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Förord 
Vi vill inleda med att rikta ett speciellt stort tack till vår handledare Maria Åkesson, som 
kommit med konstruktiv kritik, relevanta kommentarer och tips under arbetets gång. Vidare 
vill vi tacka respondenterna som tagit sig tid att delta i vår undersökning. 

Sist men inte minst vill vi framföra ett tack till övriga handledare och opponenter som 
engagerat sig i vår uppsats och delat med sig av sina tankar och idéer under uppsatsprocessen. 
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Abstrakt 
Webbutveckling är, i förhållande till traditionell systemutveckling, ett relativt ungt 
forskningsområde. En hel del forskning har dock gjorts inom området. Många studier har 
syftat till att utveckla metoder och tekniker som ska stödja arbetet i praktiken. Det har 
emellertid visat sig att dessa metoder och tekniker sällan används av webbyråer. Arbetssättet 
inom branschen beskrivs ofta som ostrukturerat och ibland kaotiskt. Denna studie inriktar sig 
på små webbyråer och vad som karaktäriserar deras utvecklingsprocesser samt vilka problem 
de ställs inför. Studien genomfördes med en explorativ ansats där anställda med olika 
befattningar intervjuades på tre små webbyråer. Utöver den empiriska studien genomfördes 
även en litteraturstudie, vars utfall ställdes mot intervjuresultatet. Utifrån denna 
sammanställning kunde kopplingar mellan teori och empiri identifieras. Sammanställningen 
visade också att det fanns luckor. Undersökningen fann att merparten av de identifierade 
problemen grundade sig i tidspress. Tidspressen ledde till att webbyråerna tog genvägar som i 
slutändan skapade andra problem. Litteraturstudiens utfall användes för att forma riktlinjer 
som skulle kunna användas för att undvika de problem som adresserats i uppsatsen. 
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1 Inledning 
Webben har under det senaste årtiondet kommit att bli en del av samhället och vårt dagliga 
liv. Vi använder den för att söka och dela med oss av information. Webben blir även viktigare 
för företag som kommunicerar och marknadsför sig på internet. Antalet webbplatser har ökat 
markant den senaste tiden och företag integrerar delar som kundservice, försäljning, 
marknadsföring och distribution med webben (Domingues, Bianchini, Costa, Ferrari, & 
Maldonado, 2007). Enligt Barry och Lang (2001) har webben gått från att enbart bestå av 
simpla system liknandes elektroniska broschyrer, till att innefatta omfattande dynamiska 
webbsystem. Utöver webbsystemens ökade komplexitet har webbprojekt generellt sett en 
kortare tidsram än traditionella systemutvecklingsprojekt, vilket till stor del anses bero på 
hård konkurrens (Avison & Fitzgerald 2006; Avison & Fitzgerald, 2003; Jeary, Phalp & 
Vincent 2009; Lowe & Eklund, 2002; Lowe, 2003; Murugesan, Deshpende, Hansen & 
Ginige, 2001; Overmyer, 2000; Sheikh & Tarawneh, 2007). Enligt Mururgesan et al. (2001) 
är tidspress en faktor som gör det svårt att hålla planeringen av projektet. 

Trots webbsystemens ökade komplexitet hävdar flera forskare att de ofta utvecklas med ett 
ostrukturerat tillvägagångssätt (Avison & Fitzgerald, 2003; Domingues et al., 2007; Jeary et 
al., 2009; Murugesan et al., 2001; Whitson, 2006). Avison och Fitzgerald (2006) skriver att 
webbprojekt i många fall är beroende av kunskapen och erfarenheten hos ett fåtal 
nyckelpersoner, som testar sig fram och förlitar sig på tumregler. De beskriver 
tillvägagångssätt vid webbutveckling som ad hoc. 

Forskning har visat att tendenser till ad hoc utveckling även finns hos små företag inom IT. 
Samma sak gäller vid små IT-projekt. Russ och McGregor (2000) förklarar exempelvis att 
små projekt kan verka ha ett mindre behov av ett strukturerat arbetssätt. De förklarar dock att 
ett koordinerat tillvägagångssätt kan vara lika viktigt för små projekt som det är för 
stora. Vidar hävdar Nunes och Cunha (2000) i enlighet med Richardson och Wangenheim 
(2007) att små IT-företag ofta motstår nya metoder, verktyg, tekniker och standarder då de 
fruktar att införandet av dessa ska leda till höga kostnader och försenade projekt. Företagen 
utvecklar istället mjukvara på ett ad hoc vis. 

Enligt ovanstående resonemang tenderar alltså företag inom webbutveckling att arbeta ad hoc, 
vilket också tycks vara fallet för små IT-företag. Eftersom webbutvecklingsbranschen enligt 
Altarawneh och Sheikh (2008) domineras av små webbyråer torde det finnas en stor risk att 
dessa företag arbetar ad hoc. Avison och Fitzgerald (2006) förklarar också att ett ad hoc 
arbetssätt har visat sig medföra problem så som försenade projekt, ouppfyllda krav och 
överansträngda utvecklare. Många författare inom just webbutveckling har dessutom antytt att 
det saknas aktuell forskning inom olika delar av webbutvecklingen (Lowe, 2003; Sheikh och 
Tarawneh, 2007; Lang, 2009). Vi anser därför att det skulle vara intressant att undersöka små 
webbyråers arbetssätt och vilka problem de ställs inför, för att sedan kunna diskutera 
förbättringsmöjligheter i form av riktlinjer. Problemformuleringen är följaktligen: 

Vad karaktäriserar små webbyråers utvecklingsprocesser och vilka förbättringsmöjligheter 
finns? 
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Syftet med denna uppsats är att: 

• Genomföra en empirisk studie för att undersöka vilka problem som små webbyråer 
stöter på i utvecklingsprocessen. 

• Utföra en litteraturstudie för att beskriva best practice och ge en översikt av typiska 
problem inom webbutveckling. 

• Presentera riktlinjer som stöd för små webbyråer att förbättra utvecklingsprocessen 
och undvika problemen. 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för tidigare forskning inom webbutveckling. 
Nästföljande kapitel beskriver hur studien genomförts och vilka metoder som använts. I 
kapitel 4 presenteras resultatet från den empiriska studien. Därefter följer kapitel 5 där 
litteraturstudiens resultat analyseras och diskuteras i förhållande till resultatet från den 
empiriska studien. Kapitel 4 och 5 har strukturerats efter de moment som karaktäriserar 
webbutveckling. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av de problem som 
identifierades, samt riktlinjer för hur dessa skulle kunna undvikas.  
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2 Webbutveckling i litteraturen 
I detta kapitel behandlas först aspekter som karaktäriserar webbutveckling. Därefter redogör 
vi för best practice som vi anser kunna appliceras inom det område uppsatsen behandlar. Sist 
behandlas problem som tidigare forskning uppmärksammat inom området. 

2.1 Vad karaktäriserar webbutveckling? 
Webbutveckling är en typ av systemutveckling som har sina egna karakteristika. Skillnaderna 
mellan traditionell systemutveckling och webbutveckling är enligt Kautz et al. (2007) inte 
fundamentala. De ser varken bevis för ett nytt uppdykande paradigm inom traditionell 
systemutveckling eller behov av nya koncept eller teorier inom forskningen. Vidare förklarar 
de att webbutveckling inom både forskning och praktik skulle kunna dra nytta av att studera 
systemutvecklings historia. De hävdar att detta skulle fungera som en inspirationskälla och ett 
sätt att motverka välkända problem. Murugesan et al. (2001) konstaterar också att det finns 
likheter mellan traditionell systemutveckling och webbutveckling. De skriver emellertid att 
det finns ett flertal punkter som karaktäriserar webbutveckling. Även andra studier redogör 
för aspekter som utmärker webbutveckling (Avison & Fitzgerald 2002; Escolana & Koch, 
2004; Jeary et al., 2009; Lowe, 2003; Lowe & Eklund, 2002; Overmyer, 2000; Sheikh & 
Tarawneh, 2007). För att ge en beskrivning av vad som karaktäriserar webbutveckling i 
förhållande till traditionell systemutveckling tar vi nedan upp följande punkter: 

• Kort tidsram och hård konkurrens 
• Kontinuerliga uppdateringar 
• Snabb teknisk utveckling 
• Stort fokus på gränssnitt 
• Svåridentifierade krav 
• Testning med fokus på användbarhet 
• Multidisciplinära team 
• Bred målgrupp 
• Ad hoc utvecklingsprocess 

Kort tidsram och hård konkurrens 
Tidsramen är betydligt kortare för webbprojekt än för traditionella systemutvecklingsprojekt, 
vilket till stor del anses bero på hård konkurrens (Avison & Fitzgerald 2006; Avison & 
Fitzgerald, 2003; Jeary et al., 2009; Lowe & Eklund, 2002; Lowe, 2003; Murugesan et al., 
2001; Overmyer, 2000; Sheikh & Tarawneh, 2007). Lowe (2003) påpekar att hård konkurrens 
är ett välkänt fenomen inom IT-branschen i allmänhet. Han förklarar dock att konkurrensens 
natur är annorlunda för webben, då utveckling av en effektiv webbplats ofta uppfattas som 
något vem som helst kan klara av med enkla medel. Detta skapar orimliga förväntningar från 
kundens sida, vilket i sin tur leder till ökad konkurrens och kortare tidsram (Lowe, 2003; 
Overmyer, 2000). Enligt Murugesan et al. (2001) gör tidspressen det svårt att hålla planering 
och testning på samma nivå som vid traditionell systemutveckling. 
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Kontinuerliga uppdateringar 
Till skillnad från traditionella IT-system så underhålls webbplatser på ett mer finkornigt vis 
(Lowe, 2003; Sheikh & Tarawneh, 2007). Uppdateringar utförs oftare och i mindre skala utan 
att blanda in användarna. Istället för att släppa uppdateringspaket i cykler som för traditionella 
IT-system så utförs uppdateringar av innehåll, gränssnitt och funktionalitet kontinuerligt, 
vilket enligt Lowe (2003) resulterar i en mer organisk evolution. 

Snabb teknisk utveckling 
Webbutvecklingsbranschen präglas av snabba tekniska förändringar (Jeary et al., 2009; Lowe, 
2003), vilket i sin tur betyder att utvecklarna snabbt måste anpassa sig till de nya teknikerna. 
Lowe (2003) förklarar att förändringar sker så snabbt att förståelsen för branschen ofta är 
bristfällig. På grund av den hastiga utvecklingen av webbteknologier har vikten av att 
utveckla flexibla lösningar ökat. En annan konsekvens är att utvecklarnas förståelse för dessa 
tekniker ofta är begränsad, vilket ökar risktagandet i projekt (Lowe, 2003). 

Stort fokus på gränssnitt 
Traditionell mjukvara kräver att användarna lägger ner relativt mycket tid och kraft på att 
installera och lära sig använda mjukvaran (Lowe, 2003). Så är emellertid inte fallet för 
webben där användarna snabbt kan klicka sig från webbplats till webbplats med minimal 
ansträngning. Därför är det mycket viktigt att göra det tydligt för användarna hur deras behov 
kan tillfredsställas och hur deras mål med besöket kan nås (Jeary et al., 2009; Kautz et al., 
2007; Lowe, 2003). Enligt Lowe (2003) resulterar detta i ökat fokus på gränssnitt och dess 
relaterade funktionalitet. Detta påstående bekräftas av flera studier som poängterar att 
webbutveckling har större fokus på gränssnittsdesign (Avison & Fitzgerald, 2002; Jeary et al., 
2009; Murugesan et al., 2001; Kautz et al., 2007). 

Enligt Murugesan et al. (2001) visar webben också prov på en tydligare koppling mellan 
vetenskap och konst än vad som generellt sett påträffas inom traditionell systemutveckling. 
Vidare förklarar de att webbutveckling fokuserar på utseende och känsla där visuell kreativitet 
och användning av multimedia värderas högt. 

Svåridentifierade krav 
Krav inom webbutveckling är generellt sett otydligare och mer övergripande i jämförelse med 
traditionell systemutveckling (Avison & Fitzgerald, 2002; Lowe, 2003; Lowe & Eklund, 
2002). Enligt Avison och Fitzgerald (2002) tvingar detta utvecklarna att gissa sig fram till 
rimliga krav. Avison och Fitzgerald skriver i enlighet med Lowe (2003) att de riktiga kraven 
har en tendens att visa sig först efter att det webbaserade systemet har implementerats. Vidare 
förklarar Lowe att detta grundar sig i en bristande förståelse hos kunden. Klientens förståelse 
för deras egna krav och att förväntningar växer allteftersom projektet fortgår, vilket gör det 
extremt svårt att utveckla en lösning som tillgodoser klientens behov. Lowe (2003) fortsätter 
förklara att detta ger inkrementell utveckling och prototyping ökad betydelse. 

Enligt Lowe och Eklund (2002) skiljer sig kravspecifikationer för webbaserade system från 
dem för traditionella IT-system. Förutom större fokus på interaktionsdesign och innehåll, så 
har webbutveckling otydligare gränser mellan krav, specifikationer och design i 
utvecklingsprocessen. 
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Testning med fokus på användbarhet 
Enligt Murugesan et al. (2001) skiljer sig testning av webbaserade system från testning av 
traditionella IT-system. De förklarar att testning av webbaserade system utgör nya utmaningar 
för utvecklarna. Utöver vanliga tester för att kontrollera att systemet gör vad det är designat 
för att göra så testas även hur väl webbplatsen visas i olika webbläsare. Dessutom måste 
webbaserade system testas för säkerhet och användbarhet ur den typiske användarens 
perspektiv (Murugesan et al., 2001). 

Multidisciplinära team 
Webbprojekt är beroende av kompetenta individer då de ofta utförs av små team där samtliga 
involverade måste prestera (Avison & Fitzgerald, 2002). Enligt Sheikh och Tarawneh (2007) 
utförs webbprojekt vanligtvis av multidisciplinära team. Team för webbprojekt består av 
individer med varierande bakgrund, kompetenser, kunskaper och uppfattning av webb (Kautz 
et al., 2007; Murugesan et al., 2001). Kautz et al. (2007) förklarar att teamen kan bestå av 
individer från områden så som marknadsföring, grafisk design, video- och filmproduktion 
m.m. De hävdar att dessa nya systemutvecklare ofta saknar grundläggande IT-kunskaper. 
Enligt Lang (2009) är de två främst representerade rollerna inom webbutvecklingsprojekt 
programmerare och designer. Samtliga roller är specialiserade, vilket betyder att det är svårt 
för en enskild individ att bemästra alla själv. De olika rollerna måste då kunna samarbeta. 
Lang (2009) hävdar dock att designers och programmerare har olika syn och värderingar när 
det gäller webbutveckling generellt, vilket kan göra kommunikationen mellan dem 
problematisk. Reed och Davies (2005) förtydligar att designers och programmerare har 
bakgrunder vars skillnader är tydliga. Programmerare har sina rötter i matematik och 
systemutveckling medan designers rötter härstammar från design och konst i allmänhet samt 
från marknadsföring. Lang (2009) skriver att de båda parterna har olika syn på vad deras 
arbete innebär. Programmerare anser att designers är dekoratörer som endast får saker att se 
bra ut efter att funktionaliteten är gjord, medan designers tycker programmerare är alltför 
noggranna med funktionalitet, underhållsgrad och modifierbarhet; att det viktigaste i 
utveckling är att ta fram en välkodad produkt. 

Generellt sett saknar individer i webbprojekt grundläggande IT-kunskaper. Jeary et al. (2009) 
redogör för en liknande problematik då de skriver att den typiske webbutvecklaren är relativt 
oerfaren, saknar en gedigen IT-bakgrund och har erhållit sina kunskaper inom 
webbutveckling på jobbet eller på egen hand. 

Bred målgrupp 
Traditionella IT-system utvecklas oftast i syfte att stödja en organisations affärsprocesser, 
vilket skiljer sig från webbaserade system som istället skapar en kanal mellan organisationen 
och dess affärspartners eller kunder (Lowe & Eklund, 2002). Avison och Fitzgerald (2002) 
förklarar att användare av webbaserade system således är kunder och inte en anställda. I och 
med detta är det svårare för utvecklarna att gömma och komma undan med brister i 
webbaserade system (Lowe, 2003). Vidare har webbaserade system en betydligt bredare och 
mer varierande målgrupp, vilket kräver en utförligare och mer detaljerad 
kravinsamlingsprocess (Escolana & Koch, 2004). 
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Ad hoc utvecklingsprocess 
Forskare inom systemutveckling är generellt sett eniga om att tillvägagångssättet vid 
utveckling av webbaserade system ofta är ad hoc (Avison & Fitzgerald, 2002; Murugesan et 
al., 2001). De förklarar att webbaserade system utvecklas utan stöd av 
utvecklingsmetodologier, systematisk planering, kvalitetssäkring eller process- och 
produktmätningar. Enligt Jeary et al. (2009) beror detta på att de metodologier som är ämnade 
för webbutveckling inte är lämpliga på grund av att dessa metoder ofta är skrivna för forskare 
och inte webbutvecklare. Vidare skriver Lowe (2003) att det finns få verktyg och tekniker 
framtagna för webbutveckling. 

2.2 Best practice 
Inom systemutveckling och webbutveckling finns det teorier och tillvägagångssätt som anses 
vara best practice. I detta avsnitt behandlas teorier som vi anser kunna appliceras inom vårt 
område. 

2.2.1 Kravinsamling och analys 

När ett IS-projekt initieras är det första steget att ta reda på vilka krav kunden har på det som 
ska levereras. Dessa krav utgör grunden för projektet och ska skapa en förståelse om det 
tänkta slutresultatet (Kotonya & Sommerville, 1998). Enligt Sommerville (2007) är krav en 
beskrivning av de funktioner som ett system skall tillhandahålla och Paetch, Eberlein och 
Maurer (2003) skriver att kraven beskriver vad som ska göras, inte hur de ska genomföras. 

Innan kraven kan fastställas måste användarnas behov identifieras så att det färdiga systemet 
kan stödja dem i deras arbetsuppgifter vilket kräver en så stor förståelse som möjligt för 
användarna, deras arbetsuppgifter och i vilken kontext detta arbete sker (Sommerville, 2007). 
Användarnas behov och krav måste diskuteras, tydliggöras och förfinas oavsett vilka initiala 
förhållanden som råder (Preece, Rogers & Sharp, 2002; Redouane, 2004). Vidare förklarar 
Redouane (2004) att kommunikationen mellan användare, intressenter och utvecklare är 
ytterst viktig. Användare måste redogöra krav och utvecklare måste kunna förmedla den 
efterföljande specifikationen som användaren senare ska bekräfta. 

Utvecklare och kravspecialister anser enligt Escalona och Koch (2004) att 
kravinsamlingsprocessen är den viktigaste fasen inom en ett projekt eftersom de mest 
allvarliga, tidskrävande och ekonomiska problem inom projekt kan härledas tillbaka till en 
otillräcklig kravprocess. Webbutveckling kräver dessutom en mer omfattande och detaljerad 
kravinsamlingsprocess jämfört med traditionell systemutveckling eftersom som det handlar 
om fler intressenter och användare och de olika typer av krav som finns (Escalona & Koch, 
2004). Dessa krav handlar ofta om navigering, affärsprocesser och användbarhet. 

Kravprocessens delmoment 
Kravprocessen handlar om att identifiera, specificera, kommunicera och dokumentera kraven 
för ett system och den kontext systemet befinner sig i (Paetch et al., 2003). Det finns olika 
teorier om hur kravprocessen i helhet ser ut, men enligt Sommerville (2007), Paetch et al., 
(2003) samt Escalona och Koch (2004) så består kravprocessen övergripande av: 
Kravinsamling, Analys och Förhandling, Validering samt Dokumentation. 
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Kravprocessen initieras med kravinsamling där utvecklarna samlar all information från 
kunden och slutanvändarna (Escalona & Koch, 2004). Enligt Paetch et al., (2003) ska 
kravinsamlingen kartlägga krav som ska fastställa inom vilka ramar projektet ska byggas, 
vilket görs genom att konsultera kunden, utvecklare och slutanvändare. Målet är att få en 
förståelse för kundens situation, projektet kontext och förståelse för hur systemet ska fungera 
(Escalona & Koch, 2004). Om detta inte görs ordentligt finns det stor risk att projektet 
stagnerar i kommande processer i form av att processerna får omarbetas för att det inte 
motsvarar de egentliga kraven (Lowe, 2003). Den vanligaste tekniken för att samla in data är 
intervjuer med kunden, ytterligare intressenter och slutanvändare (Escalona & Koch, 2004; 
Paetch et al., 2003). 

Efter kravutvinningen sammanställs kraven och utvecklarna utvärderar behovet av de krav 
som insamlats, konsekvensen av kraven, om kraven behöver kompletteras och om kraven är 
tillräckliga för att fastställa projektets struktur, schema och budget. Om vissa krav är ohållbara 
eller strider mot de förutsättningar projektet har, förhandlas och prioriteras dessa med hjälp av 
samarbete med kunden. Dessa prioriteringar framhäver vilka krav som är viktigast för 
projektet (Paetch et al., 2003). 

När kraven är samlade ser utvecklarna till att specifikationen är komplett och att den inte 
innehåller några misstag, kraven ska helt enkelt stämma överrens med kundens krav och 
användarnas behov (Escalona & Koch, 2004). De sammanställda och utarbetande kraven ska 
enligt Paetch et al., (2003) vara en godtycklig beskrivning av det slutgiltiga systemet.  

Slutligen finns ett behov av dokumentation som kommunicerar kraven på ett mer specificerat 
sätt för kunden. Dokumentationen står då till grund för beslut som tas inom projektet och med 
kunden i följande moment av projektet. Denna dokumentation är ofta en del av projektets 
avtal. (Paetch et al., 2003) 

2.2.2 Design, prototyping 

Efter att ha samlat in information om vad ett system skall och inte skall göra måste idéerna 
testas, vilket kan göras genom att konstruera prototyper och iterera igenom flera versioner. 
Preece et al. (2002) beskriver en prototyp som ”en begränsad representation av en design som 
tillåter användare att interagera med den för att utforska dess lämplighet” (p. 241). Inom 
webbutveckling kan prototyping enligt Bochicchio och Fiore (2004) vara viktigt. De förklarar 
att en prototyp fyller flera syften, så som att: 

• Formulera och utvärdera krav, specifikationer och designs.  
• Demonstrera genomförbarhet, hur systemet beter sig, prestanda m.m.  
• Identifiera och reducera risken för systemfel.  
• Kommunicera idéer, speciellt mellan olikartade grupper. 
• Svara på frågor om specifika egenskaper för ett tilltänkt system. 

Enligt Lowe och Eklund (2002) spelar prototyper inom webbutveckling en avgörande roll då 
utvecklarna skall försöka skapa en ökad förståelse hos kunden. Även Lowe (2003) hävdar att 
design av prototyper hjälper utvecklare och kunder att förmedla sina tankar och idéer. På 
grund av detta blir prototyper viktiga för att utveckla och förtydliga krav. Lowe och Eklund 
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(2002) påpekar att kravspecifikationen för ett webbsystem framkommer från 
prototypdesignen och inte tvärt om. Prototyping är alltså speciellt viktigt tidigt i 
utvecklingsprocessen då designen måste kontrolleras, testas, diskuteras och göras om flera 
gånger innan den riktiga utvecklingen kan påbörjas (Bochicchio & Fiore, 2004). Lowe (2003) 
förklarar att detta är speciellt viktigt inom webbutveckling där kunderna ofta har en bristfällig 
förståelse gällande önskade attribut på systemet som utvecklas. 

Olika typer av prototyping 
Syftet med framtagandet av en prototyp ligger till grund för vilken sorts prototyp som skall 
utvecklas (Preece et al., 2002). Det finns två grundläggande typer av prototypning, nämligen 
low-fidelity (lofi) och high-fidelity (hifi) prototyping (Kussmaul & Jack, 2006; Preece et al., 
2002; Rettig, 1994). Kussmaul och Jack (2006) förklarar att lofi-prototyper belyser 
grundläggande nyckelkoncept, är simpla och kan utvecklas med enkla medel, så som papper 
och penna. Därför går de enligt Rettig (1994) extremt snabbt att skapa och kan samtidigt öka 
slutproduktens kvalitet dramatiskt. I enlighet med Rettig skriver Preece et al. (2002) att denna 
sorts prototyp både utvecklas och modifieras enkelt, snabbt och billigt. Vidare skriver de att 
detta är viktigt i början av utvecklingsprocessen då stöd behövs för att utforska flera 
alternativa designer och idéer. Lofi-prototyper skall vara flexibla och uppmuntra till 
utforskning och förändring istället för att motverka. Tekniken fungerar eftersom den 
maximerar antalet gånger designen förbättras innan utvecklarna låser upp sig i kod (Rettig, 
1994). För att dra nytta av fördelarna påpekar dock Rettig att det är viktigt att planera 
prototypingprocessen och följa upp den med lämplig testning och utvärdering.  

Till skillnad från lofi-prototyping så producerar hifi-prototyping en prototyp som är betydligt 
mer lik den slutliga produkten (Kussmaul & Jack, 2006; Preece et al., 2002). En hifi-prototyp 
har högre naturtrogenhet än en lofi-prototyp och liknar mer en färdig produkt. Enligt Rettig 
(1994) lämpar sig hifi-prototyper för att sälja en idé, testa utseende och känsla, detaljerad 
konceptprövning, testa förändringar av ett befintligt system o.s.v.  

Det finns dock nackdelar med hifi-prototyping. Rettig (1994) nämner bland annat att hifi-
prototyper tar lång tid att skapa, trots att de utvecklas med sofistikerade verktyg som 
underlättar arbetet. Det kan ta veckor att ta fram en hifi-prototyp medan en lofi-prototyp kan 
skapas på ett par timmar. Om det efter testning och utvärdering skulle visa sig att en hifi-
prototyp har brister kan det återigen ta veckor att utföra nödvändiga modifikationer. Den låga 
flexibiliteten är ett problem eftersom målet med designmomentet är att ta sig igenom så 
många iterationer som möjligt, då varje iteration betyder förbättring. Lofi-prototyper kan, som 
tidigare påpekats, utvecklas betydligt snabbare och visar resultat tidigt i utvecklingsprocessen, 
då det fortfarande är relativt billigt att göra förändringar. Vidare tillåter den korta 
utvecklingstiden utvecklarna att testa många fler idéer än med en hifi-prototyp (Rettig, 1994). 

Den relativt långa utvecklingstiden och det arbete som krävs för att skapa en hifi-prototyp gör 
att utvecklarna ofta ställer sig motvilliga till förändringar, eftersom de blir fästa vid vad de 
åstadkommit. Med detta i åtanke kan kollegor känna att de ogärna vill komma med drastiska 
förändringsförslag för en prototyp som skapats med en så stor omsorg. De skulle dock inte dra 
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sig för att komma med förändringsförslag om det gällde en pappersskiss som tagit en timma 
att skapa (Rettig, 1994). 

Ett annat problem med hifi-prototyper är att testpersoner tenderar att kommentera ytliga 
attribut, så som färgkombinationer, typsnitt och knappstorlekar etc. Utvecklare bör i ett tidigt 
skede sträva efter att få feedback på helheten; generell layout, terminologi, uttrycksfullhet och 
den grundläggande designen. Med en elegant prototyp är dock sannolikheten stor att få 
respons gällande ytliga attribut. Designern, som ofta påverkas på samma vis, blir lätt besatt av 
de ytliga designmöjligheterna som ett kraftfullt mjukvaruverktyg ger och spenderar timmar på 
att välja färger istället för att komma upp med nya idéer. Detta problem finns inte vid testning 
av en lofi-prototyp p.g.a. dess låga detaljnivå. Testpersonerna tvingas istället fokusera på 
generell layout, innehåll och struktur (Rettig, 1994). 

2.2.3 Implementering och uppföljning 

Det sista momentet i en systemutvecklingsprocess sker då systemet är i användning. Detta 
moment involverar underhåll av systemet, men också avstämning mot kravspecifikationen för 
att säkerställa att systemet tillgodoser de krav som identifierats under tidigare moment. 
Utvärderingsprocessen kan leda till nya kunskaper som förbättrar tillvägagångssättet för 
framtagandet av framtida system. Detta görs genom en process som kallas för organisatoriskt 
lärande (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Levitt och March (1988) förklarar i enlighet med Avison och Fitzgerald (2006) att 
organisationer anses vara lärande när de utformar nya rutiner utifrån tidigare erfarenheter. De 
skriver att det handlar om att stegvis anpassa sig efter erfarenheterna i respons till feedback 
som ges på resultaten. 

2.3 Problem inom webbutveckling 
I detta avsnitt presenteras problem som tidigare forskning behandlat inom framförallt 
webbutveckling.  

2.3.1 Kravprocessen 

Inom utvecklingen av IS är kravprocessen den viktigaste delen eftersom de dyraste och mest 
tidskrävande felen i projekt beror på otillräckligt kravinsamlingsarbete (Escalona & Koch, 
2004; Kotonya & Sommerville, 1998). Ju längre tid ett projekt fortskrider desto större är 
riskerna för negativa konsekvenser (Kotonya & Sommerville, 1998). 

Svårt att fastställa/förklara krav 
Det vanligaste problemet i kravinsamlingsprocessen vid webbutveckling är att få fram de 
egentliga kraven. Enligt Lowe (2003) har kunden svårt att tydliggöra sina krav och har även 
svårigheter att fastställa vad behoven egentligen är. Ofta kan de bara uttrycka sina krav i form 
av en lösning på ett behov, det är först när lösningen arbetats fram som kraven kan definieras 
(Lowe & Eklund, 2002). Utöver detta kan kunden ofta bara presentera de mest generella krav, 
denna okunskap medför också att de kan komma med orealistiska krav sett till kostnaden och 
ramarna för projektet (Sommerville, 2007). Vidare förklarar Sommerville (2007) att vissa av 
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dessa problem kan bero på att olika intressenter är inblandade i kravprocessen. Detta medför 
att utvecklarna måste behandla olika krav för att identifiera likheter och motsägelser. Även 
politiska faktorer kan påverka systemets krav. En direktör kan t.ex. begära specifika 
systemkrav för att öka dennes influens i organisationen. 

Kommunikationsproblem mellan utvecklare och kund 
Kommunikation mellan utvecklare och intressenter är en annan viktig del där problem kan 
uppstå. Sommerville (2007) skriver att intressenter redogör för sina önskningar i fackliga 
termer utan att reflektera över det faktum att utvecklarna inte besitter samma kunskaper som 
dem själva. Enligt Kotonya och Sommerville (1998) kan kommunikationsproblem bero på 
olika erfarenheter och utbildning, vissa termer och uttryck kan helt enkelt inte tolkas av den 
andra parten. Ibland kan detta leda till att utvecklarna tolkar vissa krav på ett sätt som gör det 
billigast möjligt för kunden, vilket i många fall är det motsatta av det kunden vill ha. För att 
undvika brister i kommunikationen har utvecklare prövat att använda sig av "natural 
language" i kravspecifikationer, men även detta kan medföra oklarheter som leder till 
misstolkning (Kotonya & Sommerville, 1998). Ett annat problem är om kravspecifikationen 
inte är tillräckligt tydlig och projektet har många mellanhänder. Det som då kan hända är att 
kraven inte förmedlas på rätt sätt, vilket leder till komplikationer (Redouane, 2004). 

Krav framkommer efter design 
Enligt Lowe och Eklund (2002) har kunden till en början svårt att uttrycka sina krav, det är 
först när produkten i fråga börjar utvecklas. Kunden börjar förtydliga sina krav först när de 
kan interagera med designartefakter. Lowe och Eklund (2002) hävdar att en stor del av kraven 
uttrycks i samband med designkonstruktioner. 

Krav ändras med tiden 
Kontexten i vilket webbsystemet skall verka kan vara dynamisk och ständigt förändlig under 
insamlings och analysprocessen. Detta medför att även kravens betydelse förändras under 
projektets gång. Nya krav kan också dyka upp från nya intressenter som ursprungligen inte 
konsulterats (Sommerville, 2007). 

Svårt att veta när alla krav är insamlade 
Det är i allmänhet problematiskt att fastställa när kravspecifikationen är fullständig (Kotonya 
& Sommerville, 1998). Det finns inga tillvägagångssätt som tydliggör när alla krav som 
behövs för det slutgiltiga systemet är insamlade. 

Utveckling av systemet påbörjas för tidigt 
Enligt Overmeyer (2000) händer det ofta att utvecklare sätter igång med programmering och 
design av systemet oavsett om kravspecifikation är färdigställd eller inte. Lowe och Eklund 
(2002) skriver att det är allmänt känt att en grundlig definition av systemet är viktigt i ett 
tidigt skede av projektet, men tillgången till rätt verktyg och stilmallar (templates) kan 
uppmana utvecklare att då börja för tidigt. 

Inga ändamålsenliga kravmetoder 
Enligt Murugesan et al. (2001) är kravprocessen en viktig aktivitet som kräver ett systematiskt 
och disciplinerat tillvägagångssätt. Dessa kravinsamlingsmetoder är inte speciellt etablerade 
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och enligt Lowe (2003) kommer de flesta metoder från andra branscher så som 
mjukvaruutveckling, publishing, marknadsföring och affärssystem. Enligt Koch et al., (2006) 
har de flesta webbmetodologier ingen systematisk metod för att bygga designmodeller från 
kravspecifikationen. 

2.3.2 Problem i multiprojektkontexter 

Forskning inom projekthantering har adresserat problematiken med hantering av flera 
samtidiga projekt, så kallade multiprojekt. Relevansen för dessa teorier är inte överhängande i 
vår uppsats, men vi anser ändå att de kan bidra till ett intressant diskussionsunderlag. 

Enligt Payne (1995) är multiprojekt vanligtvis mindre än singelprojekt, har kortare tidsram 
och involverar projektdeltagarna i korta intervaller. Vidare präglas de av en, för 
projektdeltagarna, ostabil och ständigt föränderlig kontext. Detta skiljer sig från 
singelprojekten, som i regel är större och har en stabil kontext. 

Payne (1995) hävdar att det finns problem som är specifika just för multiprojekt. Ett stort 
problem är att de kan existera självständigt med separata mål och problem, men att alla 
projekt samtidigt använder sig av samma personalresurser. Detta leder enligt Payne till 
konflikter gällande fördelningen av personalresurserna. Vidare förklarar han att den mängd 
personalresurser som behövs för ett visst projekt ofta underskattas. Organisationer har inte råd 
att ha personalresurser i vänteläge. Därför strävar organisationer efter att förse projekten med 
det antal deltagare som ger maximal sysselsättning. Samtidigt är det vanligt att organisationer 
startar fler projekt än vad det klarar av, vilket oundvikligen leder till perioder av personalbrist. 
Payne redogör dock för en rad metoder som kan användas för att öka kapaciteten: jobba 
övertid, förflyttning av personal från andra avdelningar, användning av bemanningsföretag 
eller köp av konsulttjänster (Payne, 1995). 

Ett annat problem är enligt Payne (1995) att ett projekts uppfattade betydelse relateras till dess 
storlek. Under förhållanden där flera projekt utförs samtidigt blir alltid de mindre projekten 
lidande. Ett ökat behov av resurser hos stora projekt straffar de mindre. Detta adderar också 
komplexitet till de mindre projekten, vilket resulterar i problem gällande moral och 
engagemang. Payne förklarar att det är nödvändigt att flytta fokus från projektens storlek och 
istället se till de organisatoriska målen (Payne, 1995). 

Payne (1995) tar också upp att det krävs en allt mer varierad kompetens i projekt i och med 
teknikens framfart. I en multiprojektskontext leder detta till att personalresurser som 
försvinner eller låses upp inte kan ersättas av andra projektmedlemmar eftersom 
kompetenserna blivit så olika. 

2.3.3 Sammanfattning 

Nedan presenteras en tabell som ger en sammanfattning av problemen inom webbutveckling. 

Tabell 2:1 Sammanfattning av problem inom webbutveckling 

Kravinsamling 

Kund har svårt att formulera sina krav  (Lowe, 2003) 
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Många intressenter kan komplicera fastställandet av 
krav  

(Sommerville, 2007) 

Kund kan ha orealistiska krav, sett till 
funktionalitet och budget/tid  

(Sommerville, 2007) 

Kund underskattar webbutvecklingens komplexitet 
vilket resulterar i orimliga förväntningar  

(Lowe, 2003; Overmeyer, 2000) 

Krav ändras med nya förutsättningar i omgivningen (Sommerville, 2007) 
Svårt att veta när alla krav är insamlade  (Kotonya & Sommerville, 1998) 
Webbsystemet byggs innan kraven är insamlade  (Overmeyer, 2000; Lowe & Eklund, 

2002) 
Projektet byggs innan kraven är insamlade  (Overmeyer, 2000; Lowe & Eklund, 

2002) 
Avsaknad av ändamålsenliga 
kravinsamlingsmetoder  

(Murugesan et al., 2001; Lowe, 2003; 
Koch et al., 2006) 

Design 

Krav framkommer först efter design  (Lowe & Eklund, 2002) 

Programmering och konfigurering 

För många mellanhänder i projektet kan skapa 
informationsluckor  

(Redouane, 2003) 

Designers och programmerare har olika syn och 
värderingar gällande webbutveckling, vilket kan 
göra kommunikationen mellan de båda 
problematisk  

(Lang, 2009; Reed & Davies, 2005) 

Individer som härstammar från marknadsföring, 
grafisk design, video- och filmproduktion saknar 
ofta grundläggande IT-kunskaper 

(Kautz et al., 2007) 

För många mellanhänder i projektet kan skapa 
informationsluckor  

(Redouane, 2003) 

Implementering och uppföljning 

Krav tenderar att visa sig först när webbsystemet 
implementeras  

(Avison & Fitzgerald, 2002; Lowe, 
2003) 

Generellt 

I multiprojekt måste företagets resurser delas 
mellan projekten  

(Payne, 1995) 

Vanligt att företag startar fler projekt än vad de kan 
hantera  

(Payne, 1995) 

När antalet projekt blir för många prioriteras ofta 
de stora projekten framför de små, vilket också 
adderar komplexitet till de små  

(Payne, 1995)  

I multiprojekt kan inte upptagna personalresurser 
ersättas av andra projektmedlemmar 

(Payne, 1995)  

Utvecklingen av webbaserade system är ofta ad hoc  (Avison & Fitzgerald, 2002; Murugesan 
et al., 2001) 
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3 Metod 
Metodkapitlet syftar till att beskriva hur studien genomförts och vilka metoder som använts. 
Först beskrivs studiens ansats som följs av en redogörelse av litteraturstudien. Därefter 
presenteras tillvägagångssättet för datainsamlingen. Hur datan analyserades beskrivs i 
analysmetoden. Sedan diskuteras intervjuernas trovärdighet och rimlighet. Kapitlet avslutas 
därefter med en metoddiskussion, som redogör för saker som kunde gjorts annorlunda. 

3.1 Metodval 
I denna studie ville vi undersöka vilka eventuella problem som små webbyråer kan stöta på i 
deras utvecklingsprocess. Undersökningens problemområde är enligt Lowe (2003) under 
konstant förändring, vilket gör det svårt att upprätthålla aktuella teorier vilket vi också har sett 
tendenser till. Därför valde vi att utföra undersökningen med en explorativ ansats, vilket 
betyder att vi till viss del utfört den empiriska studien förutsättningslöst. Detta gjorde vi för att 
en litteraturstudie inte skulle prägla utformningen av den empiriska datainsamlingen för 
mycket. Jacobsen (2002) förklarar att en explorativ problemställning kräver en metod som tar 
fram nyanserad data, går på djupet och som inte är känslig för oväntade förhållanden. Vi 
valde därför att inte använda oss av en kvantitativ metod, som enligt Backman (1998) och 
Bell (2006) genererar kvantitativ data inriktad mot att få kvantifierbara eller generaliserbara 
slutsatser. Vi ville istället veta varför vissa arbetssätt väljs, varför problem uppstår och hur 
möjligheter skapas. En kvalitativ metod riktar fokus främst till detaljerad och djup data som 
utvinns ur intervjuer (Backman, 1998). Kvale (1997) liksom Jacobsen (2002) skriver att den 
kvalitativa metoden syftar till att generera data i form av ord till skillnad från den kvantitativa 
metoden som genererar siffror och statistiska data. Vidare förklarar Kvale (1997) att den 
kvalitativa metoden inte ger utrymme för generaliseringar på samma sätt som den 
kvantitativa. Istället kan djupgående intervjuer av generella enskilda fall stå som grund till att 
förklara en helhet. Därför ansåg vi att den kvalitativa ansatsen skulle passa vår undersökning. 
Vi avsåg att studera vad som karaktäriserar webbutveckling och dess relaterade problem på 
djupet varvid vi valde att genomföra en djupare studie med ett mindre antal 
undersökningsenheter. 

3.2 Litteraturstudie 
Uppsatsens litteraturstudie delades in i två delar, där den första delen syftade till att ge en 
översikt av området. Vi ville som tidigare nämnts undvika att litteraturstudien skulle prägla 
utformningen av den empiriska datainsamlingen, vilket hade kunnat hindra relevant 
information från att komma fram. För att skapa en struktur på intervjuerna valde vi att utgå 
från den traditionella livscykelmodellen, eftersom att den enligt Avison och Fitzgerald (2006) 
har haft en enorm influens som en generell approach till utveckling av informationssystem. 
Därefter genomfördes den empiriska datainsamling och slutligen återgick vi till 
litteraturstudiens andra del. Under denna del utgick vi från den empiriska datainsamlingens 
resultat för att kunna specificera och komplettera vår litteraturstudie. 

Studien belyste webbutvecklingens karakteristika samt dess likheter och skillnader mot 
systemutveckling. Vi gick också närmare in på best practice som vi ansåg vara applicerbart 
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inom webbutveckling. Slutligen identifierades problem som tidigare forskning tagit upp inom 
området. 

Litteraturen grundar sig främst på vetenskapliga artiklar som vi samlat från vetenskapliga 
databaser såsom ACM, IEEE och SpringerLink. Vi har även använt oss av biblioteket vid 
Högskolan i Halmstad där vi insamlat litteratur. När vi sökt artiklar på de vetenskapliga 
databaserna har vi bland annat använt oss av sökorden: web development, system 
development, web engineering, requirements engineering, prototyping, project management. 
Samtliga söksträngar ovan har kombinerats med: small/micro -companies, -businesses, -
projects, problems, challanges, issues. 

3.3 Empirisk datainsamling 
Efter den första delen av litteraturstudien påbörjades den empiriska datainsamlingen, som 
innefattade intervjuer av tre små webbyråer. Tillvägagångssättet för den empiriska 
datainsamlingen beskrivs nedan. 

3.3.1 Val av företag 

Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka arbetssättet hos mindre webbyråer hade vi 
egentligen bara ett kriterium. Vi sökte efter mindre webbyråer via internet och tog kontakt via 
telefon. De som inte gick att kontakta skickade vi mail till. Många företag har allt för lite tid 
för att ha möjligheten att intervjuas och vissa som vi tog kontakt med visade sig inte vara 
inom ramen för vårt undersökningsområde. Vi lyckades tillslut komma överrens med tre 
företag som var villiga att delta. Deras konstellationer beskrivs kortfattat nedan: 

• Företag A. Webbyrå med fyra anställda; två programmerare, en projektledare och en 
designer. 

• Företag B. Webbyrå som drivs av två personer. Jobbar ofta med externa parter. 
• Företag C. Webbyrå med 13 anställda varav merparten är programmerare. Har tre 

kontor i de största städerna i Sverige. Jobbar ofta med externa parter 

3.3.2 Val av respondenter 

Inom dessa tre företag ville vi intervjua nyckelpersoner som har god vetskap om de olika 
delarna i webbutvecklingsprocessen. Kvale (1997) förklarar att antalet respondenter som 
krävs helt enkelt beror på hur mycket som behövs för att ta reda på det du vill veta. Vi ville få 
ut en djupgående tolkning av intervjuerna och valde därför att intervjua fem personer. 

De nyckelpersoner vi ville intervjua vid respektive företag var en projektledare, en designer 
och en programmerare. Projektledaren ville vi använda först för att kartlägga deras arbetssätt 
och helhetssyn på projektet. Den grafiska designern är den som behandlar webbplatsens 
uppbyggnad och utseende. Programmeraren är också en viktig del i den här typen av situation 
då dessa personer bland annat realiserar och konkretiserar designen i form av 
programmering.  

• Respondent 1. Projektledare – Företag A 
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• Respondent 2. Grafisk designer – Företag A 
• Respondent 3. Projektledare, Programmerare, Grafiskt designer – Företag B 
• Respondent 4. Projektledare – Företag C 
• Respondent 5. Grafisk designer – Företag C 

3.3.3 Intervjuer 

I denna undersökning använde vi oss av intervjuer för att få fram vårt empiriska underlag. 
Intervjuer är den främsta metoden för insamling av kvalitativ data (Kvale, 1997). Denna data 
är mer djupgående än exempelvis enkäter och det finns många fördelar med att använda 
intervjuer. Enligt Denscombe (2009) är den djupa informationen en möjlighet till att utforska 
mer. Detta medför att fler saker kan följas upp. Intervjuer är också flexibla, vilket gör att du 
som intervjuare kan hitta riktningar du kanske inte tänkt använda innan.  

Det finns främst tre olika typer av intervjuer som alla fungerar på olika sätt och har olika 
syften. Dessa tre är den strukturerade, den semistrukturerade och den ostrukturerade intervjun. 
Till vår undersökning har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. Den 
Semistrukturerade intervjun, använder likt den strukturerade intervjun en färdig lista med 
ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras men låter den intervjuade tala mer fritt 
där diskussioner kring en fråga kan uppstå. Intervjuaren måste vara flexibel gällande 
ordningsföljden på frågorna samt till vilken grad frågorna ska besvaras på. Syften är att få 
svar på alla de tänkta frågorna med öppningar för nytänkande och andra synvinklar 
(Denscombe, 2009). 

En stor fördel med att utföra intervjuer efter en semistrukturerad approach är enligt Bell 
(2006) att en skicklig intervjuare kan vara flexibel och forma intervjun efter behoven. Denna 
flexibilitet innebär bland annat uppföljning av svar med spontana frågor samt förmågan att 
tolka känslor och uttryck. Denscombe (2009) menar att en semistrukturerad intervju helst bör 
användas om undersökningen strävar efter att få ut detaljrik information som innefattar 
känslor, erfarenheter och andra mer subjektiva aspekter. 

Den semistrukturerade intervjun låter alltså den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer 
utvecklat om området (Denscombe, 2009). Detta är den tyngsta anledningen till varför vi 
valde den semistrukturerade approachen. Vi ville få mer personliga åsikter om vad 
respondenterna själva tyckte och kände, vilket hade varit svårt att generera med strukturerad 
intervju, då det kanske finns saker de vill ta upp men som inte tillåts av intervjuschemat. Den 
semistrukturerade intervjun gav oss också möjligheter att följa upp frågor som visade sig vara 
intressanta. 

Enligt Kvale (1997) finns det utöver dessa typer av struktur på intervjun olika grader av 
öppenhet om syftet. Intervjuaren kan välja att förklara syftet med intervjun innan eller efter 
vilket kan ha olika effekter i olika typer av intervjusituationer. Vi valde att tidigt förklara det 
övergripande syftet med intervjun då vi kände att det endast skulle främja de intervjuades 
öppenhet. 
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3.3.4 Intervjuernas genomförande 

Inför intervjuerna tog vi fram ett intervjuformulär som grundar sig i den generella 
utvecklingsmetodologin SDLC (System Development Life Cycle). Vi gick igenom dessa 
moment och frågorna som ställdes grundade sig på momentens olika egenskaper. Den 
sammanställda intervjuguiden som följer momenten finns att se i bilaga 1. 

Intervjuerna genomfördes både på plats i Halmstad och via telefon. Vi planerade dessa möten 
i förväg och förklarande för respondenterna vad det i stora drag skulle handla om samt hur 
lång tid det skulle ta. Hos företag A genomfördes intervjuerna på plats i deras kontorslokaler. 
Eftersom det var en lugn och tyst arbetsplats kunde intervjun genomföras utan störningar. 
Detta är enligt Denscombe (2009) viktigt för att intervjun ska löpa på så smidigt och effektivt 
som möjligt. Denscombe nämner även att intervjuarens och respondentens placering i rummet 
är viktig. Det som ska undvikas är känslan av konfrontation som kan uppstå om personerna 
sitter mittemot varandra. Detta var något vi hade i åtanke under genomförandet. Intervjuerna 
med de två andra företagen gjordes med högtalartelefon i ett konferensrum på Halmstad 
högskola. Med telefonintervjun var vi extra noggranna med att ställa tydliga frågor, samt att 
tala tydligt och artikulera. För att se till att vi fick med allt som sades under intervjun hade vi 
med oss en ljudinspelare. Eftersom vi var två intervjuare såg vi till att en av oss antecknade på 
plats, medan den andre fokuserade på att samtala med respondenten. 

Innan varje intervju presenterade vi oss och förklarade syftet med undersökningen samt vilket 
intresse vi hade i detta. Vi var också noga med att förklara hur intervjun skulle gå till för att 
respondenten skulle vara beredd på vad som skulle komma. Vi fick också bekräftelse på att vi 
kunde använda utrustning för ljudupptagning. Alla dessa aspekter är enligt Denscombe (2009) 
viktiga att presentera innan intervjun sätts igång. Han beskriver orden tillit och god relation 
som viktiga för en lyckad intervju. 

För att få intressant information tillät vi respondenterna därför sväva utanför intervjuschemat, 
för att de förhoppningsvis skulle ta upp saker vi inte räknat med och som kunde vara till nytta 
för undersökningen. Slutligen när alla delar i intervjun tagits upp kompletterade vi med frågor 
som vi inte fått tillräckligt utförliga svar på, samt om det var andra delar vi märkt kunnat vara 
intressanta. Innan vi avslutade frågade vi även respondenterna om de ville tillägga något och 
om de hade några frågor. Efter de första intervjuerna märkte vi snabbt att vissa frågor som vi 
ställde var irrelevanta för vår undersökning och undvek dessa inför nästkommande intervjuer. 
Det fanns även vissa delar som genererade väsentligt material, vilket vi fokuserade på vid 
senare intervjuer. Detta gjorde att intervjuerna flöt på bättre och vi kunde lättare förklara 
frågornas innebörd för respondenterna. Efter att alla intervjuer genomförts fann vi luckor i 
vissa intervjuer som inte hade tagits upp, dessa besvarades i uppföljningsfrågor via mail bland 
vissa av respondenterna. 

3.4 Analysmetod 
Vid analys av intervjumaterial redogör Kvale (1997) och Jacobsen (2002) för olika tekniker 
som kan användas för att i slutändan kunna tolka den stora mängd material som erhållits. Vi 
valde att använda oss av olika delar av de båda författarnas förslag.  
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Efter intervjuerna var det första steget beskrivning av material, som enligt Jacobsen (2002) 
ämnar till att få en så grundlig och detaljerad beskrivning av intervjuerna som är möjligt . I 
vårt fall började detta med att överföra all information som vi spelat in på band till digitalt 
format vilket innebar att vi ordagrant skrev ner allt som sades under intervjuerna. Därefter la 
vi till de kommentarer vi registrerat under intervjuerna som kunde handla om respondenternas 
reaktioner, tveksamheter eller missförstånd. Vi skrev ner allt på ett sätt som skulle underlätta 
för oss att kunna återkoppla till hur dialogen var vid senare tillfälle. 

För att sedan kunna utvinna relevant information ur den stora mängden svar valde vi att 
använda oss av meningskoncentrering vilket innebär att de meningar som respondenterna 
uttryckt formuleras mer koncist (Kvale, 1997). Vi försökte lyfta fram det väsentliga och sålla 
bort irrelevant information i meningar som i vissa fall kunde vara långa och ointressanta för 
just vår undersökning. Denna metod gav oss en bättre överblick över allt material som 
intervjuerna genererade. 

Därefter ville vi ha någon form av struktur på det koncentrerade materialet. Vi använde oss då 
av systematisering och meningskategorisering som enligt Jacobsen (2002) är ett sätt att sålla 
och förenkla information. Trots att meningskoncentreringen gav oss en bättre överblick ämnar 
detta att göra materialet ännu mer överskådligt. I vårt fall färgkodade vi svaren efter 
respondenterna, dvs. att varje respondents svar erhölls en unik färg. Därefter la vi samman allt 
svarsmaterial som sedan sorterades efter de frågor vi ställt under intervjuerna. I samband med 
detta lyfte vi främst fram de frågor som genererat störst mängd och mest intressant material 
för vår uppsats. Efter detta ansåg vi oss ha en röd tråd genom intervjuresultaten samt en 
överblick som underlättade för nästa steg i metoden. 

Sista delen i översättningen av intervjumaterialet gjordes enligt Jacobsens (2002) moment 
kombination. Det var i denna fas som vi kunde börja tolka svaren och jämföra med andra 
svarsalternativ. Vi kunde utifrån det systematiserade materialet enkelt se skillnaderna i 
respondenternas förhållningssätt till vissa frågor och framförallt saker som samtliga var eniga 
om. 

Sammantaget tyckte vi att denna typ av metod förenklade arbetet och tydliggjorde det 
väsentliga vilket utgjorde en bra grund för uppsatsens analys och diskussion. 

3.5 Intervjuernas trovärdighet och rimlighet 
En intervjus trovärdighet beror på den som intervjuar, hur denne ställer sig till materialet som 
samlas in och frågan hur materialet och tolkandet av det skulle se ut om det utförts av någon 
annan. Denna fråga ställs eftersom forskaren utgör en integrerad del av datainsamlingen. 
(Denscombe, 2009) 

För att styrka resultatet från kvalitativa intervjuer tar Kvale (1997) upp vikten av att inte ställa 
ledande frågor, vilket är lätt hänt då intervjuaren oavsiktligt kan inverka på svaren. I vårt fall 
har vi haft detta i beaktande under våra intervjuer. Vi har dessutom kunnat undvika denna 
aspekt eftersom vi inte visste vad vi sökte, varpå vi istället kunde fokusera på att få 
respondenten att utveckla sina berättelser utan att styra dem.  
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Enligt Denscombe (2009) har intervjusituationen en stor inverkan på utgången av 
intervjuerna. Det kan vara miljön intervjun genomförs i, vem som intervjuar och hur detta 
görs. Respondenter kan alltså påverkas av olika saker och omedvetet påverkas av detta vilket 
kan ge olika resultat. Därför var vi noggranna med intervjusituationerna och diskuterade 
möjliga faktorer som kan påverka respondenten. Under de intervjuer där vi var på plats var vi 
noga med att tala öppet innan intervjun. Vi presenterade oss och gjorde klart för 
respondenterna att samtalet skulle spelas in samt att intervjun skulle presenteras anonymt. För 
att respondenten skulle få tid att anpassa sig startades inspelningen innan själva intervjun 
sattes igång. Intervjuerna gjordes i företagets lokaler vid fikabordet, vilket vi tror ökade 
respondenternas trygghetskänsla inför intervjusituationen. För att få respondenterna att tala så 
utförligt som möjligt utgick vi från allmänna saker som deras vardagliga arbete, vilket vi tror 
är lättast att prata om. Vi höll oss dock till intervjuguiden. Tog respondenten upp något extra 
intressant kunde vi ställa följdfrågor som fick respondenterna att berätta mer detaljerat. 

Utöver detta genomförde vi analysen av data noggrant, för att inte riskera att information inte 
skulle försvinna vid överföring från intervju till tolkande text. Som tidigare nämnt gjorde vi 
detta genom att först återge intervjuernas dialog utifrån bandad inspelning för att senare 
systematisera materialen genom olika moment. 

3.6 Metoddiskussion 
Det finns delar i metoden som vi hade kunnat utföra annorlunda. Vi har i efterhand reflekterat 
över att fler respondenter kanske hade gett en större mängd resultat att jämföra, men ju fler 
intervjuer vi hade gjort desto mer tidskrävande hade det varit att verkligen tolka varje resultat 
på djupet. Vi hade en strategi för att få ett mättat datamaterial vilket vi upplever uppfylldes då 
flera respondenter gav uttryck för samma saker. 

En mer utförlig förstudie, som kartlagt arbetssättet noggrannare, hade möjligen varit 
fördelaktig. Det hade troligtvis gett oss mer kunskap inför huvudundersökningen. En 
ytterligare aspekt som kan ha försvårat intervjusituationerna var det faktum att tre intervjuer 
genomfördes via telefon. Vi hade då inte möjligheten att registrera ansiktsuttryck och 
reaktioner. Ändå anser vi att vi lyckades få ett bra samtal där vi istället registrerade pauser och 
tonlägen i konversationen. Detta gjorde att olika tolkningar av svaren kunde göras i efterhand. 
Vi tror också att en mer utförlig vidare intervju hade stärkt vår uppsats. Samtidigt gav de 
följdfrågor vi skickade via mail oss den information vi behövde för att mätta datamaterialet. 
Sammantaget anser vi ändå att intervjustudien varit uttömmande och har gett oss ett 
datamaterial som möjliggjort en detaljrik och djup analys. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av den empirsiska studien. Resultatet struktureras efter 
de moment som karaktäriserar webbutveckling. Till sist sammanställs resultatet i en tabell. 

4.1 Respondenter 
Vi har intervjuat fem personer ur tre företag. Respondenterna, som hade olika befattningar 
inom sitt företag, presenteras nedan: 

• Respondent 1. Projektledare – Företag A 
• Respondent 2. Grafisk designer – Företag A 
• Respondent 3. Projektledare, Programmerare, Grafisk designer – Företag B 
• Respondent 4. Projektledare – Företag C 
• Respondent 5. Grafisk designer – Företag C 

4.2 Verksamhetsbeskrivning 
Vi har undersökt tre företag som alla är webbutvecklingsbyråer av den mindre storleken som 
ofta jobbar mot kunder som vill ha företagsrepresenterade webbplatser. Dessa projekt präglas 
av korta projekttider och snabba beslut. 

4.2.1 Företag A  

Detta är ett litet företag med fyra anställda som har jobbat inom branschen i flertalet år. Det är 
en projektledare som sköter all kundkontakt och externa beställningar, en designer med 
utbildning inom informatik och två programmerare som har ett förflutet i 
systemutvecklingsbranschen. De finns i en mindre stad och utvecklar främst 
informationspräglade webbplatser för företag. Vid intervjutillfället har de 14 projekt i rullning 
samtidigt och vanligtvis köper de externa tjänster som foto, copyright och skrivtjänster. 
Ungefär två gånger om året tar de in utvecklingskonsulter när det blir för mycket på en gång. 
Det händer också att de prioriterar kunder ibland, vilket baseras på kundens intresse men även 
pengarelaterade aspekter. 

4.2.2 Företag B  

Företag B har endast två anställda och utför mestadels projekt i samarbete med flera andra 
företag. I dessa samarbeten står de främst för programmering och konfigurering till leverans. 
Projektstorleken varierar också kraftigt. De har verkat inom branschen länge och har allt från 
privatpersoner till nationella storföretag som kunder. 

4.2.3 Företag C  

Denna webbyrå har 13 anställda varav tre projektledare, en art director, åtta programmerare 
och en övrig tjänst. De har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har två gånger blivit 
utsedda till Sveriges bästa webbyrå av ett väletablerat webbmagasin. Företaget är främst 
inriktat på själva programmeringen av webbplatser och köper därför in designtjänster vid 3/4 
av alla projekt. De tar sig an projekt i alla storlekar men riktar sig mer mot avancerade 
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webbsystem än mot grafiskt inriktade kampanjsidor. Vanligtvis har de igång 10-15 projekt 
samtidigt vilket är möjligt då de förhåller sig till olika faser hela tiden. Som regel har de minst 
ett projekt per programmerare. 

4.3 Resultatupplägg 
Vi har efter intervjuerna förenklat och tydliggjort de moment som projektet genomgår vilka 
står till grund för strukturen i resultatet samt analys och diskussion: 

• Projektstart och kravinsamling 
• Grafiskt designarbete 
• Programmering och konfigurering 
• Implementering och uppföljning 

4.4 Projektstart och kravinsamling 

Projektinitiering och marknadsföring  
För att initiera ett projekt behövs kontakt med en beställare, eller kund som är en mer använd 
benämning. Alla respondenter från de tre företagen uppger att kundkontakt oftast etableras 
genom att kunden tar kontakt med dem och inte tvärt om. Detta sker oftast på 
rekommendationer från gamla kunder. Respondent 1 tror att anledningen till detta är att de 
funnits i branschen länge och har många gamla kunder som varit nöjda, och innehar därför 
många referenser. Detta gäller även för respondent 5 som också menar att gamla kunders 
recensioner är mycket viktiga för nya kunder. Företag C säger sig ha fördelen att de två år i 
rad har utsetts till bästa mindre webbdesignbyrå av en stor affärstidning. Respondent 1 och 3 
uppger också att de jobbar mycket med sökmotoroptimering för att företagets webbplats ska 
hamna högt upp bland sökresultaten. Detta anser respondent 3 vara av stor vikt då han bara 
marknadsför sig på internet och för att nästan alla kunder tar kontakt via internet. När vi 
ställer frågan om hur företaget marknadsför sig själva får vi inget utarbetat svar, utan de flesta 
uppger att det inte lägger någon större vikt på det arbetet.  

”Vi är dåliga på att marknadsföra oss själva. Har inte behövt göra det heller för 
den delen.” – Respondent 4 

Respondent 5 från samma företag stärker detta påstående och säger att de inte behöver det, 
han menar att ”ryktet sprider sig”. De båda säger också att de ibland har så mycket att göra att 
de anser sig ha för många kunder. Dock anser respondent 5 att det egentligen är hård 
konkurrens inom branschen vilket gör att de vill ta sig an många arbeten för att visa sig aktiva 
på marknaden. Innan projektet startas vill respondent 1 alltid ha en dialog för att se om 
projektet är realiserbart eller inte. Om en förfrågan kommer via mail ser han alltid till att ta 
kontakt via telefon. Han uppger att det är mycket viktigt att ha en dialog innan något startas 
upp. 

Initierande möte 
Efter att kund tagit kontakt med webbyrån är första steget ett initierande möte där 
projektledaren träffar kunden och utarbetar krav för projektet. Respondent 4 uppger att det är 
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en stor fördel att få med sig så mycket material som möjlig till detta möte. Det som 
eftersträvas är att komma till en offert så snabbt som möjligt, uppger respondent 1. Vidare 
förklarar han att om en kund har en bra förståelse för internet och webbutveckling så ombeds 
de sammanställa en skriftlig kravspecifikation direkt, då kanske ett omfattande möte inte är 
nödvändigt. Även respondent 3 uppger att de vissa gånger inte har något initierande möte, 
vilket kan bero på att projektet inte är så omfattande. I dessa fall kan de flesta kraven etableras 
via mail och telefon. 

Under själva mötet gäller det att få en bra dialog och ställa rätt frågor, nämner respondent 1 
och förklarar också vikten av att projektledaren presenterar smarta idéer som är lätta för 
webbyrån att göra men som värderas högt av kunden. 

”Enkla lösningar ger mervärde för kunden” – Respondet 1 

Enligt respondent 2, som är med på vissa initierande möten, har kunden ofta har många idéer 
men hon anser att de inte ska behöva ha alla idéer. Enligt respondent 4 är det ofta svårt för 
kunden att förklara sina idéer, vilket är något som respondent 3 och 5 instämmer med. Enligt 
respondent 5 är det också först vid det initierande mötet som kundens kompetens inom 
området synliggörs och han menar att dessa möten kan se väldigt olika ut beroende på 
kundens kompetens. Om kunden har en otillräcklig kompetens inom området gäller det enligt 
respondent 1 att ställa rätt frågor för att kunna komma till en offert. För respondent 4 som 
tidigare jobbat inom större traditionella systemutvecklingsprojekt är det skillnad på de projekt 
och de han jobbar med nu. 

”Man staplar inte ut krav direkt vid det initierande mötet. Om jag ännu en gång 
tar upp mina tidigare arbetslivserfarenheter från större projekt så kunde man 
mycket väl skriva enorma kravdokument, där man verkligen beskriver krav för hur 
systemet ska fungera. Med våra projekt idag så pratas det ju mer om features än 
krav” – Respondet 4 

Respondent 1 förklarar också att kravspecifikationer inte är så invecklade. Ofta handlar det 
om en enklare presentationswebb som har nyheter och standardiserade informationssidor. 

Problem vid kravinsamlingen 
Överlag så tycker samtliga respondenter att det inte brukar uppstå några problem vid 
kravinsamlingen. I det flesta projekt går det mesta smidigt, och det är oftast småsaker som de 
behöver diskutera. Det som oftast brukar dyka upp är enligt respondent 1, 3 och 5 att kunden 
har orealistiska idéer. Det kan vara idéer som att bygga ett nytt ”Blocket.se” eller en portal 
som söker efter Lunchrestauranger eller krogar runtom i Sverige.  

Respondent 5 menar att vissa kunder vill ha funktioner som är ”helt galna”. Han säger att det 
visserligen inte behöver vara något problem att klara av det, men kunden har ingen 
uppfattning om hur ofantligt många timmar det skulle kräva. Dessa krav är oftast inte hållbara 
sett till deras budget. Kunder inser inte den ekonomiska biten bakom att lägga till en funktion 
som ska efterlikna exempelvis Myspace; en webbplats som utvecklats för flera miljoner. Detta 
är enligt respondent 3 inga projekt som håller i längden. 
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”För att, det ska ju ändå vara ett långsiktigt projekt tycker jag då, så att vi kan se 
att vi kan tjäna mer på det i framtiden, att man kan bygga på mer funktioner och 
så” – Respondent 3 

Enligt respondent 1 kan kunden ibland tycka något är självklart, men som i själva verket är 
invecklat. Detta är ett vanlig förekommande fenomen enligt samtliga respondenter men 
behöver visserligen inte vara ett problem.  

”Ibland kan kunden nämna en avancerad funktion så lägger man till en knapp 
och så fattar kunden inte att det kan kosta 20,000. De inser inte vad som ligger 
bakom.” – Respondent 1 

Det som är viktigt i detta skede är att Projektledaren får igång en diskussion för att skapa en 
förståelse hos kunden. Om kunden har orealistiska visioner gäller det enligt respondent 5 att 
styra in kunden på något annat liknande så att visionen behålls men att det görs på ett annat 
sätt. Respondent 3 lyfter fram vikten av att vägleda kunden från allra första början och se till 
att de förstår hur saker och ting fungerar. Han menar också att det ibland kan vara svårt att 
förklara för kunden om denne inte har någon förståelse för datorer överhuvudtaget. Kunden 
får då lita på att webbyrån gör sitt jobb. 

”Vi gör det vi är bra på, och kunden gör det de är bra på” – Respondent 3 

Om kunden har funktioner som rentav är dåliga gäller enligt respondent 1, 3 och 4 att som 
projektledare gå in och diskutera fram en lösning. Vill kunden bestämt ha en viss funktion är 
det dock alltid det som gäller. Enligt respondent 3 får kunden alltid som den vill i slutändan. 
Respondent 5 nämner också detta och tillägger att kunden då får räkna med att betala extra för 
jobbet. 

När krav fastställts påstår respondent 2 att det inte tar lång tid för företaget att lämna offert till 
kund. Dock är det väldigt vanligt att kunden dröjer länge innan ett beslut är taget. 

4.5 Grafiskt designarbete 
Efter att uppstartsmötet med kravinsamling lett till en offert går projektet vidare till den 
grafiska designen vilket gäller samtliga företag. I företag A uppger respondent 2 arbetet 
diskuteras med projektledaren inför varje designmoment. Har hon inte varit med på 
kravinsamlingen är det viktigt för henne att noggrant gå igenom offerten och i vissa fall ta 
kontakt med kunden om något är oklart, men detta görs inte ofta. Hon uppger att hon är med 
ute hos kunden i ungefär vart femte projekt vilket hon inte tycker är tillräckligt. 

"Jag tycker det är bra eller bättre om jag är med från allra första början då jag 
får en bättre helhetssyn på projektet. Men det är inte så vanligt att jag är det pga. 
att det tar mycket tid." - Respondent 2 

I företag B och C kan de ibland ha samarbete med en reklambyrå som har hand om 
kravinsamling och grafisk design. Om detta är fallet är respondent 3 enbart med och 
diskuterar funktioner och kommer endast med små invändningar på design. Även respondent 
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4 och 5 berättar att en stor del av deras projekt startas av en extern reklambyrå. Om företaget 
har hand om hela projektprocessen är det deras designer, respondent 5, som tar över efter 
kravinsamlingen. Han får underlag från projektledare och intervjuar därefter kunden och 
diskuterar designlösningar.  

För samtliga företag går designarbetet ut på att göra en skiss som ska illustrera webbplatsens 
utseende. Prototypen innehåller oftast bara en startsida och i vissa fall underliggande unika 
sidor. Respondent 1 uppger att designprocessen oftast inte är så invecklad. 

”Om det är en liten kravspecifikation är det ofta en presentationssida och då är 
det designförslag som gäller och det fixar grafikern. Det är hur det ser ut som 
gäller. Det ska vara snyggt prydligt och fungera.” – Respondent 1 

Enligt respondent 3 underlättar denna sorts prototyp kundens förmåga att se möjligheter och 
brister.  

Val av struktur, navigation och design 
Innan den grafiska designern gör ett förslag behöver information samlas in. Enligt respondent 
2 är det viktigt att samla så mycket information om kunden som möjligt. Vidare förklarar hon 
att mycket av designens element finns att hämta från kravinsamlingen, men som designer är 
det viktigt att undersöka fler områden. Det kan göras genom att titta igenom andra 
webbplatser inom samma bransch och konkurrenters sidor. Även respondent 1, 3 och 5 gör 
detta och låter även kunden peka ut andra sidor de tycker ligger i linje med vad de är ute efter. 
Respondent 1 menar att det är viktigt att hitta en röd tråd för varje företag vilket han uppger är 
ett effektivt sätt att hamna rätt hos kunden. Främsta källan till designen uppger samtliga 
respondenter vara kundens grafiska profil, om en sådan finns. 

När vi tar diskuterar navigations- och strukturval är intrycket att många går på gamla 
erfarenheter och känsla, respondenterna 2, 3 och 5 som samtliga jobbar med designdelen 
uppger att erfarenheten spelar stor roll när detta ska bestämmas. Respondent 3 uttrycker sig på 
följande vis: 

”Man kan ju tänka på sig själv när man är ute och surfar runt på nätet, man 
tycker ju om en viss struktur på menyer och hur man vill hitta saker och ting. Sen 
kanske det är lite erfarenhet också, kanske vad som funkar och vad som inte 
fungerar” – Respondent 3 

Enligt respondent 2 avgör navigationen till viss del hur designen kan komma att se ut, samma 
sak gäller med struktur då dessa element enligt respondenten ”går hand i hand”. Vidare så 
förklarar respondent 2 att menystrukturen exempelvis kan bero på om webbplatsen ska ha 
toppbild eller inte, projektets helhet, eller mängden grafik. Enligt respondenten är exemplet 
menyalternativ också beroende på trender inom webben. I slutändan menar dock både 
respondent 2 och 3 att det är kundens behov och val som gäller. Respondent 3 uppger att han 
sällan diskuterar dessa aspekter med kunden vilket gör att han inte lägger allt för mycket 
energi på den delen. 
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Kundens feedback på design 
När den grafiska designern tagit fram ett första förslag gällande designen skickas det till 
kunden som får tycka till. Respondent 2 anser att det kan ta olika lång tid att plocka fram ett 
första designförslag, ibland tar det ett par dagar och ibland kan det ta en timme. För 
respondent 5 brukar det normal ta 20-30 timmar att göra färdigt designen, beroende på hur 
mycket undersidor som ska presenteras. 

”Ibland kan det vara lättare att ta fram designförlag om man varit ute hos 
kunden, skönt att prata med kunden, ju mer material desto bättre” – Respondent 2 

Vidare förklarar respondent 2 att kunden lägger mycket tid på designen vilket kan vara 
detaljer så som bakgrundsfärg, men även helhetsbilden. Respondent 2, 4 och 5 menar att 
kunden kommer igång med förslag först när den första skissen presenteras. De menar att 
kunden triggas först när de får se någonting konkret. Ofta är kunden dock väldigt osäker när 
det gäller design uppger respondent 4, som menar att kunden gärna vill ha många alternativ 
att välja mellan, att de vill ”mixtra” med designen mycket. Detta gör att det är väldigt lätt att 
fastna i designdiskussionen istället för att börja bygga webbplatsen. 

"Om det är en allmän presentationssajt så får kunden bara gilla läget" - 
Respondent 1 

Enligt respondent 5 skickas designen normalt fram och tillbaka tre gånger, vilket brukar vara 
standard i deras offerter. Ibland kan det dock vara småsaker som ändras, men generellt är det 
tre större iterationer som räknas in. För respondent 2 är det mer flexibelt, där handlar det om 
att kunden helt enkelt ska bli nöjd. Samtliga respondenter menar att kunden alltid får som 
denne vill i slutändan. 

”Gillar inte kunden förslag så får jag göra om. Har haft en kund där jag gjorde 15 
designförslag” – Respondent 2 

Ibland kan det hända att kunden har krav som inte är optimala för webbplatsen syfte, och 
respondent 2 förklarar då att det är viktigt att lyssna på vad kunden har att säga men att ett 
annat förslag kan föreslås. 

”Jag gör ett designförslag enligt kundens önskningar, men kan samtidigt komma 
med ett förslag på vad jag själv tycker hade vart snyggare” - Respondent 2 

Detta instämmer respondent 4 med som tycker det är viktigt att diskutera med kunden. 

”Det är ju viktigt att det känns bra för dem, samtidigt så måste man ju ibland 
säga åt dem att ’tro mig, jag vet att det här är det bästa sättet’” – Respondent 4 

I respondent 5:s fall anses det inte direkt vara problematiskt med kundens nya förslag, istället 
är det långa väntetider på att kunden ska återkomma med beslut som är jobbigt. Enligt 
respondent 4 är problemet att många kan vilja ha en åsikt, att det ibland kan vara kommittéer 
som tillsammans ska komma fram till ett förslag. På större företag kan det vara VD, 
marknadschef och ibland en delegerad grupp om fem personer som ska tycka till. Det 
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jobbigaste i dessa situationer kan vara att alla ska få tycka till men att de ändå inte får 
bestämma i slutändan då en högre instans ändå tar beslutet. Det absolut smidigaste är om det 
bara är en kontaktperson. Dock nämner respondent 5 att vissa ändå kan vara sega med respons 
då de kanske ska iväg på affärsresa i två veckor. Detta är något som respondent 4 anser 
företaget måste räkna med och förklarar vidare att vissa kunder väljer denna typ av mindre 
webbyrå för att ha större frihet och flexibilitet. I hälften av fallen händer det dock att kunden 
sätter krav på att projektet ska genomföras hastigt vilket gör att företaget i sin tur kan sätta 
krav på kunden. 

”Om man känner att de är otåliga är det viktigt att de återkommer snabbt också.” 
– Respondent 1 

Respondent 5 föredrar att kunden kommer med respons så snabbt som möjligt vilket betyder 
att respondenten kan fokusera på ett projekt tills det är klart, istället för att hoppa mellan 
olika. Ibland kan det välla in jobb som gör att det blir ett överflöd av jobb och om detta sker 
menar respondent 5 att han helt enkelt får ta en sak i taget och göra en prioritetslista. I 
respondent 2:s fall händer det sällan att det blir för mycket att göra, men om det händer lejer 
de ut arbetet till en konsult. Detta gäller även för respondent 3 som ofta har kontakt med 
externa reklam- och webbyråer. 

Ibland kan det vara svårt att veta exakt när designen känns klar. Respondent 5 menar att 
designen är klar när kunden börjar diskutera innehåll och alltför detaljerade småsaker, vilket 
blir en bekräftelse på att designen fungerar. 

4.6 Programmering och konfigurering 
När den grafiska designen är färdigställd skickas projektet vidare till programmerarna, som 
konverterar designen till en fungerande webbplats. I företag B och C:s fall kan det ofta hända 
att detta är skedet då de först kommer i kontakt med projektet, som har initierats av en extern 
reklambyrå. När företaget själva håller i hela projektet kan programmeraren ibland vara med 
på projektstartsmötena vilket gör att denne får ett bättre tidsperspektiv på processen. Enligt 
respondent 1 kan momentets tidslängd variera beroende på mängden unika sidor som ska 
kodas. 

Problem med samarbetet inom projektet 
Vi ställde frågan om det kan uppstå problem i kommunikationen mellan designer och 
programmerare när en webbplats ska byggas och realiseras. För respondent 1 och 2 brukar det 
inte vara några problem. Den största anledningen till detta är enligt respondent 2 att hon 
tidigare jobbat med alla delar i en utvecklingsprocess vilket gör att hon har en god förståelse 
för hur programmeringsarbetet fungerar. Det som kan ställa till problem är vissa grafiska 
element som skuggningar och toningar vilket gör programmeringen lite mer invecklad. Enligt 
respondent 1 ser företaget alltid till att förslagen i designfasen godkänns av programmeraren 
innan de lämnas till kund, för att säkerställa att funktionerna är realiserbara. 

För respondent 5 är det heller inga större problem då projektet förs helt inom det egna 
företaget, han anser att han har bra förståelse för programmering vilket förhindrar 
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komplikationer. Den del där flest problem uppstår är när företagen ska samarbeta med en 
extern reklambyrå. Där är det, enligt respondent 4, vanligt att de inte är väl insatta i webb och 
saknar viss förståelse för vissa delar gällande webbdesign. Respondent 3 förklarar att 
menyuppbyggnad ibland kan vara orealistiskt uppbyggd men att det inte är några jättestora 
problem. Fortsättningsvis förklarar han att det kan fattas mycket funktionella saker när 
reklambyrån fokuserat för mycket på designen. Respondent 5 uppger också att reklambyråer 
har förmåga att fokusera för mycket på små pixlar, vilket blir problematiskt om webbyrån ska 
göra sidan dynamisk. 

"Reklambyrån är oftast inte så bra på användarvänlighet, de kan lägga in menyer 
konstigt, och tänker inte dynamiskt. De designar broschyrer ofta som är platta 
och statiska liksom. Sidan måste ju kunna växa upp och ner beroende på innehåll. 
Det har de ingen koll på alls. Detta händer väldigt ofta. Kan sluta med att de vill 
lägga in fyra scrollar på en sida.” – Respondent 5 

Respondent 4 förklarar också tydligt att reklambyråer ofta gör broschyrliknande sidor som 
inte är anpassade för webben. Sedan händer det ofta att reklambyrån gör för många typsidor 
för kunden vilket gör att sidan lätt kan bli väldigt inkonsekvent i sin design. Dessa 
missförstånd sker när de inte tar del av kravinsamlingen. 

"Om man har otur har man kommit in väldigt sent i diskussion och kunden och 
reklambyrån är överens och då får man ju försöka göra så mycket man kan helt 
enkelt. Kommer man inte tidigare så försöker vi väl då ofta ta en aktiv del och ge 
råd både till kunden och reklambyrån så att alla lär sig någonting.” – Respondent 
4 

Respondent 4 uppger att samarbetet med reklambyråer sker relativt ofta och att de i en 
tredjedel av fallen inte är med under kravinsamlingen, konsekvensen av detta är att det 
uppstår mycket problem i senare skeden. Både respondent 3 och 5 förklarar att vid dessa 
situationer får de själva rätta till det som inte fungerar, dvs. att de anpassar designen för att 
den ska kunna lämnas vidare till programmerarna. 

Att inte samarbeta med andra aktörer i stor utsträckning anser respondent 1 vara bra. Deras 
företag har fyra anställda som har jobbat tillsammans länge och är väl insatta i varandras 
arbete. Tidigare var de ännu mer integrerade men har nu börjat jobba mer individuellt för att 
göra det mer effektivt. Detta anser han inte vara något negativ då det visat sig fungera. 
Respondent 3 uppger att han inte brukar lägga sig i designarbetet som en annan reklambyrå 
gör utan korrigerar bara smått om det är större fel. Respondent 4 menar att en helhetsbild är 
viktig och att det är speciellt viktigt för projektledaren och den grafiska designern att ha det, 
ibland också ansvarig programmerare. 

Test mot kund 
För att se till att det inte uppstår några missförstånd är det viktigt att låta projektet stämmas av 
mot kund under utvecklingens gång. I respondent 3:s fall sker avstämning kontinuerligt. Så 
fort en funktion är färdigt går han igenom den med kunden och menar att det är viktigt då 
kunden ibland har missförstått det hela. Han anser att det är bra för att säkerställa att arbete 
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inte går till spillo. I respondent 4 och 5:s fall lägger de likt respondent 2 upp webbplatsen på 
Internet och låter kunden tidigt i processen testa webbplatsen med noga anvisningar om att 
inte ta hänsyn till små skönhetsfel. Respondent 4 tycker att de får bättre och tydligare 
feedback vid detta moment än när designen fastställs: 

”Även om en kund gillar en design har de lättare att uttrycka mer specifikt vad de 
tycker när de kan klicka runt.” – Respondent 4 

Enligt respondent 1 testas inte webbplatsen i samma grad som de andra företagen. Om det 
också är en mindre webbplats som mest är till för presentation görs ingen testning alls, då får 
kunden ”gilla läget”. Detta instämmer respondent 2 med och menar att det finns olika 
paketlösningar som skiljer sig ekonomiskt, och arbetet anpassas därefter. Det viktigaste enligt 
respondent 1 är att behandla frågor under projektets gång och ha en tydlig dialog med kunden. 

4.7 Implementering och uppföljning 
När programmeraren eller programmerarna konverterat designen till en fungerande webbplats 
introduceras den för kunden. Samtliga företag har då en kort utbildning i hur webbplatsen 
fungerar och hur den uppdateras. Respondent 1 uppger att utbildningen antingen sker på plats 
hos kunden eller i byråns lokaler. Utbildningen brukar då ta en till två timmar. Han menar att 
det inte krävs mer eftersom det enbart brukar vara en eller två personer som sköter 
webbplatsen. Detta uppger också respondent 4 som dock brukar ta utbildningen över en halv 
dag. Respondent 3 uppger att mindre sidor brukar kunna hanteras utan instruktioner, men är 
det en större sida krävs en genomgång som brukar skötas över telefon. 

I samband med utbildningen händer det enligt respondent 1 att kunden kommer med feedback 
på webbyråns egenutvecklade publiceringsverktyg. Denna feedback skrivs ner på en lista som 
ligger till grund för vidareutveckling av publiceringsverktyget. 

Kundens respons på webbplatsen 
Som majoriteten av respondenterna tidigare nämnt är det när kunden först ser hur webbplatsen 
ser ut som denne kan ge respons. Enligt respondent 1 är det oftast inga problem när systemet 
är färdigt, det gäller att tidigt förklara vad som ska realiseras, och göra det tydligt, men 
förklarar att det alltid kan vara lite småsaker. Respondent 2 menar att efterjusteringar får göras 
lite då och då, oftast är det saker kunden inte har sett på skissnivå, då skisser inte görs för alla 
sidor. Ibland kan det enligt respondent 2 också hända att kunden har missförstått skissen. För 
att minimera efterjusteringar anser hon att fler skisser kanske skulle lösa problemet, men att 
det mest är en fråga om tidsåtgången. Enligt respondent 3 händer det ofta att kunden vill ändra 
saker när allting redan är färdigt. Ibland kan konsekvensen av detta vara att en stor del av 
datastrukturen får byggas om vilket oftast händer då en extern reklambyrå hanterat 
kravprocessen. Det blir, enligt honom, arbete som då ligger utanför offerten. Respondent 5 
uppger att det ofta kommer efterbeställningar när kunden börjat använda webbplatsen. 

”När de ser hur sajten är byggd och vad som händer, amen du vet. Då förstår de 
ju helt plötsligt vilken potential som finns” – Respondent 5 
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"Om kunden säger att de inte gillar något men har godkänt det tidigare så tar vi 
en diskussion för att se hur mycket jobb det är. Är det mycket jobb så tar vi extra 
betalt. Kan ju vara sånt som man ser när sajten är helt färdig. Kan ju också vara 
saker som man inte kunnat förutse innan." - Respondent 2 

Oftast är det småsaker från den statiska designskissen som kunden har missuppfattat, förklarar 
respondent 5. Respondent 2 berättade att kunden nästan alltid är nöjd med designen då 
webbplatsen, enligt byrån, är klar eftersom de tillsammans har jobbat fram den. Det som 
kunden mest har synpunkter på är publiceringsverktyget. Respondent 4 säger att kunden 
nästan alltid kommer med småinvändningar, antingen under utbildningen eller när de lägger 
in innehåll. Han ser det dock inte som ett problem utan ser det som en naturlig del av 
processen. När kunden kommer med invändningar vid denna fas handlar det nästan uteslutet 
om funktioner. Däremot anser respondent 5 att extrabeställningarna är vanligt förekommande. 
Han menar att kunden ser så mycket möjligheter när systemet är klart. Då är det enligt honom 
viktigt att klargöra vad som ingått i grundofferten och sen diskutera det som kan falla utanför 
ramarna. 

Uppföljning av projekt 
När vi frågar om de följer upp projektet för att se hur kunderna fungerar med systemet så 
säger de flesta att de inte har någon planerad ordentlig uppföljning. Enligt respondent 2 har de 
enbart viss telefonkontakt med vissa kunder, men förklarar att det kan göras bättre. 
Respondent 4 och 5 tycker detsamma men anser att det är tidsbristen som är den största 
anledningen till denna avsaknad av uppföljning. Respondent 3 är den enda som anser sig ha 
god kontakt med kunden, visserligen inte enligt en detaljerad uppföljning, men en kontakt 
som gynnar samarbetet och vidareutveckling. 

Dokumentation, insamling av erfarenheter 
Enligt respondent 1, 3 och 4 sker det ingen specifik dokumentering av projektet, däremot 
återanvänds programmeringskod till funktioner och dylikt. Respondent 5, som är designer, 
samlar endast erfarenheter i form av grafiskt material från alla tidigare projekt. Dessa sparas i 
mappar som han kan nå när han behöver återanvända vissa saker. Respondent 4 berättar att 
mycket erfarenheter inom programmering delas genom ett intranät företaget använder sig av. I 
respondent 1, 2:s fall delas erfarenheterna kring fikabordet, vilket är möjligt eftersom de är så 
små. 

4.8 Generellt 
Vissa aspekter av de projekt som utförs av företagen kan inte kopplas till ett specifikt 
utvecklingsmoment utan påverkar arbetssituationen som helhet. Dessa aspekter tas upp under 
denna rubrik. 

Sjukfrånvaro 
Respondent 4 påpekar att det inte bara är fördelar med att jobba i ett litet företag. Han 
förklarar i enlighet med respondent 2 att det är svårt att täcka upp för anställda som blir sjuka. 
Samtidigt hävdar han att det sällan är ett problem om det inte rör sig om långvarig frånvaro. 
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Respondent 2 berättar att de tar in konsulter som sköter text, copy, illustrationer och foto om 
det skulle behövas. 

Flera projekt samtidigt 
Samtliga företag uppger att de arbetar med flera projekt parallellt. Det rör sig om mellan 10-
15 samtidiga projekt för de olika företagen. Enligt respondent 5 varierar arbetsmängden 
mycket. Ibland kommer det in flera jobb samtidigt medan han under andra perioder sitter 
sysslolös. 

"Så sen naturligtvis så ringer alla samtidigt då. Så att helt plötsligt så sitter man 
ju där, du vet, fem grejer samtidigt." - Respondent 5 

Respondent 2 förklarar att det finns nackdelar med flera samtidiga projekt. Speciellt då hon 
hoppar mellan olika projekt, vilket i slutändan leder till förlorad tid. 

"Nackdelen är att det ibland bli rörigt när man hoppar från projekt till projekt. 
Det är lätt att man tappar fokus och när man går tillbaka till projektet blir det en 
”startsträcka”, vilket gör att vi förlorar tid." - Respondent 2 

När det rör sig om mer omfattande designkoncept, som kräver kreativitet, menar respondent 5 
att han måste ta en sak i taget. Han hävdar bestämt att det inte går på något annat sätt. Han 
åsidosätter då ett par dagar för varje uppgift, skapar en prioritetslista och löser uppgifterna i 
tur och ordning. Vidare berättar han att små uppgifter, så som att lägga till bilder, inte skapar 
några bekymmer. Enligt respondent 2 kan parallella projekt även ha fördelar. Hon nämner att 
företagets resurser på så vis utnyttjas maximalt. Dessutom tycker hon att det gör arbetet mer 
omväxlande, men poängterar återigen att det är lätt att hon tappar fokus. 

Respondent 4 nämner att det är svårt att få igång ett samarbete när alla jobbar med olika 
saker. Han hävdar att det alltid är stressigt på något ställe, vilket gör att projektledare och 
chefer alltid har fullt upp. Samtidigt berättar han, precis som respondent 2, att det positiva 
med flera parallella projekt är att det alltid händer något i företaget. 

4.9 Sammanfattning 
Nedan presenteras en tabell som skall ge en översikt av det empiriska resultatet. 

Tabell 4:1 Sammanfattning av problem hos webbyråerna 

Kravinsamling 

Kunden har svårt att förklara vad de egentligen vill 
ha  

(Respondent 3, 4 och 5) 

Många beslutstagare drar ut på tiden  (Respondent 4) 
 

Kund har orealistiska idéer  (Respondent 1, 3 och 5) 
Kunden har svårt att förstå omfattningen  (Respondent 5) 

Design 

Kunden kommer med idéer först när de får se (Samtliga) 
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någonting konkret 
Kund har svårt att bestämma design. Lätt att fastna 
i skisstadiet  

(Respondent 4) 

Lång responstid på kund  (Respondent 2 och 5) 
Många projekt igång parallellt kan vara negativt  (Respondent 2 och 5) 

Programmering och konfigurering 

Designerns kan ibland leverera grafiska objekt som 
komplicerar programmeringen  

(Respondent 1) 

Externa designerns (ej webb) har ofta ohållbara 
funktions och navigationslösningar  

(Respondent 3) 

Externa designerns (ej webb) fokuserar för mycket 
på grafiska objekt vilket kan försvåra arbetet ed att 
göra webbsidan dynamisk  

(Respondent 5) 

Externa designerns (ej webb) är inkonsekventa i 
sin design  

(Respondent 4)  

Om kravprocessen sköts av externt företag är 
risken för problem senare i projektet större  

(Respondent 4) 

Implementering och uppföljning 

Kund kommer med större ändringar efteråt  (Respondent 3) 
Kund har missförstått skissen  (Respondent 2) 
Saknar tid till att följa upp projekt  (Respondent 4 och 5) 

Generellt 

Många projekt igång samtidigt gör det rörigt (Respondent 2) 
I små företag är det svårt att ersätta någon som är 
sjuk 

(Respondent 4) 

Mängden arbete kan variera kraftig eftersom 
kunden dröjer med beslut 

(Respondent 5) 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel ställs det empiriska resultatet mot litteraturstudiens utfall. Kapitlet delas upp 
efter de utvecklingsmoment som också använts i resultatet. Under varje moment analyseras 
det empiriska resultatet mot teorin för att identifiera ett mönster, som också diskuteras. 
Kapitlet avslutas med en tabell som sammanfattar analysen. Tabellen åskådliggör mönstret 
mellan de empiriskt identifierade problemen och de som påträffades under litteraturstudien. 

5.1 Kravinsamling 
Som tidigare nämnts är målet med momentet för kravinsamlingen att få en förståelse för 
kundens situation, projektets kontext och förståelse för hur systemet ska fungera (Escalona & 
Koch, 2004). Om detta inte görs ordentligt finns det stor risk att projektet stagnerar i 
kommande processer i form av att processerna får omarbetas för att det inte motsvarar de 
egentliga kraven (Lowe, 2003). Kravprocessen är onekligen en viktig del och vi har i vår 
undersökning identifierat flera saker i processen som kan vara betydande för projektet i 
helhet. 

Det första och mest karaktäristiska problemet för kravinsamlingen var enligt merparten av 
respondenterna att kunden sällan vet vad de vill ha, har svårt att tydliggöra sina krav och 
ibland inte ser sina behov. Detta kan vi se stämmer överrens med Lowes (2003) teorier. 
Vidare visade det sig att merparten av respondenterna upplevde att kunden också kan ha 
orealistiska krav. Detta överensstämmer med Sommerville (2007) som förklarar att kunden 
ofta har orealistiska krav i relation till projektets deadline och budget. Respondent 5 redogör 
för ett liknande problem, som grundar sig på kundens svårighet att förstå omfattningen av det 
arbete som kan krävas för att skapa en viss funktion. 

Dessa faktorer påverkar kundens förmåga att kommunicera med utvecklaren. En anledning till 
att detta problem faktiskt existerar vill vi härleda till Sommervilles (2007) teorier och att kund 
och utvecklare talar olika språk. Detta baseras på att de olika parterna redogör i termer som är 
relaterade till deras arbetsområde vilket försvårar förståelsen. Vi har också fått konstaterat att 
krav är mer otydliga och övergripande inom webbutveckling, jämfört med det väletablerade 
systemutvecklingsområdet (Avison & Fitzgerald, 2002; Lowe, 2003; Lowe & Eklund, 2002). 
Trots denna problematik har vi sett hur de olika företagen försöker kringgå problemet. 
Respondent 1 förklarar att det är viktigt att alltid ha en tydlig dialog med kunden. Han 
förklarar också vikten av att identifiera kundens kompetens tidigt vilket utgör en grund för 
tillvägagångssättet vid kravinsamlingen vilket respondent 3 också instämmer med. 
Respondent 5:s lösning på orealistiska krav är att styra in kunden på något liknande men som 
är mer realistiskt sett till projektet. 

En annan faktor respondent 5 tar upp, som kan vålla liknande problem, är situationer då kund 
utgörs av flera intressenter. Detta tar också Sommerville (2007) upp, som anser att detta 
komplicerar fastställandet av krav. Respondent 5 förklarar att detta kan vara tidsödande och 
att det smidigaste är om det bara finns en kontaktperson.  
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Respondent 4 som tidigare jobbat inom systemutvecklingsbranschen uppger att det är en 
skillnad på krav i webbutveckling som enligt honom handlar mer om "feautures" än krav. Vi 
förstår det som att han inte tycker kravinsamlingen är lika nämnvärd som den inom 
systemutveckling. Vi tolkar det därför som att han ser krav främst som funktionella krav, hur 
systemet ska fungera. Enligt litteraturen är webbutvecklingens krav mer på det grafiska 
gränssnittet (Avison & Fitzgerald, 2002; Jeary et al., 2009; Murugesan et al., 2001; Kautz et 
al., 2007). Vi kan tycka att denna skillnad är tydlig men vi anser att "features" fortfarande 
handlar om krav kunden har på det tänkta systemet, det är bara en annan form av krav.  

Sammantaget ser inte företagens kravinsamlingsprocess ut att vara speciellt invecklad. Det är 
främst ett möte där övergripande önskemål gås igenom som senare ska leda till en offert. I 
vissa fall händer det även att denna process minimeras totalt, vilket betyder att specifikationer 
och offert sköts över mail eller telefon. Vi tror att detta främst beror på tidspressen, som i sin 
tur är relaterad till budget som kan ha olika proportioner. Därför skulle situationen kunna 
beskrivas som balans mellan kvalitet och budget. 

5.2 Design 
Vi har funnit att samtliga intervjuade företag lägger stor vikt på framtagningen av 
designförslag, som sedan står till grund för fortskridandet av projektet. Enligt Lowe och 
Eklund (2002) är det svårt att se en gräns mellan kravinsamling och designprocessen inom 
webbprojekt och förklarar att krav till stor del uppdagas i samband med designprocessen 
vilket vi också sett hos företagen. Detta menar vi kan bero på att webbutveckling lägger stort 
fokus på gränssnitt och design vilket flera författare tagit upp (Avison & Fitzgerald, 2002; 
Jeary et al., 2009; Murugesan et al., 2001; Kautz et al., 2007; Lowe 2003). Detta bekräftas 
ytterligare med att de intervjuade företagen anser att kunden börjar få idéer först när de får ett 
första utkast på design, att de triggas av att se någonting konkret. Kravinsamlingen fortsätter 
alltså i samband med designprocessen. 

Vi fann också att företagen sällan hade designern med vid uppstartsmötet där kraven samlas 
in. Respondent 2 brukar exempelvis bara delta vid var femte uppstartsmöte. Hon förklarar att 
hon får en bättre helhetssyn över projektet de gånger hon är med från start. Detta borde 
rimligen betyda att designern då har en tydligare bild över kundens krav och således har 
förutsättningarna att utveckla en design som är närmare kundens målbild.  

Ett problem vi identifierat är kundens osäkerhet med designen vilket även nämns av Lowe 
(2003). Även om de får idéer och kommer med förslag när de får se något konkret finns enligt 
respondent 4 ändå en osäkerhet kvar. I respondent 5:s fall brukar det oftast handla om 3 större 
iterationer medan respondent 2 uppger att en design måste omarbetas tills kunden är nöjd. I 
vissa fall har detta krävts upp till 15 iterationer av en design. Vidare förklarade hon att kunden 
främst lägger tid på saker som bakgrundsfärg, oväsentliga detaljer och webbplatsens utseende 
ur ett helhetsperspektiv. Detta är något Preece et al. (2002) och Rettig (1994) tar upp, då de 
skriver att kunden ofta tenderar till att kommentera ytliga saker som bakgrundsfärg, typsnitt 
och knappstorlekar, vilket inte är relevant för grunduppbyggnaden. Vi tolkar detta velande 
hos kund utifrån att designen som presenteras inte stämmer överrens med deras målbild. 
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Det intressanta är att företagen, utifrån kravinsamlingen och den egna designundersökningen, 
tenderar till att endast ta fram ett designförslag som de skickar till kunden. Detta motsätter 
sig Preece et al. (2002) som anser att det är viktigt att tidigt i processen utforska flera 
alternativa designer och idéer, vilket ska uppmuntra till utforskning och förändring. Även 
respondent 4 berättade att kunden gärna vill ha många designalternativ att välja mellan, så de 
kan mixtra med webbplatsen och idéer till den. Därför är det rimligt att avsaknaden av flera 
designförslag kan ligga till grund för senare problem. Vidare har vi sett att det första 
designförslaget företagen tar fram är tänkt att simulera den tänkta slutdesignen, vilket enligt 
Kussamaul och Jack (2006) samt Preece et al. (2002) gör det till en hifi-prototyp. Eftersom en 
hifi-prototyp tar lång tid att utveckla blir det besvärligt om det sedan visar sig att den måste 
omarbetas (Rettig, 1994). Därför kan det vara oklokt att enbart ta fram hifi-protyper. Avison 
och Fitzgerald (2002) tar upp ett relaterat problem till detta vilket är att utvecklare inom webb 
ofta börjar med det konkreta innan kraven är fastställda. Anledningen är att många 
webbutvecklare inte kommer från systemutvecklingsbranschen där faser och 
utvecklingsmodeller är väl kända vilket leder till att strukturen på projektet inte är 
ordentligt fastställd. Detta är troligtvis inte ett direkt problem bland företagen i vår 
undersökning, men eftersom företagens designers jobbar fram en ordentlig prototyp innan alla 
krav hos kunden är fastställda ser vi en likhet vilket kan påverka senare stadier. 

Rettig (1994) skriver om många negativa aspekter vid användning av hifi-prototyper och han 
tar upp problemet att utvecklare ogärna kommer med drastiska förändringsförslag till 
varandra för en prototyp som skapats med en så stor omsorg. De vill alltså inte ändra för 
mycket på saker någon kollega producerat som är så välarbetat. Därför är det sannolikt att 
kunden kan känna likadant då de får se en hifi-prototyp vilket kan yttra sig i att kunden inte 
vill göra för drastiska ändringar i struktur och layout, utan kommenterar då ytliga saker som 
bakgrundsfärg. Detta har vi konstaterat i vår undersökning vilket tyder på att problemet finns. 

Utifrån ovanstående problem och situationer ser vi att det finns många saker som kan påverka 
resultatet av prototypingprocessen. Vi har sett att företagen enbart arbetar fram ett välarbetat 
förslag, som i princip är färdigt att konverteras till en slutlig webbplats. Utifrån litteraturen 
har vi sett att detta kan vara problematiskt eftersom det är tidskrävande att iterera. Just 
iteration anser Rettig (1994) vara ytterst viktigt när prototyper ska leda till en slutdesign, 
enligt honom blir produkten bättre ju fler iterationer som görs. Anledningen till att situationen 
ser ut som den gör tror vi främst är tidspressen som vi tydligt identifierade hos företagen, 
vilket backas upp av Murugesan et al. (2001) som påstår att tidspressen gör det komplicerat 
att testa mot kund. Denna tidspress tas även upp av flertalet författare (Avison & Fitzgerald 
2002; Escolana & Koch, 2004; Jeary et al., 2009; Lowe, 2003; Lowe & Eklund, 2002; 
Overmyer, 2000; Sheikh & Tarawneh, 2007). Men även om tidspressen finns så kan det vara 
så att alternativa tillvägagångssätt skulle rendera samma arbetstid i slutändan. 

Vi har även undersökt vilka olika typer av prototyper som finns och i vilka situationer de kan 
användas. Lofi-prototyping karaktäriseras enligt Preece et al. (2002) av att det underlättar 
framtagning av flera designkoncept, att det är snabbt och kostnadseffektivt, att det tydligare 
adresserar layoutproblem och framför allt att det är lätt att göra ändringar. Enligt Rettig 
(1994) kan en lofi-prototyp även höja slutproduktens kvalitet drastiskt. Baserat på vår 
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undersökning har vi förstått att företagen inte går igenom denna process, och om de skulle 
göra detta finns möjligheten att vissa problem elimineras. Från början har designern endast 
vaga krav från kunden som inte fått se några konkreta förslag. Om designern då skulle 
använda sig av lofi-prototyper skulle de kunna rikta prototyping-sessionen till att utvinna 
kommentarer om väsentliga delar som navigation och layout. Det får de normalt inte fram när 
de arbetar med en hifi-prototyp vilket vi har bekräftats från både undersökningen och 
litteraturen. Genom att använda sig av pappersskisser till en början för att diskutera 
grundelement skulle slutresultatet kunna ligga närmare kundens målbild av designen. 

Som vi tidigare nämnt fungerar lofi-prototyping bäst om det genomgår iterationer och ett 
problem vi identifierat i vår undersökning handlar om att kunden tar lång tid på sig att 
återkomma med kommentarer. Detta är självfallet ett problem oberoende av vilket arbetssätt 
som används. Men eftersom designen spelar en så stor roll för projekt kan det vara viktigt att 
klargöra för kunden att medverka i framtagningen av design. Att ta fram tydligare deadlines 
underlättar troligtvis utvecklarnas arbetsprocess. 

Vi vill till sist nämna att vi har noterat att webbyråernas fokus ligger i att främst tillfredsställa 
kundens krav. När vi frågade om de tar hänsyn till slutanvändarna får vi svaret att de utgår 
från egna erfarenheter om vad de tror är bäst. Vi såg alltså att webbyråerna inte utgår från 
slutanvändarens behov när de skapar en design. Det kan tyckas vara naturligt eftersom att det 
är kunden som betalar för tjänsten, men om webbplatsens slutanvändare inte tillgodoses 
kommer kunden med största sannolikhet få höra detta. 

5.3 Programmering och konfigurering 
I programmerings- och konfigureringsmomentet bearbetas och realiseras den design som 
levererats av designern från det tidigare momentet. I detta fall har vi valt att inte gå in på 
detaljnivå gällande specifika kodningsproblem utan försökt se hur momentet fungerar i sin 
omgivning. När vi frågade om problem inom momentet fick vi heller inga svar om konkreta 
kodningsproblem. Däremot upplevde programmerarna problem när externa reklambyråer 
levererade design som projektet skulle byggas vidare på. 

Enligt Murugesan et al. (2001) är grafiskt design en stor del av ett webbprojekt vilket för 
samman olika typer av arbetsområden. Det gör att det är många olika roller som kan behöva 
samarbeta i ett webbprojekt. Team för webbprojekt kan bestå av individer med varierande 
bakgrund, kompetenser, kunskaper och uppfattning av webb (Kautz et al., 2007; Murugesan 
et al., 2001). Bland de företag vi undersökt är de primära rollerna projektledare, designer och 
programmerare vilket också syns i Langs (2009) undersökning. Lang (2009) förklarar också 
att designers och programmerare har olika syn och värderingar när det gäller webbutveckling 
generellt, vilket gör att kommunikationen mellan de båda blir problematisk. Det är precis 
detta vi uppmätt i vår undersökning. De problem programmerarna upplever beror på det 
material som levereras till dem av designers. Det finns dock en skillnad bland företagen i vår 
undersökning, ett av företagen jobbar nästan uteslutet inom den egna projektgruppen medan 
de andra två företagen ofta jobbar mot externa reklambyråer som har hand om 
designprocessen. Där har vi sett en tydlig skillnad; inom det förstnämnda företaget uppstår 
sällan komplikationer mellan designern och programmerarna. Där brukar det endast röra sig 
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om små detaljkomplikationer som är lätta att korrigera. En ytterligare faktor som troligen gör 
att samarbetet fungerar bra är att designern i detta fall har en akademisk bakgrund inom 
informatik. Hon har god förståelse för programmerarnas arbete och systemutveckling, vilket 
vi tror underlättar arbetet. Inom projekt är företaget noga med att programmeraren är med och 
säkerställer att den design som i början tas fram är realiserbar. Detta gör att komplikationer 
minimeras vid övergången till programmeringsmomentet. 

I de andra företagen behöver de ibland jobba mot externa reklambyråer vilka inte alltid har 
fullgod kunskap inom webbutveckling. Problemet tas upp av samtliga inom företagen som 
förklarar att det material som levereras inte är optimerat för webb. Respondent 3 uppger att 
det ofta levereras ohållbara funktions- och navigationslösningar. Respondent 5 förklarar att de 
ofta fokuserar för mycket på grafiska objekt vilket kan försvåra arbetet med att göra 
webbsidan dynamisk. Utöver detta anser respondent 4 att designers från reklambyråer är 
inkonsekventa i sin design, vilket strider mot grundliga principer inom webbdesign. Om 
kravprocessen sköts av en reklambyrå anser han att risken för problem senare i projektet ökar. 
Vi ser ett likartat problem i Reduanes (2002) tes om att många mellanhänder i ett projekt kan 
skapa informationsluckor. Lägg därtill konstaterandet från Kautz et al. (2007) om att individer 
som härstammar från marknadsföring, grafisk design, video- och filmproduktion ofta 
saknar grundläggande IT-kunskaper, så kan vi se att situation är problematisk. Därför kan det 
vara viktigt att säkerställa sina samarbetspartners kunnande inom IT för att projekt ska flyta 
på utan problem. Förutsättningarna för att samarbetet ska lyckas kopplar vi till Reed och 
Davies (2005) som anser att en designer för webb måste kunna förstå och integrera 
med programmeringsmomentet för att möjliggöra dynamik och interaktivitet. 

Vi har genom undersökningen sett två olika fall med två olika förutsättningar. Frågan vi vill 
ställa oss är hur situationen skulle se ut om designern inom projektgruppen inte skulle ha en 
akademisk bakgrund med tillhörande kompetens inom systemutveckling, eller om den externa 
reklambyrån skulle ha kompetens inom webb. Vi vill försöka se situationen ur en mer 
generaliserad synvinkel och sett till litteraturen är det möjligt att problemet till viss del alltid 
kommer finnas. Detta grundas i Langs (2009) resonemang om programmerares och designers 
syn på varandras arbete. Enligt honom tycker programmerare att designers enbart ska se till 
att saker och ting ser snyggt ut efter att uppbyggnaden bestämts. Däremot tycker designers att 
programmerare är strikt logiska och överdrivet pedantiska gällande funktion, sammansättning 
och underhållsförmåga. Utifrån detta vill vi poängtera att inblick i varandras arbete är viktigt 
för att överkomma problem som skapas ur skillnader i kunskap och syn på webbdesign och 
utveckling. 

För att säkerställa att projektet löper enligt kundens krav ser företagen till att projektet stäms 
av allt eftersom. Enligt respondent 3 görs avstämningar med kund varje gång en ny funktion 
läggs till och i de andra företagens fall läggs webbplatsen upp så kunden kan se utvecklingen. 
Respondent 3 förklarar att detta görs för att inget arbete ska gå till spillo. Vi vill tolka denna 
situation som att företagen vill komma igång med kodningen snabbt och tar 
användartestningen i samband med att det slutgiltiga systemet byggs. Återigen ser vi att 
företaget itererar med en hifi prototyp som i detta är tänkt att vara det slutgiltiga. Vi vill dock 
poängtera att iteration behövs genom hela projektet och som Rettig (1994) anser; ju fler 
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iterationer desto bättre slutprodukt. Poängen är att företaget utesluter förstadiet till testandet 
av funktioner, troligtvis för att spara tid. Detta motsätter sig Bochicco och Fiores (2004) som 
menar att det är viktigt att tidigt i utvecklingsprocessen testa, kontrollera och diskutera innan 
den riktiga utvecklingen kan påbörjas. Även Lowe (2003) hävdar att detta är extra viktigt 
eftersom kunden ofta har en bristfällig förståelse gällande önskade attribut på systemet som 
utvecklas. 

5.4 Implementering och uppföljning 
Under projektets sista moment implementeras webbplatsen och företaget stämmer av med 
kunden samt genomför en utbildning. Utbildningen innefattar en introduktion till webbplatsen 
och hur de uppdaterar den med information. Det är också nu kunden får se den färdiga 
webbplatsen i sin helhet. Samtliga respondenter svarar att det sällan är några problem i den 
situationen. När vi frågade vidare uppgav respondent 2 och 5 att små efterjusteringar 
visserligen får göras ibland vilket respondent 4 ändå anser vara en naturlig del av processen. I 
respondent 3:s fall har det hänt att kund har velat göra ändringar som kräver att en stor del av 
datastrukturen får kodas om. Det händer när en extern byrå har hanterat kravinsamling och 
design. 

Respondent 2 och 5 förklarade att missförståndet ofta beror på att kunden inte uppfattat 
funktioner vilka kan vara svåra att tolka från en statisk skiss. Det kan också handla om 
undersidor som inte har visats för kunden, vilket inte prioriteras vid projekt med låg budget. 
Enligt respondent 4 handlar dessa justeringar/missförstånd uteslutande om funktioner. 
Respondent 1 uppgav också att funktioner tas upp när kunden interagerar med webbplatsen. 
Dessa problem sammantaget ser vi som en konsekvens av en otillräcklig krav- och 
designprocess som inte fullgjort sitt syfte. Att kunden har missförstått en skiss kan bero på 
kundens okunskap om funktioner på webben, men främst kan det bero på en bristfällig 
designprocess där det stora fokuset på grafiken döljer funktionerna. Att merparten av 
kommentarerna i slutet handlar om funktioner tror vi beror på att kunden i designprocessen 
endast får en statisk bild med en förklaring om hur det ska fungera, vilken kan vara svår att 
tolka. Även om dessa problem inte uppges vara storskaliga ser vi att de faktiskt finns. 
Möjligheten finns att problemen kan växa sig större i andra situationer. 

När vi frågade hur dessa efterjusteringar skulle kunna minskas uppgav respondent 2 att flera 
skisser säkert skulle lösa problemet, men förklarade att tiden återigen är ett problem. Det är 
rimligt att fler skisser skulle minska efterfrågningarna eftersom det ökar chansen att utvinna 
fler krav. Istället för hifi-prototyper så kan det vara viktigt för företaget att till en början jobba 
med lofi-prototyper för att på en simpel nivå skissa och gestalta grundläggande struktur och 
funktioner innan fokuset flyttas till estetik och detaljer. Som Preece et al., (2002) tar upp ger 
lofi-prototyper möjligheten att utvärdera ett koncept samt att testa dessa genom flera skisser 
eftersom det är kostnadseffektivt. Relaterat till och utöver detta problem finns det faktum att 
kunden kommer med extrabeställningar som ligger utanför offert när de ser den färdiga 
produkten. Detta är enligt respondent 5 ganska vanligt och förklarar att kunden inser 
möjligheterna när webbplatsen är klar vilket är i enlighet med Avison och Fitzgerald (2002) 
samt Lowe (2003) . Vi ser det som samma typ av situation som uppstår när första 
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designskissen visas men att i detta fall har kundens idéer inte identifierats i de föregående 
momenten. Kunden kan ha varit nöjd med det som tagits fram, men om krav och 
designprocessen inte är tillräckligt är det sannolikt att kundens egentliga målbild aldrig hittas. 

När ett projekt är klart och kunden är nöjd har vi sett att företagen inte följer upp dessa för att 
se om webbplatsen fungerar som den ska, samt effekten den har på slutanvändarna. Dock har 
de en viss kontakt med kunden för att säkerställa att de kan samarbeta vid eventuella framtida 
projekt. Respondent 2 förklarar att de hade kunnat vara bättre på att följa upp, vilket 
respondent 4 och 5 instämmer med men anser att tidsbristen är en avgörande faktor. Enligt 
Levitt och March (1988) och Avison och Fitzgerald (2006) är det viktigt att utgå från tidigare 
erfarenheter när nya rutiner utformas. De förklarar att det handlar om att stegvis anpassa sig 
efter erfarenheterna som fås av projekten som genomförs. Det är rimligt att företagen tror sig 
ha denna typ av utvärdering, men att det sker muntligt då projektgruppen är så pass intim. Vi 
har också sett att designers samlar vissa grafiska objekt och att företag A sparar den feedback 
de får på sitt egenutvecklade publiceringsverktyg under utbildningen. Problemet kvartstår 
dock och en mer utförlig uppföljning som dokumenteras skulle troligtvis kunna effektivisera 
framtida utveckling vilket skulle leda till att företaget kan se sina brister och åtgärda dessa. 

5.5 Generellt 
En överraskande del i vår undersökning var antalet projekt företagen bedrev samtidigt, vilket 
rörde sig mellan 10-15 projekt. I företag A som består av fyra personer uppgav de att de vid 
intervjutillfället hade 14 projekt igång. Respondent 3 med företag B uppgav att han ensam 
brukar kunna hantera upp till 10 projekt. företag C som är det största av de tre företagen 
uppgav att de vanligtvis har igång 10-15 projekt, och som regel har de åtta programmerarna 
minst ett projekt var. 

I litteraturen redogör Payne (1995) för mulitprojektkontexten inom området projekthantering. 
Trots artikelns ålder och olikartade område kan vi se en koppling till resultatet av vår 
empiriska undersökning. Vi anser att det är förvånande att forskare inom webbutveckling inte 
behandlat multiprojektaspekten tidigare. Enligt Payne (1995) finns det problem som är 
specifika för just multiprojekt. Ett stort problem är att multiprojekt kan existera självständigt 
med separata mål och problem, men att alla projekt samtidigt använder sig av samma 
personalresurser. Detta leder enligt Payne till konflikter gällande fördelningen av 
personalresurserna. Relaterat till vår undersökning påverkas nog bara företag C av detta då de 
är de enda som har flera personer i samma roller, vilket betyder att de driver liknande 
arbetsuppgifter parallellt. 

Fördelen med att jobba med flera projekt, är enligt respondent 2 förmågan att kunna utnyttja 
företagets resurser maximalt. Personerna i företaget har då oftast olika uppgifter i olika delar 
av processen, vilket är i enlighet med respondent 4:as svar. När flera projekt bedrivs samtidigt 
är det enligt Payne (1995) vanligt att företag startar fler projekt än vad de kan hantera, vilket 
är ett resultat av att företagen inte har råd att ha personalresurser i vänteläge. Därför strävar 
företag efter att förse projekten med det antal deltagare som ger maximal sysselsättning vilket 
istället kan leda till perioder av personalbrist. När denna personalbrist inträffar hyr företag A 
och B in konsulter vilket är ett av förslagen till ökad kapacitet enligt Payne (1995). Utöver 
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detta finns risken för att någon inom företaget bli sjuk. Merparten av respondenterna förklarar 
att detta är saker mindre företag får leva med och att det är svårt att täcka upp för någon som 
är sjuk. 

Enligt respondent 5 kan mängden arbete variera kraftigt, och eftersom han är ensam i sin roll 
som designer skulle detta kunna orsaka en flaskhals. Den största anledningen till att mängden 
varierar kraftigt beror på att beslut från kunden tar lång tid, vilket kan strandsätta projekt 
under en viss tid. När sedan flera kunder kommer med beslut samtidigt uppstår det nämnda 
problemet. För att hantera detta förklarade respondent 5 att han får ta ett projekt i taget, vilket 
betyder att han måste prioritera projekt. Payne (1995) diskuterar prioritering av projekt och 
skriver att företag tenderar att prioritera de större projekten, vilket lämnar de mindre åt sidan. 
En konsekvens av detta är att komplexitet adderas till de åsidosatta projekten. Detta skulle i 
slutändan kunna betyda mer arbete för företaget. 

Respondent 2 upplever liknande problem och förklarar att det ofta blir rörigt när fokus byts 
mellan projekt. Det är lätt att tappa fokus och varje gång ett projekt ska återupptas så blir det 
en startsträcka vilket leder till att företaget förlorar tid. Mängden parallella projekt kan enligt 
respondent 4 göra samarbetet mellan personer inom företaget svårt och det är nästan alltid 
stressigt för projektledare och chefer. Dessa två uttalanden visar tydligt att det är påfrestande 
att driva flera projekt samtidigt. Vi tror dock att det finns olika sätt att hantera dessa och har 
förstått att multiprojekt inom webbutveckling ofta har en fragmenterad arbetsstruktur. Vi har 
sett att detta gör det rörigt för personerna som ständigt rör sig mellan projekten och att det 
adderas arbete när projekt läggs åt sidan. Detta skulle rimligen kunna bidra till att redan 
befintliga problem upplevs ännu större. 

5.6 Sammanfattning 
Nedan presenteras en tabell som tydliggör hur det empiriska resultatet förhåller sig till teorin. 
De problem som återfinns både i det empiriska resultatet och i teorin markeras med en 
skuggning. Tomma celler i tabellens vänstra kolumn symboliserar en kunskapslucka. Tomma 
celler i tabellens högra kolumn innebär att det specifika problemet inte upplevs av 
webbyråerna i studien. 

Tabell 5:1 Visar hur de empiriskt uppmätta problemen förhåller sig till teorin 

Kravinsamling 

Teori Empiri 
Kund har svårt att formulera sina krav  Kunden har svårt att förklara vad de 

egentligen vill ha  
Många intressenter kan komplicera 
fastställandet av krav  

Många beslutstagare drar ut på tiden  

Kund kan ha orealistiska krav, sett till 
funktionalitet och budget/tid  

Kund har orealistiska idéer 

Kund underskattar webbutvecklingens 
komplexitet vilket resulterar i orimliga 
förväntningar  

Kunden har svårt att förstå omfattningen  

Kund och utvecklare talar olika  
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språk(fackliga termer)  
Krav ändras med nya förutsättningar i 
omgivningen  

 

Svårt att veta när alla krav är insamlade   
Webbsystemet byggs innan kraven är 
insamlade  

 

Projektet byggs innan kraven är insamlade   
Avsaknad av ändamålsenliga 
kravinsamlingsmetoder  

 

Design 

Teori Empiri 
Krav framkommer först efter design  Kunden kommer med idéer först när de får se 

någonting konkret 
 Kund har svårt att bestämma design. Lätt att 

fastna i skisstadiet  
 Lång responstid på kund  
 Många projekt igång parallellt kan vara 

negativt  

Programmering och konfigurering 

Teori Empiri 
Designers och programmerare har olika syn 
och värderingar gällande webbutveckling, 
vilket kan göra kommunikationen mellan de 
båda problematisk. 
 
Individer som härstammar från 
marknadsföring, grafisk design, video- och 
filmproduktion saknar ofta grundläggande 
IT-kunskaper. 

Designerns kan ibland leverera grafiska 
objekt som komplicerar programmeringen  
Externa designerns (ej webb) har ofta 
ohållbara funktions och navigationslösningar  
Externa designerns (ej webb) fokuserar för 
mycket på grafiska objekt vilket kan försvåra 
arbetet ed att göra webbsidan dynamisk  
Externa designerns (ej webb) är 
inkonsekventa i sin design  
 Om kravprocessen sköts av externt företag 
är risken för problem senare i projektet större  

För många mellanhänder i projektet kan 
skapa informationsluckor  

 

Implementering och uppföljning 

Teori Empiri 
Krav tenderar att visa sig först när 
webbsystemet implementeras  

Kund kommer med större ändringar efteråt  

 Kund har missförstått skissen  
 Saknar tid till att följa upp projekt  

Generellt 

Teori Empiri 
I multiprojekt måste företagets resurser delas 
mellan projekten  

Många projekt igång samtidigt gör det rörigt 

Vanligt att företag startar fler projekt än vad 
de kan hantera  
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När antalet projekt blir för många prioriteras 
ofta de stora projekten framför de små, vilket 
också adderar komplexitet till de små  
I multiprojekt kan inte upptagna 
personalresurser ersättas av andra 
projektmedlemmar 

I små företag är det svårt att ersätta någon 
som är sjuk 
 

Utvecklingen av webbaserade system är ofta 
ad hoc  

 

  Mängden arbete kan variera kraftig eftersom 
kunden dröjer med beslut 
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6 Slutsats 
Denna studie syftade till att identifiera eventuella problem som små webbyråer stöter på i sina 
utvecklingsprocesser samt att utveckla riktlinjer för hur dessa problem kan undvikas. 
Anställda på tre små webbyråer intervjuades för att kartlägga deras arbetssätt och problem de 
stöter på. Intervjuernas utfall visade att samtliga byråers arbetssätt involverade fyra 
huvudsakliga moment: kravinsamling; design; programmering och konfigurering samt 
implementering och uppföljning. I varje moment upptäcktes en rad olika problem. 

Efter den empiriska datainsamlingen genomfördes den andra delen av litteraturstudien, vars 
utfall ställdes mot intervjuresultatet. Utifrån denna sammanställning kunde kopplingar mellan 
teori och empiri identifieras. Sammanställningen visade också att det fanns luckor. En del av 
de problem som påträffades under litteraturstudien upptäcktes inte under den empiriska 
studien. Det fanns även empiriskt identifierade problem som inte kunde härledas till några 
problem som litteraturstudien visade på. Ett av de stora problemen, som både litteraturstudien 
och den empiriska studien visade, är den stora tidspress som präglar webbutveckling. 
Generellt sett visade det sig att merparten av webbyråernas problem grundade sig i tidspress. 
Mer specifikt identifierades följande problem som utmärkte sig i studien: 

• Bristfällig kravinsamling. Webbyråerna har ingen ordentlig kravinsamlingsprocess, i 
vissa fall inte ens ett initierande möte. Designern, som har en viktig roll tidigt i 
processen, deltar sällan vid uppstartsmöten. Kravinsamlingen är simplifierad på grund 
av tidspressen. Studien visar dock att denna simplifiering av kravinsamlingen kan 
skapa tidsökande problem senare i processen. Problemen visar sig i form av att kunden 
kommer med invändningar och ytterligare krav när webbsystemet implementeras. 

• Endast ett designförslag. De utgår endast från ett designförslag som 
diskussionsunderlag med kunden. Designförslaget kan dessutom liknas vid en statisk 
hifi-prototyp som är tänkt att kunna fungera som en slutlig design. Anledningen till att 
projekten ofta fastnar i skisstadiet kan bero på att den enda skissen de tagits fram är för 
långt ifrån vad kunden egentligen vill ha. Problemet kan rimligen förklara varför 
webbyråernas kunder anses har svårt att uttrycka vad de vill ha. 

• Lång responstid. Det tar ofta lång tid för kunden att återkomma med beslut. Speciellt 
om webbplatsen som ska utvecklas är för ett större företag med flera beslutstagare. 
Den långa responstiden leder till ett fragmenterat arbetssätt eftersom att de inte är 
ekonomiskt hållbart för byråerna att sitta sysslolösa. I väntan på beslut från en kund 
sysselsätter de sig således med andra projekt, vilket i vissa fall upplevs som 
problematiskt. Studien visar att det kan medföra ett förlorat fokus, som i sin tur leder 
till att det tar tid att på nytt sätta sig in i projektet. 

• Många parallella projekt. På grund av den långa responstiden tvingas webbyråerna 
arbeta med flera projekt parallellt. Studien har visat att en anledning till att mindre 
webbyråer väljs kan vara för att de är mer flexibla och smidiga. Mängden samtidiga 
projekt i kombination med den långa responstiden gör att de anställda tvingas hoppa 
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mellan de olika projekten, vilket leder till att arbetet fragmenteras. Dessutom visade 
det sig att många parallella projekt kan försvåra samarbetet mellan anställda och skapa 
en hektisk situation för projektledare och chefer. 

• Inget fokus på slutanvändarna. Ingen av webbyråerna i denna studie nämnde att de tog 
hänsyn till slutanvändarna. De fokuserar istället på att tillfredsställa kundens behov. 
Webbyråerna i studien utvecklar således webbplatser främst åt kunderna istället för 
kundernas kunder, som är de egentliga användarna. Vidare visade studien att 
utvecklarna ofta förlitar sig på sina egna erfarenheter och kunskaper när det kommer 
till användbarhet. Det finns därför en risk att webbplatserna som utvecklas inte 
tillgodoser slutanvändarnas behov. 

• Bristfällig uppföljning. På grund av tidspressen visade det sig att en ordentlig 
uppföljning av projekt nästan aldrig sker. Webbyråerna i studien hör i vissa fall av sig 
till kunderna efter ett slutfört projekt för att knyta en starkare kontakt, vilken ska hålla 
dörrarna öppna för framtida projekt. De utför dock aldrig en formell utvärdering för att 
kontrollera att webbplatserna som utvecklats tillgodoser kundens behov. Webbyråerna 
går således miste om erfarenheter som skulle kunna förbättra arbetsrutiner och 
framtida projekt. 

Merparten av de problem som den empiriska studien adresserar beror på de val webbyråerna 
gör för att vinna tid. De anser sig exempelvis inte ha tid för en mer utförlig 
kravinsamlingsprocess eller uppföljning. Studien har dock visat att dessa val skapar andra 
problem och kan göra att webbyråerna förlorar mer tid än de vinner. Vi har utifrån studiens 
utfall tagit fram en rad riktlinjer som vi anser vara viktiga att tänka på för att undvika de 
problem som adresseras. Riktlinjerna presenteras nedan. 

• Låt designern träffa kunden. Den empiriska studien visade att designern sällan var 
närvarande vid initierande möten under kravinsamlingsmomentet. Designern bör dock 
delta i dessa möten eftersom att detta visade sig kunna ge designern en bättre 
helhetssyn över projektet, vilket på så sätt underlättar designerns arbete. 

• Undvik detaljerade designförslag tidigt i utvecklingen. Vid design av 
gränssnittsprototyper bör designers till en början undvika att vara för detaljerade 
gällande estetik och grafiska element. Detaljerna tenderar att stjäla testpersonens 
uppmärksamhet, vilket leder till att utvecklarna går miste om den feedback de 
egentligen vill ha. De bör istället fokusera på helheten: grundläggande layout, struktur 
och navigation. Detta är något som lofi-prototyping lämpar sig för. Lofi-prototyper är 
enkla, vilket ökar chansen att få feedback på det väsentliga. 

• Ta fram flera designförslag. Genom att ta fram flera designförslag i ett tidigt skede 
kan ytterligare problem identifieras och åtgärdas innan den slutliga utvecklingen av 
webbplatsen påbörjas. Studien visade att webbyråernas designers inte anser sig ha tid 
att ta fram flera designförslag, vilket är förståeligt med tanke på att designförslagen de 
utvecklar är tänkt att fungera som slutlig design. Genom att använda sig av lofi-
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prototyping skulle de dock kunna undvika tidsproblemet då lofi-prototyper är enkla, 
billiga och går snabbt att utveckla. 

• Sätt upp tydliga deadlines för beslut. Webbyråernas fragmenterade arbetssätt visade 
sig leda till en rad problem. Till stor del beror fragmenteringen på dröjande beslut från 
kunden. Genom att sätta tydligare tidsramar och beslutdeadlines för projekten skulle 
problemet rimligen kunna minimeras. Detta förutsatt att kunden delges och följer 
dessa tidsramar och beslutade deadlines. 

• Följ upp projekt. Den här studien visade att webbyråerna inte genomförde någon 
uppföljning av deras projekt. Enligt litteraturstudiens utfall kan detta betyda att de går 
miste om värdefull information som kan förbättra deras arbetsrutiner och framtida 
projekt. Således är uppföljning viktigt för att undvika återkommande misstag och för 
att utvecklas som företag. 

• Ta hänsyn till slutanvändarna. Webbyråerna i denna studie fokuserade enbart på 
kunden under kravinsamlingsmomentet. Kundens kunder, som är de egentliga 
slutanvändarna, ägnades ingen uppmärksamhet. För att en webbplats ska anses 
användbar krävs det att den testas och utvärderas mot slutanvändaren. 

Vi har, precis som tidigare forskning, uppmärksammat att webbyråer jobbar under tidspress, 
vilket lockar dem till att ta genvägar, som i sin tur genererar problem. Webbyråerna tenderar 
också till att jobba ad hoc, då gamla erfarenheter verkar värderas högre än ett strukturerat 
tillvägagångssätt. Denna uppsats har resulterat i bidrag till litteraturen, men också praktiskt 
bidrag som ämnar assistera små webbyråer i sina utvecklingsprocesser. Vi anser 
avslutningsvis att det finns goda möjligheter till vidare forskning inom området. 

6.1 Vidare forskning 
Som slutsats i denna uppsats har vi presenterat problem som vi med vår litteraturstudie inte 
funnit i tidigare forskning. Vi har också presenterat en samling riktlinjer som stöd för små 
webbyråer att förbättra sina utvecklingsprocesser och undvika de problem som adresserats. 
För att ytterligare stärka slutsatsernas relevans skulle de identifierade problemen kunna 
verifieras mot andra webbyråer. Vi anser även att riktlinjerna behöver utvärderas, vilket kan 
göras med vidare studier. Slutligen behandlar uppsatsen endast området ur webbyråernas 
perspektiv. Ytterligare forskning som riktar sig till kunden i sammanhanget hade därför 
kunnat bidra till djupare förståelse för problematiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Genomförbarhetsstudie 
• Hur startar ett projekt oftast? (hur marknadsför ni er själva) 
• Vilka typer av projekt värdesätter ni mest? Och hur gör ni prioriteringar? 
• Hur vet ni att ett projekt ni åtagit er är genomförbart? 
• Hur planerar ni upp det tänkta arbetet? 
• Hur pass stora projekt kan ni ta er an? 

Systemundersökning 
• På vilka sätt samlar ni in krav? vilket är det vanligaste? 
• Hur ser mötet ut när ni får kraven av beställaren? (de kanske inte har något möte?) 
• Förbereder ni kunden på vad de bör ta i beaktning då de specificerar sina krav? Hur 

ser ni till att kunden ger er det ni behöver veta? 
• Hur ser kundens krav oftast ut (vilka delar fokuserar de på)? 
• Hur går ni tillväga när kunden inte vet vad de vill ha eller kommer med väldigt 

övergripande krav? 
• Vad gör ni om kundens krav är orealistiska? Hur vet ni att krav kan vara det? 
• När vet ni att ni samlat in/erhållit tillräckligt med krav? 
• Har ni några speciella strategier som underlättar kravinsamlingsarbetet? 
• Vilka problem kan uppstå? kunden, tiden, kompetensen? 

Systemanalys 
• Vad är det första ni gör när ni fastställt kraven? 
• Om kunden har en gammal webbplats, använder ni er av den och vad tittar ni på då? 
• Hur planerar ni det tänkta projektförloppet? 
• Vem gör vad och hur bestäms detta? 
• Vilka är med och planerar projektförloppet? 
• Vilka problem uppstå i samband med att kundens krav och behov analyseras? 

Systemdesign 
• Vilka gör vad i denna fas? hur jobbar ni? 
• Hur väl samarbetar ni parter emellan? 
• Är ni någon gång beroende av vad kollegor producerar för att själva kunna jobba 

vidare med er arbetsuppgift? 
• Till vilken grad har ni koll på vad de andra gör? 
• Vilka problem kan uppstå? grafiskt, programmeringsmässigt, helhetsmässigt 
• Testar ni mot användarna emellanåt?  
• Utför ni användartester av webbplatsen och i sådana fall hur utförs dessa?  
• Hur säkerställer ni att webbplatsen tillgodoser slutanvändarens behov? 



 
 

Implementering 
• När ser ni att en webbplats som färdigutvecklad? 
• Vad sker när utvecklingen av webbplatsen är klar? 
• Hur kontrollerar ni att webbplatsen fungerar som det är tänkt? 
• Granskning och underhåll 
• Hur vet ni att kunden är nöjd? 
• Följer ni upp gamla projekt och hur görs detta i sådana fall? 
• Hur tar ni med er erfarenheter och kunskaper från ett utfört projekt? Hur sparas dessa 

erfarenheter och kunskaper? 
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