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Abstract 
This study is aimed at web development and the criteria that smaller web agencies value for 
package solutions in e-commerce, something called accelerators. The study includes 
interviews with the company Ljung Kommunikation, literature on previous research in web 
development and a developed e-commerce accelerator. 
 
Purpose  
The purpose of this study is to compare if the criteria that theory advocates also applies to 
package solutions in e-commerce. 
 
Method   
The methods that this study uses are a qualitative case study and literature studies. 
 
Findings  
The criteria that a small e-commerce company value highly for an e-commerce accelerator is 
reusability, clear navigation, dynamic structure and product presenting. The criteria that both 
literature studies and interviews advocates are reusability, clear navigation, responsiveness, 
product presentation. The criteria that the developed accelerator corresponds to are 
reusability, clear navigation, responsiveness, product presentation and functionality for a 
customer to be able to hide or show sections within the generated website. 
 
Implications  
This study may help smaller web agencies in e-commerce to know which criteria are the most 
important to focus on during the development of an e-commerce accelerator. 
 
Limitations   
The developed accelerator never concern areas such as payment solutions, delivery options or 
newsletters. 
 
Keywords  

Accelerator, e-commerce, Umbraco, CMS, package solution
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Sammanfattning 
Denna studie riktar sig mot webbutveckling och vilka kriterier som mindre webbyråer 
värderar högst för paketlösningar inom e-handel, något som kallas acceleratorer. Studien 
innefattas av intervjuer hos företaget Ljungs Kommunikation, litteraturstudier om tidigare 
forskning inom webbutveckling samt en utvecklad e-handelsaccelerator. 
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att jämföra om de kriterier som teorin förespråkar även gäller för 
paketlösningar inom e-handel 
 
Metod  
De metoder som denna studie använder är en kvalitativ fallstudie samt litteraturstudier.  
 
Resultat, Slutsats 
De kriterier som ett mindre e-handelsföretag värdesätter högst för en e-handelsaccelerator är 
återanvändbarhet, dubbelnavigering, dynamisk struktur samt produktpresentering. De 
kriterier som både litteraturstudierna samt intervjuerna förespråkar är återanvändbarhet, 
dubbelnavigering, responsivitet, produktpresentering.  De kriterier som den utveckade 
acceleratorn svarar mot är återanvändbarhet, dubbelnavigering, responsivitet, 
produktpresentering samt funktionalitet för att en kund ska kunna dölja eller visa sektioner 
inom den genererade hemsidan. 
 
Implikationer  
Denna studie kan hjälpa mindre webbyråer inom e-handel att veta vilka kriterier som är 
viktigast att fokusera på vid utvecklingen av en e-handelsaccelerator. 
 
Begränsningar  
Den utvecklade acceleratorn berör aldrig områden så som betallösningar, fraktalternativ eller 
nyhetsutskick. 
 
Nyckelord 

Accelerator, e-handel, Umbraco, CMS, paketlösning
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1 Introduktion 
I dagens samhälle finns det många olika alternativ till att bedriva försäljning. Det är inte 
ovanligt att många företag är synliga ut mot webben. Då tekniken kontinuerligt växer och blir 
mer avancerad  ökar  möjligheterna för företag att bedriva deras verksamhet utåt, något som 
medför en allt ökad försäljning för dagens webbyråer. 

1.1 Bakgrund 
Inom branschen webbutveckling finns det ett behov av att snabbt kunna utveckla och 
implementera hemsidor till kunder. Att utveckla en hemsida kan vara tidskrävande och 
kostsamt. Det kräver dels nära kontakt med kunden för att möta de behov och krav som ställs, 
men även ett strukturerat och planerat arbetssätt från företaget. Detta medför att kunder med 
mindre projekt lättare blir åsidosatta till förmån för större kunder med större projekt. Större 
projekt prioriteras före små eftersom större projekt resulterar i större intäkter. Något som i 
sin tur medför att de mindre kunderna får en längre väntetid än planerat för att få hemsidan 
skapad. En lösning på detta problem är att använda sig av en accelerator.  
 
En accelerator inom området webbutveckling är en tjänst som en webbyrå kan ha som 
försäljning mot kunder. Tjänsten består av ett färdigbyggt ramverk bestående av kod som kan 
återanvändas mot flera kunder, då acceleratorn redan har en uppbyggt struktur och kodbas 
som alltid är den samma för varje kund. Det är innehållet som varje kund väljer att fylla 
ramverket med som skapar en unik produkt. Acceleratorn möjliggör en snabbare 
leveransprocess eftersom webbyrån sparar tid och pengar genom att inte behöva ägna tid åt 
de väsentliga planeringsdelarna för ett mjukvaruprojekt. Med planeringsdelar 
menas  budgetering, riskanalys samt projektplanering (Boehm et. al, 2000). Men en snabbare 
leveransprocess åstadkoms även med hjälp av en accelerator eftersom många delar av den 
tänkta hemsidan redan är utvecklade. Acceleratorn medför även möjligheten att leverera till 
fler kunder. Samtidigt som kunden kan lansera sin hemsida mycket snabbare än om 
hemsidan utvecklats på traditionellt vis. 
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1.2 Problembeskrivning 
Då en kund ska köpa en accelerator för e-handel måste kunden veta att denna produkt uppnår 
kraven för att bli en bra och lyckad hemsida för e-handel. En besökare av hemsidan ska kunna 
gå in på hemsidan utan att få en negativ upplevelse. Samtidigt som ramverket måste 
skapas  på ett sådant vis för att kunna återanvändas till fler kunder. Det betyder att denna 
tjänst har en del komplicerade problem berörande krav som ställs från både framtida kunder 
samt företaget själv. Även problem som acceleratorns struktur och funktionalitet måste lösas 
så att de tre delarna kan tillämpas i produkten. Då en accelerator är en färdigpaketerad 
lösning som ska kunna erbjudas till många kunder finns det ingen möjlighet att utveckla 
specifika kundönskemål berörande design och struktur för hemsidan. Alla delar som ingår i 
grundprodukten, acceleratorn, måste vara dynamiskt anpassningsbara så att olika typer av 
hemsidor kan skapas. Det betyder att de delar som består av återanvändbarkod måste ha en 
dynamisk lösning.  
 
För att kunna utveckla en e-handelsaccelerator som uppfyller olika målgruppers krav är det 
viktigt att veta vilka delar som är gemensamma kriterier för dessa olika målgrupper. Då man 
vet vilka dessa gemensamma kriterier är blir det enklare att veta vad som är viktigt att 
fokusera på vid utvecklingen av en e-handelsaccelerator. På grund av de kompromisser 
angående specifika kundönskemål, som tidigare beskrivits, kan det vara svårt för företaget att 
veta vilka kriterier som skall anses som de primära. Något som är viktigt att veta för att 
effektivisera konstrueringen av acceleratorn. 
 
Ett annat problem som är centralt för acceleratorprojektet är leveransprocessen av kundens 
hemsida. Efterfrågan är att leverera och publicera kundens hemsida på ett enkelt och stabilt 
sätt som gynnar både kund och företaget. Det finns två alternativ hur hemsidor kan publiceras 
på internet. Hemsidan kan utvecklas helt från grunden där utvecklare själva skapar den 
grundfunktionalitet som krävs för en fungerande hemsida. Några exempel på sådana 
grundfunktionaliteter kan vara integrering, design över struktur för hemsidans logik, 
publicering av uppdateringar. På så vis uppnår utvecklaren ett eget skellet för hemsidan. Vid 
publicering köper sedan ägaren en egen webserver där hemsidans filer laddas upp av 
utvecklaren. Fördelen med detta är dels att utvecklaren själv vet vilken säkerhetsnivå 
hemsidan uppnår. Men det är även lättare att tillämpa uppdateringar för hemsidan om det 
inte görs frekvent. Det andra alternativet är att använda ett CMS, Content Management 
System, där det CMS som valts står för säkerhet och publicering av hemsidan. Även 
uppdateringsprocessen av en befintlig hemsida förenklas om detta är en process som görs 
frekvent, då redigering kan göras genom ett grafiskt gränsnitt. Det kräver dock att den person 
som ska göra uppdateringar för hemsidan har kunskap om hur systemet fungerar. Det inte är 
ovanligt att CMS ofta erbjuder sin tjänst mot en kostnad vilket medför att detta även är en 
ekonomisk ställningsfråga för webbprojektet. Något som kan vara väsentligt att diskutera vid 
mindre webprojekt. CMS beskrivs utförligare längre in i rapporten. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

I problemformuleringen framgår att det är viktigt att veta vilka kriterier som är viktigast att 
fokusera på vid utvecklingen av en e-handelsaccelerator. Detta för att kunna uppfylla flera 
olika målgruppers krav. Därför är syftet med denna studie:  

Att jämföra om de kriterier som teorin förespråkar även gäller för 
paketlösningar inom e-handel 
 

För att kunna besvara syftet innefattas studien av tre frågeställningar. För att ta reda på vilka 
kriterier som är viktigast för ett mindre e-handelsföretag vid utvecklingen av en accelerator 
måste empirisk data samlas in. Därmed är studiens första frågeställning: 
     
[1] Vilka kriterier, ur ett litet e-handelsföretags synvinkel, är viktigast vid utveckling av en e-
handelsaccelerator 
 
När kriterierna från första frågeställningen är fastställda är det viktigt att jämföra dessa 
kriterier med vad tidigare fastställd forskning beskriver. Därmed är studiens andra 
frågeställning: 
 
[2] Hur överensstämmer de empiriskt framtagna kriterierna med de generella kriterier från 
teorin för utvecklingen av en hemsida inom e-handel? 
 
För att få en jämförelse mellan tidigare frågeställningar och verkligenhetens kontext finns en 
tredje frågeställning. Detta för att se om det är möjligt att utveckla en e-handelsaccelerator i 
praktiken. Men även för att analysera om de kriterier som genererats från tidigare 
frågeställningar även inkluderas i en utvecklad accelerator hos ett mindre e-handelsföretag. 
Därmed är studiens tredje frågestälning:  
 
[3] Vilka kriterier framtagna från tidigare nämnda frågeställningar svarar den utvecklade 
applikationen mot? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
För att bedriva studien riktar sig denna rapport endast mot mindre webbprojekt inom e-
handel. Vid utvecklingen av acceleratorn ligger mycket fokus på back-end då den mesta 
funktionaliteten som är väsentlig för studien berör detta. Men även viss del av front-end 
berörs då områden så som responsivitet ligger vid just front-endutveckling. Studien avgränsas 
från design av hemsidor med hjälp av språket CSS, Cascading Style Sheet, då fokus ligger på 
funktionalitet samt struktur mellan acceleratorn och CMS-verktyget Umbraco. Dessa 
avgränsningar gjordes även på grund av studiens tidsram. Vidare beskrivs CMS och Umbraco 
längre in i rapporten.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggt på ett vis där ett aktuellt problem inom webbutveckling diskuteras. 
Grundläggande kunskap inom området beskrivs för att ge den information som behövs för att 
sätta sig in i ämnet. Vidare beskrivs hur dessa problem löstes samt beskriver hur resultatet 
blev. Avslutningsvis beskrivs de slutsatser som kunnat dras genom det resultat som 
genererats.
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2 Metod och genomförande 
Fallstudier är en av många olika forskningsmetoder. Typiskt för fallstudier är att studien 
fördjupar sig i ett eller några specifika objekt eller sekvenser i en mängd avseenden. Studiens 
inriktning kan ses som en avgränsning av ett större fenomen. Vidare kan avgränsningen 
förklaras som  ett specifikare fall av det större fenomenet. Detta för att bidra med en djupare 
förståelse och få en mer deltaljerad förklaring av det diskuterade problemet inom fenomenet. 
Ofta kombineras olika typer av datainsamling. Det kan vara intervjuer, frågeformulär eller 
observationer. Målet med denna typ av studie kan variera mellan att tillhandahålla en 
beskrivning av ett fenomen, testa teorier och generera teorier (M. Eisenhardt, K. 1989). 
 

Denna studie har utförts som en kvalitativ fallstudie eftersom det finns en avgränsning i 
frågeställningarna som säger att detta projekt inte riktar sig mot generella fall av utveckling av 
e-handelsacceleratorer. Istället riktar sig denna studie endast specifikt mot hur mindre 
företag ställer sig till frågan om hur en e-handelsaccelerator skall utvecklas. Vidare har 
beslutet att studien genomförs som en kvalitativ fallstudie för att få mer troliga och rimliga 
slutsatser om hur mindre företag resonerar kring utvecklandet av e-handelsacceleratorer. 
Något som blivit svårare att uppnå om projektet använt en kvantitativ forskningsmetod, då 
det hade blivit enklare att dra felaktiga slutsatser kring hur företaget resonerar. 
 
Studien innefattas av två semi-strukturerade intervjuer där utvecklare hos företaget Ljungs 
Kommunikation har intervjuats. Syftet varför intervjuer har gjorts för denna fallstudie är att 
det bidrar till en insamling av empirisk data från en utomstående synvinkel. Insamlingen av 
den empiriska datan från intervjuerna jämfördes med de litteraturstudier som senare beskrivs 
i detta kapitel. Intervjuerna utfördes vid start av projektet eftersom intervjuerna riktar sig mot 
beslut för olika delar vid utvecklingen av e-handelsacceleratorn. 
 
Eftersom studiens andra frågeställning syftar till att samla in tidigare forskning inom 
webbutveckling har litteraturstudier tillämpats. Litteraturstudier gjordes även för att kunna 
jämföra kända teorier inom traditionell webbutvecking med de data som fås in med hjälp av 
de intervjuer som tidigare beskrivits. Eftersom det inte finns teorier genererade av tidigare 
forskning inom e-handelsaccelerartorer är detta ett lämpligt metodval. Då den teori som 
samlats in från litteraturstudierna jämförs med den insamlade empiriska data från 
intervjuerna kan nya teorier och slutsatser bildas. 
 
Tidigare beskrevs att fallstudiers mål ofta är att bidra med nya teorier inom området. Det är 
även  anledningen till valet av att genomföra studien som en fallstudie. Vilket även kan 
motiveras då området kring färdigpaketerade hemsidor för e-handel är ännu relativt 
outforskat samt det finns inte mycket forskning kring ämnet. En del av den empiri som 
samlades in till studien var genom att utveckla en e-handelsaccelerator. Genom att utveckla 
en e-handelsaccelerator fås verklighetens kontext till de kriterier som tagits fram från den 
andra frågeställningen. Därigenom är det möjligt att dra slutsatser över hur den utvecklade 
acceleratorn svarar mot vad tidigare forskning beskriver inom webbutveckling. 
 
Valet till att denna studie utförs som en fallstudie förklaras även vidare genom att diskutera 
andra forskningsmetoder. Då Design Science Research fokuserar på den faktiska utvecklingen 
av en artifakt inom forskningsområdet är detta inte den rätta forskningsmetoden för detta 
projekt. Detta eftersom rapporten inte har fokus på den själva artifakten. Utan istället 
fokuserar på ett resultat som presenterar hur mindre företag resonerar kring konstrueringen 
av artifakten. Action Research är ett metodval som skulle kunna passa in på detta projekt då 
Action Research fokuserar kring problemlösning i en iterativ process. Men då forskare 
inom  Action Research i huvudsak ofta är inblandade och  påverkar projektet är detta inte en 
lämplig forskningsmetod. Tanken är att rapporten ska kunna reflektera från en utomstående 
vinkel utan att påverka i projektets beslutmoment. 
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2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka kriterier, ur ett litet e-handelsföretags 
synvinkel, är viktigast vid utveckling av en e-handelsaccelerator” har intervjuer med anställda 
på företaget Ljungs Kommunikation gjorts. 

 
För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur överensstämmer de empiriskt framtagna 
kriterierna med de generella kriterierna från teorin för utveckling av en hemsida inom e-
handel?” har först litteraturstudier gjorts. Dessa litteraturstudier har utförts genom att söka 
bland tidigare digital forskning om vad som är viktiga kriterier vid utvecklingen av generella 
hemsidor samt hemsidor som är riktade mot e-handel. För att sedan jämföras med de 
kriterier som tagits fram från första frågeställningen.  

 
För att besvara den tredje frågeställningen ”Vilka kriterier svarar den utvecklade 
applikationen mot?” har den insamlade empiriska datan från den utvecklade hemsidan 
analyserats. I detta fall handlar det om att analysera hur ramverket har byggts med hjälp av 
Umbraco. Men även jämföra vilka delar av den utvecklade acceleratorn som svarar mot de 
kriterier som genererats från de tidigare frågeställningarna. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess innefattas av fyra delar, något som figur 2.1 beskriver. Först var fokus 
på att samla in rätt teori för att få en förståelse och viktig kunskap inom tidigare forskning för 
att bygga fallstudien på. Nästa steg var att samla in empiri som studien kan analysera. 
Insamlingen av empirin möjliggjordes med hjälp av att utveckla en accelerator för e-handel. 
Under denna del av arbetsprocessen utfördes även intervjuer med personal på Ljungs 
Kommunikation. Vidare när denna del var avklarad fokuserades på att analysera den data 
som samlats in genom utveckling av acceleratorn samt de intervjuer som gjorts. Till sist 
presenterades resultaten samt de slutsatser som tagits. 
 
 
 
 

 
Figur 2.1 Studiens arbetsprocess 

 
 
 

2.3 Ansats 
Vid vetenskapliga studier finns det två typer av tillvägagångssätt för att analysera data. Dessa 
är genom kvalitativa samt kvantitativa metoder. En studie som är kvantitativ använder sig 
ofta av hård data, det vill säga siffror eller enkäter. Medans en kvalitativ studie använder sig 
av intervjuer där den intervjuade personen ges möjlighet att ge ”rik” svarsdata till 
intervjuaren (Blomkvist & Hallin, 2015). 

 
Då denna studie innehåller intervjuer omfattas denna studie utav en kvalitativ ansats. 
Dessa intervjuer beskrivs utförligare längre in i rapporten. 
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2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Intervjuer 
För att ta reda på vilka kriterier som företaget Ljungs Kommunikation anser som de viktigaste 
kriterierna för acceleratorn har kvalitativa intervjuer utförts. Syftet varför denna studie 
använder sig av dessa intervjuer är också att det bidrar till en insamling av empirisk data från 
en annan synvinkel än forskarnas. Då studien syftar till att analysera hur små ehandelsföretag 
resonerar kring utvecklingen av en e-handelsaccelerator är det viktigt att studien omfattas av 
verklighetens kontext från en utomstående synvinkel. Det finns tre olika typer av intervjuer: 
ostrukturerade, semi-strukturerade samt strukturerade intervjuer. Den sistnämnda 
förknippas  ofta som en kvantitativ metod. Det har beslutats att denna studie använder sig av 
semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer har valts eftersom det ger 
utrymme för att diskutera oplanderade områden som kan vara väsentligt för studien. 
Samtidigt som forskarna som utför intervjun får möjlighet att beröra de områden som de 
anser viktiga för studien.  
 

2.4.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har även utförts för denna studie för att samla in tidigare forskning och 
kunna jämföra denna forskning med de data som fås in med hjälp av intervjuerna. Den 
tidigare forskning som litteraturstudierna fokuserar på är främst området hur hemsidor i 
allmänhet utvecklas idag samt de kriterier som är viktiga att fokusera på. 
 

2.4.3 Utvecklingen av Acceleratorn 
I problemformuleringen förklaradas två alternativ till hur webprojekt kan utvecklas. Det 
framgick att CMS ofta möjliggör en enklare uppdateringsprocess. Därför är det beslutat att 
detta projekt utvecklas med hjälp av ett CMS. Det CMS som har valts för denna studie heter 
Umbraco. Detta är ett innehållshanteringssystem som gör publicering av hemsidor enkelt. 
Något som är en central del av utvecklingen av acceleratorn eftersom koden för ramverket 
kontinuerligt ska kommunicera med Umbraco. Viktigt att påpeka är att acceleratorn riktar sig 
mot mindre kundprojekt och Ljungs Kommunikation vill minimera deras arbetskraft för varje 
kund som beställer denna tjänst. För att underlätta leveransprocessen och minska arbete vid 
framtida underhållning av en kunds hemsida ställs det ett krav på kunden. Kravet som ställs 
är att kunden själv har erfarenhet av att arbeta med Umbraco. På så sätt kommer kunden själv 
att fylla acceleratorn med den information som önskas. Eftersom koden för acceleratorn 
endast kommunicerar med Umbraco och inte har någon funktionalitet för att skapa innehåll 
för hemsidan behöver inte företaget lägga arbetstid för detta. Detta resulterar i att webbyrån 
lyckas att påskynda leveransen av tjänsten. 
 
Förutom att tillämpa en enklare uppdateringsprocess har utvecklingen acceleratorn även 
genomförts med hjälp av en kravspecifikation, se bilaga 1. Vidare har det även funnits en 
kontinuerlig dialog med företaget Ljungs Kommunikation. Med hjälp av en kontinuerlig 
dialog skapas en bättre förståelse över vad företaget anser ska finnas med i acceleratorn. Men 
även begränsningar av vilka delar som inte kunnat implementerats på grund av studiens 
tidsram. 
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2.5 Dataanalys 
Studiens analys skiljer för de olika forskningsfrågorna. Figur 2.2 illustrerar hela studiens 
analysprocess. Vid första forskningsfrågan analyserades den insamlade datan genom att gå 
igenom de intervjuer som gjorts på företaget. Studiens analysmetod för första frågeställningen 
har delar av den kända metoden Grounded Theory, GT, gjorts. Inom GT analyseras data med 
hjälp av kodning. Kodning innebär att man definierar vad som händer inom den insamlade 
datan därigenom skapas en förståelse vad det betyder. Med kodning är det möjligt att sortera 
och dela upp svar från intervjuer till kategorier (Charmaz, K. 2014). Charmaz beskriver även 
att kodning är en central del mellan att samla in data och generera teorier för att förklara den 
insamlade datan. Därigenom har de frågor som ställts till de intervjuade personerna delats 
upp i olika områden eller kriterier som är relevanta vid utvecklingen av e-
handelsacceleratorn. 

 
Vid analysen för den andra forskningsfrågan jämfördes det resultat som härletts av de 
intervjuer som berör första forskningsfrågan. Med hjälp av de litteraturstudier som gjorts för 
att ta fram relevant kunskap inom webbutveckling kunde jämförelser skapas för de områden 
som studien omfattar.  

 
För att analysera den tredje forskningsfrågans empiriska data återkopplades det arbete som 
gjorts för att utveckla e-handelsacceleratorn till företaget. Där delar som är implementerade i 
produkten jämfördes. 

 
Figur 2.1 Dataanlysen 
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2.6 Trovärdighet 
För att mäta trovärdigheten används två olika begrepp: reliabilitet och validitet. 
 

2.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur säkert det är att intervjuer, observationer eller liknande uppnår 
samma resultat vid  upprepade försök (Carmines & Zeller, 1979). Då studien använder semi-
strukturerade intervjuer där frågorna är knutna till studiens område uppnås en bättre 
trovärdighet. Högre trovärdighet uppnås även genom att intervjufrågorna var specifika för de 
individuella personernas kompetensområde. Detta då det finns både front-end och back-end 
utvecklare på företaget. Viktigt att påpeka är att front-end i detta avseende inte innefattar 
design av hemsidor. 
 
Då området som denna studie riktar sig mot ännu är outforskat är det viktigt att analysera och 
jämföra med den teori som faktiskt finns tillgänglig. Därför har valet gjorts att denna studie är 
en kombination av litteraturstudier och fallstudie. Med hjälp utav denna kombination av 
litteraturstudier och fallstudie, är det möjligt att jämföra framtagna teorier inom traditionell 
webbutveckling med de intervjuer som gjorts. På så vis kan gemensamma kriterier för 
traditionell webbutveckling och e-handelsacceleratorer tas fram. Viktigt att påpeka är att det 
är kriterier och resonemang från ett mindre företag och kan avvika vid utveckling av e-
handelsacceleratorer inom större e-handelsföretag. Då studien noggrant beskriver hur 
tillvägagångssättet för denna undersökning har utförts ökar det reliabiliteten. Något som 
bidrar till att andra forskare kan upprepa liknande studier som denna och komma fram till 
samma slutsatser.  
 

2.6.2  Validitet 
Validitet är en bedömning av hur väl empiriska bevis uppnår lämplighet, slutledning 
och  inverkan på ett resultat från ett test eller insamling. När benämningen validitet 
diskuteras vid ett test är det till hur stor utsträckning testet uppnår validitet. Ett test 
diskuteras aldrig med synvinkeln om det uppnår validitet eller ej (Messik, S. 1988). 
 
Då denna studie är en fallstudie går det endast att göra uttalanden om specifikt detta fall. Det 
finns ingen möjlighet att göra en generalisering av det resultat som genererats.  
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att ge en teoretisk bakgrund till den första frågeställningen ”Vilka kriterier, ur ett litet e-
handelsföretags synvinkel, är viktigast vid utveckling av en e-handelsaccelerator” beskrivs 
följande områden i det teoretiska ramverket: ASP.NET MVC, Razor. Dessa delar behandlas 
för att ge en större förståelse för hur webbutveckling utförs idag.   
 
För att ge en teoretisk bakgrund till den andra frågeställningen” Hur överensstämmer de 
empiriskt framtagna kriterierna med de generella kriterierna från teorin för utveckling av en 
hemsida inom e-handel?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: känd 
kunskap för utveckling av webbsidor 
 
För att ge en teoretisk bakgrund till den tredje frågeställningen ” Vilka kriterier svarar den 
utvecklade applikationen mot?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: CMS. 
Detta behandlas för att det är en grundläggande del av hur den utvecklade acceleratorn är 
uppbyggd. Det behandlas även för att det är ett verktyg som ofta används vid publiceringen av 
hemsidor idag. 

3.2 ASP.NET MVC 
Ett väldigt populärt alternativ att utveckla hemsidor idag är Microsofts plattform ASP.NET 
MVC. MVC, Model-View-Controller, är en arkitektur som handlar om att dela upp 
ansvarsområden i applikationen. Istället för att som på traditionellt vis ha HTML-filer för att 
visa innehållet på hemsidan använder ASP.NET MVC något som kallas views. Views kan dels 
innehålla HTML-kod men även andra typer av programmeringsspråk, så som CSS, Javascript 
och C#. Något som gjort ASP.NET MVC så populärt är även att views tillåter utvecklaren att 
själv kunna välja vilken syntax som ska användas. (Chadwick, J. 2011). Följande kapitel i 
denna studie beskrivs utifrån webbapplikation som är byggd med hjälp av ASP.NET MVC. 

3.3 Razor 
Razor är ett av många alternativ som utvecklare kan använda som syntax i deras 
webbapplikationer. Fördelen med Razor är att det är möjligt att kombinera kod och innehåll, 
så som HTML-kod, på ett effektivt och bra vis. Razor är inget eget programmeringsspråk utan 
använder sig istället av redan befintliga språk så som C# eller Visual Basic (Chadwick, J. 2011) 
På så vis så är det ett väldigt enkelt och effektivt tillvägagångssätt vid utvecklingen av 
hemsidor, även för en mindre erfaren utvecklare inom området. 
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3.4 CMS 
 

 “A content management system for information delivery systems, including 
web based systems that organizes the content of the information separately 
from the appearance of the presented information. The pages of the information 
are organized into documents and borders. Each border and document is 
further divided into an outline, organizing the content, and a template 
organizing the appearance. Individual content is stored in a native format 
enabling creators and maintainers to use familiar software tools for creation 
and maintenance. When retrieving the information, an assembly process 
gathers the content in accordance with the document's outline and formats the 
content in accordance with the document's template. The data structure allows 
triggers to be associated with content such that automated maintenance 
procedure can be implemented based on the activation of the triggers.” (Baxter 
& Voight, 2002, s. 1) 

 
Baxter och Voight beskriver att ett CMS organiserar innehållet från information separat från 
den information som visas på skärmen. Detta betyder att den kod som är skriven i 
webbapplikationens Views, som beskrivits i tidigare kapitel, sparas ner i systemet. För att 
kunna organisera hur hemsidan ska byggas upp behöver lagringsprocessen delas upp i tre 
större delar. Baxter och Voight beskriver att dessa delar är disposition, innehållsorganisering 
samt en mallorganisering för det som skall visas. När systemet tar emot information, ofta 
nyskriven kod, samlas informationen in enligt dokumentets disposition och formatterar om 
det enligt dokumentets template.  
 

3.4.1 Umbraco 
Umbraco är ett av många CMS som finns tillgängliga idag. Det är ett redigeringsliknande 
system där användaren blir presenterad av ett grafiskt gränssnitt för att kunna administrera 
och strukturera sin webbsida (Umbraco, 2016). Då den e-handelsaccelerator som har 
utvecklats använder detta CMS berör denna studie även Umbraco. I Umbraco finns de tre 
delar som Baxter och Voight beskriver. Dessa kallas i Umbraco för dokumenttyper, templates 
och innehåll (Umbracodokumentering, 2016). Strukturen mellan Umbraco och acceleratorn 
förklaras i figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Acceleratorprojektets delar 
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1 https://our.umbraco.org/Documentation/Getting-Started/Design/Templates (Hämtad 2016-05-16) 
2 https://our.umbraco.org/Documentation/Tutorials/Creating-Basic-Site/Document-Types (Hämtad 2016-05-16) 
3 https://our.umbraco.org/Documentation/Getting-Started/Backoffice (Hämtad 2016-05-16)  

 

Templates 
I templates sparas den kod som finns i webbapplikationens Views. Det vill säga all kod som 
presenteras för en besökare på en webbsida sparas här. Det betyder att den kod, så som 
HTML, CSS, Javascript och Razor, som finns i webbapplikationens varje View sparas i 
separata templates1. Varje template måste ha en koppling till en dokumenttyp. 
 

Dokumenttyp 
En dokumenttyp i Umbraco är behållare som bestämmer vilka data och attribut om ska finnas 
med i en template2. Det kan liknas med det syfte som modellen har inom ramverket MVC. Då 
en View populeras med innehåll skickas en modell in som ett paket innehållandes olika 
attribut och innehåll som från början hämtats från en databas. På liknande vis talar 
dokumenttypen om för sin template vilka attribut och innehåll som ska finnas med specifikt i 
den tillhörande templaten. Viktigt att påpeka är att MVC och CMS är två helt olika ramverk 
som i sig inte går att jämföra. Det är endast kommunikationen mellan modellen och vyn i 
MVC samt templaten och dokumentypen i Umbraco som kan göras som en liknelse. Med 
hjälp av templates med tillhörande dokumenttyp kan sedan en struktur för innehåll skapas. 
 
Innehåll 
Innehåll är det slutsteg där undersidor, samt struktur för hela hemsidan skapas. De sidor som 
skapas i denna del kallas noder. Det kan beskrivas som en osorterad trädstruktur där det finns 
en huvudnod som kan innehålla undernoder3 Det finns ingen gräns för antalet nivåer av 
undernoder som en trädstruktur kan innehålla. Dessa noder består av de templates som 
tidigare beskrivits med tillhörande dokumenttyp.  
 

Figur 3.2 Umbracostruktur 

 

 

https://our.umbraco.org/Documentation/Getting-Started/Design/Templates
https://our.umbraco.org/Documentation/Tutorials/Creating-Basic-Site/Document-Types
https://our.umbraco.org/Documentation/Getting-Started/Backoffice


 

16 

 

 

3.5 Bootstrap  
Företaget Twitters tjänst är en hemsida som innefattas av området sociala medier. Där kan 
användare publicera små korta texter på sin användarprofil. En användare kan välja att vara 
vän med andra användare för att dela sina publicerade texter med sina vänner. Företaget 
Twitter lanserade 2011 ett plugin som är öppet för alla webbutvecklare att använda, något som 
även kallas open source. Med hjälp av detta plugin sparar utvecklare mycket tid vid 
uppbyggnad av hemsidors innehåll, med andra ord frontend-utvecklingen av hemsidan. Vid 
frontend-utveckling kan så kallade taggar skapas. Varje tagg är ett element av hemsidan. För 
att skapa olika utseenden och beteenden kan dessa ingå i olika klasser. Dessa klasser består av 
värden som beskriver hur den tagg som använder klassen ska se ut eller uppföra sig. Om en 
utvecklare använder sig av Bootstrap har Twitter redan skrivit dessa klasser (Bootstrap, 
2010). 

3.6 Känd kunskap för utveckling av webbsidor 
För att mäta informationsystems effektivitet eller framgång har DeLone & McLeans (1992) 
rapport varit en grund för väldigt många studier. Denna studie har accepterats av en mängd 
olika forskare som en bas över områden som är väsentliga för informationssystem. Delone & 
McLeans modell kan även tillämpas för informationssystem så som webbsidor. Detta eftersom 
en e-andelshemsida även behöver presentera väsentlig information om respektive produkt 
som säljs. Modellen beskriver sex områden för att uppnå framgång: systemkvalitet, 
informationskvalitet, användarnöjdhet, systemanvändning, individuell inverkan samt 
organisationens påverkan.  
 
Det finns framtagna kriterier som beskriver viktiga områden vid utveckling av hemsidor. De 
områden som detta kapitel berör är utveckling av vanliga hemsidor utan e-handel, samt e-
handelshemsidor. Då hemsidor är ett hjälpmedel för företag eller privatpersoner att synas 
utåt finns det olika delar inom utvecklingsprocessen av hemsidor. När en kund beställer en 
hemsida hos en webbyrå är det inte svårt att förstå att kunden har en del krav och önskemål.  
En hemsida är deras ansikte utåt och kunden vill ge ett bra intryck till besökaren av hemsidan. 
Därmed är det relevant att diskutera webbsidors användbarhet. Tillgänglig forskning 
beskriver vilka delar som anses vara den bidragande faktorn till hemsidors användbarhet. 
Dessa faktorer är nedladdningstid, navigering, interaktion, responsivitet samt hemsidans 
innehåll (W. Palmer, 2002). Där nedladdningstid berör nerladdning av bilder eller liknande 
för att ladda in en sida, vilket betyder att nedladdningstid även kan betyda responstid i detta 
fall. Värt att notera är att Palmer (2002) endast berör hemsidor som inte innefattar e-handel. 
Andra ämnen utöver användbarhet är delar så som teknisk relevans, specifikt innehåll, 
innehållets kvalitet och utseende är viktigt för användaren av hemsidan (Aladwani & Palvia, 
2001). Något som gör att det är väsentliget att implementera vid utvecklingen av webbsidor. 
De delar som utgör att en hemsida riktad specifikt mot e-handel ska bli framgångsrik skiljer 
sig från dessa kriterier, då användaren har ett annat syfte för hemsidan. Nyckelfaktorerna för 
en e-handelshemsida är tillhandahållande av väsentlig information om produkten som ska 
säljas, möjlighet för betalningsöverföringar, funktionalitet för kundservice samt att hemsidan 
stödjer möjligheten för PR (Ahmad et al, 2008).  

3.7 Aktionsforskning 
Denna forskningsmetod är en metod som ofta används när det finns ett verkligt problem som 
behöver lösas. Forskaren jobbar iterativt och till skillnad från en fallstudie tillåts forskaren 
påverka studiens resultat. Att forskaren tillåts påverka studien är även en väldigt central del 
av aktionsforning eftersom syftet är att komma fram till en lösning på ett problem. 
Aktionsforskning är även riktad till projekt eller problem som omfattas av en längre tid, detta 
för att till exempel kunna jobba iterativt och testa olika problemlösningar (Blomkvist & 
Hallin, 2015). 
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4 Empiri 
Den empiri som presenteras här är genererad främst genom intervjuer hos Ljungs 
Kommunikation. Men även genom den information som genererats genom att utveckla en e-
handelsaccelerator. Vid påståenden där ingen källhänvisning finns är information och fakta 
genererad genom dessa insamlingsmetoder. Alternativt finns det beskrivet redan i den 
teoretiska del av denna studie. 

4.1 Intervjuerna 
Den data som samlats in visar på att en e-handels accelerator har ett antal kriterier för att den 
ska kunna bli lyckad. Nedan visas en lista på de områden som behandlats i intervjuerna med 
företaget. Dessa områden kommer beröras vidare in i rapporten.  

 Viktiga kriterier 

 Produktpresentering 

 Betalningsöverföringar 

 Kundservice 

 Navigering 

 Nyttan med en accelerator 

 Vilka delar går återanvända 

 Dokumenttyper 

 Målgrupper 

 
De kriterier som befintlig teori beskriver som en väsentlig del vid utveckling av hemsidor 
inom e-handel är produktpresentering, betalningsöverföringar, kundservice samt navigering. 
Övriga punkter är kategorier som genererats från studiens intervjutillfällen.  

4.1.1 Viktiga kriterier  

Några av grundkriterierna för hur acceleratorn ska vara programmerad är att den ska ha en 
grafisk presentering i form av css och html. Den ska ha en klar och tydlig navigering i form av 
en toppmeny, sidomeny och breadcrumb. Detta för att navigeringen ska komma naturligt på 
hemsidorna. Acceleratorn ska vara responsiv så att den fungerar till alla olika sorters skärmar 
och storlekar. Umbraco bör ha rätt sorts struktur och uppsatt med rätt sorters 
dokumenttyper, mallar och properties. Men en stor del är även att acceleratorn blir synlig, 
med synlig menar Ljungs Kommunikation att den ska lätt kunna nås av sökmotorer och synas 
utåt mot sociala medier. 

Produktpresentering 

Området syftar till att presentera olika produkter som kunden ska sälja. 
Produktpresentering är bland de svåraste punkterna enligt Ljungs Kommunikation. Det är 
stor skillnad mellan kunderna och deras behov. Vissa företag nöjer sig med en enkel 
produktbeskrivning medans andra behöver en mer utförlig produktinformation. Det beror på 
vad kunden driver för slags företag. Det kan skilja sig beroende på om kunden säljer 
produkter eller tjänster. Ett sätt för att lösa detta är att det skulle kunna finnas två ingångar. 
En enkel information om produkten för de kunder med mindre behov eller en annan, lite mer 
mer detaljerad produktinformation, för mer säljorienterade företag. 
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Betalningsöverföringar 

Betalningsöverföringar anses vara en utomstående punkt då det är så pass kundspecifikt 
beroende på vad kunden har för betalningsalternativ, det kan vara allt från Klarna, PayPal, 
PayEx. Anledning till att detta är en svår punkt beror på att det är kunden som kommer med 
dessa krav och inte Ljungs Kommunikation. Kunden kan redan vara uppsatt på andra 
leverantörer, så kallat payment service provider. Det är också mycket kundspecifika 
parametrar som ska skickas in till de funktioner som berör detta område, vilket gör det svårt 
att göra detta till en allmän funktion. 

Kundservice 

Kundservice bör alltid finnas med som en sida på e-handelshemsidor, där kontaktuppgifter 
och information om företaget presenteras. Även en sida där man förklarar hur man ska gå till 
väga för att köpa en produkt eller tjänst på hemsidan. Det är upp till kunden som köper 
acceleratorn att de kan tillhandahålla en dedikerad support åt deras kunder.  

Navigering 

Det ska finnas olika nivåer för navigation där nivå ett innefattas av en vanlig toppmeny och 
nivå två består av en sidomeny eller utfällbart block. En utbyggnad på navigeringsalternativ 
föreslår Ljungs Kommunikation att breadcrumb kan vara en god idé eftersom användaren får 
en överblick över hela navigationen. Alla dessa funktioner ska fungera responsivt. Ljungs 
Kommunikation menar också på att det ska finnas en dubbelnavigering. Med 
dubbelnavigering menas att de produkter eller tjänster som säljs även ska visa produktens 
underprodukter samt liknande produkter eller tjänster för en besökare av hemsidan. På så vis 
ges en mer naturlig uppbyggnad och ett lättare navigeringsflöde.  

Övrigt 

Det är väldigt vanligt att de kunder som köper en e-handelshemsida hos Ljungs 
Kommunikation har ett eget affärssystem där de lagrar produktinformation. Det är inte 
många som kommer vilja ange information om produkter direkt i CMS-verktyget. En tanke på 
vidareutveckling av acceleratorn är att implementera en förlängning och bygga moduler för 
diverse affärssystem. Denna förlängning anses som en slags importfunktion där produkter 
automatiskt läggs in samt uppdateras i Umbraco från kundens affärsystem. Ljungs 
Kommunikation menar att tanken med denna funktion är att den ska säljas som en 
extrafunktion som kan implementeras i acceleratorn mot en avgift. 
 
Andra områden som kunder är intresserade av är betallösningar, fraktalternativ, 
nyhetsutskick samt försäljningsstatistik. 

Nyttan med en accelerator 

Varje ny hemsida som ska göras åt kund görs med hjälp av Umbraco som backend-system.  
Vid start av ett nytt webbprojekt mot kund är det mycket arbete som går åt att sätta upp 
Umbraco. Vidare måste dokumenttyper, templates samt innehåll skapas. Ofta ser dessa delar 
liknande ut för många olika webbprojekt. Denna process är något som Ljungs vill påskynda 
med hjälp av acceleratorn. Med hjälp av acceleratorn kan dessa generella dokumenttyper, 
templates och innehåll återanvändas mot flera olika kunder.  
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Återanvändning 

Ljungs menar på att acceleratorn endast ska behöva skala av tjänster och inte behöva skapa ny 
kod och struktur för varje kunds hemsida. Kontaktinfo, nyhetsarkiv, huvudmeny, sidfot, 
kundkorg är typiska sidor som alla hemsidor innefattar. Ljungs Kommunikation menar att det 
är möjligt att även förbereda acceleratorn så att stora delar av betalfunktioner är klara men 
dessa betalfunktioner måste fortfarande skräddarsys mot varje kund. 
 
Dokumenttyper 
Vid andra webbprojekt som Ljungs Kommunikation haft brukar de inte låta kunden vara inne 
och ändra dokumenttyper i umbraco för det kräver en hög förståelse av Umbraco och koden 
projektet använder sig utav. De brukar skriva lätt och begriplig dokumentering av hur kunden 
själv kan ändra innehållsdelarna för deras hemsida. Acceleratorn kommer aldrig kunna låta 
kunden vara 100 procent frigående och vissa delar måste Ljungs göra åt kunden.  

Målgrupp 

Acceleratorn är riktad mot mindre företag som inte är redo att satsa en större investering på 
en hemsida. Målgrupper för acceleratorn är även företag som nyligen tagit beslut om att de 
vill börja synas på internet. 

4.2 Den utvecklade acceleratorn 
Den utvecklade acceleratorn är utvecklad med hjälp av plattformen ASP.NET MVC där 
acceleratorn kan delas upp i sex olika delar. De programmeringsspråk som har använts är C# 
och Razor. Razorkod har framförallt använts för att avläsa de inställningar från Umbraco som 
snart kommer förklaras. Acceleratorn kan delas upp i sex olika delar som bygger på tolv olika 
templates. Alla templates som innefattas i acceleratorn är responsiva. Responsivitet har 
tillämpats med hjälp av Bootstrap. De är även utvecklade så att de är anpassade till mer än 
endast desktops. Enheter som acceleratorn stödjer, utöver desktops, är smartphones och 
surfplattor. Nedan beskrivs de olika delar som acceleratorn består utav. 

4.2.1 Strukturen i Umbraco 

I problemformuleringen förklarades att kunden inte ges möjlighet att ange specifika 
kundönskemål angående struktur för den tänkta hemsidan. Detta för att acceleratorn ska 
kunna erbjudas till många olika kunder. Dock ges kunden en del alternativ för strukturen 
genom att acceleratorn har fördefinierade strukturalternativ. För att ge kunden några av dessa 
alternativ har det skapats en speciell funktionalitet i Umbraco. Denna funktionalitet består av 
en rad olika inställningar som skapats i varje dokumenttyp. Ofta är det inställningar som 
beslutar om ett element på hemsidan ska visas eller döljas. Det kan även vara inställningar 
som beslutar hur element presenteras för användaren. Det finns även en hierarki där det finns 
en huvudnod som är utgångspunkten mellan kommunikationen mellan Umbraco och 
acceleratorn. Denna huvudnod är acceleratorns startsida. De underliggande noderna kan 
sedan beskrivas som det arv som finns inom programmeringsvärlden, där inställningar och 
attribut som finns i huvudobjektet även finns i varje underliggande objekt. Oavsett vilken typ 
av undernod som finns i Umbraco kan alltid de inställningar som finns i huvudnoden nås. 
Något som betyder att de inställningar som finns i startsidans dokumenttyp utger en generell 
struktur över hela hemsidan. Vidare finns det specifika inställningar i undernoderna för de 
inställningar som inte ska finnas för alla sidor för hemsidan. För att avläsa dessa inställningar 
i Umbraco används Razorkod i vyerna.  

 

 

  



 

20 

 

4.2.2 Kategorisidor 

Kategorisidorna består av tre templates, huvudkategori, underkategori samt produkt. Dessa 
tre kategorisidor kan bilda en trädstruktur i Umbraco. Syftet med denna trädstruktur är att 
skapa en möjlighet för filtrering av de produkter som kunden väljer att presentera på 
hemsidan. Då det är teoretiskt möjligt att skapa en trädstruktur i Umbraco med väldigt många 
nivåer av undernoder är detta ett problem som behöver lösas. Problemet löstes med hjälp av 
att sätta en begränsning av antal nivåer av underkategorier. Beslutet att begränsa antalet 
nivåer blev till tre nivåer. Där strukturen är sådan som följer: Huvudkategori, underkategori, 
produkt.  
 

I varje kategorisida finns en dubbelnavigation som innebär att det finns, förutom navigation 
med hjälp av huvudmenyn, även en navigationsmöjlighet genom en sidomeny. I sidomenyn 
visas endast de underkategorier som respektive kategori innehar. Det finns även en 
inställning i Umbraco för att gömma sidomenyn. Detta för att utöka alternativen för att förse 
en blivande kund med alternativ för navigeringsstrukturen av kundens hemsida.    
 

4.2.3 Produktsidor 
Dessa sidor är där varje produkt presenteras för en besökare. Denna dokumenttyp i Umbraco 
har diverse inställningar som ställer krav på att varje produktsida minst måste innehålla en 
bild, ett namn samt ett pris. Utöver detta kan ägaren av hemsidan välja att lägga till ytterligare 
information om så önskas. Något som till exempel skulle kunna vara teknisk information om 
produkten eller att det ska vara möjligt att zooma när musen förs över bilden. 

4.2.4 Startsidan 

Startsidan har inget givet innehåll. Tanken med acceleratorns startsida är den kan består 
innehållet från andra sidor av hemsidan. Om kunden vill visa en specifik produkt, som finns 
inlagd som kategorisida, på startsidan finns en inställning att visa den specifika produkten på 
startsidan. Även om kunden vill ha ett nyhetsflöde på startsidan finns möjlighet för detta.  

4.2.5 Huvudmenyn 

Den utvecklade huvudmenyn har utvecklats så att den innefattar en dynamisk funkationalitet 
genom att det finns inställningar i Umbraco för att skapa olika typer av menyrubriker. Det 
finns fyra olika typer av inställningar som en rubrik i huvudmenyn kan ha. Det kan vara två 
olika typer av megameny, en vanlig dropdownmeny eller rubrik som en vanlig länk utan 
någon dropdown.  

4.2.6 Sidfoten 

Den utvecklade sidofoten är uppbyggd på ett sådant vis så att varje kund kan ändra allt 
innehåll och navigation från Umbraco. Det kan jämföras som samma funktionalitet som finns 
i startsidan. Sidfoten består utav två element som kan populeras med olika innehåll beroende 
på vad kunden vill visa. Ett exempel kan vara information om en speciell produkt eller tjänst 
som säljs hemsidan eller en endast kontaktuppgifter till hemsidans ägare.  

4.2.7 Kundkorgen 

Syftet med kundkorgen är att samla och visa de produkter som en besökare  ska köpa. Den 
utvecklade kundkorgen ser likadan ut för varje kund som använder acceleratorn.  Det finns 
ingen funktionalitet för att skapa en dynamisk kundkorg på det vis som andra delar av 
acceleratorn beskrivits kunna göra med hjälp av den specifika strukturen i Umbraco. 

4.2.8 Betalfunktioner 

Denna funktionalitet innefattas inte i acceleratorn eftersom det ansågs som en allt för 
kundspecifik del av en hemsida.  
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 
Studiens första frågeställning är följande: ”Vilka kriterier, ur ett litet e-handelsföretags 
synvinkel, är viktigast vid utveckling av en e-handelsaccelerator”. 
 
Den empiriska data som genererats från intervjuerna möjliggör en kategorisering över de 
områden som Ljungs Kommunikation värdesätter högst. Dessa delar, numera kallade 
huvuddelar, visar på vad Ljungs Kommunikation anser är viktigast att acceleratorn innefattar 
för att acceleratorn ska få en större möjlighet att kunna bli lyckad.  

 
Återanvändbarhet är den del som anses vara mest väsentlig för acceleratorn eftersom det är 
hela syftet med projektet. Det vill säga att utvecklare ska besparas den tid och arbete som 
krävs att göra de grundläggande delar som innefattas av generella hemsidor som är riktade 
mot e-handel. De delar av acceleratorn som ska vara återanvändbar, eller standardiserad kod, 
är typiska delar av hemsidor så som nyhetsarkiv, kontakt information, huvudmeny och sidfot. 
Något som är trovärdigt eftersom dessa delar ofta består av liknande kodbas.  
 
En viktig del är även att acceleratorn ska vara visuellt tilltalande. Med detta menar Ljungs 
Kommunikation att det ska finnas ett grafiskt gränssnitt, på den hemsida som är genererad av 
acceleratorn, som besökare anser vara tilltalande. Något som denna studie inte kommer 
analysera vidare eftersom studien har en avgränsning från området design av hemsidor. 
Acceleratorn ska även vara responsiv så att alla olika enheter kan ta del av hemsidan. De 
enheter som Ljung Kommunikation avser är främst mobila enheter så som smartphones och 
surfplattor. Något som anses vara relevant för acceleratorn eftersom det är möjligt att besöka 
hemsidor med mobila enheter.  

 
Att acceleratorn ska ha en dubbelnavigering är en väldigt viktig del enligt Ljung 
Kommunikation, något som vi anser är trovärdigt. Detta eftersom det leder till att fler 
alternativ till hur en hemsida, genererad av acceleratorn, kan presentera ett bättre 
navigeringsflöde. Något som i sin tur kan medföra ett ökat intresse av acceleratorn.  
 
Produktpresentering är även en del som intervjuerna beskriver som en viktig del för 
acceleratorn. Något som anses vara troligt eftersom det är den del som ska locka besökare att 
köpa en produkt. Det är även en mycket komplicerad del eftersom de flesta företag har ett 
affärsystem bakom sig. Det som framkommer från intervjuerna är att önskan är att 
implementera detta bakomliggande affärsystemet med acceleratorn. Något som är svårt att 
göra då affärsystemen ofta ser olika ut samt har olika sätt för att exportera de data som finns 
lagrade i affärsystemet till den tänkta hemsidan.  
 
Det är även viktigt att acceleratorn är synlig, det vill säga att acceleratortjänsten ska vara 
lättillgänglig på internet. Detta anses kunna göras med hjälp av sökmotorn Google eller 
sociala medier så som Facebook och Twitter. Att acceleratorn ska vara synlig och 
lättlingänglig på internet kan anses vara bra. Men detta är inte en del utav acceleratorn utan 
är en utomstående punkt för att nå ut till kunder eftersom synlighet inte har en koppling till 
acceleratorns funktionalitet eller uppbyggnad att göra.  
 
Något som intervjuerna beskriver som två mindre delar för acceleratorn är kundservice och 
betalningsöverflöringar. Kundservice, enligt intervjuerna, är väldigt mycket upp till 
beställaren av acceleratorn att kunna tillhandahålla. Ljungs Kommunikation menar att 
kundservice bör bestå av kontaktinformation och hur besökaren genomför ett köp på 
hemsidan. Kundservice är annars något som skulle kunna anses vara en större del än vad som 
beskrivs i intervjuerna, då det är ett sätt för ett försäljningsföretag att öka sina kunders 
nöjdhet.  
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Betalningsöverföringar är något som anses vara utomstående för acceleratorn då det är för 
kundspecifikt för att implementera i acceleratorn. Att det är för kundspecifikt menar Ljung 
Kommunikation är för att det är för många olika typer av betalningstjänster som kunderna 
använder eller inte kan använda sig utav.  
 
Den empiriska data som samlats in genom intervjuer har resulterat i fyra huvudkategorier, 
återanvändbarhet, tydlig navigering, responsivitet samt produktpresentering . Dessa 
kategorier är delar av acceleratorn som företaget Ljungs Kommunikation värdesätter högst för 
acceleratorn. Något som även är väldigt logiskt då en sådan produkt som en e-
handelsaccelerator tjänar kräver just detta.  

5.2 Frågeställning 2 
Studiens andra frågeställning är följande: ”Hur överensstämmer de empiriskt framtagna 
kriterierna med de generella kriterier från teorin för utvecklingen av en hemsida inom e-
handel?”.  
 
Ett område som diskuteras i problemformuleringen är att det är viktigt att veta vilka kriterier 
eller områden som är viktiga att fokusera på vid konstrueringen av en accelerator för att 
kunna effektivisera utvecklingen. Men det togs även upp att det är intressant att analysera om 
det finns ett samband mellan de tidigare beskrivna kriterierna (navigering, interaktion, 
responsivitet samt hemsidans innehåll etc.) för hemsidor i allmänhet och specifikt e-
handelshemsidor är de delar innefattas i den utvecklade produkten.  
Då återanvändbarhet, tydlig navigering, responsivitet samt produktpresentering är fyra 
huvuddelar som genererats vid första frågeställningens analys diskuteras dessa områden 
vidare.  
 
Responsivitet är ett område som samverkar med teorin om att navigering samt responsivitet 
är två kriterier som bör finnas med i en hemsida (W. Palmer, 2002). Det kan även styrkas av 
DeLone & McLeans (1992) studie. Den modell som DeLone & McLean (1992) skapat beskriver 
att användarnöjdhet har en påverkan för att ett informationssystem ska bli framgångsrikt. 
Eftersom responsivitet interagerar med en besökares handlingar på en hemsida är det logiskt 
att detta påverkar en besökares användarnöjdhet. Därför är responsivitet ett område som ska 
anses som en viktig del av acceleratorn.  
 
Även produktpresentering är en del som tidigare teori beskriver som en viktig del då Ahmad 
et al (2008) beskriver detta i sin studie, något som även beskrivs i intervjuerna. 
Produktpresentering anses som en funktionalitet inom acceleratorer där olika typer av 
presentationsalternativ ska finnas. Något som är ett annat syfte än det Ahmad et al (2008) 
beskriver som viktigt inom vanliga e-handelshemsidor. Säljaren av acceleratorn ska kunna ge 
kunden en möjlighet för alternativ till presentation av kundens produkter eller tjänster. Enligt 
intervjuerna är lösningen till detta att i Umbraco ha rätt sorters dokumenttyper, mallar och 
inställningar. Nackdelen med detta är att kunden själv måste populera eller uppdatera en 
produktsidas information. Något som är en tidskrävande process om ägaren till hemsidan har 
många produkter eller tjänster som ska säljas. Men ett bättre tillvägagångssätt på problemet 
är där information om produkten hämtas från ett bakomliggande affärssystem, något som 
beskrevs i tidigare frågeställnings analys. 
 
Tydlig navigering är något som anses som en viktig del för acceleratorn eftersom det berör en 
hemsidas besökare. Med tydlig navigering menas hur enkelt en besökare har möjlighet att ta 
sig till olika delar inom en hemsida. Det är även något som bidrar till om en hemsida blir 
framgångsrik enligt W. Palmer (2002), något som den insamlade empirin från intervjuerna 
även beskriver. Eftersom navigering anses som en primär del från både teorin och från 
intervjuerna tyder detta på att så även bör vara fallet för acceleratorer. Ljungs 
Kommunikation anser att det ska finnas två olika nivåer av navigering, nivå ett och nivå två. 
Den navigering som Ljungs Kommunikation kallar för nivå ett menas med att det ska vara en 
överskådlig meny där man kan navigera sig mellan hela hemsidan. Navigeringen som kallas 
nivå två menar Ljungs Kommunikation är en flödesnavigering som endast finns på specifika 
sidor. Ett exemepel skulle kunna vara länkar i texter eller listor med relaterade produkter. 
Denna typ av navigering skulle öka chansen för att acceleratorn ska bli lyckad då bra 
navigering förenklar flödet för hur besökare orienterar sig på hemsidan.  
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Områden så som att hemsidor ska innehålla teknisk relevans, med specifikt innehåll samt att 
innehållet har hög kvalitet är några delar som inte intervjuerna redovisar. Det tyder på att 
dessa är delar som inte är väsentliga eller anses som huvuddelar för ett mindre e-
handelsföretags accelerator. Det kan även bero på att det är typiska delar som är viktiga inom 
traditionell webbutveckling, där varken CMS eller dynamiska e-handelsacceleratorer är med i 
utvecklingsprocessen. Detta eftersom det inte fanns CMS eller e-handelsacceleratorer vid den 
tidpunkt som den studie som W. Palmer (2002) bedrev. Intervjuerna redovisar att den 
hemsida som genereras av acceleratorn populeras med innehåll av kunden själv och inte utav 
acceleratorn. Något som härleder till att delar så som teknisk relevans, specifikt innehåll samt 
att innehållet har hög kvalitet är delar som är utomstående från acceleratorn.  
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5.3 Frågeställning 3 
Studiens tredje frågeställning är följande: ” Vilka kriterier framtagna från tidigare nämnda 
frågeställningar svarar den utvecklade applikationen mot?” 
 
Det beskrivs i problemformuleringen att alla delar som ingår i grundprodukten, acceleratorn, 
måste vara dynamiskt anpassningsbara så att olika typer av hemsidor kan skapas. Något som 
kan förklaras med hjälp av den empiri som generarats av att utveckla en e-handelsaccelerator. 
Empirin tyder på att mindre e-handelsföretag värderar att de hemsidor som genereras av 
acceleratorn ska bestå av dynamiskt innehåll. Med dynamiskt innehåll menas att med hjälp av 
tidigare beskrivna inställningar i Umbraco är det möjligt att presentera sektioner med 
innehåll från andra befintliga sidor. Ett exempel är att en startsida kan presentera olika 
produktkategorier eller nyheter genom att länka deras dokumenttyper i inställningarna för 
startsidans innehåll. Funktionaliteten för dynamiskt innehåll är något som varken påvisats i 
första eller andra frågeställningen. Något som betyder att tidigare forskning inom 
webbutveckling inte berör funktionaliteten med dynamiskt innehåll. Denna dynamiska 
funktion kan ses som ett komplement till det problem som beskrivs tidigt i studien, att kunder 
inte kan begära specifika önskemål angående design och struktur för hemsidan. 
 
Responsivitet, produktpresentering samt navigering är tre delar som både intervjuerna och 
teori förespråkar. Därigenom analyseras dessa vidare i detta kapitel.  
 
Responsivitet har tidigare beskrivits som ett område som möjliggör att användare kan besöka 
hemsidor som är genererade av acceleratorn från flera olika enheter mer än desktops. Detta är 
även något som implementerats i den utvecklade acceleratorn med hjälp av Bootstrap. 
Eftersom att denna del implementerats i acceleratorn, samt att både intervjuerna och teorin 
förspråkar detta är det troligt att påstå att mindre e-handelsföretag värderar responsivitet 
högt inom e-handelsacceleratorer.  
 
Produktpresentering har tidigare beskrivits som ett område som tjänar olika syften, dels 
genom att teorin behandlar det utifrån en besökares synvinkel medans intervjuerna behandlar 
det utifrån ägaren av hemsidan. Vid utveckling av acceleratorn har dessa två synvinklar tagits 
i åtanke. Acceleratorn måste kunna presentera produkter på ett sätt som ger att besökaren får 
tillräcklig information om produkten. Produktsidan består av en grundstomme som innebär 
att alla produktsidor ska innehålla minst en bild, ett namn, samt ett pris. Samtidigt kan 
ägaren av hemsidan välja om mer information ska visas om produkten. Om produkten är en 
teknisk produkt, är det lämpligt att ägaren av hemsidan även tar med en teknisk specifikation 
i produktsidan.   
 
Den navigering som tidigare beskrivits i både intervjuer och teori är även en del som har 
implementerats i acceleratorn. Där acceleratorns navigering består av den funktionalitet som 
intervjuerna beskriver. Det vill säga att det finns en dubbelnavigering inom acceleratorn. 
Denna form av dubbelnavigering finns som alternativ på startsidan, kategorisidan och 
produktsidan. Eftersom teorin förespråkar att en bra navigering ska finnas med inom 
hemsidor anses detta kunna vara en väsentlig del för acceleratorn. Då Ljungs Kommunikation 
anser att navigering är en stor del utav acceleratorn stärker det trovärdigheten att mindre e-
handelsföretag värderar en tydlig navigering inom acceleratorer. 
Något som inte påvisats genom de intervjuer som gjorts är att acceleratorn ska ha en 
möjlighet att dölja vissa sektioner inom sidor av hemsidan. Ett exempel kan vara att ägaren av 
hemsidan inte anser att en specifik sida av hemsidan ska innehålla dubbelnavigering. Ägaren 
av hemsidan kan därigenom avaktivera denna funktion i Umbraco. Vilket kan anses som en 
utökad funktion till de delar som ska bestå av återanvändbar kod  som Ljungs 
Kommunikation vill pådriva för acceleratorn. 



 

25 

 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 
Att denna studie är genomförd som en fallstudie kan vara viktigt att diskutera. Då forskare 
inom fallstudier endast tillåts observera andra händelser och inte påverka studiens resultat är 
det rimligt att fundera över om den tredje frågeställningen är relevant för en fallstudie. Den 
tredje frågeställningen, ”Vilka kriterier framtagna från tidigare nämnda frågeställningar 
svarar den utvecklade applikationen mot?”, innefattar en utveckling av en accelerator. 
Utvecklingen av acceleratorn har varit en lösning på ett problem som Ljungs Kommunikation 
har haft. Detta kan anses vara ett genomförande som passar inom aktionsforskning, då 
forskaren tillåts påverka studiens resultat genom att hitta problemlösningar. Den tredje 
frågeställningen syftar dock inte till hur utvecklingen av acceleratorn har gjorts utan istället 
tar denna studie avstånd från alla beslutsmoment och problemlösningar som har möjliggjort 
acceleratorn som produkt. Studien fokuserar istället på att granska den färdiga produkten och 
analyserar vilka kriterier som acceleratorn innehåller. Tidigare i studien har det beskrivits att 
utvecklingen av acceleratorn har möjliggjorts med hjälp av kontinuerlig dialog med Ljungs 
Kommunikation. Viktigt att förklara är att vi aldrig gjort några beslut själva vid utvecklingen 
av accelratorn. Alla beslut som har gjorts under utvecklingen av acceleratorn har varit från 
Ljungs Kommunikation.  

6.2 Resultat 

 
 

Figur 6.1 
 
Studiens resultat består av ett antal kriterier som en e-handelsaccelerator borde bestå av för 
att kunna bli lyckad. Dessa kriterier har kommit genom teorier från litteraturen, intervjuer 
från företag samt teorier som framkommit under utvecklingen av en accelerator. Något som 
figur 6.1 även illustrerar. 
 
De intervjuer som gjorts har genererat följande huvuddelar: återanvändbarhet, tydlig 
navigering, dynamiskt struktur samt produktpresentering.  
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De kriterier som både teorin inom webbutveckling av både traditionella hemsidor  samt e-
handelshemsidor  och de intervjuer som utförts är: 

 Återanvändbarhet 

 Tydlig navigering 

 Responsivitet  

 Produktpresentering 

 

Ett kriterium som den empiriska data som genererades vid utvecklingen av en e-
handelsaccelerator är att acceleratorn ska kunna dölja och visa sektioner inom en sida.  

6.3 Implikationer 
Denna studie kan hjälpa mindre webbyråer inom e-handel att veta vilka kriterier som är 
viktigast att fokusera på vid utvecklingen av en e-handelsaccelerator, eftersom det inte finns 
mycket forskning inom e-handelsacceleratorer idag. 

6.4 Begränsningar 
Den utvecklade acceleratorn berörde aldrig områden så som betallösningar, fraktalternativ 
eller nyhetsutskick. Även då intervjuerna tyder på att Ljungs Kommunikation anser att en 
tilltalande grafisk profil är viktigt i e-handelsacceleratorn så har en avgränsning gjorts för 
detta. Om en tilltalande grafisk profil skapats hade detta bidragit i en för stor studie med den 
tidsram som givits. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Efter genomförd studie har följande slutsatser dragits:  
 
Mindre e-handelsföretag anser att återanvändbarhet, tydlig navigering, dynamiskt struktur 
samt produktpresentering är de viktigaste kriterierna för en ehandels-accelerator.  
 
De kriterier som både teori och intervjuer förespråkar inom studiens område är 
återanvändbarhet, tydlig navigering, responsivitet, produktpresentering.  
 
Den utvecklade e-handelsacceleratorn svarar mot kriterierna återanvändbarhet, tydlig 
navigering, responsivitet, produktpresentering samt funktionalitet för att en kund ska kunna 
dölja eller visa sektioner inom den genererade hemsidan. 

6.6 Vidare forskning 
Då denna studie begränsats till de kriterier som ett mindre e-handelsföretag anser vara 
viktigast för en e-handelsaccelerator finns det andra områden som kan vara intressant för 
vidare forskning. Intressant är om det är möjligt att implementera betallösningar, 
fraktalternativ eller nyhetsutskick i en accelerator av samma typ som denna studie riktat sig 
mot. 
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