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Sammanfattning  
Denna studie ämnar undersöka och utvärdera vilka designprinciper som är centrala vid 

utveckling av digitala marknadsplatser med affärsinformation. Genom att ta fram ett 

designförslag utvärderas och reflekteras designprinciperna. Teorier har samlats in kring det 

valda ämnesområdet för att ta fram designprinciper. Den teoretiska referensramen delas in i två 

delar, första delen beskriver de teorier som ligger till grund för undersökningen av att utveckla 

digitala marknadsplatser. Andra delen är de teorier som krävs för att utveckla den digitala 

marknadsplatsen. Kvalitativa data har samlats in under studiens gång genom att genomföra 

semi-strukturerade intervjuer med anställda på det utvalda företaget. Action design research har 

använts som strategi för att presentera, utvärdera och testa designprinciperna i en designlösning. 

Avslutningsvis listas designprinciperna utifrån temaområden, digitalisering, struktur, produkter 

& tjänster samt användarvänlighet. För att slutligen presentera designprinciperna baserat på 

viktiga designprinciper och nya designprinciper som är centrala vid utvecklingen av digitala 

marknadsplatser.  

Abstract 
This study aims to research and evaluate which principals of design that are central when 

developing digital marketplaces with business information. By drafting a design suggestion, the 

principals of design are evaluated and reflected on. Theories within the chosen subject has been 

collected in order to obtain principles of design. The theoretical reference framework is divided 

into two parts, whereas the first part describes the theories which the research of developing 

digital marketplaces are based on. The second part consists of the theories necessary to develop 

digital marketplaces. Qualitative data has been collected during the study by implementing 

semi-structured interviews with employees at the chosen company. Action design research has 

been used as a strategy to present, evaluate and test the principals of design in a design solution. 

Lastly are the principals of design listed based on themes, digitizing, structure, products and 

services along with user ability. Followed by that are the principles of design presented based 

on important principles of design and new principles of design that are central when developing 

digital marketplaces.  

 

Nyckelord  

Affärsinformation, e-marknadsplats, marknadsplats, e-handel, e-tjänster, plattform, 

webbportal, digitalisering, digitala tjänster, digitala kanaler, tjänstedominant logik, 

informationsarkitektur, användbarhet och grafiska gränssnittets principer.  
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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete på 15 högskolepoäng (hp) i Digital Tjänsteutveckling 

utformad vid institutionen för system- och rymdteknik på Luleå Tekniska universitet.  

Vi vill inleda med att tacka det företag som ställt upp och samarbetat för att göra detta 

examensarbete möjligt. Stort tack till Metria AB för er tid och engagemang ni har bidragit med.  

Vi vill även tacka våra handledare vid institutionen för system- och rymdteknik, ni har med 

positiv inverkan och uppmuntran väglett oss genom detta examensarbete.  
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Begrepp och definitioner 
Affärsinformation 

Affärsinformation omfattar det innehåll som är svårt att presentera med marginellt utrymme i.e. 

för mycket information på för litet utrymme. 

 

E-handel  

En elektronisk bytesprocess mellan köpare och säljare e.g. över internet.  

 

E-tjänster 

Tjänster som erbjuds på en elektronisk marknad eller e-handel.  

 

Digital marknadsplats 

En marknadsplats på internet för att marknadsföra olika e-tjänster inom en nischad bransch.  

 

Elektronisk marknadsplats 

En elektronisk marknadsplats (e-marknadsplats) på internet som inte är fysisk och omfattas av 

flera branscher och företag.  

 

Marknadsplats  

Fysisk mötesplats för handel och tjänsteutbyten.  

 

Plattform  

En maskinvara som driver olika kommunikationskanaler.  

 

Portal  

En webbplats som agerar ingång till särskild information och tjänster tillgängliga på internet.  

 

Tjänsteplattform  

En gemensam grund som består av processer, aktiviteter, funktioner samt objekt där olika 

tjänster bildar en tjänstefamilj. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden och därefter en presentation av 

problemformulering inom det gällande ämnesområdet, utveckling av digitala marknadsplatser. 

Avslutningsvis presenteras syftet som studien behandlar.  

1.1 Bakgrund 

Idag anses internet vara en stor del av svenskarnas vardag i och med att användningen ständigt 

ökat. Enligt en studie av Davidsson & Findahl (2016) kunde statistik visa på att år 2000 låg 

internetanvändningen på närmare 50 procent, då internet även ansågs vara förhållandevis nytt. 

Under de senaste åren har internettillgången varit relativt stabil i Sverige med över 90 procent 

som använder internet dagligen, med en ökning av ytterligare 2 procentenheter under året 2015. 

Därefter 1.1 procentenhet under år 2016 som resulterade i 93.1 procent internetanvändning i 

Sverige (Davidsson & Findahl, 2016; Internet Live Stats.com).  

 

I samband med ökad internetanvändning och tillgång till mer avancerad informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) har e-handel blivit alltmer eftersträvat. E-handel som erbjuder e-

tjänster kan definieras som “ett innovativt sätt att distribuera e-tjänster på, där kunden kan 

handla direkt genom elektronisk information” (Nationalencyklopedin, 2007). En trend inom 

företag och organisationer är införande av e-handel med ändamålet att möjliggöra ökad 

konkurrenskraft och att möta nya marknader och kunder med sina e-tjänster (Mullane, Peters 

& Burlington, 2001). Idag använder allt fler företag e-handel i sin verksamhet, användningen 

av e-handel och e-tjänster växer för varje dag och automation inom företag skapar effektivare 

affärstransaktioner och arbetsflöden. Det har blivit en central faktor för företagens framtida 

framgång och överlevnad (Holsapple & Singh, 2000). Ibland är det mycket information som 

skall kunna presenteras på samma e-handel för användaren och det kan vara svårt att utföra 

handel på internet som omfattar flera steg i en köpprocess eller att kunna se ytterligare 

information vid komplexa, dyra och omfattande tjänster. Det är även vanligt att företag erbjuder 

ett flertal e-tjänster och därav skapar en tjänsteplattform där de kan förmedlas på. Konceptet 

med att använda tjänsteplattformar innebär en gemensam grund som består av processer, 

aktiviteter, funktioner samt objekt där olika e-tjänster bildar en tjänstefamilj (Moon, Shu, 

Simpson & Kumara, 2010). 

 

De trender som existerar inom utvecklingen av e-tjänster idag, har fått en ökad betydelse för 

företag. En trend är att de går från att vara enskilda tjänsteplattformar, till att bli e-

marknadsplatser. Det är en internetbaserad, samlad marknad för e-handel, den förbinder flera 

företag samt leverantörer som betalar en avgift för att få ansluta sig och erbjuda sina produkter 

och tjänster till den specifika e-marknadsplatsen (Laudon & Traver, 2014). E-marknadsplatser 

kan klassas som antingen vertikala eller horisontella beroende på omfattning och den 

distribution som sker av tjänsterna (Kaplan & Sawhney, 2000; Wang & Archer, 2007). 

Horisontella marknadsplatser innebär ett fokus på produkter som kan distribueras till alla 
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branscher medan en vertikal marknadsplats innebär att fokus är på enskilda och specifika 

branscher (Wang & Archer, 2007; Post & Telestyrelsen [PTS], 2001). Genom att använda sig 

av olika virtuella marknader förändrar det hur företag kan erbjuda olika e-tjänster. De olika 

virtuella marknaderna skapas för att integrera information från olika områden som blir aktuella 

beroende på vilka e-tjänster som skall distribueras. Det blir även nödvändigt att särskilja 

begreppen e-marknadsplats, digital marknadsplats och portal, de erbjuder e-tjänster med olika 

ändamål. De e-marknadsplatser som finns idag är beroende av företag som vill sälja sina 

produkter och tjänster via en mellanhand, som sköter verksamhetens distribution och i många 

fall även leverans till slutkunden (Laudon & Traver, 2014). En digital marknadsplats innebär 

att olika e-tjänster erbjuds till en mer specifik marknad distribuerad av en verksamhet som vill 

marknadsföra sina produkter digitalt genom företaget. Skillnaden mellan en digital 

marknadsplats och en portal är att en portal betraktas som en ingång för flera olika webbplatser 

som erbjuder ett stort antal varierande e-tjänster. En digital marknadsplats riktar in sig på en 

mer nischad strategi med klart identifierade mål och behov för sina e-tjänster (Laudon, Laudon 

& Elragal, 2013).  

 

Genom den internettillgång som existerar idag kan företag skapa och utveckla egna digitala 

marknadsplatser. En digital marknadsplats skapar mindre konkurrens med en egen digital kanal 

än de portaler och e-marknadsplatser som finns tillgängliga idag som marknadsför sig 

tillsammans med andra företag. Även de framsteg som sker inom skapandet av alla e-tjänster 

och olika marknadsplatser har blivit central och medfört ett större intresse för handel på internet. 

Detta har lett till nya möjligheter för hur företag och privatpersoner köper, jämför och säljer 

både produkter och tjänster samt även hur de hanterar och tillhandahåller information, erbjuder 

nya produkter, tjänster och affärsmodeller som inte tidigare var möjliga (Kommerskollegium, 

2012).  

 

Det blir allt viktigare för företag att kunna profilera och effektivt kunna kommunicera via sina 

digitala kanaler oavsett vad de erbjuder. De interaktiva IKT-system som finns idag har kommit 

att få en större utbredning på internet. Det traditionella sättet att se på information och 

kommunikation genom dokument och olika webbplatser har utvecklats för att kunna hantera 

större skalor av innehåll och hålla ihop komplexa verksamhetsmiljöer. Det är svårhanterligt för 

företag och verksamheter att förmedla och publicera affärsinformation och dess innehåll på en 

webbplats, eftersom det är marginellt utrymme på en webbplats (Hast, u.å.).  

 

1.2 Problembeskrivning  

Allt fler företag använder internet som en resurs för att erbjuda sina tjänster och för att kunna 

bredda deras kundkrets. Detta leder till att allt fler företag anammar olika marknadsplatser för 

att erbjuda sina e-tjänster på en och samma plats, digitalt och integrerat på ett användarvänligt 

sätt. Det som är svårhanterligt med att generera försäljning på internet idag är att kunna leverera 

affärsinformation och innehåll, som skall kunna interagera med användarna och även presentera 

alla e-tjänster som finns inom digitala marknadsplatser. Enligt Laudon & Traver (2014) är det 
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svårt att hantera stora mängder information på internet och samtidigt interagera på ett effektfullt 

och strukturerat sätt för användarna, så att de uppmanas till att komma tillbaka.  

Företag som använder sig av digitala marknadsplatser för att distribuera sina e-tjänster får även 

möjligheten att kunna specificera erbjudanden genom att tillämpa strategier som ger fördelar 

för både kunder och verksamheten. Enligt Laudon & Traver (2014) är det viktigt att kunna visa 

vad företag har att erbjuda i sina digitala kanaler. Likt fysiska marknadsplatser som kan visa 

sina erbjudanden och låta kunderna känna och få veta mer om varan eller tjänsten, vill man 

kunna förmedla det även via den digitala marknadsplatsen. Det finns enkla riktlinjer att använda 

sig av när man skapar olika typer av handel på internet. Laudon & Traver (2014) menar på att 

om man använder sig av dessa riktlinjer när man vill skapa mer innehåll än det som erbjuds 

inom den ramen är det enkelt att bli begränsad och inte kunna ändra i funktionerna.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera designprinciper och utvärdera vilka designprinciper 

som blir centrala vid utvecklandet av digitala marknadsplatser med affärsinformation.  

Genom ett designförslag utvärderas och reflekteras designprinciperna. 

 

  



8 

2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel ämnar redogöra för den teori som ligger till grund för det valda ämnesområdet, 

utveckling av digitala marknadsplatser. Den översta delen i figur 1 presenterar de teorier som 

ligger till grund för undersökningen av att utveckla digitala marknadsplatser. Den andra delen 

är teorier om vad som krävs för att kunna utveckla en digital marknadsplats. Slutligen 

presenteras designprinciper som identifierats utifrån den teoretiska referensramen.  

 

 
Figur 1: Teoretisk referensramsmodell. 

2.1 Tjänsteinnovation 

Tjänsteinnovation handlar om hur företag kan skapa nya och förbättrade tjänster. För att nå dit 

menar Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) behöver de byta fokus och fokusera på vad 

varan gör och inte vad den är. Företag kan då ha möjligheten att utveckla förbättrande och 

värdeskapande processer. Tjänsteinnovation handlar om den värdeskapande process som 

uppstår i användning, i ögonblicket eller en kort tid därefter. Det avser det nya värdet som en 

användare upplever, därav en ny, förbättrad och värdeskapande process där användaren är en 

central samspelare (Witell, 2014). Det kan vara nya utvecklingsprocesser, ett nytt sätt att 

hantera kundupplevelse eller att flytta det fokus som är tekniskt till det som skulle underlätta 

för användaren (Kristensson et al., 2014).  

 

Många tjänsteinnovationer är inriktade på att kunna underlätta för användare genom att erbjuda 

snabbare, bättre och miljövänligare tjänster. För att lyckas med framgångsrika 

tjänsteinnovationer behöver företaget ha förståelse för användarens behov, i egenskap av 

design, tillgänglighet, låg kostnad och användarvänlighet. Därför är det viktigt att tidigt i 

utvecklingen av en tjänsteinnovation att identifiera tydliga mål för de värdeskapande processer 
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som skall utvecklas. När mål skapas blir det enklare att förstå vilka resurser som ska integreras 

för att tillgodose användarnas behov. Tjänsteinnovationer skapar inte enbart nya värden för 

användarna, utan bidrar även till en långsiktig lönsamhet för företaget (Kristensson et al., 2014).  

 

Tjänsteinnovation handlar om att förstå vilken kontext erbjudandet har, då värdet alltid är 

beroende av kontexten och upplevs av användaren i en specifik situation (Kristensson et al., 

2014). Genom upplevelser har tjänsteinnovation möjliggjort en ny konkurrenskraft genom att 

identifierat nya centrala möjligheter för värdeskapande (Witell, 2014). Tjänsteinnovationer har 

i fokus att hantera det värde som skapas när kunden interagerar med företagets 

tjänsteerbjudande. För att skapa framgång med tjänsteinnovationer menar Kristensson et al. 

(2014), behöver företag tillhandahålla kompetens och resurser för att skapa en värdeprocess, 

för att tjänsteinnovationen skall kunna resultera i en positiv värdeskapande upplevelse för 

användaren.  

 

2.1.1 Tjänstefieringsprocess  

Tjänstefiering är en process för företag med fokus på att förändra erbjudanden, genom att kunna 

hantera och möta företagets kunder. Enligt Kristensson et al. (2014) är tjänstefieringsprocessen 

något som hela företaget går igenom. För att lyckas med processen krävs motivation och 

förberedelse inom organisationen, att vara beredda på att utmana både erbjudanden och 

strategier. Tjänstefieringsprocessen innebär att kartlägga vilka tjänster företaget redan erbjuder 

och hur de marknadsförs. Detta för att kunna se hur företag hanterar sina existerande tjänster 

och erbjudanden, vilka som skall prioriteras för att skapa bra kundrelationer och har möjlighet 

att bli lönsamma. Detta steg är centralt i en tjänstefieringsprocess för att se hur utspridda 

erbjudanden är i företaget och ofta upptäcks det att företaget redan har ett brett 

tjänsteerbjudande. Det är även viktigt att tjänsteerbjudanden paketeras utifrån kartläggningen, 

genom att identifiera och standardisera tjänster som erbjuds inom hela företaget för att skapa 

ett gemensamt tjänsteutbud som fungerar som en helhet för kunden. En central del för företag 

är att fokusera på hur tjänsteinnovationerna skall hanteras och att anpassa företaget för att 

leverera professionella tjänsteerbjudanden. Anställda behöver även kunna hantera den tekniska 

kunskapen och företagets digitala erbjudanden för att utveckla företagets processer 

(Kristensson et al., 2014).  

 

2.2 Den tjänstedominanta logiken  

Tidigare har den varudominanta logiken med fokus på materiell produktion och diskreta 

transaktioner varit central. Idag är den tjänstedominanta logiken central, där relationer och 

utbytesprocess är ledande (Vargo & Lusch, 2004). Kristensson (2009) menar att den klassiska 

uppdelningen av erbjudanden, varor och tjänster har ersatts av den tjänstedominanta logiken, 

det är en övergripande strategi med mer fokus på innovation och marknadsföring. Enligt Vargo 

& Lusch (2004) identifieras den tjänstedominanta logiken, att företag skall bli mer utmanande 

inom innovation och marknadsföring av tjänstedominant logik. De menar att företag behöver 
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utveckla och ha effektiva resurser, kärnkompetens och konkurrensfördelar för att nå framgång 

och bli ledande. För att bidra till att öka företagets lönsamhet är det viktigt att se över de 

aktiviteter och erbjudanden som företaget har, för att hitta värden genom innovation. När 

företag utmanar sig för att bli ledande är det vanligt att zooma in på områden för att hitta 

innovationer men det är ännu viktigare under den tiden att ta ett steg tillbaka. Genom att se över 

samhällsperspektivet med olika branscher får företaget en annan nivå att observera, det är först 

när man kan observera flera nivåer som innovationer kan skapas. Den tjänstedominanta logiken 

fokuserar på att företag skall fungera mer effektivt i rollen som värdesamskapare i bytet av olika 

tjänster i komplexa och dynamiska system. Detta innebär att företag sällan använder en resurs 

för att erbjuda en tjänst utan integrerar med flera olika resurser som i sin tur hanteras av flera 

aktörer för att samskapa den värdeskapande processen (Vargo & Lusch, 2004).  

 

2.2.1 Tjänsteerbjudanden 

När ett företag skall dela upp sina erbjudanden är det viktigt att vara tydlig och förstå varför 

man väljer att utveckla och hantera erbjudanden och till vilken målgrupp de är utvecklade för 

(Sandberg, 2015). Enligt Grönroos (2008) är det viktigt att företag som fokuserar på att utveckla 

sina erbjudanden även har grundlig förståelse kring företagets erbjudanden. 

Informationsteknikens utveckling och den ökande användningen av internet har det inneburit 

nya möjligheter för företag att utveckla sina tjänsteerbjudanden. Genom informationssystem 

och databaser har det blivit enklare att lagra och uppdatera kundinformation, det ger företag ett 

bättre stöd och större möjligheter att ha direktkontakt med kunderna, att agera mer kundinriktat. 

Teknikanvändningen har en positiv effekt på tjänsternas tillgänglighet, kunderna kan snabbare 

och lättare nå företagets tjänster och erbjudanden. Det betyder att tjänster blir mer lättillgängliga 

och kan innebära en förbättring av interaktionen mellan leverantör och kund. För att detta skall 

vara möjligt måste användarna motiveras att använda en webbplats. Alla användare kommer 

inte att acceptera eller uppskatta tekniken som används i tjänsteprocessen. Dessa användare 

kommer att använda mer traditionella former av interaktion med tjänsteleverantören som till 

exempel att handla direkt i en fysisk butik. För att kunder skall acceptera den nya tekniken är 

det viktigt att företag informerar kunder om hur kunder kan dra nytta av tjänsteerbjudanden 

(Grönroos, 2008). 

 

2.3 Digitalt entreprenörskap 

Entreprenörskap innebär att man skapar och introducerar olika affärsmöjligheter inom 

företaget. Digitalt entreprenörskap innebär att en del av, eller hela företaget har digitaliserats 

och gått från att vara en traditionell organisation till att vara en digital. En traditionell 

organisation innebär att de inte använder sig av digitala aktiviteter och tjänster medan en 

organisation som har digitaliserat sina aktiviteter har en digital organisation. Digitalisering 

inom organisationer sker i takt med de ökade digitala aktiviteter som sker inom 

internetanvändning idag, det leder även till att det krävs bättre förståelse av digitalisering inom 
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alla företag för att vara konkurrenskraftiga (Hull, Hung, Hair, Perotti & DeMartino, 2007). Har 

ett företag en otillräcklig digital mognad, vilket innebär att företaget inte har digitaliserat sina 

aktiviteter, är det svårt att ta in kunskapen inom området IT, värdet måste förstås även av de 

anställda inom företaget, de måste vara förberedda på förändringar och investeringar som krävs 

för utveckling av digitalisering (PTS, 2001).  

 

Digitalt entreprenörskap inom företag kan enligt Hull et al. (2007) delas in i tre typer, den första 

beskrivs som milt digitalt entreprenörskap och betyder att traditionella verksamheter använder 

digitalisering som ett komplement. Måttligt digitalt entreprenörskap, är den andra typen och 

innebär att verksamheten har stort fokus på digitala produkter, leverans samt andra digitala 

komponenter inom företaget. Den måttliga digitala entreprenörskapen skulle inte kunna existera 

utan den digitala infrastrukturen. Den tredje, extremt digitalt entreprenörskap betyder att hela 

företagets organisation är digital, likt produktion, varor, tjänsterna, reklam, distribution samt 

kunderna. Genom att strukturera digitalisering på detta sätt inom företaget kan man se vilken 

typ av digitalisering företaget har eller vill tillämpa i sitt arbetssätt (PTS, 2001). Digitala 

entreprenörer möter den globala konkurrensen direkt när de profilerar sig på internet, den 

marknad som också har möjlighet att användas dygnet runt. Den centrala fördelen med att 

använda sig av digitalt entreprenörskap i företag är att det skapar mer automation. Det ger 

möjligheter att dra nytta av samarbeten och kunder globalt, vilket skapar flexibilitet inom 

företag (Hull et al., 2007).  

 

2.4 Digitala marknader 

Företag kan genom digitala marknader profilera och marknadsföra sig på internet, det finns 

olika sätt att kommunicera och interagera med nya marknader och kunder. Detta har lett till nya 

möjligheter hur både företag och privatpersoner jämför och köper både produkter och tjänster 

(Kommerskollegium, 2012).  

2.4.1 Marknadsplatser  

Det finns många olika sätt att sälja och marknadsföra sig genom digitala tjänster, internet gör 

det möjligt att implementera nya affärsmodeller som stärker företagens konkurrenskraft. När 

företag skapar e-marknadsplatser vill de bli mer konkurrenskraftiga då e-marknadsplatser 

skapar förstärkning av kundrelationer och gör företaget mer lättillgängligt (Büyüközkan, 2004). 

Enligt Wang & Archer (2007) finns det stora skillnader med en traditionell marknadsplats och 

e-marknadsplats. En traditionell marknadsplats är en fysisk mötesplats som erbjuder handel där 

säljare och kunder möts i verkligheten. E-marknadsplats definieras som en virtuell central 

marknad som gör det möjligt för köpare och säljare att samarbeta (Rayport & Sviokla, 1996). 

Genom att använda sig av olika e-marknadsplatser förändrar det hur företag kan erbjuda olika 

e-tjänster. E-marknadsplatser skapas för att integrera information från olika funktionella 

områden som blir aktuella (Wang & Archer, 2007). E-marknadsplatser som finns idag är 

beroende av företag som vill distribuera sina produkter och tjänster via en mellanhand, som 

hanterar företagets distribution och i många fall även leverans till slutkunden (Laudon & Traver, 
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2014).  

 

En digital marknadsplats omfattar de olika e-tjänster ett företag erbjuder till en mer specifik 

marknad med en nischad strategi. Företag behöver även ha klara identifierade mål och behov 

inom verksamheten. En digital marknadsplats distribuerar och marknadsför sina produkter och 

tjänster som saluförs inom företaget digitalt (Laudon, Laudon & Elragal, 2013). Grieger (2003) 

menar att en digital marknadsplats skapar möjlighet för användare att handla oavsett tid och 

plats vilket främjar en effektiv och bekväm handel som även fungerar globalt. En digital 

marknadsplats kan ha försäljning genom företagets hemsida eller använda sig av en portal via 

hemsidan (PTS, 2001). 

  

2.4.2 Plattformar 

Plattformar har kommit att bli en del av alla IT-system, det finns idag olika typer av plattformar 

avsedda för olika ändamål och områden. Det är beroende på vad verksamheten behöver 

plattformen till samt vad den avser verka inom för typ av område. En av typerna är de access-

plattformar som levererar olika innehåll och möjliggör interaktion mellan användare genom 

olika online kommunikationsverktyg eller kanaler. Det finns även den så kallade tekniska 

plattformen, vilken istället fungerar som en maskinvara med ett operativsystem och hanteras 

genom ett gemensamt programvarusystem (Chaffey, 2009). Den tekniska plattformen har 

därför en direkt påverkan på e-marknadsplatser, den krävs för att stödja de integrerade systemen 

inom värdekedjan och måste även vara flexibel och skalbar för att kunna möta förändringar i 

framtiden och nå framgång (Brunn et al., 2002). Tjänsteplattformar integrerar flera tjänster från 

flera olika affärsfunktioner, enheter eller partners för att erbjuda en sömlös upplevelse för 

kunderna, företag eller partners. Det betyder att tjänsteplattformar tillför nya eller förbättrade 

affärsprocesser (Laudon et al., 2013). Detta i samtycke med Wu, Li & Wei (2016) vilka hävdar 

att en tjänsteplattform skall vara kompatibel och kapabel att kombinera de aktiviteter och 

resurser som erbjuds, detta gör att värde skapas och underlättar samverkan och integrationen 

inom olika företag.  

 

2.4.3 Portaler  

Ett annat sätt som tidigt kom att bli en marknadsföringskanal var portaler. En portal definieras 

att vara en webbplats som agerar som en ingång till information och tjänster som finns 

tillgängliga på internet. Det finns inget direkt elektroniskt utbyte med portaler, det är endast 

information på webbplatsen och länkar till andra webbsidor. När företag vill marknadsföra sina 

hemsidor kan det göras via portaler som fungerar som mellanhänder och förmedlar trafik till 

deras webbsidor (Chaffey, 2009). Enligt Ghosh (1998) är detta ett sätt för företag att erbjuda 

digitalt värde för att hjälpa till att bygga upp en krets av användare.  

 

 

2.4.4 Beskrivning av E-handel  
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E-handel har de senaste åren blivit alltmer eftersträvat i samband med den ökade 

internetanvändningen. Den har bidragit till ett utbyte av information över elektroniska nätverk 

och är ett område som utvecklas kontinuerligt (PTS, 2001). E-handel och e-tjänster omfattas av 

företag och verksamheter som erbjuder både produkter och tjänster genom affärstransaktioner 

och arbetsflöden (Holsapple & Singh, 2000). Chaffey (2009) anser att all transaktion som sker 

elektroniskt betraktas vara e-handel, detta inkluderar även transaktioner som förköp och 

efterförsäljning. Det innebär att den elektroniska transaktionen genomförs innan eller efter 

tjänsten brukas eller delas med kunden. Genom att koppla olika kompletterade tilläggstjänster 

till försäljningen av e-tjänster ges ökade möjligheter till e-handeln (PTS, 2001).  

 

De fördelar som finns med e-handel kan ses utifrån två olika perspektiv, ur kundens och 

företagets perspektiv. Kunderna anses kunna handla mer effektivt och bekvämt, även göra 

prisjämförelser på produkter genom att besöka olika e-handelssidor på samma gång. Fördelarna 

för företag är att en e-handel inte kräver lika stora resurser som en fysisk handel, de kan sänka 

kostnader inom det administrativa området, minska lager samt underlätta i informationsflöden. 

E-handel anses bli framgångsrik och generera värde genom att beakta olika faktorer som skapar 

användarvänlighet och informationsarkitektur (Esra, 2013; Chaffey, 2009). Företag som vill 

tillämpa e-handel bör ha som krav att tillämpa användbarhet och funktionalitet under 

utvecklingens gång, för att få en lyckad och användbar e-handel som lockar kunder att stanna 

och genomföra köp (Esra, 2013). 

 

2.5 Utveckling av webbplats 

Vid utveckling av webbplats är det centralt att använda informationsarkitektur, 

organisationssystem, navigationssystem och representation. För att bygga upp en webbplats på 

ett logiskt sätt och med ett meningsfullt innehåll används informationsarkitektur (Fleming, 

2001). Organisationssystem består av olika strukturer som skapas på webbplatsen av innehållet, 

dessa kan vara olika typer av relationer och information som skall stödja användaren i 

navigeringen. Navigationssystem används för att användarna skall kunna hitta på webbplatsen. 

Struktur och organisering är till för att bygga grunden för olika miljöer medan navigering är till 

för att skapa flexibilitet och användarvänlighet. Representation skall återspegla webbplatsens 

innehåll så att användaren inte blir förvirrad eller att information missleder dem (Morville & 

Rosenfeld, 2006).  

2.5.1 Informationsarkitektur 

För att bygga upp en webbplats med solid infrastruktur som stödjer användarna i 

internetanvändandet behövs informationsarkitektur. För att kunna designa en webbplats, enligt 

Morville & Rosenfeld (2006) måste designern ha förståelse för hur en webbplats skall 

struktureras, förstå stabilitet och kunna väga den mot värdet av flexibilitet och skalbarhet. Detta 

anses ofta vara komplext att hantera och den stora problematiken är att om en webbplats inte är 

uppbyggd med en solid infrastruktur samt på ett logiskt sätt kommer de flesta användare att 

lämna webbplatsen. Kritiker till informationsarkitektur menar att användarna vill endast 
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komma in på webbplatsen och utföra en uppgift, för att sedan lämna webbplatsen och gå vidare. 

Enligt Morville & Rosenfeld (2006) är strukturering av webbplatser med hjälp av 

informationsarkitektur främsta fokus, att få användare uppfångade av enkelheten på 

webbplatsen, för att de skall vilja återkomma.  

 

Fleming (2001) påstår att informationsarkitektur är en viktig del när man skapar webbplatser. 

Andra centrala faktorer som har en stor påverkan för hur framgångsrik en webbplats kan bli är 

informationsarkitektur och gränssnitt. Gränssnittet fungerar som en mellanhand mellan 

användare och webbplatsens innehåll och tillsammans med informationsarkitektur skapas en 

sammanhängande användarupplevelse som är avgörande för att kunna hjälpa användarna att 

navigera sig runt på en webbplats (Fleming, 2001). Informationsarkitektur används på 

webbplatser för att användarna skall kunna klara av uppgifter och hitta den information de söker 

på ett enkelt och flexibelt sätt (Morville & Rosenfeld, 2006). Enligt Morville & Rosenfeld 

(2006) måste man hantera och förklara hur begrepp och innehåll med affärsinformation kan 

omvandlas till effektiva webbplatser för användarna. För att göra det krävs identifiering och 

definiering av de olika komponenterna, innehållet och att förstå syftet och ändamålet som finns 

bakom webbplatsen. Informationsarkitektur innebär en kombination av organisationssystem, 

representation och navigeringssystem (Chaffey, 2009). De är olika ramverk som används för 

att skapa en webbplats som är anpassad efter behov vid utveckling av olika webbplatser. 

 

2.5.2 Organisationssystem 

Organisationssystem består av både organisationsstrukturer och organisationsscheman, som 

påverkar innehållet, den logiska strukturen och grupperingen som sker på en webbplats. 

Organisationsstruktur definierar olika typer av relationer mellan objekt och gruppers innehåll 

som betyder att olika funktioner som finns på en webbplats har olika innehåll i varje objekt, 

och grupperas beroende på vilken relation till objekten de har (Morville & Rosenfeld, 2006). 

Strukturen på en webbplats är central, den omfattar de främsta sätten som låter användare 

navigera enkelt och logiskt (Chaffey, 2009). Olika organisationsstrukturer har olika fördelar 

och nackdelar, ibland används bara en struktur och i andra fall används alla tre tillsammans, 

dessa tre är, den hierarkiska, den databas-orienterade modellen samt hypertextstrukturen 

(Morville & Rosenfeld, 2006).  
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Figur 2: Hierarkiska organisationsstrukturer (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 71). 

Den hierarkiska organisationsstrukturen av webbplatser är vanlig att använda när information 

skall organiseras. När hierarki används i utformningen av organisationsstrukturen, är en viktig 

roll att definiera innehållet i alla givna kategorier som skall finnas med på webbplatsen 

(Morville & Rosenfeld, 2006.). Genom att beskriva och identifiera alla kategorier är det enklare 

att bestämma vikten på varje kategori för att sedan kunna strukturera hierarkiskt och få en tydlig 

och logisk struktur (Fleming, 2001). Det är även viktigt att tänka på att ha en balans mellan 

bredden och djupet i hierarkin. Djupet beskriver antal nivåer i hierarkin, se överst i figur 2, 

organisationsstrukturen ‘narrow and deep’ innebär att det endast skall finnas få val att välja 

mellan när en användare kommer in på en webbplats. Användaren får inte heller vara mer än 

sex steg ifrån att nå det användaren söker efter. Den nedersta modellen i figur 2, ‘broad and 

shallow’ innebär att det finns istället många alternativ att välja direkt när användaren kommer 

in på webbplatsen. Det gör att användaren inte behöver navigera sig djupare i hierarkin eftersom 

den är bred. Morville & Rosenfeld (2006) menar att om hierarkin är för bred och grund, får 

användarna för många alternativ redan i huvudmenyn, vilket gör att i nästa alternativ finns för 

lite information. Den djupa hierarkin leder användarna in djupare på webbplatsen. Är det dock 

för många steg för användaren att gå, finns risken att användaren blir frustrerad och i värsta fall 

även lämnar sidan. Chaffey (2009) beskriver djup hierarki med färre val och fler klick för att 

nå innehållet. Enligt Morville & Rosenfeld (2006) finns det framtida fördelar med att använda 

hierarkisk organisationsstruktur, det skapar möjligheter till att expandera webbplatsen med mer 

innehåll, utan att ändra på huvudsidan, vilket ofta är kostsamt och tidskrävande.  
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Den databas-orienterade organisationsstrukturen är definierad som en datainsamling som skall 

kunna agera snabbt och resultera i enkel sökning och hämtning. Denna typ av struktur används 

när man behöver en webbplats som kan sortera och lista. Det sker oftast via tunga databaser 

som är uppbygga av relationsdatabas-modeller. Databas-strukturer är viktiga i form av 

datahämtning där metadata är den grundläggande faktorn som länkar informationsarkitektur till 

designen av databas-schemat. Genom att tagga olika dokument samt information med en 

kontrollerad ordlista för metadata skapas möjligheten att effektivt och snabbt söka och filtrera 

i databasens webbplats. Databasorienterad struktur är användbar när den appliceras inom en 

enhetlig webbplats med specifik information, av exempelvis en verksamhets avdelningar där 

man kan skapa olika områden, målgrupper och ämnen (Morville & Rosenfeld, 2006).  

 

 
Figur 3: Hypertextstruktur (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 77). 

Hypertext är en organisationsstruktur som är relativt ny och är ett icke-linjärt sätt att strukturera 

information. Hypertextstrukturen inkluderar två viktiga komponenter, de objekt eller delar av 

information som blir länkade, samt länkarna mellan de delarna och objekten. Rutorna (se figur 

3), de presenterar hur information kan koppla samman text, data, bilder och olika delar genom 

att länka de objekten med varandra. Även om denna organisationsstruktur ger stor flexibilitet 

presenterar den en ökad potential för förvirring och komplexitet för användarna. Utan kontext 

kan användare istället bli överväldigade och frustrerade. Denna hypertextstruktur gynnsam att 

använda i samband med och komplettera den hierarkiska organisationsstrukturen. Genom att 

först utforma hierarkin för att sedan identifiera på vilket sätt hypertext kan komplettera den 

(Morville & Rosenfeld, 2006).  

 

2.5.3 Navigationssystem 

Navigering inom webbplatser är viktigt för att kunna hitta det som man söker efter, att kunna 

balansera kontexten och flexibiliteten genom web-navigering. Navigering är till för att skapa 

flexibilitet och användarvänlighet, det finns olika typer av navigationssystem att använda vid 

utveckling av webbplats. De är globala, lokala och kontextuella navigationssystem, dessa tre är 

integrerade i webbplatsen och är inbäddade navigationssystem, vilket innebär att de är 

inbäddade i innehållet och strukturen på webbplatsen. De tre olika inbäddade 

navigationssystemen bidrar till att skapa sammanhang och flexibilitet inom webbplatsen, 

genom att de hjälper användarna förstå vart de kan gå samt var de är. De flesta webbplatser har 
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tillämpat inbäddade navigationssystem eftersom de tillsammans skapar en sammansättning av 

kontext och flexibilitet (Morville & Rosenfeld, 2006).  

 

 
Figur 4: Globala, lokala och kontextuella navigationssystem (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 116). 

Globala navigationssystem omfattas av att den presenterar något på varje sida genom hela 

webbplatsen. Till vänster i figur 4, ‘Global navigation’ presenterar en navigeringsmeny överst 

på varje sida, vilket tillåter direkt tillgång till de viktigaste objekten. Det globala 

navigationssystemet oftast kompletterat med det lokala navigationssystemet, se figur 4 i mitten, 

det tillåter användaren att utforska ett specifikt lokalt område samtidigt som användaren har 

tillgång till den globala navigationssystemets navigeringsmeny vilket gör webbplatsen flexibel 

då användaren kan hitta nya närliggande områden samtidigt som de vet var de befinner sig inom 

webbplatsen. Det kontextuella navigeringssystemet omfattas främst av att det länkar till 

specifika sidor, dokument eller objekt. Det är vanligt vid e-handel av varor där man kan få 

erbjudanden av typen ‘Se också vad andra köpt’ och kan då länkas vidare till ett annat objekt. 

Detta kontextuella navigationssystem, se figur 4 till höger i modellen, som tillsammans med 

det globala- och lokala navigationssystemet kan bäddas in och om de integreras effektivt kan 

de komplettera varandra. För att integreras effektivt krävs det att man ser över på varje 

webbplats, om användaren blir överväldigad av information och i det fall se vad som krävs 

finnas kvar på webbplatsen för att förminska objektens design eller om objekt krävs förstoras 

för att synliggöra funktioner och objekt (Morville & Rosenfeld, 2006).  

 

 
Figur 5: Webbplats, index och guide är kompletterande navigationssystem till webbplatser (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 

116). 

 

Det andra kompletterande navigationssystem, det inkluderar webbplatskartor, index och guider 

som finns utanför innehållsbärande webbplatser (se figur 5). De webbplatser som har detta 
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navigationssystem har olika sätt att hantera och skapa tillgång till information. Webbplatskartor 

till vänster i figur 5, har ett fågelperspektiv av platser och kategorier som visar en bred vy, likt 

en innehållsförteckning av innehållet på webbplatsen. Webbplatskartor används oftast av större 

organisationer som hanterar mycket dokument och när användare vet vad de är ute efter. 

Morville & Rosenfeld (2006) beskriver strukturen av navigationssystemet index, enligt en lista 

eller register från A-Ö, med nyckelord och fraser i alfabetisk ordning, se mitten av figur 5. Det 

används främst när webbplatser kan visa vad användarna är ute efter och förstå deras behov, 

eftersom användaren först väljer en term från index-listan för att sedan välja ett dokument från 

index-listan med den termen. Guiders navigationssystem i figur 5 till höger, förklarar hur en 

linjär navigering som anpassas efter målgruppen, uppgiften eller området med olika steg som 

utvecklas efter handlingarna och tillåter användaren gå vidare till nästa steg. Det används främst 

när en sida behöver vara lärande med fokus på olika handledningar och övningar inom 

webbplatsen. Varje navigationssystem arbetar, tillämpar och är utformat för att passa in i det 

ramverk som är avsett, varje navigationssystem tjänar ett unikt syfte (Morville & Rosenfeld, 

2006).  
 

2.5.4 Representation  

Rubriker är en form av representation för att kunna representera information på webbplatser. 

För att leda användaren representeras information i rubriker för att ge förklaring av kommande 

information och innehåll. Användare kan välja bland flera olika rubriker och läsa den 

information som finns under till exempel rubriken “Kontakta oss”. Under denna rubrik samlas 

informationen och användaren kan välja att gå vidare beroende på vilken information 

användaren är ute efter.  Går användaren vidare och tycker på rubriken “Kontakta oss” kommer 

det oftast upp information som namn, adress, telefonnummer och e-postinformation. Detta gör 

att användaren kan hitta informationen lättare och på ett mer effektivt sätt. Skulle all 

information skrivas ut utan rubriker, blir användarna överväldigande med information. 

Rubriken låter användaren själv gå vidare och läsa den information som är nödvändig. Målet 

med att använda rubriker är att kunna förmedla information på ett enkelt och effektivt sätt 

(Morville & Rosenfeld, 2006).  

 

Enligt McKay (2013) skall rubriker vara användbara, relevanta och nödvändiga för att kunna 

förmedla information för användaren. Rubrikerna bör även vara meningsfulla, klara och 

naturliga vilket betyder att den skall förmedla användarens språk, det som användaren oftast 

själv säger i en konversation, istället för att använda förkortningar och akronymer. Ingen 

tidigare kunskap skall krävas av användaren för att förstå innehållet som visas. Det är viktigt 

att balansera dessa principer för att inte överkommunicera och istället designa rubriker så 

koncist och effektivt som möjligt, så att användarna förstår på rätt nivå de detaljer som krävs 

för att tryggt kunna gå vidare (McKay, 2013).  
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2.6 Visuell struktur och interaktion 

Visuell struktur och interaktion handlar om hur en användare kan interagera med information 

och innehåll på en webbplats för att förstå funktioner och händelser (Chaffey, 2009). Är 

informationen presenterad konkret och strukturerat på webbplatsen är det lättare för användaren 

att förstå innehållet. Detta beror på att användare vill navigera sig effektivt och enkelt genom 

webbplatser (Johnson, 2010). Enligt Goodwin (2009) är det viktigt att involvera användarna 

vid implementering för att identifiera vilka funktioner som användarna anser är 

användarvänliga och vilka som inte är nog användarvänliga. Fleming (2001) menar att det är 

lika centralt att förklara och skapa användarvänlighet för innehållet på webbplatsen som att 

förstå det användarna vill ha ut av den presenterade webbplatsen. Leavitt & Shneiderman 

(2006) beskriver att det finns grundläggande principer för användarcentrerad design att följa 

för att skapa användarvänlighet vilket förklaras i följande kapitel.  

  



20 

2.6.1 Webbplatsens hemsida 

Webbplatser bör struktureras för att underlätta förståelsen för användarna. Det finns olika 

principer att följa när man strukturerar upp en webbplats.  

 

 
Figur 6: Gutenbergdiagram (McKay, 2013. s 136). 

 

En princip att följa enligt McKay (2013) är när en användare kommer in på en webbplats ser 

användaren i allmänhet längst upp och i mitten på en sida först (se figur 6). För att sedan titta 

åt vänster, sedan höger och slutligen börjar ögat systematiskt flytta ned för att zooma ut och se 

hela webbplatsen. Detta beskrivs som, Gutenbergdiagram. Viktigaste informationen och 

navigeringsalternativ bör alltså vara mot övre delen av webbplatsen (Chaffey, 2009). För 

webbplatser med affärsinformation, bör de viktigaste valen vara synliga och det första som 

användaren ser när de kommer in på webbplatsen (Leavitt & Shneiderman, 2006).  

 

 
Figur 7 Beskrivning av layout för viktiga val inom webbplatser (McKay, 2013, s. 150). 

 

Enligt McKay (2013) följer generellt användare detta mönster (se figur 7), när de navigerar sig 

fram. Ögat skannar sig från vänster till höger, upp och ned och dras lätt mot höger del, för att 

slutligen hitta information ned till höger. Detta generella sätt skannas främst på större skärmar, 

mindre skärmar har en navigering från toppen rakt ned (McKay, 2013). 
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Den viktigaste sidan på en webbplats, är webbplatsens hemsida. Det finns användare som 

lämnar en webbplats endast för att hemsidan har sämre kvalitet. Med sämre kvalitet menas att 

riktlinjer inte följs och att webbplatsen saknar struktur. En princip som skall följas för att kunna 

ge webbplatsens hemsida högre kvalitet, är enligt Leavitt & Shneiderman (2006), som tidigare 

har nämnt att den viktigaste informationen bör placeras mot toppen och i mitten av hemsidan. 

Fleming (2001) och Chaffey (2009) beskriver att människor är vana att läsa från vänster till 

höger och uppifrån och nedåt, viktiga objekt bör därför finnas överst till vänster på en hemsida. 

Leavitt & Shneiderman (2006) menar att användare inte skall behöva klicka sig vidare eller 

flytta sig från sida till sida för att kunna hitta information. När användarna måste komma ihåg 

information om en webbplats för användning på en annan sida eller en annan plats på samma 

sida glömmer användarna lätt bort informationen. Många användare återvänder till hemsidan 

igen för att kunna påbörja en ny uppgift, eller starta om en uppgift. Genom att ha företagets 

logotyp på toppen av varje sida och länka logotypen till hemsidan, underlättar detta och skapar 

ett enkelt sätt för användaren att snabbt kunna återgå till hemsidan för webbplatsen. Därför 

menar Leavitt & Shneiderman (2006) att många användare förväntar sig att en logotyp skall 

vara klickbar. Men det finns användare som inte vet eller inser att det är en länk till hemsidans 

startsida. För att kunna hjälpa dessa användare skall man inkludera en klickbar “Hem” symbol 

som länkas till hemsidan, denna symbol bör även placeras längst upp på varje sida. Fleming 

(2001) menar att mycket av designen idag har kommit till av innovationer, för att underlätta för 

användarna att kommunicera själva genom hemsidan.  

 

2.6.2 Layout 

Objekt och information är viktigt att sätta på rätt plats och i en ordning som återspeglar 

webbplatsens betydelse, för att kunna skapa förståelse och underlätta för användarna (Leavitt 

& Shneiderman, 2006). Fleming (2001) anser att placering och positionering av objekt och 

element har betydelse och är centralt för kommunikationen inom webbplatsen. Om webbplatsen 

inte ger förståelse så blir webbplatsen rörig och leder till en försämrad prestanda för sökning av 

information på webbplatsen. Genom att ha en högre kvalitet på webbplatsen, där alla viktiga 

objekt och sökningar har ett starkt framträdande och tillgänglighet så ökar det förståelsen och 

underlättar användningen för användaren (Leavitt & Shneiderman, 2006). Söksystem inom 

webbplatser är en central faktor för användare, att hitta information och innehåll enkelt och 

effektivt. Det vanligaste sättet att söka information på är att tillämpa en sökfunktion i 

gränssnittets layout, där användarna själva får möjligheten att söka efter den information de är 

ute efter. En kombination av sökfunktion och en logisk struktur, möjliggör för användarna att 

enkelt hitta information (Morville & Rosenfeld, 2006).  

 

Att skapa en webbplats med högre kvalitet kan göras genom att följa principer, där den första 

är att placera den viktigaste informationen mot toppen och mitten av sidan. Alla objekt ska även 

anpassas på ett lämpligt sätt och anpassas efter varje sida (Leavitt & Shneiderman, 2006; 

Chaffey, 2009). Enligt Fleming (2001) är det därför en central faktor att leda användaren in på 

hemsidan och sedan för varje sida av webbplatsen även vägleda användaren vidare. Leavitt & 

Shneiderman (2006) påstår att det är viktigt att se till att sidorna visar en måttlig mängd av 
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naturligt utrymme. Det innebär att det inte får finnas för mycket information på webbplatsen, 

det måste samtidigt finnas en måttlig mängd med bakgrund för att skapa en enkel och visuell 

layout. Även att inte ha för mycket naturligt utrymme då användaren tror att det går att scrolla 

ned. Det innebär att en användare skall kunna förstå att det finns information i botten av en sida, 

för att inte viktig information skall missas. Finns det för många objekt som bilder, textrutor och 

ramar, kan användaren missa viktig information, eftersom det blir för lite mellanrum mellan 

objekten. Genom att använda måttligt av objekt och naturlig bakgrund kan användaren lättare 

och mer effektivt leta sig igenom hemsidan. Val av lämpliga längder av text innebär att det 

vanligtvis framkallar en snabbare läshastighet på en webbplats (Leavitt & Shneiderman, 2006). 

Enligt Fleming (2001) tenderar användare att föredra korta textlängder där sidorna uppfattas 

vara tillräckligt långa för att på ett lämpligt sätt förmedla information. Sidorna får inte vara så 

långa att scrollning blir ett problem, blir sidan så lång att informationen fortsätter ned, bör ramar 

användas för att hålla sidlayouten lätt tillgänglig och synlig i den vänstra panelen (Leavitt & 

Shneiderman, 2006).  

 

Kroner, Olin, & Sun, (2011) antyder att en designer bör tänka på att ge användare visuell 

feedback, eftersom när en användare uppdaterar, ändrar eller förflyttar sig på en webbplats, bör 

användaren få respons direkt och uppfatta om något har förändrats eller uppdaterats. Exempel 

på feedback är att det uppkommer en dialogruta där det står att uppdateringen pågår eller att 

uppdateringen genomförts, utan feedback vet inte användaren att uppdateringen är gjord och 

tror att något är fel. När eventuella fel sker, bör även feedback ges, så att användaren är 

medveten om felen. Att kombinera olika typer av feedback, är ett sätt att säkerställa att man når 

ut till användaren på ett begripligt sätt. Finns det återkommande funktioner och ikoner bör dessa 

se likadana ut vid varje tillfälle. Detta är för att användaren inte ska göra misstag och lättare 

komma ihåg. Även knappar och ikoner bör vara likadana vid varje tillfälle de används, på varje 

sida eller i varje moment. Ett exempel på återkommande funktioner kan vara när en dialogruta 

uppkommer, då användaren kan göra två val, trycka på knappen ‘ok’ eller ‘avbryt’. För varje 

tillfälle en dialogruta uppkommer skall knapparna vara på samma ställe, så att användaren inte 

skall kunna göra misstag (Kroner et al., 2011). 

 

2.7 Grafiska användargränssnitt 

Grafiskt användargränssnitt (GUI) enligt Hinman (2012), består av bilder som omfattar liknelse 

till objekt i verkligheten. Detta utgörs i form av menyer och knappar som kan hanteras och 

styras av en datormus och ett tangentbord. GUI var starten för en helt ny revolutionerande era 

för grafiska användargränssnitt, där många företag tillämpat metoden i deras produkt- och 

tjänsteutveckling. Trenden med GUI var något nytt för användarna, att kunna interagera med 

en dator genom andra medel än text (Hinman, 2012). Det finns idag många riktlinjer att följa 

för användbarhet. Grunden för detta enligt Johnson (2010) är att riktlinjerna ursprungligen 

kommer från hur människan interagerar med systemet och omvandlar sina synpunkter till 

handling genom psykologi. Det finns olika designprinciper att följa och använda för att kunna 

skapa och utveckla ett effektivt GUI dessa kommer att presenteras nedan. Designprinciper 
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skapar en förbättrad interaktion mellan systemet och användaren. Enligt McKay (2013) 

beskriver dessa designprinciper som är centrala när ett gränssnitt skall designas för att 

kommunicera effektivt med användarna:  

 

● Rubriker, bör ha fokus på att fånga användarens uppmärksamhet och presentera en 

tydlig och naturlig vägledning för att slutligen ha en tydlig avslutning innan användaren 

går vidare till nästa steg. Att ha enhetligt gränssnitt med en väl utformade rubriker som 

verkar enkel, strukturerad, enkel att skanna samt visuellt tilltalande är också viktigt.  

● Typografin bör vara visuellt tilltalande och samtidigt vara läsbar. Det innebär att 

moderna typsnitt bör vara högupplöst för att vara visuellt tilltalande och läsbar, istället 

för tunn och ojämn.  

● Ikoner och glyfer är visuella tillägg som kan användas för att förtydliga olika texter eller 

funktioner.  

● Grafik är central för att komplettera layouten, att ge en sida visuell struktur och kunna 

visa samband och relationer med olika gränssnittselement.  

● Färgriktlinjer används för att kommunicera positioner, status, mening och visuell 

betydelse.  

● Animationer och övergångar bör ge feedback, visa olika relationer, uppmärksamma, 

ändra eller förklara uppgifter visuellt. 

 

2.8 Betalningar och avtal inom webbplatser 

Det finns olika betalningsformer att använda inom en digital marknadsplats. Utvecklingen av 

mobila teknologier har lett till att kunder mer sällan använder sig av kontanter och kontokort 

vid betalning. Enligt Rådmark (2009) blir vissa kunder oroliga eller till och med avstår att 

genomföra ett köp via internet. Kunden blir orolig över att person- eller kontouppgifter förs 

vidare till tredje part eller kan utnyttjas av bedragare. Personuppgiftslagen (PuL, 1998) säger 

att det finns regler som skall vidtas för att personuppgifterna skall vara förknippade med 

informationen om att de är spärrade, så att inte personuppgifterna lämnas ut till tredje part. All 

slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är 

personuppgifter. Regler för hur personuppgifter får behandlas och lagras finns och dessa regler 

slår fast att kunden måste ge sitt samtycke och få information om hur informationen lagras och 

registreras. Företag bör utse personuppgiftsombud som kontrollerar att uppgifterna behandlas 

korrekt inom företaget.  

Rådmark (2009) anser att faktura är en möjlighet för kunder att känna sig trygga och kunna 

kontrollera både produkter och tjänster innan betalning sker. Det är dock svårare att hantera en 

faktura för nätbutiker, både för risken att inte få betalning av kund samt när beställning sker 

utanför Sverige och risken blir att fakturan inte levereras. Den digitala miljön som utvecklas, 

där information, avtal, signaturer och kvitton övergår till att vara digitala istället för fysiska 

hanteras genom kryptering. När känslig information frekvent hanteras via internet används 

tekniken Secure Socket Layer (SSL). Att tillämpa funktioner och egenskaper som liknar en 

fysisk affär med betalning, att även ha en tydlig struktur för hur erbjudanden presenteras och 
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hur kunder söker efter andra produkter och tjänster är viktigt att ha med som funktioner i en 

handel på internet. 

Det är även viktigt att tänka på att tjänster som är mer komplexa kan ha olika variationer i pris 

varvid en individuell anpassning bör skapas för att möjliggöra en skräddarsydd lösning till 

kunden. En komplex tjänst kan börja med ett kontaktformulär som fylls i av kunden för att lägga 

en tillfällig order eller order, för att möjliggöra handel och skapa en köpprocess som är 

tillgänglig dygnet runt. Manuella ärenden kan minskas med en påbörjad köpprocess som är 

digitaliserad. För privatkunder är säkerhet vid betalningar och personlig information vitala 

delar, därför behöver man stöd för betalningslösningar och avtal med banker för att skapa 

säkerhet för användaren. I de fall där leverans och betalning till företag och myndigheter sker 

via webbplats krävs mer standardiserade avtal och betalning utformade enligt juridisk korrekt 

fakturering (Rådmark, 2009). 
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2.9 Etablerade designprinciper utifrån teoretisk referensram 

Genom att sammanfatta studiens teoretiska referensram (T), har följande designprinciper 

identifierats och visas i nummerordning, bokstaven T förtydligar att designprinciperna är 

utifrån den teoretiska referensramen. 

 

T 1: Prioritera och utmana existerande erbjudanden  

T 2: Anställda behöver ha kompetens för att utveckla företagets processer 

T 3:  Företag som digitaliseras måste ha IT-mognad 

T 4: Var tydlig när utveckling av tjänster sker 

T 5: Image och kommunikation på erbjudanden kan styra marknadsföringen 

T 6: Tänk på att principer för att öka kvalité för tjänsteerbjudanden är tillgänglighet, 

pålitlighet, kunskap, säkerhet och kommunikation 

T 7: Tänk på att en digital marknadsplats kan användaren handla oavsett tid och plats 

T 8: Tänk på att bygga upp en digital marknadsplats på ett logiskt sätt  

T 9: Tänk på att ha ett meningsfullt innehåll som speglar företaget 

T 10: Tänk på sammanhängande användarupplevelse 

T 11: Tänk på att samskapa informationsarkitektur och gränssnitt 

T 12: Tänk på att navigeringen skall vara effektiv för att förenkla för användaren  

T 13: Använd en hierarkisk- och hypertext organisationsstruktur 

T 14: Det inbäddade navigationssystemet är lämpligast för en digital marknadsplats 

T 15: Använd representation 

T 16: Marknadsplatsen skall vara enkel för att förstå och söka information 

T 17: Den viktigaste informationen skall placeras där användaren tittar först 

T 18: Länka funktioner och val 

T 19: Återspegla och placera objekt på samma ställe på digitala marknadsplatsen 

T 20: Använd sökfunktion 

T 21: Använd måttlig mängd med naturligt utrymme 

T 22: Tänk på att ikoner och knappar skall ha återkommande funktioner och val 

T 23: Ikoner och glyfer används för att visuellt förtydliga olika texter, objekt och funktioner 

T 24: Använd animationer och övergångar för att uppmärksamma objekt och funktioner 

T 25: Välj typografi som är visuellt tilltalande och lättläst 

T 26: Använd färger på digitala marknadsplatsen som är visuellt tilltalande 

T 27: Tänk på personuppgiftslagen vid betalning och avtal 

T 28: Ha flera olika betalningsalternativ 

T 29: Tänk på att tjänster som erbjuds kan variera i individuell prisanpassning 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriva vi hur vi har gått tillväga, vilka metoder som valts och varför. Studien 

bygger på en kvalitativ metod med abduktiv ansats och vi har använt action design research 

som strategi för att presentera, utvärdera och testa designprinciper i en designlösning. 

Avslutningsvis presenteras vår metodkritik där eventuella påverkande faktorer tas upp.  

 

3.1 Metria AB 

Metria AB är ett bolag i Sverige, fördelat på 24 kontor med huvudkontor i Gävle. Bolaget består 

av fyra affärsenheter, dessa är GeoData, Plan & Mät, Konsult & Analys och Operations. Metria 

var en av tre divisioner i Lantmäteriet fram till 1 maj 2011, då de övergick till det statliga bolaget 

Metria AB och därmed upphörde att vara en division inom Lantmäteriet.  

 

Metria AB mäter, bearbetar och analyserar geografiska data och fastighetsinformation genom 

att tillämpa smarta lösningar som vidareutvecklar och effektiviserar olika verksamheter inom 

ett flertal branscher. De branscher som främst använder Metria AB:s erbjudanden är kommuner, 

myndigheter inom natur och miljöområden, energimarknad, myndigheter inom försvar och 

säkerhet, skog, telekom samt bank och finans. Metria AB erbjuder ett flertal omfattande 

geografiska informationslösningar till olika branscher. De tjänster som erbjuds hanteras och 

säljs idag mestadels manuellt, med undantag av de två e-tjänster som finns tillgängliga via 

webbplats och applikation vilka är; Fastighetsök och SeSverige, båda e-tjänsterna erbjuder alla 

kunder att hämta hem fastighetsinformation samt kartor hela dygnet. 

 

Den utmaning Metria AB står inför, är att saluföra de manuella tjänsteerbjudandena och att 

automatisera flertalet tjänster eller digitalisera delar av köpprocessen. Det skulle möjliggöra en 

ersättning för det manuella arbetet som råder inom företaget idag. 

  

3.2 Vetenskaplig forskningsansats 

Denna studie har utförts med grund i ‘action design research’ (ADR) och ett kvalitativt 

tillvägagångssätt för att undersöka den problematik som råder kring utveckling av digitala 

marknadsplatser. Fokus under studien har varit att skapa en uppfattning om och förståelse av 

olika digitala marknader och den metodik som finns för affärsinformation på webbplatser, samt 

att ta fram principer som gör att användare upplever en digital marknadsplats effektiv med enkel 

struktur och innehåll. Vi vill bidra med att ta fram designprinciper som blir centrala i utveckling 

av digitala marknadsplatser med affärsinformation. Vi har även utvärderat dessa 

designprinciper mot ett designförslag. Vår empiri bygger på data från semi-strukturerade 

intervjuer, i syfte att skapa en beskrivning och förklaring för det innehåll som bör finnas på en 

digital marknadsplats.  
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Figur 8: Metod för att ta fram designförslag 

Den valda strategin ADR är centrerad att designa och utveckla innovativa IT-artefakter eller 

lösningar (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi & Lindgren, 2011). För studien valdes strategin 

ADR att användas för att applicera de designprinciper som identifierats till att visualiseras i en 

designlösning av den digitala marknadsplatsen. Enligt Sein et al. (2011) är utvecklingsarbetet 

en vital del för innovativa IT-lösningar. För att kunna identifiera verkligheten har vi enligt en 

kvalitativ metod med en abduktiv ansats, undersökt uppdragsgivarna Metria AB:s verksamhet 

och intervjuat anställda inom företaget. Datainsamlingsmetoden som ligger till grund för 

studien är baserad på både primärdata och sekundärdata, där primärdata är insamlat via 

intervjuer inom företaget. Sekundärdata som använts består av den teoretiska referensramen om 

designprinciper, vilket är samlat utifrån forskningsartiklar, litteratur och elektroniskt material. 

 

3.3 Kvalitativ metod med abduktivt tillvägagångssätt 

Det valda forskningsområdet är utveckling av digitala marknadsplatser. En kvalitativ metod 

med abduktivt tillvägagångssätt valdes för att få en djupare förståelse inom det valda 

forskningsområdet. Detta med hjälp av beskrivande data och karaktäriserad information. Enligt 

Olsson & Sörensen (2011) är det en bra undersökningsmetod för att skapa förståelse snarare än 

förklaring. Ett abduktivt tillvägagångssätt används i studien, eftersom den teoretiska 

referensramen gav oss en grundlig förståelse att arbeta med, för att sedan kunna identifiera 

centrala designprinciper. Vi använde oss av de identifierade designprinciperna och skapade en 

intervjuguide (se bilaga 1), för att sedan samla in data enligt en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden har varit till hjälp för oss att samla in data. Detta eftersom den kvalitativa metodens 

inriktning enligt Olsson & Sörensen (2011) är bra att tillämpa när specifika fall och aktiviteter 

skall tolkas och bearbetas för att förstå problem och skapa lösningar och modeller. Det 

huvudsakliga syftet med kvalitativa metoder är att karaktärisera något, att söka kategorier, 

beskrivningar eller modeller som kan beskriva fenomen eller sammanhang. Vi identifierade 
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sedan designprinciper utifrån de sammanfattade intervjuerna, för att använda ett abduktivt 

tillvägagångssätt och gå tillbaka till designprinciperna utifrån den teoretiska referensramen och 

slå samman med de identifierade designprinciperna utifrån intervjuerna som utförts.  

3.4 Action design research 

Vi valde ‘action design research’ som strategi för att undersöka och identifiera en IT-lösning, 

vilket är den digitala marknadsplatsen för företaget Metria. För att genomföra undersökningen 

bidrar Metria med information och innehåll kring tjänster och erbjudanden som finns inom 

verksamheten. Action design research är en strategi inom informatik som föreslås vid 

utveckling av IT-artefakter eller lösningar. Fokus är på att skapa kunskap och förståelse kring 

verkligheten och utveckla organisatoriska processer för att nå större framgång (Sein et al., 

2011). Genom att undersöka och skapa förståelse för problemområdet och de behov som finns 

kring utmaningen, för att utifrån teori studera det områden som blir centrala. ADR innebär att 

studera djupare kring området än att bara fokusera på den visuella designen. Strategin beskrivs 

ha ett brett fokus som inkluderar den organisatoriska kontexten och den tekniska lösningen. För 

att ta fram en IT-lösning har vi itererat mellan teori och empiri enligt nedan fyra faser:  

 

 
 

Figur 9: Bilden visar metodens tidslinje utifrån de fyra faserna. 

 

● Identifiera problemformulering och utmaning, innebär att vi behöver skapa en 

uppfattning om och behov kring utmaningen med hjälp av användare, teknologi och 

teori. Utmaningen med det valda företaget Metria AB, var kring hur deras tjänster och 

erbjudanden skulle kunna saluföras i en innovativ digital marknadsplats. Att på ett 

användarvänligt och strukturerat sätt vidga de tjänster och erbjudanden Metria AB 

tillhandahåller och marknadsför.  

 

 

● Utveckla, ingripa och utvärdera, innebär att resultatet skall bli en realiserad design av 

artefakten. Vi realiserade en designlösning, genom att samtidigt utvärdera och testa de 

identifierade designprinciper gällande hur digitala marknadsplatser kan utvecklas för att 
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skapa användarvänlighet och tydlig struktur i den komplexitet av erbjudanden som finns 

inom företaget. Genom att vi utnyttjar den teoretiska referensramen och identifierar 

designprinciper skapar vi de förkunskaper vi behöver kring ämnesområdet. Vi samlade 

sedan in, enligt en kvalitativ metod, data med semi-strukturerade intervjuer, för att få en 

uppfattning och information av vad företaget hade behov av. Vi använde sedan de 

identifierade designprinciperna för att skapa det visuella designförslaget, den digitala 

marknadsplatsen. Vi utvärderade och testade designprinciperna genom att studera vilka 

som varit användbara, till stöd eller inte alls när designlösningen utvecklades. Empirin 

reflekteras och diskuteras i kapitlet för utvärdering och diskussion av designprinciper. 

 

● Reflektions- och lärandefasen, sker parallellt med tidigare faser och har fokus på att 

utnyttja den kunskap som insamlats under studiens gång, det innebär att reflektera kring 

designen och förändringar för att sedan utvärdera vilka principer som anses centrala 

för att avsluta med att analysera resultatet. Avslutningsvis reflekterades  

designförslaget med en sammanställd lista med de designprinciper som tillkommit samt 

de som varit centrala för att designa en digital marknadsplats.  

 

● Formalisering av lärdomar, är en ytterligare generalisering som besvaras genom 

dokumentation för att analysera slutsatser och besvara syfte och eventuella 

frågeställningar. De slutgiltiga designprinciper som identifierats för studiens syfte, 

visas i en dokumenterad lista, för att även formalisera och specificera den slutliga 

analysen och besvarande av syfte, även att ta fram förslag som kan bidra till vidare 

forskning inom ämnesområdet.  

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som använts i vår studie är semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer valdes för att kunna skapa en bredare förståelse och belysning inom 

området och företaget (Olsen & Sörensen, 2011). Vi valde denna datainsamlingsmetod för att 

skapa oss en bred inblick och uppfattning om företagets arbetssätt och tjänsteerbjudanden. Vi 

kunde även ställa följdfrågor för att utveckla och fördjupa respondentens svar och synpunkter, 

vilket vi skulle gått miste om vid eventuell enkätundersökning. Respondenter valdes utifrån ett 

urval som har kompetens och kunskap inom specifika områden om de företeelser som 

undersöktes för att öka vår förståelse av företagets arbetssätt och tjänsteerbjudanden. Därav 

valde vi ut lämpliga respondenter inom Metria AB:s affärsområden, för att få svar på vår 

intervjuguide för att sedan kunna dokumentera och utvärdera den insamlade datan. Genom att 

ta fram designprinciper utifrån datainsamlingen har vi utvärderat och reflekterat 

designprinciperna genom att skapa ett designförslag. 

3.5.1 Intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer bygger på att ställa likartade frågor i olika intervjuer som är mer 

anpassade för personen som intervjuas. Semi-strukturerade intervjuer är mer flexibla och öppna 
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än strukturerade intervjuer (Olsen & Sörensen, 2011; Ejvegård, 2009).  

När vi utfört intervjuer har vi, som Bryman & Bell (2013) rekommenderar, skapat en 

intervjuguide (se bilaga 1). I en intervjuguide har vi friheten att utforma frågorna på vårt eget 

sätt utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna under intervjun behöver inte komma i 

samma ordning som i intervjuguiden, vi kan även lägga till frågor och be dem utveckla sina 

svar, eftersom en kvalitativ semi-strukturerad intervju är öppen till sin karaktär (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vi kunde även lägga mer fokus på hur intervjupersonen uppfattar, förstår och 

svarar på frågorna. De frågor som finns i intervjuguiden skapades för att svara på vår 

frågeställning. Intervjuerna gjordes med en respondent i taget, antal respondenter vi intervjuat 

är fem. Fyra av de fem intervjuerna gjordes via kommunikationsverktyget Skype, eftersom det 

geografiska avståndet var för långt. Skype är en teknisk kommunikationslösning, som genom 

internetuppkoppling gör att vi kan ringa med röst- och videosamtal till respondenten, det som 

krävs är en mikrofon, högtalare samt internetuppkoppling. Vi ringde med röstsamtal, 

anledningen till att vi valde Skype var på grund av den integrerade inspelningsfunktionen i 

verktyget.  

Eftersom våra frågor i intervjuguiden var ganska omfattande och svaren innehöll mycket 

information var det mer effektivt att kunna spela in intervjun för att inte gå miste om någon 

viktig information. Varje intervju blev olika lång, mellan 20–60 minuter eftersom varje 

respondent svarade olika omfattande på frågorna och ibland ställde vi följdfrågor om vi 

behövde ett mer utförligt svar. En intervju genomfördes på Metria AB:s kontor i Luleå, där 

intervjuade vi Metria AB:s chef för strategisk produktutveckling. Även denna intervju spelades 

in för att kunna transkribera samtalet. Denna intervju tog längre tid då vi kunde samtala direkt 

till varandra och detta skapade utrymme för mer diskussioner och följdfrågor. 

Intervjuerna började med att vi presenterade oss själva och det huvudsakliga syftet för studien. 

Respondenterna är anställda inom Metria AB och besitter kunskap och erfarenhet för att besvara 

intervjuguiden. Detta urval valdes för att möjliggöra att få så mycket information som möjlig 

av varje respondent.  

Tidigare nämnt av både praktiska och etiska skäl tillfrågades varje enskild respondent om att 

använda inspelning under intervjun, dels för att vi skulle ha möjlighet att kunna återgå till 

intervjun under utvärderingen, detta gjorde det även enklare för oss att kunna följa med i 

samtalet. Genom att spela in intervjuer blev det enklare för oss att kunna gå tillbaka för att 

lyssna på vad som sades, istället för att respondenten under intervjun skall behöva förklara om 

eller upprepa sig. Det gjorde även intervjun mer effektiv, då vi inte hade samma behov av att 

stanna upp under intervjun ifall anteckningarna inte flyter på. Loggbok användes för att kunna 

föra anteckningar under alla intervjuer, där notering av namn och datum skrevs först för att 

kunna återkoppla till rätt respondent. Även för att behålla koncentrationen med respondenterna 

under intervjuerna. Därav användes noteringar eller kortare meningar som antecknades i 

loggboken för att enkelt kunna återgå till dessa när transkribering och analys av intervjun 

utfördes (Bell, 2006).  

Eftersom vi har haft ett kontor på Metria AB, har vi under studiens gång haft ett nära samarbete 
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med företaget. Vi har haft inbokade möten där vi presenterat studien under arbetets gång och vi 

har även haft en nära dialog med handledaren på Metria AB där vi fått ytterligare information 

och stöd. Även möjligheten till spontana möten och dialoger har skett då vi varit placerade på 

kontoret, vilket har givit oss mer information och kunskap för denna studie. 

 

3.5.2 Bearbetning av material 

För att bearbeta materialet vi samlat in med en kvalitativ datainsamlingsmetod, semi-

strukturerade intervjuer, började vi med att skriva ned och transkribera alla intervjuer på dator. 

Vi lyssnade på inspelningarna och skrev ned allt som sägs i intervjun, vi markerade när 

respondenten talar och när vi frågar eller svarar. Genom att reducera texten och analysera vad 

innehållet egentligen handlar om, började vi ta ut nyckelord. Nyckelorden hjälpte oss att få en 

överblick om vad och vilka som även passar ihop. Vi strukturerade dessa utifrån intervjuguidens 

frågor och sammanställde dessa i empirin för att sedan ta ta fram de designprinciper som är 

centrala för att besvara studiens syfte.  

 

3.5.3 Pappersskisser 

Tidigt och kontinuerligt skall pappersskisser och prototyper användas för att visualisera och 

utvärdera idéer och designlösningar. Pappersskisser och prototyper har använts för att stödja 

den kreativa processen genom att visualisera idéer och lösningar (Gulliksen & Göransson, 

2002). Goodwin (2009) säger att det som verkar vara en bra idé är även bra att testa genom att 

göra skisser, för att kunna förstå aspekter och funktioner, hur de fungerar och vad de gör. Vi 

har under studiens gång testat våra idéer genom att göra olika pappersskisser med papper och 

penna för att kunna visualisera våra tankar kring en digital marknadsplats med 

affärsinformation (se bilaga 2). Detta var viktigt eftersom pappersskisserna även gjorde att vi 

kunde uttrycka våra idéer och tydliggöra tankar, i syfte att skapa en generell överblick kring en 

digital marknadsplats. Även för att förstå varandra, under och efter skapandet av den teoretiska 

referensramen för att få förståelse men även underlätta vår kommunikation med Metria. 

Genom att skapa pappersskisser fick vi en bättre förståelse för hur och var placeringen av olika 

objekt och element för att se hur olika funktioner fungerar ihop. Detta gjorde det lättare att 

kunna byta ut eller ändra placeringen av objekt och funktioner. Vi skissade även efter en lämplig 

storlek, vilket var enligt en standardskärm 15 tum, för att få en verklig anpassning av en 

webbläsare. Objekt kan vara exempelvis, knappar och symboler. Genom att kunna testa var 

objekt kan placeras och se ut, har vi kunnat se vad som fungerar och hur objekten kan användas. 

Pappersskisserna har även hjälpt oss att kunna kommunicera kring användbarheten kring den 

digitala marknadsplats och diskutera kring vart objekt kan placeras, eftersom vi har kunnat 

uttrycka våra idéer och tankar på ett visuellt sätt. En annan fördel är att pappersskisser är enkelt 

och effektivt att skapa och ändra under tiden. Nackdelen är att pappersskisserna kan vara svåra 

att integrera med eftersom den inte liknar den färdiga prototypen.  

 

3.5.4 Prototyp 
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Utifrån pappersskisserna har vi skapat ett designförslag, som har högre detaljrikedom än de 

tidigare pappersskisserna. Under denna del av konceptutvecklingen arbetade vi för att nå målet 

med en innovativ och ideal lösning. En prototyp har bättre funktionalitet, därav kan användaren 

interagera på ett helt annat sätt än med enbart pappersskisser. Genom att navigera sig med 

prototypen direkt blev det lättare att upptäcka användbarhetsproblem eftersom det är ett enkelt 

sätt att förstå hur lösningen fungerar och hänger ihop (Gulliksen & Göransson, 2002). När vi 

utvecklade den datorbaserade prototypen har vi använt oss av CMS-verktyget Wix. 

 

3.6 Utvärderingsmetod 

Vi har utvärderat datainsamlingen med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Genom 

teorin har designprinciper tagits fram för hur man skall tillämpa, anpassa och använda dessa för 

att få förståelse för att utveckla digitala marknadsplatser. I de sammanfattade intervjuerna har 

designprinciper identifieras, för att sedan utvärdera vilka designprinciper som blir centrala för 

Metria AB:s tjänster och erbjudanden. 

 

Genom att gruppera och sammanställa designprinciperna som identifierats utifrån den 

teoretiska referensramen och datainsamlingen togs temaområden ut. Dessa temaområden var 

digitalisering, struktur, produkter & tjänster och användarvänlighet. Temaområdena 

utvärderades, reflekterades och diskuteras mot designförslaget, vilka designprinciper som har 

använts och fungerat som underlag vid utvecklingen. För att avslutningsvis presentera 

slutsatsen i en lista över de designprinciper som har varit viktiga designprinciper och de nya 

designprinciperna som har identifierats. De viktiga designprinciperna är de som är centrala för 

att kunna utveckla digitala marknadsplatser. De nya designprinciperna har identifierats vid 

utvecklandet av designförslaget, vilka via även anser är centrala vid utveckling av digital 

marknadsplats. 

 

3.7 Metodkritik och etik 

De problem som uppstått under datainsamlingen var på grund av både geografiska skäl och den 

icke rådande tillgång till inspelningsverktyg under en intervju med respondent tillhörande i 

Stockholm. Detta var ingenting vi kunde påverka och respondenten blev tillfrågad och 

godkände att göra intervjun samtidigt som transkribering utfördes direkt under intervjun som 

inte spelades in. En nackdel med att genomföra intervjuer i en tidsbegränsad studie, är att det 

kan vara svårt att få tid med de som är valda att intervjua inom en kort tidsram.  

 

Fördelen med intervjuerna är möjligheten att kunna stärka trovärdigheten i undersökningen 

genom att intervjua respondenter på en ledningsnivå i företaget. Intervjuguiden är utformad 

från teori som samlats in till en teoretisk referensram. Innan intervjutillfällena i samband med 

förfrågning av intervju skickade vi med intervjuguiden till de utvalda respondenterna för att de 

skulle kunna förbereda sig på kommande frågor. Vi genomförde kvalitativa undersökningar och 
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då är etiska aspekter viktiga eftersom respondenterna ger mycket information av sig själva 

därför fick respondenterna innan intervjun ge sitt samtycke till inspelning.  Inspelning av 

intervju gjordes för att underlätta och därav få en sömlös intervju, för att kunna återge varje 

inspelad intervju i transkriberad form. Även för att enkelt och överskådligt kunna analysera 

intervjuerna. respondenterna fick därför innan intervjun ge sitt samtycke till inspelning.  

När den valda strategin action design research används i studier där företag är involverade är 

det viktigt att tänka för vidare forskning att denna strategi och det resultat som tas fram kan 

influeras av det studerade valda företaget. Detta kan ses som en utmaning vid utveckling av 

digitala marknadsplatser för andra företag som vill använda denna forskning. Fördelen med den 

valda strategin är att den är anpassbar och enkel att använda för att kunna identifiera och även 

fungera i verkligheten.  
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4. Empiri  

I detta kapitel kommer resultatet av insamlat material att presenteras. Genom att ta fram 

designprinciper utifrån sammanställningen och utvärderingen av de semi-strukturerade 

intervjuer samt den teoretiska referensramen. Empirin redovisar vilka designprinciper som blir 

centrala vid utvecklandet av digitala marknadsplatser med affärsinformation och innehåll. 

Designprinciper används för att presentera och beskriva ett visuellt designförslag. 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Nedan visas en sammanställning av de svar som vi har fått utifrån de intervjuer som samlats in 

med intervjuguiden. Med denna sammanställning kan vi fånga vikten av helheten kring 

omgivningen och verkligheten, genom att sammanställa resultatet utan att viktig information 

går förlorad. 

4.1.1 Metrias erbjudanden inom företaget idag 

Idag har Metria AB fyra grunderbjudanden, därav deras fyra affärsområden; Plan & Mät, 

Geodata, Konsult & Analys och Operations. Inom dessa affärsområden arbetar Metria AB med 

olika uppgifter och uppdrag. Varje område har produkter, tjänster och konsulter med olika 

huvuduppgifter. Affärsområdet Plan & Mät arbetar med att samla in data och sätta ut data, detta 

gör att de skapar och mäter geografisk information (geodata) av verkligheten. Geodatan kan de 

sedan förmedla till nästa affärsområde, Geodata. De arbetar med den insamlade geografiska 

informationen eller så kan de hämta data från olika geodata-leverantörer som de samarbetar 

med. Den insamlade geodatan kan sedan bearbetas och analyseras för att få fram en ny karta, 

beslutsstöd eller stöd till en verksamhet. Genom att det tredje affärsområdet Konsult & Analys 

hanterar den informationen och analyserar fram en visualisering i form av en karta, rapport eller 

i ett dataset som levereras till kund. Konsult & Analys levererar och integrerar komplex geodata 

via IT och tjänster, för att kunden enkelt skall kunna använda den beställda geodatan på ett 

flexibelt sätt. De olika typer av IT-tjänster som levereras till kunden är via plattformar och 

applikationer, för att behandla, hantera, förvalta, drifta, utveckla och anpassa den geografiska 

information som distribueras. Det fjärde affärsområdet Operations binder ihop företagets IT-

nära leveranser till en paketerad standard portfölj via en plattform som är åtkomlig via 

webbtjänster på internet.  

“Där har ni vår nuvarande e-handel SeSverige och Fastighetssök, plus ett antal 

andra standardprodukter som, MetriaMaps vår standardiserade karttjänst och 

Timmerweb för den skogliga branschen.” 

 

Dessa standardprodukter saluförs idag via den externa hemsida som Metria AB tillhandahåller. 

De branscher som är kunder idag kategoriseras i sju olika branscher vilka är, kommuner och 

myndigheter inom natur och miljöområden, energimarknad, myndigheter inom försvar och 

säkerhet, skog, telekom, bank och finans och privatpersoner.   
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4.1.2 Vad förväntas en digital marknadsplats tillföra företaget? 

Det är viktigt för företag att vara närvarande, att vara nära användarna i köpprocessen. 

Användarna skall kunna handla direkt på nätet och under dygnets alla timmar i den digitala 

marknadsplatsen, istället för att vänta på att en säljare skall hantera ärendet manuellt via mail 

eller telefon. Utöver närvaron är huvudfokus att reducera kostnader och automatisera sälj- och 

leveransprocessen genom den digitala marknadsplatsen. Metria AB har förhoppning om att öka 

försäljning och omsättning med hjälp av digitalisering genom hela köpprocessen och till 

leverans kommer detta skapa en effektivare organisation.  

 

“För Metria skulle en digital marknadsplats göra mycket.”   

 

Att arbeta med att automatisera köpprocessen för privatkunder och mindre bolag, det 

privatpersoner och kommuner efterfrågar idag skulle kunna erbjudas och saluföras via en digital 

marknadsplats. Metria lägger mycket tid på mindre erbjudanden för relativt små summor. 

Genom att automatisera vissa erbjudanden kan säljare inom Metria istället fokusera på större 

projekt medan mindre erbjudanden hanteras digitalt. Detta kunden en mindre kostsam och 

effektivare process, vilket genererar bättre effekt på försäljningen inom Metria. Metria anser att 

det även skulle tillföra företaget ett varumärkesbyggande, genom ‘employee-branding’, att 

kunna visa och beskriva för både existerande och potentiella medarbetare att de är stolta över 

att erbjuda sina kunder en digital marknadsplats. De skulle även kunna visa andra vad 

geografisk information är och att det kan tillämpas på flera områden och inom andra branscher.  

 

“De som har behoven handlar redan av oss idag, men det är mycket mer intressant 

att titta på hela IT-branschen och bredda konceptet och se på helheten.” 

 

Förväntningarna på den digitala marknadsplatsen är främst att kunder skall ha förståelse för hur 

de kan handla och använda geografisk information genom de produkter, tjänster och komplexa 

erbjudanden som Metria erbjuder, vilket skall skapa en ökad omsättning för organisationen. Att 

Metria samtidigt kan förmedla och kommunicera dessa erbjudanden till andra branscher och 

organisationer via en genomarbetad och anpassad digital marknadsplats i kombination med en 

stabil och strukturerad hemsida finns det större potential att ta till sig nya marknader, kunder 

och branscher.  

 

4.1.3 Vilka framtida erbjudanden skulle ni vilja saluföra? 

Inom området Plan & Mät finns det idag personal som arbetar med att hantera manuella köp. 

Detta område har kunder som är både företag och privatpersoner. Idag ringer kunder in till Plan 

& Mät för att beställa, Plan & Mät genomför ärendet, levererar och skickar en slutfaktura till 

kund. De anser att de har många produkter och tjänster som skulle kunna saluföras via en digital 

marknadsplats, som exempel husutsättning och lägeskontroll till privatpersoner. Att de 

produkter och tjänster som erbjuds till privatkunder idag är de första erbjudanden som kan 
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saluföras på den digitala marknadsplatsen eftersom det oftast är privatpersoner som köper de 

mindre produkter och tjänsterna som inte är lika komplexa som, exempel en plattform med 

tilläggstjänster.  

 

“Lägeskontroll, vi åker ut och kollar så att huset är byggt enligt bygglovet, detta 

bör även kunna digitaliseras. Produkter och tjänster till privatpersoner…” 

 

Genom att låta kunden navigera sig själv genom en digital marknadsplats innebär det att de kan 

spara resurser. Idag har Plan & Mät cirka 3800 stycken manuella ärenden per år, det är även 

mycket administration kring ett litet köp. Många av dessa köp skulle kunna hanteras och 

saluföras via en digital marknadsplats. På den digitala marknadsplatsen skulle kunden själv 

effektivt kunna beställa, betala direkt eller handla mot en slutfaktura, beroende på vilken tjänst 

kunden väljer. Leverans av tjänst och produkt är oftast digital, ibland skickar de ut analoga 

kartor. 

 

Konsult och Analys har idag inga tjänster eller produkter som de saluför via Metrias e-handel. 

Deras produkter och tjänster är att kunna leverera stöd till kund. Området Geodata vill kunna 

erbjuda tjänster och produkter till kunder med enkelhet och lägre kostnad. Det blir en ny 

marknad med en digital marknadsplats. Geodata har kring 90 procent manuella köp idag, många 

av dessa tjänster skulle kunna säljas via en digital marknadsplats.  

 

“Intäkter ökar med en ny typ av marknad, beroende på marknaden men, man vill 

ta bort den manuella försäljningen.” 

 

Det finns en potentiell möjlighet till att sälja allt på en digital marknadsplats. Det kan vara svårt, 

men det gäller att hitta en ingång och att göra det lättare för kunden. Marknadsplatsen skall vara 

visuellt tilltalande och strukturerad så att man som kund snabbt inser att Metrias digitala 

marknadsplats kan hantera den här typen av affärsinformation. Kan förståelse skapas över hur 

man kan strukturera en digital marknadsplats för att handla, lägga en order via formulär leder 

det kunden vidare i köpprocessen och Metria får ett mail eller beställning på en kund som är 

intresserad eller har betalat för ett erbjudande. 

 

4.1.4 Vilka erbjudanden är aktuella för den digitala marknadsplatsen? 

Eftersom alla erbjudanden är olika för varje område och alla erbjudanden för kunder är också 

olika, kan det rekommenderas att främst saluföra de produkter och tjänster som förenklar och 

effektiviserar köpprocessen för kund. Genom att förenkla beställningar och leverans skulle det 

ge kunderna en bättre förståelse av den digitala marknadsplatsen och därmed medföra en ökad 

omsättning för alla Metrias olika affärsområden. 

 

 

“Idag måste man kunna handla på nätet närsomhelst.” 
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Genom att “ta bort” alla affärsområden och dela upp dem i större branschgrupper i den digitala 

marknadsplatsen, kan de istället se vad tjänsterna och produkterna är och vad de gör, vilken 

värdeskapande process som användaren har av deras erbjudanden, produkter och tjänster. 

 

“Finns olika typer av erbjudanden till företag och privat. Börja med att titta på 

vilka saker som lämpar sig och sen klustra för att få till en bra marknadsföring av 

dem.” 

 

Konsult & Analys är affärsområdet där kunden tar kontakt med anställda för att påbörja en 

köpprocess. En köpprocess på Konsult & Analys kan ta upp till sex månader eller ett år, därför 

kan det vara en utmaning att saluföra sådana komplexa tjänster till kund via en digital 

marknadsplats. Kunderna kan däremot gå in på den digitala marknadsplatsen, navigera sig 

genom branschen kring Konsult & Analys erbjudanden, alla andra branschernas erbjudanden, 

produkter och tjänster. Detta kan medföra positiva effekter på försäljning, eftersom kunden 

stannar kvar på den digitala marknadsplatsen och får upp ögonen för andra branscher och 

erbjudanden som finns tillgängliga. Kunden kan även få ett effektivare sätt att ta kontakt med 

konsulter för rådgivning. Utöver konsulttjänster har Konsult & Analys fem olika grundområden 

som skulle saluföras på en digital marknadsplats, geografisk analys, kartproduktion, GIS-

projekt, verksamhetsutveckling och beslutstöd.  

 

“Genom att Metria är mer proaktiva skulle verksamheterna förstå vilka tjänster 

som de skulle behöva ha i verksamheten, kunderna är ganska medvetna om vad de 

vill ha.” 

 

Inom Plan & Mät är det kunden som kontaktar säljare som tar emot beställning, utför och 

levererar digitalt till kund. Tror att de med denna verksamhet skulle kunna nå ut till 

privatpersoner på ett annat sätt via en digital marknadsplats, eftersom det skulle kunna förenkla 

beställningen och leveransen av tjänster och produkter. Affärsområdet Geodata menar att deras 

främsta erbjudanden som är kartor och information om geodata skulle kunna paketeras i enklare 

lösningar och saluföras via en digital marknadsplats, de tror att ca 20–30 procent skulle kunna 

erbjudas och saluföras på den digitala marknadsplatsen. Om en genomarbetad och anpassbar 

digital marknadsplats införs leder det till en ökad försäljning och omsättning. En högre grad av 

digitalisering i köp- och leveransprocessen effektiviserar därav organisationen och resurser kan 

minskas.  

 

Genom att föreställa sig att den digitala marknadsplatsen efterliknar en fysisk butik, där 

användaren kan gå från hylla till hylla och enkelt följa butikens struktur, kan användaren på den 

digitala marknadsplatsen enkelt följa strukturen i den komplexiteten av de samtliga 

affärsområdenas olika produkter, tjänster och erbjudanden. Användaren skapar sig en förståelse 

så att processen kan genomföras. Det blir enklare att se över alla affärsområdets produkter, 

tjänster och erbjudanden, genom att tänka på att strukturen bidrar till ökad köplust för 

användaren.  
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4.1.5 Hur hanteras affärstransaktioner idag? 

En affärstransaktion kan vara via en av Metrias applikationer som kunden kan ladda ner för att 

beställa en produkt eller tjänst, kunden får ett mail med ett avtal som skall godkännas. Därefter 

skickas en faktura via mail och betalning kan sedan genomföras. Geodatas säljare träffar 

avtalskunder för att visa och teckna avtal, sedan sker leverans av produkt eller tjänst som 

kunden betalar för, 95 procent av affärerna sker på detta sätt. Vissa avtal är digitaliserade, som 

skickas via mail. Vissa av deras tjänster och produkter måste godkännas av tredjepartsavtal. 

Dessa avtal är svårare att digitalisera. En digital marknadsplats skulle kunna öka intäkterna, 

eftersom de skulle kunna nå ut till en helt ny marknad och det skulle minska den manuella 

försäljningen. 

 

”Alla avtal går att digitalisera och automatisera.” 

 

Hos Plan & Mät är det kunden som kontaktar säljare för att göra en beställning av deras 

produkter och tjänster. Det mesta av deras produkter levereras digitalt och ibland kräver kunden 

en leverans av en analog produkt. Däremot hanterar de manuellt kring 3800 stycken ärenden 

per år vid beställning antingen via telefon och mail. En digital marknadsplats skulle 

effektivisera och spara in resurser eftersom de inte behöver administrera och utföra 

beställningar manuellt. Affärsområdet Konsult & analys anser att deras avtal skall rensas och 

göra egna Metria AB avtal istället, eftersom de idag går efter de olika kunders egna avtal. Därför 

ser alla avtalen olika ut idag, enade standardavtal skulle därför förenkla och effektivisera det 

arbetet. 

 

4.2 Designprinciper utifrån sammanställning av intervjuer 

Nedan presenteras de designprinciper som identifierats utifrån de sammanfattade intervjuerna 

(I), i numrerad ordning och med bokstaven I för att tydliggöra att det är utifrån intervjuerna som 

designprinciperna kommer ifrån. 

 

I 1: Sprid inte ut tjänster och produkter på olika webbsidor 

I 2: Kategorisera tjänster och produkter till sammansatta erbjudanden 

I 3: Kommunicera och involvera användarna 

I 4: Företag skall vara tillgängliga och närvarande för sina kunder 

I 5: Företag skall veta vilka värdeskapande processer kunder har 

I 6: Tänk på att det behövs en automatiserad köpprocess 

I 7: Marknadsföring skapar nya marknader 

I 8: Visuell tilltalande och tydlig 

I 9: Anpassat och strukturerat innehåll  

I 10: Enkel att navigera  

I 11: Skapa förståelse för köpprocess 

I 12: Användare skall kunna betala direkt 
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I 13: Avtal bör vara digitaliserade 

I 14: Få kunden att stanna kvar  

 

4.3 Sammanslagna designprinciper i temaområden  

Nedan presenteras de sammanslagna designprinciperna utifrån den teoretiska referensramen (T) 

och utförda intervjuerna (I). De är grupperade i följande teman digitalisering, struktur, 

produkter & tjänster och användarvänlighet och kommer att ligga till grund för vårt 

designförslag.  

4.3.1 Digitalisering 

T 2: Anställda behöver ha kompetens för att utveckla företagets processer 

T 3: Tänk på att företag som digitaliseras måste ha IT-mognad 

T 27: Tänk på personuppgiftslagen vid betalning och avtal 

T 28: Ha flera olika betalningsalternativ 

I 4: Företag skall vara tillgängliga och närvarande för sina kunder 

I 6: Automatiserad köpprocess 

I 12: Användare skall kunna betala direkt 

I 13: Avtal bör vara digitaliserade 

 

4.3.2 Struktur 

T 8: Tänk på att bygga upp en digital marknadsplats på ett logiskt sätt  

T 9: Tänk på att ha ett meningsfullt innehåll som speglar företaget 

T 13: Använd en hierarkisk- och hypertext organisationsstruktur 

T 14: Det inbäddade navigationssystemet är lämpligast för en digital marknadsplats 

T 19: Återspegla och placera objekt på samma ställe på digitala marknadsplatsen 

T 20: Använd sökfunktion 

T 21: Använd måttlig mängd med naturligt utrymme 

T 22: Tänk på att ikoner och knappar skall ha återkommande funktioner och val 

T 23: Ikoner och glyfer används för att visuellt förtydliga olika texter, objekt och funktioner 

T 24: Använd animationer och övergångar för att uppmärksamma objekt och funktioner 

I 3: Kommunicera och involvera användarna  

I 9: Anpassat och strukturerat innehåll  

I 10: Enkel att navigera 

 

 

 

 

4.3.3 Produkter & tjänster 

T 1: Prioritera och utmana existerande erbjudanden  
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T 4: Var tydlig när utveckling av tjänster sker 

T 5: Image och kommunikation på erbjudanden kan styra marknadsföringen 

T 6: Tänk på att principer för att öka kvalité för tjänsteerbjudanden är tillgänglighet, 

pålitlighet, kunskap, säkerhet och kommunikation 

T 29: Tänk på att tjänster som erbjuds kan variera i individuell prisanpassning 

I 1: Sprid inte ut tjänster och produkter på olika webbsidor 

I 2: Kategorisera tjänster och produkter till sammansatta erbjudanden 

I 5: Företag skall veta vilka värdeskapande processer kunder har 

I 7: Marknadsföring skapar nya marknader 

 

4.3.4 Användarvänlighet 

T 7: Tänk på att en digital marknadsplats kan användaren handla oavsett tid och plats. 

T 10: Tänk på sammanhängande användarupplevelse 

T 11: Tänk på att samskapa informationsarkitektur och gränssnitt 

T 12: Tänk på att navigeringen skall vara effektiv för att förenkla för användaren  

T 15: Använd representation  

T 16: Marknadsplatsen skall vara enkel för att förstå och söka information 

T 17: Den viktigaste informationen skall placeras där användaren tittar först 

T 18: Länka funktioner och val 

T 25: Välj typografi som är visuellt tilltalande och lättläst 

T 26: Använd färger på digitala marknadsplatsen som är visuellt tilltalande 

I 3: Kommunicera och involvera användarna 

I 8: Visuell tilltalande och tydlig 

I 11: Skapa förståelse för köpprocess 

I 14: Få kunden att stanna kvar 
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4.4 Designförslag utifrån designprinciper i temaområden 

 

Figur 10: Startsida för den digitala marknadsplatsen. 

Startsidan för den digitala marknadsplatsen (se figur 10), är skapad med en hierarkisk- och 

hypertextstruktur (T 13). Det gjorde vi för att få en enhetlig struktur som visar de viktigaste 

alternativen samtidigt som man måste kunna navigera sig fram och tillbaka (I 1, T 12). Dessa 

två integrerade organisationsstrukturer skapar möjligheten att låta användare interagera med 

information och innehållet på webbplatsen på ett användarvänligt sätt (T 8, I 9). Den mängd 

information som presenteras har strukturerats upp och även optimerats på webbplatsen för att 

presentera den centrala informationen på ett interaktivt sätt (I 3, T 11). Överst på den digitala 

marknadsplatsen, på varje sida finns en utformad navigeringsmeny (se figur 10). 

Navigeringsmenyn är placerad överst på webbplatsen för att användarna enkelt skall kunna hitta 
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navigeringsmenyn (I 10, T 16). När en användare kommer till startsidan kollar användaren i 

allmänhet längst upp och i mitten på en sida. Detta gör att användaren kan hitta enkelt och 

effektivt (T 17). 

Lägst ned på startsidan (se figur 10) finns textrutor som är till för att representera innehåll och 

information på ett enkelt sätt, de är ‘länkade’ med andra platser på webbplatsen när användaren 

interagerar med den digitala marknadsplatsen (T 10, T 15). Startsidan visar den genomgående 

layouten för hur den digitala marknadsplatsen är anpassad, via en naturlig vägledning med 

lättlästa typsnitt och färgprinciper används för att kommunicera vart på sidan det finns visuell 

betydelse (T 25). Bakgrunden på den digitala marknadsplatsen är vit, för att kunna ge 

användaren ett naturligt och lugnt intryck (I 8, T 26). Mellan alla bilder används ett naturligt 

utrymme med bakgrund för att skapa mer struktur, utan utrymme skulle användaren få ett 

slarvigt och ostrukturerat intryck av den digitala marknadsplatsen (T 21). Naturligt utrymme 

används även mellan bilder och rutor för att tala om för användaren att det finns mer information 

längre ned på digitala marknadsplatsen. 

 

 

Figur 11: Bilden visar navigeringsmenyn 

Navigeringen på den digitala marknadsplatsen är inbäddat i webbplatsens struktur, det är 

navigationssystemet som skapas utav innehållet och strukturen (I 2, T 14). I navigeringsmenyn 

(se figur 11) finns det en klickbar logga till vänster som representerar företaget för den digitala 

marknadsplatsen. Den interagerar med användaren i syfte att komma tillbaka till denna startsida 

oavsett var användaren befinner sig, den har gjorts större för att vara framträdande på 

webbplatsen och därigenom även identifiera företaget genom att marknadsföra varumärket. Det 

finns även en ‘hem’ symbol för att användaren snabbt och enkelt skall kunna återvända till 

startsidan oavsett vart användaren befinner sig (T 24).  

Längst upp till höger i navigeringsmenyn (se figur 11), finns tydliga och stora snabb-funktioner 

‘Logga in’, ‘Kategorier’ och ‘Varukorg’, det är ikoner med förklarande text för att tydliggöra 

vart användaren skall klicka. På snabb-funktionen ‘Logga in’ kan användaren enkelt komma 
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till inloggningssidan utan att befinna sig på startsidan (T 23). Snabb-funktionen ‘Kategorier’ 

kan användaren trycka på för att snabbt få upp den digitala marknadsplatsens produkter, tjänster 

och erbjudanden uppdelat i branschområden för att göra det ännu tydligare för användaren. 

‘Varukorgen’ är till för att användaren skall kunna se hur många produkter som är tillagda i 

varukorgen, trycker användaren på snabb-funktionen så kommer användaren till en ny sida, där 

alla produkter och tjänster som skall köpas visas i bild och även pris för denna tjänst. Här kan 

användaren ändra sin beställning, lägga till eller ta bort produkter och tjänster oavsett tid och 

plats (T 7).  

I navigeringsmenyn finns en sökfunktion som är placerad i mitten (se figur 11), den är placerad 

på varje sida av den digitala marknadsplatsen. Det blir enklare för användaren att söka efter 

information om sökfunktionen är placerad på samma ställe på alla sidor. Skulle sökfunktionen 

vara placerad på endast en sida eller olika ställen på varje sida skulle användaren bli förvirrad 

och vilja lämna digitala marknadsplatsen (T 19, T 20).  
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Figur 12: Visar bildspel för branschområden på startsida.  

På mitten av startsidan visas ett enkelt och visuellt tilltalande bildspel (se figur 12) med en 

beskrivande kort textremsa om varje branschområde (T 5, I 7). Varje bild i bildspelet har en 

‘vänster’ och ‘höger’ ikon för att tala om att användaren kan bläddra mellan flera bilder. Varje 
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bild har punkter som förtydligar att det finns fler bilder. Punkterna visar även vilken bild 

användaren är på genom att en av dessa punkter får en starkare färg. Bredvid bildspelet se figur 

9 finns det till vänster, en tydlig och stor funktion för att ‘Logga in’. För att användaren skall 

kunna skilja på bilderna och inloggning används inramning, ‘Logga in’ är inramad med en 

mörkare grå färgruta och även bakgrunden i rutan är i samma mörkgrå. När användare skall 

logga in finns det olika alternativ, att logga in som ‘Privatperson’ eller ‘Företag’. Är användaren 

privatperson se figur 12 som visar hur det ser ut när en privatperson skall logga in. Knappen 

‘Privatperson’ är markerad med en ljusare färg, för att förtydliga att det är inloggning för 

privatperson. När användaren skall logga in, skriver användare in användarnamn och lösenord, 

därefter kan kunden göra ett val att ‘Behåll mig inloggad’ som visas i text se figur 12 i vänster 

hörn. Vill användaren att inloggningen skall sparas och loggar in användaren automatiskt, 

behöver endast användaren klicka i den lilla rutan som finns till vänster av texten ‘Behåll mig 

inloggad’. Rutan blir orange när användaren klickat i den. Användaren kan även göra valet att 

‘Registrera dig som ny kund’, då kommer användaren till en ny sida där användaren får fylla i 

information om sig själv.  

 

Figur 13: Visar ett meddelande och uppkommer när kunden anger fel lösenord eller användarnamn. 

Figur 13 visar att en användare har fyllt i sina inloggningsuppgifter fel. Detta visas genom att 

bildspelet och även inloggningsrutan blir skuggad och en ny mörkgrå ruta kommer upp över 

bildspelet. I meddelandet står det vad som misslyckades och även vad användaren måste åtgärda 

för att inloggningen skall kunna genomföras. Den digitala marknadsplatsen ger användaren 

visuell feedback i meddelande rutan (se figur 13). Meddelande rutan används för att kunna 

kommunicera med användaren när förändringar och uppdateringar utförs eller skall göras, även 

när fel information ges av användaren. Detta gör att användaren får direkt feedback och 

användaren kan åtgärda felen direkt. Meddelanderutor kan vara ett felmeddelande och 
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informationsrutor, dessa skall se likadana ut för att inte skapa förvirring, utan att användaren 

skall veta att det är någon viktig information som användaren behöver veta för att fortsätta 

navigera sig på den digitala marknadsplatsen (T 6, T 22). 

 

 
Figur 14: “Boka konsult” 

Designförslaget för att ‘Boka konsult’ (se figur 14), visar tydligt inom vilket område man vill 

hyra en konsult inom. Är det oklart vad användaren behöver finns även bokning för enbart en 

‘Konsultrådgivning’. Boka konsult visar vilka tjänster som kan köpas. För att åtskilja tjänsterna 
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används inramning för att kunna förtydliga vad som ingår i varje tjänst, alltså priset för den 

tiden som användaren vill boka (T 4). I varje inramad tjänst finns även knappen ‘Boka’ som är 

i en tydlig orange färg för att användaren inte skall kunna undgå att det är där bokningen skall 

genomföras, knappen boka är även placerad i mitten av varje tjänst. Här används även samma 

färger som tidigare sidor för att skapa enighet (I 5, T 2). 

 
Figur 15: “Boka konsult”, visar mer information om tjänsten.  

När användaren interagerar med webbplatsen (se figur 15) visas information om den tjänsten, 

där användaren får mer kunskap innan bokning av konsult (T 1, T 3). Strukturen för objekten 

är skapade med måttligt naturligt utrymme för att användaren skall kunna navigera sig och veta, 

var och när funktioner börjar samt avslutas, detta skapar ett innehåll som är enhetligt för 

webbplatsen som även visar att layouten återspeglas genom hela den digitala marknadsplatsen 
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(T 9, I 14).  

 

 
Figur 16: “Boka konsult”, kalenderbokning.  

I designförslaget finns tjänsten, att boka en konsult (se figur 15, 16), när användaren vill boka 

en konsult och rådgivning finns möjligheten att göra det direkt på den digitala marknadsplatsen 

se figur 16 som visar hur användaren kan boka online, en konsult (I 4, I 6, T 29). Det gör de 

med hjälp av kalenderbokning där användaren kan se olika datum och tider som finns 

tillgängliga varav dag, månad, vecka, och år. Även valmöjligheter om hur visning av kalender 

skall se ut efter önskemål. Till höger på figur 16 finns en ‘vald’-ruta där valen syns i hierarkisk 

ordning med återspegling av tidigare platser på webbplatsen (I 11), dessa för att förtydliga 

användarens val innan bokning läggs i varukorgen. För att användaren skall gå vidare med 

bokningen finns knappen ‘nästa’ (T 18). Trycker användaren på nästa så kommer den valda 

konsulttjänst hamna i objektet ‘varukorgen’, som finns på varje sida längst upp till höger. Redan 

här kommer användaren få ett prisförslag för konsulttjänsten (I 12, T 28), betalningen avslutas 

genom att trycka på ikonen ‘varukorg’. Sedan får användaren göra val av betalning och avtal 

för att kunna avsluta köp (I 13, T 27) . 
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5. Utvärdering och diskussion av designprinciper 

Detta kapitel ämnar utvärdera och diskutera hur empirin svarar mot den teoretiska 

referensramen. Materialet utvärderas på ett tematiskt sätt, genom att de grupperade 

designprinciperna utvärderas och diskuteras hur de har använts, varit till stöd eller inte alls 

lika viktiga vid utveckling av designförslaget.  

 

5.1 Digitalisering 

För att identifiera designprinciper om digitalisering på en digital marknadsplats har fokus varit 

på att förändra och utveckla företagets processer. Det har vi gjort genom att automatisera en del 

av företagets manuella ärenden de har idag. Digitala marknadsplatsen är utvecklad för att ha 

fokus på den tjänstedominanta logiken, där relationer och bytesprocessen är vital (Vargo & 

Lusch, 2004). Därför är det viktigt att fokusera på att möjliggöra marknadsföring och 

innovation för både företaget och de erbjudanden som skall saluföras (Kristensson et al., 2014). 

Den digitala marknadsplatsen har fokus på att vara innovativ för företaget genom att erbjuda 

och marknadsföra de tidigare manuella tjänsterna som främst är att kontakta anställda, där 

kommunikation genom innovation har skapat möjligheten att göra det direkt i den digitala 

marknadsplatsen, se figur 14 ‘Boka konsult’. Där visas tydligt hur en tidigare manuell tjänst där 

anställda blivit kontaktade av kund, har digitaliserats genom att börja köpprocessen på internet 

i den digitala marknadsplatsen (T 3, I 6). Genom att förändra en del av den manuella 

hanteringen genom automatisering skapar det en tillgänglighet för kunderna genom att 

automatisering även förenklar beställningar och leverans i köpprocessen. Även om inte alla 

erbjudanden som saluförs av företaget är automatiserade på den digitala marknadsplatsen, är de 

digitaliserade och därav tillgängliga globalt. Eftersom att de erbjuds på en digital marknad kan 

de även vara tillgängliga och närvarande dygnet runt för sina kunder vilket skapar mer 

flexibilitet (I 4).  

 

Digitalt entreprenörskap innebär att en del av eller hela verksamheten digitaliseras. Den digitala 

marknadsplatsen ökar den digitala mognaden som sker inom företaget. Det innebär att företag 

även måste förstå innebörden av digitalisering och samtidigt vara förberedda på förändringar 

och nya investeringar för att kunna fortsätta utveckla digitaliseringen (PTS, 2001). Förändringar 

inom företaget är att de anställda bör ha den kunskap som krävs av att automatisera och främst 

digitalisera vissa erbjudanden och områden inom företaget (T 2). Att automatisera en del av 

köp- och säljprocess med en digital marknadsplats skapas det en högre grad av digital mognad, 

genom att minska på den hantering av manuella ärenden som sker idag kan kostnader reduceras 

genom denna transformering. Designförslaget visar hur samtliga erbjudanden kan vara 

anpassade och tydliga för att möjliggöra ytterligare köp av tillägg och andra erbjudanden. Det 

skall även vara möjligt och säkert att ha digitala standardiserade avtal och flertal 

betalningsalternativ som möjliggör att kunden kan betala direkt efter att ha godkänt avtalet på 

digitala marknadsplatsen (I 12, I 13). Det finns många olika betalsätt att använda sig av, 

utvecklingen av mobila betalningar har idag lett till att kunder mer sällan använder sig av 
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kontanter och kontokort vid betalning. Personuppgifter och avtal skall behandlas enligt de lagar 

som finns att följa, som personuppgiftslagen (PuL, 1998), personuppgifter skall vara 

förknippade med information om att de är spärrade, för att inte lämnas ut till tredje part. De 

avtal som tecknas och godkänns på den digitala marknadsplatsen skall hanteras genom 

kryptering eller avtal med olika banker för att skapa en säkerhet för kunden (T 27).  

 

Den digitala marknadsplatsen har likt företagets katalog av produkter och tjänster digitaliserats 

för att skapa nya digitala marknader att profilera sig på (Hull et al., 2007). Den digitala 

marknadsplatsen länkar från företagets externa hemsida, på detta sätt skiljs information och 

handel (Chaffey, 2009). Företagets hemsida är en marknadsföringskanal och agerar som en 

ingång till erbjudanden som saluförs på den digitala marknadsplatsen. Det är stora fördelar med 

att bedriva handel på internet istället för manuell hantering, det är även till fördel för användarna 

att kunna handla bekvämt på internet med en användarvänlig digital marknadsplats. Företaget 

kan utvecklas och sänka sina kostnader inom det administrativa området och underlätta för 

informationsflöden (Esra, 2013; Chaffey, 2009). Det är en central princip att alltid vara 

tillgängliga, genom att den digitala marknadsplatsen länkas till företagets hemsida skapar det 

konkurrensfördelar. Genom att leda användaren vid behov till mer information skapar man en 

tillgänglighet inom företaget genom att kommunicera via digitala kanalerna, vilka blir 

företagets hemsida och digitala marknadsplatsen.  

 

5.2 Struktur  

För att kunna designa en digital marknadsplats behöver företag ha kunskap och förståelse för 

hur den skall struktureras med hjälp av informationsarkitektur (Morville & Rosenfeld, 2006). 

Centrala designprinciper för företag är att kunna erbjuda en anpassad och strukturerad digital 

marknadsplats som användaren uppmanas att komma tillbaka till (I 9, T 9). Den skall vara 

uppbyggd med struktur och en solid infrastruktur som stödjer användaren i användandet. Den 

digitala marknadsplatsen är utvecklad genom att kombinera informationsarkitektur och 

gränssnitt som ger användaren en sammanhängande användarupplevelse. Fleming (2001) anser 

att informationsarkitektur och gränssnittet har en stor betydelse för hur framgångsrik en digital 

marknadsplats blir. Digitala marknadsplatsen är uppbyggd på ett logiskt och strukturerat sätt 

genom att webbplatsen är designad med måttligt naturligt utrymme som gör det möjligt för 

användaren att navigera sig (T 8, T 21). Det är svårt att skapa en solid infrastruktur eftersom 

affärsinformation är svårt att hantera och därav blir det svårt att strukturera affärsinformationen 

på ett logiskt sätt och samtidigt ha ett meningsfullt innehåll. Informationsarkitektur används på 

webbplatser för att användarna skall kunna klara av uppgifter och hitta den information de 

söker, på ett enkelt och flexibelt sätt (Enligt Morville & Rosenfeld, 2006). 

 

Genom att använda en hierarkisk- och hypertext organisationsstruktur i den digitala 

marknadsplatsen skapas en anpassad och enkel navigering (T 13). En hypertextstruktur används 

eftersom strukturen möjliggör att information och objekt kan kopplas och länkas till varandra 

vilket skapar flexibilitet inom digitala marknadsplatsen. Denna struktur är gynnsam att använda 
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i samband med och komplettera den hierarkiska organisationsstrukturen, då den utan kontext 

kan skapa förvirring och komplexitet för användarna. Den hierarkiska organisationsstrukturen 

används och den stödjer utvecklingen av digitala marknadsplatsen genom att strukturera det 

givna innehållet och kategorier för att skapa en logisk struktur och navigering. Den digitala 

marknadsplatsen har en hierarkisk organisationsstruktur, med en mer bred och grund struktur 

än djup och smal (se figur 2). Med en bred och grund hierarki skapas en enkelhet för 

användaren, eftersom de kan navigera sig med få steg och alltid ha flera val att välja mellan. En 

djup hierarki är anpassad att endast ha få valalternativ och istället leda användaren djupare in 

på webbplatsen, finns inte det användaren söker efter och därav måste gå tillbaka, finns risken 

att användaren blir frustrerad och lämnar sidan. Den digitala marknadsplatsen kombinerad med 

den breda och grunda hierarkiska- och hypertextstrukturen. Det skapar möjligheter till att 

expandera webbplatsen med mer innehåll utan att ändra på startsidans struktur och samtidigt 

presentera information och objekt som är länkade till varandra, vilket skapar en komplett 

organisationsstruktur med mindre utvecklingskostnader. 

 

För att balansera kontexten och flexibiliteten på den digitala marknadsplatsen används web-

navigering. Enligt Morville & Rosenfeld (2006) bygger organisationsstrukturen grunden för 

olika miljöer medan navigeringen är till för att skapa flexibilitet och användarvänlighet. På den 

digitala marknadsplatsen används de globala, lokala och kontextuella navigationssystemen, de 

är inbäddade navigationssystem som är integrerade i strukturen och innehållet (T 1, I 10). Enligt 

Morville & Rosenfeld (2006) presenterar det globala navigationssystemet något på varje sida 

genom hela webbplatsen. För den digitala marknadsplatsen är navigationsmenyn en global 

navigering, den tillåter användaren ha direkt tillgång till de viktigaste objekten. Det är 

kompletterat med det lokala navigationssystemet som möjliggör att användaren har tillgång till 

den globala navigeringsmenyn, samtidigt som användaren blir flexibel och kan utforska andra 

områden på webbplatsen och ändå veta var de befinner sig. För att länka till specifika sidor, 

objekt eller information på den digitala marknadsplatsen integreras det kontextuella 

navigationssystemet. Det är för att kunna länka användaren vidare till andra erbjudanden eller 

information som är relevanta till vad användaren är ute efter. Se nederst på figur 10, som visar 

tre länkande textrutor som är till för att länka användaren vidare, för att komma närmare eller 

förlänga en köpprocess. Dessa tre inbäddade navigationssystem är anpassbara och skapar 

flexibilitet för användaren när de integreras effektivt och kan komplettera varandra. Den 

digitala marknadsplatsen är integrerad effektivt med de tre inbäddade navigationssystemen 

eftersom användaren inte blir överväldigad av varken information eller objekt.  

 

Det är också viktigt att återspegla och placera objekt på samma ställe eftersom det stödjer 

användaren i navigeringen (T 19). Informationsarkitektur är strukturen som talar om hur, var 

och varför objekt skall placeras på den digitala marknadsplatsen. Gränssnittet förklarar och 

visar hur användaren skall använda de objekten och navigera sig på den digitala 

marknadsplatsen. Enligt McKay (2013), se figur 6 som visar hur användaren i allmänhet 

navigerar sig från överst på sidan, för att sedan titta åt vänster, sedan höger och systematiskt 

flytta ned för att zooma ut och se hela webbplatsen. Därför skall den viktigaste informationen 

och navigeringsalternativ vara på den övre delen av den digitala marknadsplatsen. 
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Navigeringsmenyn (se figur 11), är genomgående på digitala marknadsplatsen och följer 

designprincipen av att användaren med enkelhet skall kunna navigera sig genom att först titta 

överst där den viktiga informationen i navigeringsmenyn finns. Det finns även en sökfunktion 

som användaren kan söka efter information med i navigeringsmenyn. Rosenfeld & Morville 

(2006) anser att det är det vanligaste sättet att söka information på, med en sökfunktion i 

gränssnittets layout, där användarna själva får möjligheten att söka efter den information de är 

ute efter. Genom att kombinera dessa principer av sökfunktion och logisk struktur möjliggör 

det för användarna att på ett enkelt och effektivt sätt hitta information (T 20).  

 

Digitala marknadsplatsen är också skapad med en solid infrastruktur genom att den information 

som finns är enhetlig. Startsidan för den digitala marknadsplatsen, (se figur 10) den visar den 

genomgående layout för hur den digitala marknadsplatsen är anpassad, med en naturlig 

vägledning och gränssnittsprinciper av enhetlig typografi, textrutor och färgprinciper. På den 

digitala marknadsplatsen används ikoner, glyfer och knappar, de har återkommande funktioner 

och val som återspeglas genom hela webbplatsen (T 22). De knappar och ikoner som är 

designade är skapade med enkel typografi som är läsbar och återspeglar färgprinciperna på hela 

digitala marknadsplatsen. Enligt McKay (2013) kan ikoner och glyfer som är visuella tillägg 

förtydliga text och funktioner, på digitala marknadsplatsen, se figur 10 startsidan för den 

digitala marknadsplatsen. Ikonerna ‘Kategorier’, ‘Logga in’ och ‘Varukorg’ är förtydligande 

genom text (T 23). Det skapar en enklare förståelse för användaren med text i samband med 

ikoner, se figur 10 som visar alla ikonerna längst upp i högra hörnet, ikonerna är även 

återkommande och ser likadana ut (se figur 11). När användaren navigerar sig är animationer 

och övergångar utvecklade på ikoner och knappar, det skapar uppmärksamhet när användaren 

navigerar sig på digitala marknadsplatsen. Det möjliggör också att animationer kan 

uppmärksamma på att det ligger en vara i varukorgen när det visar sig en orangefärgad siffra i 

ikonen ‘Varukorgen’. Det är en animation som är central för att användaren skall bli 

uppmärksam på att produkten eller tjänsten finns i varukorgen och är färdig för att gå vidare i 

den pågående köpprocess och betalas (T 24).  

 

5.3 Produkter & tjänster 

De designprinciper som vi har identifierat för temaområdet produkter och tjänster är en grund 

för att skapa de erbjudanden, produkter och tjänster som kan anpassas till den digitala 

marknadsplatsen. Vi har även tittat på vilka erbjudanden, produkter och tjänster som används 

idag på befintlig e-handel för att kunna se vilka och hur dessa erbjudanden, produkter och 

tjänster kan utvecklas. Det är viktigt att företag vet vilka värdeskapande processer som deras 

kunder har för att kunna utveckla nya erbjudanden, produkter och tjänster till deras kunder. 

Tjänsteinnovation omfattas av den värdeskapande process som uppstår när användaren 

upplever ett värde av en tjänst eller produkt (Witell, 2014). Genom att utveckla värdeskapande 

processer som är centrala för företaget kan de skapa och sammansätta erbjudanden (I 5). Företag 

som kan hantera och möta sina kunder kan lättare identifiera och förändra sina erbjudanden, 

produkter och tjänster, därför är det viktigt att kunna ha en kontinuerlig kommunikation och 



53 

återkoppling med kunderna (T 5). Grönroos (2008) anser att de företag som använder IT-system 

och databaser för att kunna lagra och uppdatera kundinformation kan enklare utveckla sina 

tjänsteerbjudanden eftersom företaget kan ha en direktkontakt med kunderna och agera mer 

kundinriktat. På digitala marknadsplatsen har (se figur 11) kunden en egen sida “mitt Metria”. 

Där kan företaget samla information om kunderna och även se deras köp och bokningar. 

Företaget kan enkelt och effektivt meddela till kunden om det finns nya uppdateringar eller 

information kring kundens bokningar eller köp av produkter och tjänster. Detta ger företaget 

möjlighet att vara mer kundinriktade och ge deras kunder bättre service med direktkontakt (T 

6).   

 

Den digitala marknadsplatsen (se figur 11) presenterar hur kategorisering av branschområden 

kan visas. Kategoriseringen av branschområden är utifrån företagets behov av att kunna erbjuda 

deras kunder ett komplext erbjudande, kategoriseringen möjliggör en tydlig struktur av 

produkter och tjänster på ett enklare sätt. Det blir enklare för kunden eftersom produkterna och 

tjänsterna är förklarande och blivit samlade i olika områden till exempel skog, kommuner och 

telekom (I 2, T 4).  

 

Den digitala marknadsplatsen se figur 14 som visar hur en kund kan boka och hyra en konsult. 

Företaget har tidigare ansett att det är en svår och komplex tjänst att saluföra till kunder via 

deras nuvarande e-handel (T 1). Kristensson et al. (2014) antyder att företag måste ändra fokus 

genom att istället fokusera på vad tjänsten gör och inte vad den är. Detta skulle innebära att 

företaget kan marknadsföra sig genom att själva bestämma hur de vill att kunderna skall 

uppfatta företaget genom att beskriva sig på den digitala marknadsplatsen. Det kan företaget 

göra genom att fokusera på att visa deras kunder hur erbjudanden fungerar och hur de används 

istället för att förklara för kund vad dessa tjänster och produkter som de saluför är (I 7). 

Rådmark (2009) förklarar att det är viktigt för företag som saluför komplexa produkter och 

tjänster att ha olika variationer i pris, alltså en individuell anpassning för att kunna skapa en 

skräddarsydd lösning som passar till kund (T 29). På den digitala marknadsplatsen (se figur 15), 

där kund kan boka en konsulttjänst, kan kunden själv välja vilken typ av slags konsulttjänst som 

kunden har behov och intresserad av. Kunden kan även få ett prisförslag direkt genom att välja 

antal timmar som kunden är i behov av konsult. Genom att trycka sig vidare på den tydliga 

orange knappen “Boka” som figur 15 visar. Kan kunden (se figur 16), välja vilka dagar som är 

lediga för att boka en konsulttjänst, detta underlättar och effektiviserar bokningen för både kund 

och företag. Eftersom kunden skapar bokningen eller lägger en order själv, kommer kunden 

vidare i köpprocessen dygnet runt. Företaget behöver därför inte lägga tid på att ta emot 

telefonbokningar och ordrar för att sedan administrera konsulttjänsten. Enligt Rådmark (2009) 

kan manuella ärenden minskas av att digitalisera en komplex tjänst, eftersom kunden har 

påbörjat köpprocessen (I 1). När kunden startar köpprocessen så har kunden fått en förståelse 

för hur navigeringen och hur olika funktioner fungerar. Genom förståelsen kan kunden navigera 

och söka genom den digitala marknadsplatsen effektivt och enkelt, för att sedan slutföra 

köpprocessen.  

5.4 Användarvänlighet 
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Grieger (2003) menar att med en digital marknadsplats skapas möjligheten för kunden att 

handla oavsett tid och plats. Vilket gör det effektivt och bekvämt för kunden att handla. Genom 

att strukturera den digitala marknadsplatsen på ett användarvänligt sätt med hjälp av 

informationsarkitektur blir kunder lättare uppfångade och vill gärna återkomma till den digitala 

marknadsplatsen eftersom kunden fick en bra användarupplevelse (T 7). För att kunna ge 

kunden en bra användarupplevelse krävs informationsarkitektur och gränssnitt (T 10, T 11), 

detta är för att användaren enkelt och effektivt skall kunna navigera sig och få en 

sammanhängande användarupplevelse med ett navigationssystem som kan hantera och skapa 

lättillgänglig information (Fleming, 2001). Den digitala marknadsplatsen har ett 

navigationssystem som förenklar och effektiviserar för användaren att söka och hitta den 

informationen som är aktuell även att hjälpa användaren att förstå vart de är och vad de kan leta 

efter (Morville & Rosenfeld, 2006). Enligt Chaffey (2009) är det den visuella strukturen som 

strukturerar upp och låter användaren att kunna integrera med informationen och förstå 

funktioner som finns på den digitala marknadsplatsen. 

 

Den digitala marknadsplatsen är strukturerad för att underlätta och öka förståelsen för 

användarna, eftersom den digitala marknadsplatsen omfattas av en stor mängd 

affärsinformation bör den viktigaste informationen vara synlig och vara det första användaren 

ser när de kommer in på den digitala marknadsplatsen (T 17). Den är alltså strukturerad att 

placera den viktigaste informationen längst upp och i mitten (se figur 10) som visar hur 

användaren tittar när användaren kommer in på den digitala marknadsplatsen. Figur 10 visar 

även hur användaren fortsätter att titta, sedan ner åt vänster och höger slutligen börjar 

användaren systematiskt titta ned för att zooma ut och se hela webbplatsen. Enligt Chaffey 

(2009) skall alltså informationen och navigeringsalternativ placeras mot den övre delen av den 

digitala marknadsplatsen (se figur 11) som visar den digitala marknadsplatsen 

navigeringsmeny, där kan användaren se den viktigaste informationen längst upp. Figur 11 visar 

navigeringssystemet på den digitala marknadsplatsen där den viktigaste informationen är 

placerad högst upp och i mitten (T 12). 

 

För att kunna representera viktig information är det viktigt att använda sig utav representation 

(T 15). Morville & Rosenfeld (2006) anser att rubriker effektiviserar och gör det enklare för 

användaren att hitta information, för att kunna gå vidare och läsa om den informationen. Den 

digitala marknadsplatsen har rubriker som Logga in, där användaren kan snabbt och enkelt 

komma vidare till själva inloggningen. När användaren har utfört en inloggning (se figur 13) 

kommer användaren vidare till sidan mitt Metria som presenteras i figur 11 som visar olika 

representationer och val som användaren kan utföra beroende på vilken information användaren 

är ute efter. Under rubriken “Metria” finns det underrubriker som är korta och koncisa, för att 

användaren enkelt skall kunna hitta övrig information som finns på företaget. Rubriker som inte 

är korta och koncisa är svårare för användare att läsa av, är texten för lång i rubriken går 

användaren oftast vidare och därav även kan gå miste om viktig information. Detta var något 

vi upptäckte vid utveckling av designförslaget, att inte ha flera ord än två och är det lång text 

kan det även vara. Under rubriken “Mitt Metria” som figur 11 visar i vänstra hörnet, kan 
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användaren hitta samlad information kring olika köp som gjorts av användaren och även vilka 

produkter och tjänster som kanske kräver en uppdatering. Det finns även information om 

kunden, användarens namn, adress och telefonnummer. Skulle denna information inte samlas 

och skrivas ut direkt skulle användaren bli överväldigad med information. Enligt Morville & 

Rosenfeld (2006) om all information skulle skrivas ut utan rubriker blir det inte effektivt och 

enkelt för användaren att hitta den önskade informationen, eftersom användaren måste läsa all 

text för att veta var användaren skall gå vidare. Målet med att använda rubriker är att kunna 

förmedla affärsinformation på ett effektivt och enkelt sätt, så att användarupplevelsen upplev 

som positiv. Rubriker skall återspegla webbplatsens innehåll så att inte användaren blir 

förvirrad eller att informationen missleder dem (Morville & Rosenfeld, 2006). Den digitala 

marknadsplatsen återspeglar varje bransch som finns i företagets olika branschområden. Detta 

underlättar för alla företagets kunder inom dessa branscher eftersom det blir tydligt vad kunden 

är ute efter.  Därför är rubrikerna på den digitala marknadsplatsen användbara och meningsfulla 

för användaren, ingen tidigare kunskap behövs för att användaren skall förstå vad den digitala 

marknadsplatsen saluför. Enligt McKay (2013) skall man inte överkommunicera och istället 

skapa rubriker så koncist och effektivt som möjligt, så att användarna förstår på rätt nivå de 

detaljer som krävs för att tryggt kunna gå vidare. Hela rubriker skall skrivas ut, ej förkortningar 

eftersom det inte ger användaren förståelsen för rubrikens innehåll utan någon förkunskap. 

Detta ansågs centralt att ta i beaktning därför viktig information inte skall gå miste om för att 

användaren inte har tillräcklig förkunskap. 

 

Den digitala marknadsplatsen har funktioner som att hitta information och innehållet enkelt och 

effektivt, rubrikerna på webbplatsen underlättar för användaren. Det vanligaste sättet att söka 

information för en användare är genom en sökfunktion i gränssnittets layout (Morville & 

Rosenfeld, 2006). Figur 11 visar att sökfunktionen är placerad högst upp i mitten på den digitala 

marknadsplatsen, den är placerad där eftersom det är viktigt för användare att ha möjligheten 

att användaren själv får möjligheten att söka efter den information som användaren är ute efter 

(I 8, T 16). Den digitala marknadsplatsen har även en kombination av sökfunktion och struktur, 

som figur 11 visar finns det en ‘Kategori’ ikon till höger av sökfunktionen. ‘Kategori’ ikonen 

underlättar och förtydligar för användaren att det finns ett annat alternativ till att leta 

information. Ikonen används av de kunder som redan är ganska medvetna om vad det är ute 

efter, fast ändå behöver vägledning. Här kan även kunden snabbt och enkelt gå igenom alla 

företagets branscher, om de är osäkra kring vad som finns i de olika branscherna. Genom detta 

kan kunden upptäcka nya behov, produkter och tjänster som kunden inte visste att företaget 

saluför. Objekt och information är viktigt att sätta på rätt plats, för att kunna skapa förståelse 

och underlätta för kund (Leavitt & Shneiderman, 2006). Enligt Fleming (2001) har placering 

och positionering av objekt och element stor betydelse och är en central del kring 

kommunikationen inom den digitala marknadsplatsen eftersom det är viktigt att alla objekt och 

sökningar har ett starkt framträdande och tillgänglighet så ökar det förståelsen och underlättar 

användningen för användaren. Finns det för många objekt som exempel bilder, textrutor och 

ramar, kan användaren missa viktig information eftersom det blir för många objekt och detta 

försvårar för användaren att navigera sig igenom alla objekt och informationen. Leavitt & 



56 

Shneiderman (2006) anser att utrymme mellan objekt och bilder behövs för att navigeringen 

skall kunna underlätta och leda användaren i sökandet. På den digitala marknadsplatsen finns 

det utrymme som figur 10 visar, bakgrunden är vit eftersom det framhäver de den viktiga 

informationen även objekt. Bakgrunden ger en känsla av struktur och ger användaren ett 

naturligt och lugnt intryck (T 26).  

 

Företaget skall kunna kommunicera och involvera användarna i den digitala marknadsplatsen, 

enligt Kroner et al., (2011) skall en användare få visuell feedback som (se figur 13). Detta är 

eftersom när en användare uppdaterar eller ändrar information bör användaren få direkt 

information om att detta genomförts även att något har gått fel, så användaren blir medveten 

om detta. Användaren bör även få feedback om att en uppgift har genomförts. När en användare 

loggar in på den digitala marknadsplatsen får användaren skriva in inloggningsuppgifter (se 

figur 12) fyller användaren in rätt uppgifter kommer användaren direkt till sidan “mitt Metria”. 

Det ger användaren feedback om att inloggningen lyckades (I 3). Skriver användaren in fel 

inloggningsuppgifter kommer det upp ett felmeddelande som meddelar att inloggningen blev 

misslyckad och även vad som är felet, om kunden skrev fel användarnamn, eller fel lösenord 

(se figur 13). Detta ger användaren direkt feedback om att inloggningen misslyckades, så 

användaren kan utföra uppgiften igen. Objekt bör även vara klickbara Leavitt & Shneiderman 

(2006), ett förslag på detta kan vara att länka företagslogotyp, som användaren kan trycka på 

för att återgå till startsida för att kunna börja om en uppgift. Vissa användare förväntar sig att 

företagslogotypen skall vara länkad till startsidan. Uppfyller inte webbplatsen detta krav, får 

användaren ej en bra användarupplevelse. På den digitala marknadsplatsen är företagsloggan 

länkas, är kunden inloggad så kommer kunden direkt till första inloggningssidan som är “mitt 

Metria”. Är kunden inte inloggad kommer kunden till första sidan som inloggad, som figur 10 

tydligt visar med hjälp av inloggning alternativen till vänster i mitten av förstasidan. Detta ger 

kunden ett enklare sätt att kunna återgå snabbt till första sidan. Även hemsymbolen är länkad 

på samma sätt som företagslogotypen, alltså till förstasidan, vilken beror om kund är inloggad 

eller inte. Denna funktion är för de kunder som inte vet att företagslogotypen är länkad, detta 

är för att även skapa ett enklare sätt för kunden att snabbt återgå till förstasidan (I 14, T 18). 

 

GUI är enligt Hinman (2012) en förklaring av verkligheten som visas i bilder och objekt, dessa 

är i form av menyer och knappar. Därför kan användare interagera med en digital 

marknadsplats. Det finns designprinciper som bör följas när ett grafiskt användargränssnitt 

skapas för att det skall bli användarvänligt, typografin bör vara visuellt tilltalande och läsbar. 

McKay (2013) anser även att färgriktlinjer bör följas för att kunna kommunicera positioner, 

status, mening och ge visuell betydelse för användaren. Ikoner och glyfer på en webbplats är 

visuella tillägg som används för att förtydliga text och objekt, se figur 11, ‘Kategori’ ikon med 

en förtydligande text under. På den digitala marknadsplatsen används en typografi som är 

visuellt tilltalande och läsbar. För att kommunicera positioner och ge visuell betydelse på den 

digitala marknadsplatsen är textrutor och objekt designade med olika färger för att skapa fokus 

på olika ställen och ge förtydligande för användaren (I 11). En högre kvalitet kan uppnås om 

den digitala marknadsplatsen följer designprinciperna genom hela webbplatsen, de tillämpas 
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för att skapa användbarhet genom att användare kan interagera effektivt med hjälp av systemet. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att klargöra slutsatser utifrån syfte, temaområden och den teoretiska 

referensramen. Dessa slutsatser bidrar med en tydlig överblick för de designprinciper som är 

centrala vid utveckling av digitala marknadsplatser. Denna slutsats presenteras utifrån de 

valda temaområdena digitalisering, struktur, produkter & tjänster och användarvänlighet. 

Designprinciperna listats i temaområden, som är baserade på viktiga designprinciper och nya 

designprinciper. Vi kommer även presentera förslag för vidare forskning.  

 

7.1 Digitalisering 

Digitalisering inom företag och verksamheter är en central faktor för tillgänglighet och 

konkurrens. Följande designprinciper är centrala vid utveckling av digital marknadsplats för 

företag.  

Viktiga designprinciper 

T 2: Anställda behöver ha kompetens för att utveckla företagets processer 

T 3: Företag som digitaliseras måste ha IT-mognad 

T 27: Tänk på personuppgiftslagen vid betalning och avtal 

T 28: Ha flera olika betalningsalternativ 

I 4: Företag skall vara tillgängliga och närvarande för sina kunder 

I 6: Automatiserad köpprocess 

I 12: Användare skall kunna betala direkt 

I 13: Avtal bör vara digitaliserade 

 

7.2 Struktur 

Struktur innebär att bygga upp en digital marknadsplats på ett logiskt och användarvänligt sätt 

(Fleming, 2001). Följande designprinciper har varit centrala vid utveckling av designförslag för 

den digitala marknadsplatsen.  

Viktiga designprinciper 

T 8: Tänk på att bygga upp en digital marknadsplats på ett logiskt sätt  

T 9: Tänk på att ha ett meningsfullt innehåll som speglar företaget 

T 13: Använd en hierarkisk- och hypertext organisationsstruktur 

T 14: Det inbäddade navigationssystemet är lämpligast för en digital marknadsplats 

T 19: Återspegla och placera objekt på samma ställe på digitala marknadsplatsen 

T 20: Använd sökfunktion 

T 21: Använd måttlig mängd med naturligt utrymme 

T 22: Tänk på att ikoner och knappar skall ha återkommande funktioner och val 

T 23: Ikoner och glyfer används för att visuellt förtydliga olika texter, objekt och funktioner 

T 24: Använd animationer och övergångar för att uppmärksamma objekt och funktioner 
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I 9: Anpassat och strukturerat innehåll  

I 10: Enkel att navigera 

 

7.3 Produkter & tjänster 

Genom att företag utmanar sin organisation för att lyckas bli framgångsrika genom att 

identifiera och saluföra erbjudanden som är enkla produkter och tjänster men även mer 

komplexa på en digital marknadsplats är följande designprinciper centrala.  

Viktiga designprinciper 

T 1: Prioritera och utmana existerande erbjudanden  

T 4: Var tydlig när utveckling av tjänster sker 

T 5: Image och kommunikation på erbjudanden kan styra marknadsföringen 

T 6: Tänk på att principer för att öka kvalité för tjänsteerbjudanden är tillgänglighet, 

pålitlighet, kunskap, säkerhet och kommunikation 

T 29: Tänk på att tjänster som erbjuds kan variera i individuell prisanpassning 

I 1: Sprid inte ut tjänster och produkter på olika webbsidor 

I 2: Kategorisera tjänster och produkter till sammansatta erbjudanden 

I 5: Företag skall veta vilka värdeskapande processer kunder har 

I 7: Marknadsföring skapar nya marknader 

 

Nya designprinciper 

● Företag skall använda IT-system och databaser för att utveckla tjänsteerbjudanden 

● Företag skall kunna agera mer kundinriktat 

● Tänk på att lagra och uppdatera kundinformation 

 

7.4 Användarvänlighet 

Användarvänlighet enligt Chaffey (2009) omfattar den visuella strukturen och interaktionen där 

användare kan interagera med information och innehåll på den digitala marknadsplatsen för att 

förstå funktioner och händelser. Grafiskt användargränssnitt är viktigt för att skapa 

användbarhet, det ger en förbättrad interaktion mellan systemet och användaren.  

Viktiga designprinciper 

T 7: Tänk på att en digital marknadsplats kan användaren handla oavsett tid och plats. 

T 10: Tänk på sammanhängande användarupplevelse 

T 11: Tänk på att samskapa informationsarkitektur och gränssnitt 

T 12: Tänk på att navigeringen skall vara effektiv för att förenkla för användaren  

T 15: Använd representation  

T 16: Marknadsplatsen skall vara enkel för att förstå och söka information 

T 17: Den viktigaste informationen skall placeras där användaren tittar först 

T 18: Länka funktioner och val 
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T 25: Välj typografi som är visuellt tilltalande och lättläst 

T 26: Använd färger på digitala marknadsplatsen som är visuellt tilltalande 

I 3: Kommunicera och involvera användarna 

I 8: Visuell tilltalande och tydlig 

I 11: Skapa förståelse för köpprocess 

I 14: Få kunden att stanna kvar 

 

Nya designprinciper 

● Rubriker skall vara korta och koncisa  

● Använd inte förkortningar i rubriker 

● Samla information om användare 

● Användare skall kunna söka med sökfunktion 

● Använd bakgrund som ger användaren en känsla av struktur och ett lugnt intryck 

● Tänk på att ge användare visuell feedback  

 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning föreslås att implementationsmetoder studeras och genomförs för att samla 

in data för ytterligare forskning. Vad denna studie beträffar nämns implementation marginellt, 

studiens aspekter som varit centrala att reflektera över är företags digitalisering och innovation 

inom organisationen för att ta fram ett underlag för utveckling av digital marknadsplats. Vidare 

forskning att studera hade varit att utföra användartester på den digitala marknadsplatsen vid 

implementation.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Vi börjar med att berätta om oss själva, även i vilket syfte respondenten blir intervjuad till. Vi 

förklarar hur intervjun är upplagd och innebörden med semistrukturerad intervju.  

 

Syftet med denna studie är att identifiera designprinciper och utvärdera vilka designprinciper 

som blir centrala vid utvecklandet av digitala marknadsplatser med affärsinformation.  

 

1. Vad heter du? Vilken avdelning arbetar du på, och vad är din arbetsroll i företaget, hur 

många år har du haft din arbetsroll? 

 

2. Berätta vilka uppgifter du har på din arbetsplats? 

 

3. Vilka produkter och tjänster har ni att erbjuda era kunder? 

 

4. Har ni produkter och tjänster som ni skulle vilja kunna sälja via er e-handel, som ni 

inte säljer idag? 

 

5. Vad tror du att en digital marknadsplats för Metrias erbjudanden skulle kunna tillföra 

företaget?  

 

6. Vilka är din avdelnings främsta erbjudanden som kan marknadsföras på den digitala 

marknadsplatsen? 

 

7. Hur skulle du vilja strukturera dina erbjudanden på en marknadsplats? Beskriv hur du 

skulle vilja saluföra dina erbjudanden på en marknadsplats? (vilka erbjudanden 

hanterar ni mest inom er avdelning och vad är viktigaste för kunderna) 

 

8. Hur genomförs en typisk affärstransaktion? Hur går ett köp till och hur får kunden sin 

leverans?  

 

9. Hur ser avtalsformerna ut på era köp? Kan dessa avtal automatiseras eller 

digitaliseras? 

○ Om nej, går det då inte att automatisera tjänsten? 

○ Om ja, är det svårare att automatisera för avtalskunder, eftersom privatpersoner 

oftast har inbäddat avtal som de oftast kryssar i.  
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10. Hur ser förstasidan ut för era avtalskunder? (Deras ingång på webben, har de en egen 

eller något annat som bör beaktas?) 

 

11. Har ni många produkter och tjänster, utförs via manuella köp? 

○ Om ja, hur tror du dessa produkter och tjänster kan säljas vi en digital 

marknadsplats? 

○ Om nej, varför kan de inte säljas via en digital marknadsplats? 

 

12. Hur mycket personal omsätts till att utföra och hantera manuella köp inom ditt 

affärsområde? 

 

13. Kan kostnaderna minska och intäkterna öka via automatisering anser du?  

 

14. Har du någonting att tillägga som vi inte har tagit upp? 

 

15. Finns möjligheten att vi kan kontakta dig igen vid frågor?  
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9.2 Bilaga 2 - Pappersskisser 

 

 


