är och om det 

skulle behövas information som man vill dela med sina kunder. 
9. Det ska vara lätt att använda  
10. Ingen aning  
11. Nej inte så viktigt, det är innehållet som är viktigast 
12. Helt okej surfar helt via mobilen, men säkert lika bra.  
13. Enkelt sa det vara. 
14. Navigation är ju att man ska hitta det man vill ha, hittar man det enkelt så är det en 

bra navigation  
15. Strukturen ska överskådligt  
16. Lätt helt enkelt  

 
Kund 4 
Ålder :45 år  
Boende : Årstaberg 
Jobb : Klädaffär  
Familj  : två barn  
Hobby : Tennis  

1. Då och då när jag behöver grejer till hemmet  
2. Ringer de. 
3. Ringer de där också jag är stamkund, jag vet att de sällan svara men när de gör det så 

ger de mig den jag vill ha.  
4. Jag brukar kontakta de via deras hemsida den brukar finnas kontaktuppgifter  
5. Aldrig gjort det tidigare, men de i kassan brukar påpeka det.  
6. Jag skulle komma oftare helt klart.  
7. Jätte kul. 
8. Säkert eftersom jag handlar så ofta här, så säkert kommer det finnas någon som berör 

mig som kund.  
9. Simple ska de vara, inga komplicerade funktioner  
10. Öppettider, erbjudande allt på webbsidan skulle vara informativ, även 

kontaktuppgifter  
11. Fin design som går att förstå inga, reklam som kommer upp hela tiden.  
12. Ganska vann faktiskt, internet använder  jag flera gånger per dag.  
13. Lätt att det inte behövs långa texter för att förstå vad det man göra på webbplatsen  
14. Få länkar det är viktigt man ska komma dit man vill på en klick  
15. Inga onödiga funktioner  
16. Att vi kan kommunicera med butiken på ett sånt sätt att det blir enklare för kunderna 

och personalen.  
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Företag 1 Restaurang 

1.  Nej vi har inte en webbsida idag  
2. Vi försöker vara aktiva på sociala medier, men man måste ha mer information om hur 

man ska gå tillväga.  
3. Inte direkta problem men vi har svårt och feedback på från våra kunder. 
4. Kanske använda oss av nyheter angående nya om dagen lunch. 

  
Företag 2  

1. Nej vi har inte en webbsida idag  
2. Den fungerar helt okej, de ringer när de har frågor. 
3. Vi satsar bara på de kunderna vi har idag, det vill säga de som bor här runt omkring 
4. Problemet är ju att vi inte marknadsföra oss med via digitala tillgångar  

 
 
 
Hyresföreningar ledamot  

1. Ja vi har en webbsida 
2. Det funkar helt okej, inte det bästa men det funkar.  
3. via webbplatsen, men det funkar inte helt bra. 
4. Det finns många event som inte når ut till alla årstaberg boar, även informationen 

angående området.  
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1:a Designförslaget  
Det var den första designförslaget innan vi gjorde användare testarna.  
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Analys av ICA och Coop  
Valet av att analysera dessa två mat webbplatserna var främst på grund av popularitet men 
även för att de var de mest besökta i hela Sverige.  
 
Ica & Coop  
Funktioner  

● Kundservice 
● Hitta butik 
● Erbjudanden  
● E-handel  
● Varor 
● Recept 
● Häsla  
● ICA- kort 
● Medlemskap  
● Prenumerera Nyheter  

 
Användbarhet  

● Syfte  
- Handla mat  
- Söka information om Coop  

● Målgrupp 
- Användare som vill handla  
- Alla 

  
● Navigering  

- Lätt  
- Försåtligt 
- Tydlig struktur  
- Alla länkar tillgängliga  

 
 

● Bilder 
- Förklaring till varje bild 
- Bildtexter  
- Bilder på matvaror  
- Röriga bilder 

(coop, 2016) (icagruppen, 2016) 
Sluta analys av dessa webbsidor är att dessa är fullt utvecklade när det gäller den digitala 
aspekten.  
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