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Abstract: User Experience plays a big part in web design. A bad UX 
can lead to users not finding what they´re looking for, or not 
understanding how to use the website. This study uses four 
methods to examine User Experience on the website 
hagabadet.se. It starts of with a survey and a contextual 
inquiry to generate data that will show the main issues of the 
website. From the result of the two studies, two new methods 
are created to continue analysing the issues and to find a 
solution to them. The following methods are card sorting and 
CI with prototypes. These methods focus on analysing how 
the users want information to be structured. The result of the 
study show that the users need a better structure of 
information to find what they need, and that they are missing 
some important elements to be able to accomplish what they 
want on the website. New prototypes combined with 
examples are made to illustrate a development proposal that 
could improve the UX of the website.  
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1. INTRODUKTION 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien samt problemformuleringar och syftet 
med undersökningen. Här berörs även avgränsningar i studien, samt tidigare forskning 
och centrala begrepp inom området. 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Att en webbplats genererar en bra användarupplevelse är en viktig faktor för att 
användare ska komma tillbaka, det är dock först under senare år som 
användarupplevelsen fått en större fokus redan vid utvecklingen. En bra 
användarupplevelse kan leda till mer trafik till webbplatsen, samt fler köp och nöjdare 
kunder. En webbplats som inte ger besökarna en bra användarupplevelse kan få ett 
förödande resultat för företaget bakom webbplatsen. Exempelvis kan en dålig 
användarupplevelse innebära att det är svårt att förstå hur webbplatsen ska användas, 
eller svårt att hitta relevant information. En webbplats som har denna typ av problem 
kan snabbt förlora kunder då de inte uppnår sitt mål med besöket, och istället vänder sig 
till ett annat företag som erbjuder ett enklare och snabbare sätt att utföra samma tjänst.   
  
Med detta som utgångsläge består därför denna uppsats av en undersökning av 
användbarheten och användarupplevelsen på Hagabadets webbplats hagabadet.se. 
Webbplatsen har granskats med flera metoder och genererat empiri som ligger till grund 
för ett antal utvecklingsförslag som kan förbättra upplevelsen för besökarna.  
 
Hagabadet är en anläggning i centrala Göteborg som bland annat erbjuder spa och 
träning och riktar sig till en målgrupp mellan 45-70 år, främst kvinnor. Målgruppen 
varierar dock för de olika områdena på anläggningen, då träningsdelen exempelvis berör 
en målgrupp som bor inom närområdet. På avdelningen för Yoga är målgruppen yngre 
men fortfarande majoriteten kvinnor.  
 
Hagabadet är i en fas där de planerar att inom snar framtid uppdatera sin webbplats då 
den i dagsläget ligger på en gammal plattform i en version som inte längre uppdateras. 
Denna plattform gör webbplatsen osmidig att arbeta med både ur ett administrativt och 
tekniskt perspektiv.  
 
Det huvudsakliga syftet med webbplatsen är för Hagabadet att locka nya kunder. 
Sekundärt är att informera medlemmar och gäster med aktuell information. Målet med 
webbplatsen är även att i framtiden ha en samstämmig känsla mellan hur besökarna 
upplever ett besök på Hagabadets anläggning och hur de upplever sitt besök på 
webbplatsen. Hagabadets mål är att besökarna på anläggningen ska känna sig hemma 
och omhändertagna. Huset ska vara glatt med en ”aktiv avkoppling”, alltså inte enbart 
lugn och stillhet som många spa-verksamheter strävar efter att förmedla.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Hagabadet har idag en webbplats som ligger på en äldre plattform som inte längre 
uppdateras. Med gamla plattformar blir webbplatser svårhanterliga ur ett administrativt 
perspektiv, och det är en anledning till att Hagabadet planerar att revidera sin webbplats. 
I samband med ombyggnationen finns möjligheten att skapa en mer användaranpassad 
webbplats som uppfyller målgruppens behov och mål, samt ökar trafiken.  
 
För att granska vart fokus på metoderna skulle läggas utformades en enkät. Enkätens 
syfte var att generera data kring användarnas åsikter kring webbplatsens utformning och 
innehåll. Målet med enkäten var att hitta vad som fungerar bra samt mindre bra på 
webbplatsen. Den data som genererades där användes för att ta fram viktiga aspekter att 
granska djupare under de fortsatta metoderna. Ett problemområde som belystes i 
enkäten var förståelse för navigationen och en svårighet för besökarna att hitta den 
information de letade efter. 
 
Utifrån detta resultat drogs beslutet att granska informationsarkitekturen, och 
efterföljande metoder fick därför som mål att undersöka på vilka sätt strukturen av 
information kunde förbättras och förenklas för att ge en bättre användarupplevelse. 
Ytterligare ligger fokus på problemområden som berör vilka element som besökarna 
önskar ska finnas på webbplatsen, och vad de förväntar sig kunna genomföra i sitt 
besök.  
 
Hagabadets primära mål med webbplatsen är att generera nya kunder. För att kunna 
möta det målet ska även målgruppen Hagabadet riktar sig till granskas för att se om 
målet uppnås, eller om eventuella förändringar behöver göras för att uppnå det målet.  
 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med arbetet är att undersöka användarnas behov och beteende för att kunna skapa 
en bättre användarupplevelse och en mer målgruppsanpassad struktur på webbplatsen, 
och utifrån välbeprövad forskning och litteratur öka förutsättningarna för en bättre 
användarupplevelse. Syftet är slutligen att skapa ett realistiskt utvecklingsförslag för 
webbplatsen. 
 
De frågeställningar som ställs är följande: 
1. På vilka sätt kan informationsarkitekturen struktureras för att generera en god 
användarupplevelse?  
2. Vilka element bör implementeras för att underlätta användandet av webbplatsen?  
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Arbetet granskar hur webbplatsen kan anpassas för att motsvara användarnas 
förväntningar. Dock har en avgränsning gjorts genom att granska webbplatsen som 
helhet och inte gå in på detalj för mobila enheter. Inga undersökningar gjordes därför 
för att granska den mobila webben Hagabadet har i dagsläget. Istället togs 
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kurslitteraturen i beaktning för att skapade en mobil prototyp att granska i den 
uppföljande CI. Detta gjordes för att inte glömma bort vikten av att faktiskt ha samtliga 
enheter i åtanke. Den informationsstruktur som anges i utvecklingsförslaget ska 
självklart vara detsamma på samtliga enheter.  
 
Arbetet har fokuserat på navigationen i menyer, och hur informationsarkitekturen är 
uppbyggd på webbplatsen. Element som text och mängden innehåll på undersidor har 
påvisats vara problematiska på vissa ställen, men har ur tidsperspektiv fått mindre 
fokus. I utvecklingsförslagen har därför dessa element tagits i beaktning, men endast i 
form av generella riktlinjer.  
 
Utvecklingsförslaget har inte implementerats, utan består av en grundlig beskrivning av 
hur strukturen av informationsarkitekturen samt layouten bör utformas. De 
utvecklingsförslag som sammanställts visar alltså på en mall som ska vara 
genomgående på webbplatsen, trots att alla webbplatsens sidor inte fysiskt ritats upp i 
form av prototyper eller exempel.  
 

1.5 TIDIGARE FORSKNING OCH CENTRALA BEGREPP  
 
Att ha ett användarcentrerat fokus i utvecklingen av en webbplats är ett ganska nytt sätt 
att tänka, och även om det idag är mer etablerat så är det fortfarande många utvecklare 
som skapar webbplatser utan att ta användarupplevelsen i åtanke. Företagen siktar 
istället på att vara först med en ny produkt, snarare än att granska vad användarna 
faktiskt vill ha (Garrett, 2011. s.11). Varför det är så viktigt att faktiskt värdesätta 
användaren och dess upplevelse av webbplatsen är bland annat eftersom det är en bra 
användarupplevelse som gör att användaren kommer tillbaka (Garrett, 2011. s.12). I 
följande avsnitt presenteras de för arbetet centrala begreppen User Experience och 
Information Architecture.  
 

1.5.1 User Experience  
 
Om information endast placeras ut på en webbplats utan eftertanke riskeras att 
användarna inte hitta det de letar efter, och de kommer uppleva sidan som svår att arbeta 
på (Garrett, 2011. s.12). Att ha användarnas åsikter i åtanke behöver inte betyda att fler 
element ska läggas till, utan snarare att produkten motsvarar användarens mål bättre än 
den förväntade sig (Sharp, Preece, & Rogers, 2015. s.324). Detta är alltså User 
Experience, på svenska användarupplevelse, och handlar om den känsla som produkten 
får användaren att känna, och hur nöjd den blir av att ha använt den (Sharp, Preece, & 
Rogers, 2015. s.12). Fler och fler företag förstår numera vikten av User Experience, och 
ser vad det faktiskt gör för skillnad.  
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Upplevelsen av en webbplats består av de saker den låter användaren göra, hur sidan 
beter sig samt hur den ser ut. Garrett 
(2011) pratar om hur dessa beslut bör 
fattas lager för lager, med start i botten 
med en strategi och avslut på toppen 
med yta och gränssnittet. Varje lager är 
beroende av det lager nedanför. De 
lager som Garretts (2011) metod 
bygger på (Figur 1) är Strategi 
(strategy), Omfattning (scope), 
struktur (structure), skelett (skeleton) 
och yta (surface). (Garrett, 2011. s.21-
22).  
 
På det första lagret nerifrån (Strategy) 
ska en strategi skapas som stämmer 
överens med företaget som driver 
webbplatsen, samt användarnas 
önskemål. Scope-lagret utgår sedan 
från strategin, och här bestäms vilka 
funktioner som ska finnas med och hur 
de olika funktionerna på webbplatsen 
ska fungera ihop. Structure-lagret är 
sedan det som bestämmer vart 
kategorier, navigation och liknande ska 
placeras. Det är alltså grunden till 
informationsarkitekturen. Skeleton-lagret bygger sedan på den arkitektur strukturlagret 
satt upp, men handlar mer om placering av foton, knappar och text för att ge så effektivt 
resultat som möjligt. Surface-lagret handlar till sist om helheten, där användaren möts 
av sidor uppbyggda av bilder och text, där exempelvis loggan och övriga mer 
dekorativa element kommer in. (Garrett, 2011. s.20-21) 
 
Sharp, Preece och Rogers (2005. s.12) menar att User Experience i sig inte går att 
designa, utan det designas istället för att skapa förutsättningar för en viss 
användarupplevelse. Det handlar alltså om att skapa de kännetecken och element som 
kan väcka rätt känslor hos användaren. Hasselzahl (2013) menar dock att för att skapa 
interaktiva produkter behöver användarupplevelsen definieras innan målet för User 
Experience. Han menar alltså att det handlar om att förstå den uppgift som produkten 
ska göra som mer än endast en uppgift, och istället tänka på det som en upplevelse. Han 
påstår även att människan skapar meningsfulla historier genom användandet av 
produkten, men att det inte är produkten i sig som är det relevanta utan produkten agerar 
endast hjälpmedel för att nå upplevelsen (Hassenzahl, 2013).  
 

1.5.2 Användarstudier 
 
I studien ”A user-centred framework for website evaluation” (Karmokar, Singh & Tan, 
2013) diskuteras hur användare ofta reagerar som de brukar göra på andra sidor de 

Figur 1. Garrett (2011) beskriver användarupplevelse i form 
av olika lager som är beroende av varandra. 
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besökt på internet. De försöker till exempel klicka på bilder som de tror är en video, 
eller text som ser ut som länkar eftersom deras erfarenhet säger att det brukar vara så 
(Karmokar, Singh & Tan, 2013 s.7). Detta visar på att det är viktigt att skapa sidor som 
följer riktlinjer inom användarvänlig webb. Det är dock viktigt att inte enbart följa 
riktlinjer, då resultatet kommer se ut precis som alla andra webbplatser, vilket kan bli 
tråkigt för besökaren. Det handlar alltså om att balansera konventioner inom en genre 
och samtidigt inte skapa webbplatser som känns stereotypa.  
 
Undersökningen ”Users abilities to review website pages ”(Elling, Lentz, & Jong, 2012) 
granskar deltagarnas förmåga att ge användbar feedback vid undersökningar av 
webbplatser. Studien sammanfattar resultatet som att många deltagare har svårigheter 
att utföra två saker samtidigt vilket kan påverka en ”think-aloud” metod (Elling, Lentz, 
& Jong, 2012, s.177). Think-aloud, innebär att deltagaren ombes tänka högt och 
uttrycka sina känslor under undersökningen. Resultatet visade också att användare 
överlag kan ge bra kritik och i undersökningen hittades totalt tre olika problemområden 
på webbplatsen. Åldersgruppen påverkade inte feedbacken, men det gjorde dock graden 
av utbildning deltagarna hade. De med högre utbildning gav bättre kvalitet och mer 
negativ feedback i sina kommentarer (Elling, Lentz, & Jong, 2012, s.189). Detta innebär 
att det kan vara mer relevant att granska deltagarnas utbildningsnivå än enbart att de 
faller in i rätt ålder motsvarande målgruppen, för att kunna få så rik data som möjligt.  
 
En typ av användarstudie som ofta används för att granska användarnas 
informationsbehov och sökbeteende är Contextual Inquiry (Rosenfeld, Morville & 
Arango, 2015. s.49). En CI utgår från att forskaren agerar lärling åt deltagaren och 
innebär ofta en intervju och ett antal uppdrag som deltagaren får utföra så att forskaren 
kan observera hur deltagaren agerar. Deltagaren ombes ofta använda just Think aloud 
för att forskaren ska få en tydligare inblick i hur deltagaren tänker. (Sharp, Preece och 
Rogers, 2005. s.366) Till skillnad från en enkät där enbart data analyseras utifrån 
deltagarnas svar, kan en CI hjälpa till att visa hur användarna faktiskt beter sig då de 
interagerar med systemet.  I studien ”Ethnographic Interviews Guide Design of Ford 
Vehicles Website” (Anschuetz,  & Rosenbaum, 2003) motiveras användningen av en CI 
som en djupgående kvalitativ metod som kan användas i undersökningar som ett 
långsiktigt förbättringsverktyg för design.  
 

1.5.3 Information Architecture 
 
Navigation på webbplatser är idag till stor del gjord av text, eller knappar med text på. 
Eftersom text är ambiguous (mångtydig) kan det tolkas på olika sätt. Detta gör att 
användningen av ord i menyer kan göra att besökaren missförstår. (Rosenfeld, Morville 
& Arango, 2015. s.91-92) Förutom att ge namn till rubriker och menyer så ska även 
dokument och information placeras under dessa rubriker och samtidigt kunna hittas av 
användarna, hur allt detta ska struktureras kallas ofta för informationsarkitektur. 
Strukturer kan vara homogena eller heterogena, vanligtvis är bibliotek homogena i sin 
struktur då de klassificerar sin information efter ett system och samma bok kan hittas på 
samma ställe, vilket bibliotek du än besöker. Men webbplatser är däremot heterogena, 
vilket betyder att webbplatser inte nödvändigtvis har samma information tillgänglig, och 
ordningen på informationen är placerad olika (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. 
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s.92-93). Det blir därför mycket svårare att hitta, när inget mönster kan ses i 
informationsstrukturen.  
 
Fördelen med att använda heterogen struktur i menyer är att det underlättar letandet för 
de som inte vet exakt vad de söker(Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. s.99). 
Exempelvis måste användare då de söker efter en bok i en homogen struktur veta exakta 
namnet på boken eller författaren för att få upp det som ett sökresultat. I en heterogen 
struktur kan användaren söka efter ett ord, och få upp relaterade sidor vilket på så vis 
kan leda användaren till vad den letade efter utan att veta den exakta etiketten på sidan 
(Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. s.100).  
 
Det finns olika sätt att organisera innehåll, exempelvis efter ämne eller uppgift. Då 
information är organiserat efter ämne hittar användaren alla information under en 
ämneskategori på samma plats. Om informationen istället är strukturerad efter uppgift 
kan menyerna vara skapade för att underlätta de olika uppgifter som går att genomföra 
på webbplatsen. (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. s.101)  
 
Samtliga aspekter som presenterats understryker svårigheten i att organisera upp 
informationsarkitektur som passar alla. Genom väl genomförda undersökningar och 
noga placering av individuella objekt inom strukturen finns dock möjligheten att skapa 
en bättre informationsarkitektur för målgruppen (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. 
s.94).   
 
En metod som ofta används för att undersöka strukturering av information är card 
sortning. Card sorting är en metod som utgår från kort med olika kategorier på, och kan 
utföras som en öppen eller stängd metod. Den öppna metoden låter deltagaren 
organisera korten med kategorier från webbplatsen hur den vill och den får sedan 
namnge varje hög med en rubrik. Den stängda varianten låter istället deltagaren placera 
korten i webbplatsens redan existerande kategorimenyer. (Rosenfeld, Morville & 
Arango, 2015. s.152) 
 

1.6 DISPOSITION 
 
I första kapitlet introduceras studien och dess bakgrund samt syftet till att studien 
genomförs. Tidigare forskning och centrala begrepp tas upp för att skapa en 
övergripande bild av området undersökningarna berör. Uppsatsen fortsätter med en 
beskrivning av metoderna och en motivation till varför dessa metoder valts ut. Vidare 
beskrivs arbetsprocessen och den hur analysen av datan som samlats in kommer 
granskas. I kapitel tre analyseras datan från samtliga undersökningar och resultatet 
sammanställs.  Här förklaras och motiveras även uppbyggnaden av de prototyper som 
skapats under studien. 
 
Utvecklingsförslag presenteras sedan i kapitel fyra med underlag från den analys och de 
resultat de olika metoderna genererat. Prototyperna revideras och visar exempel på hur 
utvecklingsförslaget skulle kunna komma att se ut. I det avslutande kapitlet 
sammanställs resultatet i en slutsats och en diskussion förs kring metodernas 
genomförande och resultatet. Detta för att uppmärksamma vad som kunde gjorts 
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annorlunda. Slutligen förs en reflektion kring begränsningar i arbetet samt kring hur 
fortsatt utveckling och undersökning kring webbplatsen skulle kunna se ut.  

2. METOD OCH MATERIAL 
 
I detta kapitel presenteras de metoder som används i studien, samt en motivation för 
valet av metoder. Vidare beskrivs hur dessa metoder har genomförts samt en analys av 
den data som har samlats in.   
 

2.1 STUDIEDESIGN 
 
Studien inleddes med två undersökningar; en 
enkät och en contextual inquiry. Enkäten 
valdes ut som metod för att samla in 
kvantitativ data om vad besökare generellt 
anser om webbplatsen. Enkäter kan beroende 
på utformningen likna intervjuer, men kan 
spridas till fler deltagare utan att behöva 
spendera den mängd tid det skulle ta att göra 
intervjuer med samma mängd deltagare(Sharp, 
Preece & Rogers, 2015. s.244).  Contextual 
Inquiry används kompletterande i relation till 
enkäten för att få en mer kvalitativ inblick på 
hur besökarna upplever webbplatsen. Dessa 
två metoder har analyserats och jämförts 
parallellt för att hitta mönster i användarnas 
beteende och upplevelse. Resultatet i studien 
ligger till grund för de metoder som sedan 
valts ut för att vidare undersöka webbplatsen 
och de problemområden som visats (Figur 2). 
 
Några problemområden som belystes i de 
inledande undersökningarna var navigationen 
och informationsarkitekturen på webbplatsen. 
Det är alltså det lager som Garrett (2011) 
kallar för strukturlagret (Figur 1) som berör 
informationsarkitekturen och för att undersöka 
dessa områden valdes metoden card sorting ut. Card sorting är en av de bästa metoderna 
för att lära sig hur användarna hittar information (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. 
s.152). Metoden lät deltagarna para ihop olika delar av webbplatsen med varandra och 
sedan ge dessa grupper valfria rubriker. Detta genererar förståelse för hur deltagarna vill 
navigera för att de ska hitta vad de letar efter. När samtliga card sorting sessioner var 
genomförda granskades datan, för att hitta likheter och olikheter mellan de kategorier 
deltagarna hade skapat.  
 

Figur 2. Studiedesign som visar vilka metoder som 
skett parallellt och vad som legat till grund för 
metoden.   
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Från resultatet av enkäten och contextual inquiry skapades prototyper som motsvarar 
användarnas önskemål, löser de problem de stötte på samt siktar på att möta Hagabadets 
mål. Prototyperna fokuserar mer på Garretts (2011) lager skelettlagret (Figur 1) som 
berör placering av element som knappar och foton. En uppföljande contextual inquiry 
genomfördes, för att testa prototyperna mot målgruppen. Denna pågick något parallellt 
med card sorting för att hålla den planerade tidsplanen.  
 
För att sedan kunna revidera prototyperna granskades resultatet från den uppföljande CI 
ihop med resultatet från card sorting, för att skapa ett slutgiltigt utvecklingsförslag till 
webbplatsen.  
 

2.2 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Samtliga deltagare som medverkat i någon undersökning där de mött forskaren 
personligen har blivit informerade om att deras deltagande är valfritt, och att de när som 
helst kan avsluta undersökningen om de känner sig obekväma (Sharp, Preece, & 
Rogers, 2015. s.470 ). I enkätundersökningen, som istället gjordes anonymt på en dator 
informerades deltagarna genom en inledande text som berättade att ”All information 
som samlas in kommer att förbli helt anonym” men även vad informationen som 
samlades in skulle användas till. Om användaren valde att klicka ner fliken den gjorde 
undersökningen på kom en varning upp. Varningen beskrev att innehållet inte kommer 
sparas om undersökningen stängs ner. Denna text visas både för att deltagaren inte ska 
råka klicka ner undersökningen och behöva göra om, men även för att de som inte 
längre vill delta ska veta att informationen de redan klickat i inte lagras. All information 
som samlades in under enkäten var och kommer alltså förbli anonymt och behandlas 
konfidentiellt. 
 
Information inför samtliga undersökningar förutom enkäten förmedlades muntligt, och 
deltagarna accepterade genom en muntlig överenskommelse att de var villiga att 
medverka i studien. I både den inledande och efterföljande contexutal inquiry, samt card 
sorting blev deltagarna anonymiserade och även här behandlades alla svar 
konfidentiellt. I de svar som genererades från enkäten var deltagarnas svar redan 
anonymiserat då enbart de svar de angett i undersökningen samlades in. All information 
som samlats in är relevant för att kunna analysera materialet, och inga ytterligare 
personuppgifter sparas (Duyne, Landay & Hong, 2006. s.380).   
 
Ur undersökarens perspektiv så var reliability relativt låg, reliability är alltså pålitlighet 
av de metoder som används. Varför den är låg är eftersom majoriteten av 
undersökningarna är observationer som skett i naturliga miljöer och därför är varierande 
(Sharp, Preece, & Rogers, 2015. s.470). Om liknande undersökningar skulle 
genomföras av andra forskare skulle troligtvis liknande resultat kunna ses, men 
resultatet skulle antagligen variera till viss del. Varför undersökningarna då tagit plats i 
naturliga miljöer är istället för att skapa validity, alltså en validitet (Sharp, Preece, & 
Rogers, 2015. s.470). Då deltagarna använder webbplatsen i sin vardag så sitter de på 
olika platser, för att få så trovärdigt resultat som möjligt har därför undersökningarna 
skett på samma sätt.  
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2.3 ENKÄT OCH INLEDANDE CONTEXTUAL INQUIRY 
 
Enkäten var den första metod som parallellt med CI-sessioner skapades och 
genomfördes i studien. Enkätens fokus var att undersöka vad besökare ansåg om de 
olika funktioner som finns på webbplatsen samt vad deltagarna tyckte om mängden text 
och upplägget på de olika sidorna. Metoden CI valdes för att generera en mer kvalitativ 
insikt i vad besökare anser om webbplatsen, samt hur de faktiskt använder den. Till 
skillnad mot enkäten som enbart visade vad deltagarna tyckte så gav CI insikt i 
beteende och upplevelse.   

2.3.1 Tillvägagångssätt Enkät 
 
Enkäten bestod av 17 frågor (Bilaga 1) samt två följdfrågor som exempelvis dök upp då 
deltagaren svarade ”ja” på om den tidigare besökt Hagabadets webbplats. Deltagaren 
ombads då ange på vilket sätt den hittat till webbplatsen. Enkäten avslutandes med en 
öppen fråga där deltagaren kan lämna eventuella övriga kommentarer. Enkäten inleddes 
med ett fåtal frågor om deltagaren för att kunna granska om svaren matchar Hagabadets 
målgrupp. Enkäten spreds på Facebook, och via mail och riktades inte till en specifik 
målgrupp, istället var det därför viktigt att få svar på ålder och kön av deltagarna som 
medverkade. Enkäten skapades i Google Forms, som är ett gratisverktyg. Ett mindre 
pilottest med en elev som studerar webbutveckling genomfördes innan enkäten spreds 
till deltagarna. Detta för att kunna upptäcka eventuella felformuleringar eller svårigheter 
i genomförandet (Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.250). Enkäten fanns tillgänglig åtta 
dagar, detta för att hinna få in en relevant mängd svar och samtidigt hålla tidsschemat 
för att hinna analysera datan innan efterföljande undersökningar startade. Sammanlagt 
kom 53 svar in, med deltagare i ett åldersspann mellan 23 och 65 år.  

2.3.2 Tillvägagångssätt inledande CI 
 
Contextual inquiry utfördes i naturlig hemmiljö, med fem deltagare som fick fem 
uppdrag att utföra på webbplatsen. Deltagarna valdes ut i blandade åldrar mellan 23 och 
51 år och med olika utbildningsnivå för att få spridning i målgruppen. Inför CI skapades 
en fokusplan för att leda deltagaren rätt om samtalet kom ifrån ämnet (Sharp, Preece & 
Rogers, 2015. s.366). Fokusplanen bestod av inledande frågor samt delfrågor till de 
olika uppdragen.  
 
Deltagarna ombads att tänka högt, och undersökningen inleddes med en kortare 
intervju. Avslutningsvis fick deltagaren uttrycka vad den ansåg om besöket på 
webbplatsen och företaget efter att ha gjort sina uppdrag. Resultatet antecknades ner, 
både i form av vad deltagaren klickade på och vad den sa under uppdragen.  
 
Studien började med tre inledande frågor: 

1. Har du besökt Hagabadet eller deras webbplats tidigare? 
2. Vet du om Hagabadet har någon dotter/systeranläggning? 
3. Vilka tjänster känner du till att Hagabadet erbjuder? 

 
De fem uppdragen deltagaren ombads genomföra, samt delfrågor till uppdragen: 

1. Hitta en behandling för spa och kolla sedan hur du bokar den. 
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a. Vad tycker du om upplägget av behandlingar? 
b. Saknar du något? 
c. Är du nöjd med sättet att boka? 

2. Hitta valfri måltid i restaurangen och kolla hur du bokar bord 
a. Får du en bra överblick över vilken mat som erbjuds? 
b. Är du nöjd med sättet att boka? 

3. Hitta öppettider för gymmet. 
a. Är tiderna tydliga? 
b. Känner du dig nöjd med det du hittat? 

 4. Hitta ett upplevelsepaket du tycker verkar intressant och kolla hur du köper det. 
 a. Är det tillräckligt lätt att hitta? 
 b.  Är du nöjd med sättet att köpa paketet på? 

 5.  Kolla hur du registrerar dig för sms-erbjudanden. 
 a. Känner du att du lyckades utföra uppdraget?  
 

 
Deltagaren fick själv välja vilken enhet den önskade använda, dock inkluderades inte 
mindre mobila enheter i denna undersökning eftersom Hagabadet i dagsläget inte har en 
fullskalig mobil sida. Deltagarna kunde dock använda valfri dator eller surfplatta, 
beroende på vad de kände sig bekväma med, och webbplatsen besöktes i webbversion.  
 
Efter genomförd CI spenderades några minuter på att skriva ner alla känslor och 
stämningen i rummet. Information som annars lätt glöms bort om den inte skrivs ner 
direkt (Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.366). 
 

2.3.3 Analys av data 
 
Enkäten analyserades först självständigt genom en sammanställning av datan i Excell, 
samt genom granskning av de färdiggenererade diagram som Google Forms erbjuder.  
Datan granskades som helhet, men delades även in i olika ålderskategorier för att 
jämföra olika resultat. Att sortera in datan i olika grupper och analysera dessa närmre 
leder till en mer detaljerad slutsats (Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.279).  
 
Datan av CI analyserades genom att jämföra vilka vägar de olika deltagarna tog för att 
lösa uppgifterna, samt vilka resultat de fick och vad de ansåg om funktionerna. Denna 
sortens granskningen gjordes för att hitta mönster mellan användarna och deras 
beteende(Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.291-292). Analysen gjordes med en kritisk 
händelseanalys, vilket betyder att datan granskades för att exempelvis se när deltagarna 
fastnade, eller uttryckte frustration (Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.299). Resultatet 
färgkodades för att enklare kunna granska mönster där deltagarna uttryckte liknande 
åsikter och känslor. Färgkodningen sammanställdes sedan i en tabell genom att sortera 
efter samma känsla och hur många gånger den känslan uppstått hos samtliga deltagare.  
 
Metoderna enkät och inledande contextual inquiry har genomförts parallellt och har 
därför även till viss del analyserats gemensamt. Efter en inledande självständig 
granskning jämfördes alltså datan i de båda metoderna sinsemellan för att hitta mönster 
som kunde stötta upp och förklara eventuella brister i den andra metoden.  
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2.4 UPPFÖLJANDE CONTEXTUAL INQUIRY 
 
Två contextual inquiry sessioner har genomförts, en inledande CI, samt en uppföljande 
CI som genomfördes med prototyper lite senare i processen. För att möta användarnas 
önskemål och behov från den inledande CI behövde element modifieras och strukturen 
omorganiseras. Detta testades i den uppföljande CI som gjordes med prototyper. 
Exempelvis ska det vara enkelt att boka spa och massage, vilket i de inledande 
undersökningarna har påvisats vara krångliga moment. De tidigare resultat som 
genererats i inledande undersökningar togs i beaktning vid uppbyggnaden av 
prototyperna. 

2.4.1 Tillvägagångssätt  
 
Baserat på resultatet av enkäten och den inledande contextual inquiry togs en 
uppsättning prototyper fram (se kap. 3.2). Exempelvis visade enkäten på att deltagarna 
inte fick den känsla av webbplatsen som Hagabadet önskar. Detta togs då i åtanke vid 
skapandet av prototyperna.  
 
I den uppföljande CI undersöktes inte kategorierna, utan navigationen. Här granskades 
hur deltagaren upplevde sättet att navigera runt på sidan, samt layouten av de olika 
sidorna. För att kunna undersöka detta samt generera en mer verklig uppfattning och 
samtidigt kunna granska vilken känsla deltagare får skapades prototyperna i Adobe 
Photoshop. Totalt fyra prototyper användes, en som visar startsidan (Bilaga 2A), en som 
visar vad som händer då besökaren trycker på en meny i huvudnavigationen (Bilaga 
2B), en som visar sidan med behandlingar (Bilaga 2C), samt en som visar sidan då 
besökaren väljer en sorts behandling, i detta fall massage (Bilaga 2D). Prototyperna blir 
som en slags storyboard som utgår från ett scenario då besökaren kommer in på 
hemsidan och sedan navigerar sig till behandlingen massage. Scenariot bryts ner i de 
steg som krävs för besökaren att ta sig till sidan, och prototyperna skissas upp utifrån 
dessa steg (Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.409). 
 
Genomförandet av denna CI utfördes på liknande sätt som den inledande CI, med 
samma inledande frågor. Dock ombads inte deltagaren på samma sätt genomföra de 
uppdrag som gjordes i den inledande CI. Istället användes endast uppgift nummer 1 
(kap.2.3.2), där deltagaren skulle hitta en behandling för spa och hur denna behandling 
bokas. Samma frågor runt uppgiften ställdes till deltagarna för att se om de var nöjda 
med funktionerna. Då prototyperna enbart innehöll behandlingen massage, blev denna 
CI blir därför något mer styrd än den inledande var.  
 
Den uppföljande CI genomfördes i tre sessioner där två av sessionerna bestod av två 
deltagare som fick granska prototyperna ihop, och vid ett tillfälle medverkade endast en 
deltagare. Varför några deltagare fick genomföra uppgiften i par var för att det vid det 
enskilda tillfället blev något stillastående och genom att para ihop resterande sessioner 
önskades effekten av att generera mer värdefull data. Då prototyperna inte går att 
interagera med rent fysiskt blev den enskilde deltagaren fast i att enbart granska 
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layouten, och missade informationsarkitekturen, vilket var det viktiga i denna 
undersökning. Deltagarna var i åldern 25 till 36 år för att motsvara förslaget av en yngre 
målgrupp i kap 3.1.1, som skulle kunna representera de nya kunderna Hagabadet har 
som mål att nå ut till.  
 
 

2.4.2 Analys av data 
Datan som samlats in analyserades på liknande vis som den inledande CI, men då enbart 
ett uppdrag genomfördes var inte datan lika rik och därmed mindre att analysera. 
Liknande åsikter placerades in i en tabell med totala antalet gånger den åsikten uppstått. 
Samtliga förbättringsförslag antecknades ner, och analyserades sedan mot tidigare 
forskning och liknande webbplatser inom området.  
 

2.5 CARD SORTING 
 
Card sorting kan användas både som en kvalitativ eller kvantitativ 
datainsamlingsmetod. Nielsen (2004) rekommenderar att använda minst 15 deltagare 
för att få fram relevanta resultat, och även Rosenfelt, Morville och Arango (2015. s.327) 
skriver att fem sessioner kan vara för få för att få fram tillräckligt meningsfull statistik. 
Målet var åtta till tio deltagare för att få så rik data som möjligt, men på grund av ett 
tidspressat schema omfattade undersökningen slutligen sex deltagare. Dock upptäcktes 
relevanta och återkommande mönster i materialet redan vid den femte deltagarens 
session.  
 
Card sorting användes för att generera insikt i hur deltagarna förväntade sig hitta 
information på webbplatsen, samt vilka etiketter de själva anser relevanta för att 
underlätta navigationen. Card sorting och den uppföljande CI med prototyper var 
kompletterande undersökningar där resultatet i slutändan vävdes samman och skapade 
det utvecklingsförslag som presenteras i kapitel 4. 
 

2.5.1 Tillvägagångssätt 
 
En så kallad Open card sorting-teknik användes, vilket betyder att deltagarna får para 
ihop redan existerande innehåll från webbplatsen med varandra och sedan ge dem 
rubriker (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. s.152). Deltagarna fick ställa frågor 
kring korten och den information som syntes, och allting dokumenterades med 
anteckningar samt fotografier av resultatet (Sharp, Preece & Rogers, 2015. s.279). 
 
21 stycken indexkort med information som återfinns på Hagabadets webbplats låg till 
grunden för metoden. Rosenfelt, Morville och Arango (2015. s.323) anser att 20 till 25 
kort är lagom, och efter en genomgång av relevanta kategorier på webbplatsen landade 
siffran på 21, vilket kan anses som en hanterbar mängd kort. Indexkorten innehöll namn 
på kategorier, underkategorier, information och element på webbplatsen till exempel: 
Spabehandlingar, Yoga, Bastu och Boka träning. 
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Deltagaren fick indexkorten, väl blandade och utan inbördes ordning. Deltagaren 
sorterade korten som den ansåg att de passade ihop, och fick ta den tid den behövde för 
att genomföra uppgiften. Kort som placerats i en hög kunde flyttas till en annan hög om 
deltagaren ångrade sig. Detta antecknades då, och deltagaren ombads att använda sig av 
Think aloud genom undersökningen för att ge en bättre inblick i varför kort placerats i 
olika högar, samt varför kortet flyttas till en annan hög. När samtliga indexkort hade 
placerats ut och deltagaren kände sig nöjd ombads den ge varje hög en rubrik. Rubriken 
skulle motsvara det deltagaren förväntar sig hade stått i menyn på en webbplats med 
dessa underkategorier. Deltagaren ombads även kommentera om något kort kändes 
otydliga samt vilket namn de önskat se istället på detta kort. 
 

2.5.2 Analys av data 
 
Samtliga kort tilldelades ett nummer, för att underlätta analysen av datan (Rosenfelt, 
Morville & Arango, 2015. s.323). De nummer korten tilldelats användes sedan för att 
sortera in deltagarnas placering i en tabell för att granska hur många gånger samma kort 
hamnat i samma hög. Datan granskades även för att hitta frekvent använda ord vid 
kategoriseringen av högarna. Datan jämfördes sist med hur webbplatsen är strukturerad 
i dagsläget, för att se om deltagarnas åsikter skiljer sig från verkligheten. Det var inte 
uteslutande det resultat som flest deltagare sorterat på som blev det slutgiltiga 
utvecklingsförslaget (kap. 4.2), men det ligger till grund och kommer sedan jämföras 
med tidigare forskning och generella etiketteringar av rubriker på liknande webbplatser. 
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3. ANALYS OCH RESULTAT 
 
I detta kapitel analyseras datan i de olika undersökningarna och ett resultat 
sammanställs. Uppbyggnaden av prototyperna förklaras och motiveras utifrån resultatet 
av de inledande undersökningarna. Enkät och inledande CI har analyserats parallellt för 
att få en tydligare förståelse för resultatet. Card sorting, och uppföljande CI med 
prototyper har analyserats individuellt. 
 

3.1 ENKÄT OCH INLEDANDE CONTEXTUAL INQUIRY 
Då resultatet från enkätundersökningen och den inledande CI använts till uppbyggnaden 
av prototyperna har datan av de båda undersökningarna analyserats parallellt. Resultaten 
från den inledande CI har även till stor del gett kompletterande insikt i varför vissa 
deltagare svarat på ett specifikt sätt i enkäten, på så vis har det lönat sig att analysera 
undersökningarna ihop.  
 

3.1.1 Målgrupp och upplevelse 
 
För att granska målgruppen ombads deltagarna som medverkade i enkäten ange ålder 
samt om de besökt Hagabadets anläggning eller webbplats.  Resultatet visade att 
deltagarna som har besökt Hagabadets anläggning någon gång hade en medelålder på 
knappt 34 år. Enkäten visade också att 42% av dem som svarade att de besökt 
Hagabadet var män. Hagabadet har på frågan om vilka som är deras målgrupp angett att 
inom medlemsgrupper på anläggningen har de en medelålder på över 30 år. 
Då Hagabadet inledningsvis berättat att 
deras primära målgrupp har åldern 45-70 år 
så skulle slutsatsen av att deltagarna som 
medverkat i undersökningen inte motsvarar 
rätt målgrupp kunna dras.  
 
En granskning av Google Analytics data 
gjordes för att generera insikt i vilka 
besökarna är i dagsläget. Där syns att 51,9% 
av besökarna är nya besökare (Figur 3). Att 
majoriteten av användarna är nya besökare 
på webbplatsen visar att möjligheten att 
uppnå Hagabadets främsta mål med att 
locka in nya kunder via webbplatsen 
finns inom räckhåll, det gäller dock att 
rikta informationen till rätt målgrupp.  
  
Eftersom deltagarna i enkäten som har besökt anläggningen har en medelålder på 34 år 
så skulle dessa kunna användas som bakgrund för att bättre veta vilken målgrupp att 
rikta sig till för att representera de nya besökarna. Denna nya målgrupp skulle då 
exempelvis motsvara kvinnor i åldern 30-50 år och kunna användas som den målgrupp 
Hagabadet riktar information till för att locka in nya kunder. Denna målgrupp skulle 
även sekundärt kunna ha ett större fokus på män.  

Figur 3. Återkommande/Nya besökare på hagabadet.se 
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Deltagarnas första känsla vid besöket på webbplatsen varierade mellan ”Tråkig”, 
”Modern” och ”Gammaldags”, där tråkig var det ord som fått flest röster av alla 
tillgängliga alternativ (Figur 4). Hagabadet önskar förmedla en känsla av omtanke och 
omhändertagande. Denna information kom dock in sent från företagets håll, och därför 
fanns inte dessa alternativ med som val i undersökningen. Ordet ”avslappnande” fanns 
dock med och fick endast 15% av rösterna.  
 

 
Figur 4. Den första känslan deltagarna i enkäten fick på webbplatsen.   

 

3.1.2 Bokningsfunktioner 
 
Bokningsfunktionen framkom som ett tydligt problemområde i enkäten, detta testades 
genom att fråga deltagarna vad de förväntade sig skulle hända då de klickade på vad 
som såg ut som en knapp med rubriken boka på (Bilaga 1). 60% av deltagarna 
förväntade sig att de skulle komma till ett bokningsformulär (Figur 5).  

 
Figur 5.  Deltagarna förväntade sig olika paketpriser, ett bokningsformulär samt priser. 

52.8% förväntade sig även priser eller olika paket med spa och bad. Sedan efter de sett 
resultatet fick de svara på om sidan levde upp till deras förväntningar och då fick 
deltagarna välja på en skala där 1 inte alls motsvarar förväntan och 5 motsvarar 
förväntan mycket bra (Figur 6). 92% markerade mellan 1 till 3 på skalan, vilket 
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indikerar att majoriteten ansåg att sidan inte motsvarade deras förväntningar tillräckligt 
mycket. Deltagarna fick även fritt skriva egna åsikter, och 45% av de som valde att 
kommentera skrev att de önskade ett formulär för att boka online. Av detta går att tolka 
att deltagarna önskar förändring av bokningsfunktionerna och önskar kunna boka direkt 
på webbplatsen utan att behöva ringa eller skicka mailförfrågan.  

 
Figur 6. En skala på 1-5 där 1 inte alls motsvarar förväntningarna och 5 motsvarar förväntningarna väl. 

 
Även i CI visades problem med bokningsfunktionen. Deltagarna fick där i uppgift att 
hitta en behandling och sedan även kolla hur de bokade denna. Samtliga deltagare 
uttryckte att de önskade möjligheten att boka spa online. På flera av uppdragen gav 
deltagarna upp, och två deltagare av fem uttryckte specifikt att de hade bokat spa på ett 
annat ställe då det blev för krångligt. Två deltagare påpekar även att knappen som heter 
boka bör leda till en bokningsformulär på grund av hur den är utformad visuellt (Figur 
7). En av de två deltagarna säger ”Trycker man på en bokaknapp ska man kunna boka, 
inte enbart ringa eller maila”. Resultatet stämmer alltså inte överens med det deltagarna 
är vana vid på andra webbplatser, vilket i detta fall hade underlättat användbarheten 
(Karmokar, Singh & Tan. 2013. s.7).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7. Samtliga deltagare anser att bokningsknappen på Hagabadet.se ser ut att leda till 
en bokningskalender. 
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3.1.3 Kategorisering och rubriker 
 
Deltagarna indikerade i enkäten att de ansåg att rubriker var svåra att förstå och att de 
hade problem med att hitta på webbplatsen. Något som undersöktes djupare i CI som 
visade att tre av de fem deltagarna försökte klicka på rubriker som inte var länkar, något 
som ledde till frustration och visar på att deltagarna eftersöker mer information om 
dessa rubriker än det som tillgängliggörs. Något som påvisade brister i förståelsen i 
enkäten var exempelvis att deltagarna som svarat i frågan om de blev intresserade av att 
veta något mer sedan fick skriva vad de blev intresserade att veta mer om. Detta 
resulterade i den första indikationen på problem där en deltagare skrev ”Vad är 
pureyoga?” (Figur 8).  
 

 
Figur 8. Skärmbild av Hagabadets nuvarande menystruktur med bland annat rubriken ”Pureyoga”. 

 
Nästa indikation i enkäten syntes på frågan om deltagaren blev intresserad av någon av 
underkategorierna på sidan träning. 38% svarade att de inte blev intresserade av någon, 
och bland de kategorier som verkade mest intressanta fanns öppettider med 27% av 
rösterna och gruppträning med 23%. Deltagarna kunde här bocka i flera val, men tre 
kategorier fick inte en enda röst, och fem andra kategorier fick under 5,5% av rösterna 
(Figur 9). Detta kan tolkas som att kategorierna antingen har svåra beteckningar 
alternativt att de är överflödiga och att några sidor skulle kunna slås samman eller till 
och med tas bort. Ett annat alternativ är att det var fel målgrupp som svarade då några 
av de kategorier som bortprioriterades var ganska specifikt riktade till gravida, äldre och 
de med viktintresse.  

 
Figur 9.  Resultat av om deltagaren blev intresserad av någon länk på sidan träning.  
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Samtliga deltagare hade i den inledande CI svårigheter i att hitta det som efterfrågades i 
uppdragen. Några hade fler problem än andra, men övergripande hade de exempelvis 
problem med att hitta paketpriser på spa och öppettider för gym. En deltagare utbrast 
”Är det jag som är korkad? Detta känns helt orimligt” då den letade efter öppettider för 
gymmet. Då Hagabadet har så pass många olika avdelningar vågade inte deltagarna lita 
på att sidan med öppettider gällde samtliga avdelningar och tre av de fem deltagarna 
uttryckte att de hade velat ringa och bekräfta öppettiderna innan de åkte dit för att träna.   
 
Kommentarer som dök upp i enkäten kring frågor om kategorisering var ”De är tråkiga 
och svårlästa”, ”Dock gillar jag inte navigationsmenyerna, då dessa känns omoderna”, 
”svårt att navigera” och ”tydligare ingångar till viktigaste innehållet”. Då Sannegården 
och Hagabadets webbplats jämfördes skrev 6 deltagare specifikt ut att de föredrog 
Sannegårdens webbplats då den var enklare att navigera och hitta på.  
 
Andra problemområden som uppmärksammades i CI var exempelvis saknaden av en 
sökruta, och att menyerna var svåra att förstå samt att de var inkonsekventa. Två 
deltagare uttryckte att Pure Bistro var ett svårförståeligt namn, och att då de är inne på 
sidan förväntar de sig att sidonavigationen till vänster enbart ska innehålla länkar till 
sidor relaterade till restaurangen. En deltagare klickar då på Exklusiva Romerska och 
säger högt att den antar att det är en till restaurang som finns i huset. Detta visar sig 
dock vara ett bad, och deltagaren blir frustrerad då den förväntar sig att alla länkar i 
menyn ska handla om mat.  
 
En deltagare upptäcker också att rubrikerna Nyheter och Erbjudanden som finns i 
olika menyer leder till exakt samma sida. Att använda olika rubriker för samma 
landningssida är något som inte rekommenderas. Om gränssnittet är konsekvent med 
andra webbplatser inom samma område så är det en fördel, men det viktigaste är alltid 
att en webbplats är konsekvent inom sig själv och sitt egna gränssnitt (Garrett, 2011. 
s.111). 
 
En slutsats kan från dessa resultat dras om att informationsarkitekturen behöver ses över 
och eventuellt göras om för att underlätta för användare att hitta vad de söker efter.  
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3.2 PROTOTYPER 
Då prototyperna skapades utifrån resultatet från analysen av de tidigare 
undersökningarna redovisas först en beskrivning av hur prototyperna uppkom och 
varför de utformades på detta sätt. I figur 10 visas Hagabadets nuvarande webbplats, i 
figur 11 redovisas den prototyp som tagits fram. 

 

 
 
 

Menyerna var något som fick kritik framförallt i den inledande CI. Deltagarna påpekade 
att den mindre navigationsmenyn som ibland dyker upp på vänster sida var 
inkonsekvent och innehöll ofta länkar som var irrelevanta i förhållande till innehållet på 
sidan de befann sig på. Därför skapades tre stora knappar till några av de mest kritiska 
punkterna för att generera fler besökare till Hagabadet. Alltså att Boka behandling, 
Boka bord och Boka pass. Sedan skapades även en ny struktur på den lilla 
navigeringsmenyn som dyker upp på vänster sida av prototyperna (Bilaga 2C).  
 
Prototyperna använder globala navigationssystem som huvudmenyn och footern som 
alltid finns på samtliga av webbplatsens sidor, samt lokala navigationssystem som 
menyn till vänster i bilaga 2C som förändras innehållsmässigt beroende på vilken sida 
besökare befinner sig på (Rosenfeld, Morville, & Arango, 2015. s.162-163). 
Prototyperna använder även färgförändringar i navigationen som tydligt visar vart 
besökaren befinner sig, detta för att förhindra att användaren tappar bort sig vilket kan 
leda till stor frustration (Rosenfeld, Morville, & Arango, 2015. s.161).  

Figur 10. Hagabadets nuvarande webbplats 

Figur 11. Prototypförslag på ny design av hagabadet.se 
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Deltagare hade efterfrågat en sökruta, och eftersom findability, alltså att användaren 
hittar det den letar efter, är en kritisk faktor för att en webbplats ska vara användbar 
inkluderas en sökruta i prototypen (Rosenfeld, Morville, & Arango, 2015. s.23).  
 
Två deltagare i enkäten uttryckte att webbplatsen var ”Träningsinriktad” samt att 
”Hagabadet känns som de frångått spa-delen och fokuserar på träning”, liknande 
kommentarer dök också upp hos en deltagare i den inledande CI. Denna känsla levde 
inte upp till de förväntningar deltagarna hade då de ansåg att Hagabadet främst är ett 
spa. För att väga upp detta, samt att försöka motsvara Hagabadets mål med webbplatsen 
som då önskas vara ”omhändertagande” samt ha ett ”aktiv lugn” valdes färgnyanserna 
ut från en redan existerande bild på vatten från Hagabadets webbplats.  
 

3.3 UPPFÖLJANDE CONTEXTUAL INQUIRY  
 
Den första av de uppföljande CI-sessionerna med prototyp blev på deltagarens initiativ 
fokuserad på färgval, typografi samt storlekskontrast. De övriga två sessionerna som 
bestod av två deltagare genererade mer data om vad dessa faktiskt ansåg om de olika 
elementen, om det var bättre eller sämre än tidigare samt vad de ansåg om 
uppbyggnaden av sidorna och strukturen. Tillsammans ger de tre tillfällena en bredd 
som kan slås samman för att generera en reviderad prototyp. 
 
Vid två av de tre sessionerna uttrycktes uppskattning av footern med lättillgänglig och 
snabb information, ”Enkelt och snyggt. Allt man söker finns där nere” sa en deltagare. 
Vid det mer visuellt fokuserade tillfället påpekades istället hur footern skulle kunna 
göras smalare och förbättras ytterligare genom små detaljförändringar (Bilaga 2A). 
Även sökrutan uppskattades vid två av de tre tillfällena då ingen sökruta funnits 
tillgänglig på den ordinarie sidan. Vid det visuella tillfället påpekades hur texten i 
sökrutan borde göras mindre, samt att sökrutan flöt runt i luften och borde placeras i 
samma nivå som menyraden.  
 
Samtliga deltagare uppskattade dropdown menyn (Bilaga 2B) och ansåg att den 
levererade snabbare information om vad sidan innehöll än att först behöva klicka sig in 
på sidan och först där se en ny navigationsmeny.  
 
På prototyp nummer tre (Bilaga 2C) uppskattades sidonavigeringen så besökaren slipper 
klicka uppe i menyn igen för att komma vidare. Deltagarna uppskattade även bilderna 
som de ansåg beskrev vad de olika behandlingarna innehöll bra, och som tillförde en 
tydligare känsla än enbart text hade gjort (Bilaga 2C). Då deltagarna fick gissa vad som 
skulle hända då de klickar på någon av bilderna med olika behandlingar gissade 
samtliga på en sida med bokning och beskrivning av behandlingarna. Något som de 
ansåg stämde bra då de fick se den faktiska prototypen av sidan (Bilaga 2D). Deltagarna 
tyckte även information om de olika sorters massage (Bilaga 2D) var tillräcklig, med 
längd och innehåll i texten. Den mer visuellt fokuserade sessionen påpekade dock 
storlekskontraster och placering av olika element som skulle kunna flyttas om för att 
förbättra känslan av sidan.  
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Samtliga deltagare uppskattade bokningsfunktionen och vid två av de tre tillfällena 
uttrycktes att det var precis det de väntade sig, ”Jag älskar bokningsfunktionen” 
konstaterade en deltagare, och fortsatte sedan att berätta hur den själv hade haft problem 
då den skulle boka spa på Hagabadet, vilket då hade slutat med att den köpt sin 
behandling på plats istället. Det mer visuellt fokuserade tillfället påpekade även här 
storlekskontraster och önskemål på annan färg i bokningsfunktionen.  
 
På det stora hela verkade samtliga deltagare nöjda med informationsarkitekturen av 
prototyperna, och det som efterfrågades var detaljförändringar i layouten.  
 

3.4 CARD SORTING 
 
Redan vid sessionerna syntes mönster i utplaceringen av korten (Figur 12). Några av de 
kort som flest deltagare placerade i samma hög var spabehandling och massage, samt 
brunch och menyn till restaurangen. 

 
 
 
Direkt vid analysen av datan formades därmed tre grupper av kort som var 
genomgående lika sorterade bland deltagarna. Dessa grupperingar var: 
 

• Spabehandling, Massage, Bastu, Badmiljö, Boka spa 
• Brunch, Boka bord, Restaurang meny 
• Gruppträning, Boka träning, PT, Gym 

 
Det som skiljde sig mellan grupperna var de kategorinamn deltagarna fick skriva. Kvar 
var även nio kort där sorteringen skiljde sig åt, några av dessa nio kort 
uppmärksammades även under undersökningens gång som svårare att placera ut. Ett av 
de svåraste korten var Konferens. Troligtvis hade många deltagare problem med att 
placera just konferens då de själva sällan letar efter just den kategorin på webbplatser 
och därför inte tänkt på vart den brukar vara placerad.  
	
De kort som fanns kvar berörde bland annat upplevelsepaket, nyheter och 
presentkort. Kvar var även öppettider och kontakt som av några deltagare placerades 
ihop med de andra kvarvarande korten, och andra placerade individuellt. Ur dessa 

Figur 12. Fotografier från två olika sessioner.  
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kvarvarande kort kunde två svagare mönster urskiljas, antingen kunde korten ha 
placerats tillsammans eller i två uppdelade kategorier.  
 
För att underlätta detta beslut inför de reviderade prototyperna och utvecklingsförslaget 
granskades liknande webbplatser. Efter en granskning av fyra webbplatser med spa av 
olika slag började ett mönster ta form. Kontakt och Hitta hit låg ihop i samma kategori 
på samtliga webbplatser. På två av dessa låg även Nyheter i samma kategori. På 
samtliga webbplatser fanns kategorier som Presentkort eller Spapaket med i 
huvudnavigationen.  
 
Utifrån analysen av deltagarna i undersökningen, i kombination med det mönster som 
kunde ses på liknande webbplatser grupperades kategorierna ihop till ett 
utvecklingsförslag. Dessa redovisas i kapitel 4.2. 
  

4. UTVECKLINGSFÖRSLAG 
 
I detta kapitel sammanställs utvecklingsförslag utifrån analysen och resultatet av de 
olika metoderna. De reviderade prototyperna visar exempel på hur utvecklingsförslaget 
kan komma att se ut då det implementerats. 
 

4.1 INFORMATIONSARKITEKTUREN 
 
Det finns mer och mindre etablerade ”standardetiketter” som används i 
huvudnavigationen på webbplatser. Exempelvis används ofta ”hem” och ”om oss” 
(Rosenfeld, Morville, & Arango, 2015. s.136). Om oss var en rubrik som enbart en av 
de sex deltagarna gav som rubrikförslag. En annan deltagare gav exemplet ”Om 
Hagabadet”, vilket skulle kunna anses som i princip samma etikett. Övriga deltagare 
gav istället förslag på ord som ”kontakt” och ”information”. Då denna rubrik även 
innehöll underkategorier som medlemskap och nyheter var inte ”kontakt” ett tillräckligt 
beskrivande ord. För att följa standardetiketterna och öka chansen för besökarna att hitta 
användes därför ”om oss” som kategorisering i utvecklingsförslaget. 
 
Som ”hemknapp” användes enbart Hagabadets logga i prototyperna, då majoriteten av 
större företag idag använder loggan som en länk till startsidan är det välkänt bland 
användare (Rosenfeld, Morville, & Arango, 2015. s.170).  
 
Det namn som ges som utvecklingsförslag för underkategorin Upplevelsepaket blev 
Erbjudanden, detta då det är ett lockande ord som skyltar om bra priser. Erbjudanden 
och Presentkort placerades i huvudnavigationen och gör det under kategorinamnet 
Paket. Detta då Paket kan tolkas både som paketpriser men även om man önska ge bort 
ett paket, så hittar besökaren här presentkort.  
 
Kategoriseringarna i det slutgiltiga utvecklingsförslaget presenteras i figur 13. 
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Då Hagabadet även har en blogg kan denna finnas med både i footern, men även i 
navigationen under kategorin Om oss. Samma sak gäller övriga undersidor som inte var 
med i undersökningen card sorting. Dessa har i dagsläget inte blivit utplacerade, men 
bör alltså placeras under den kategori som den 
ämnesmässigt passar in i. Några undersidor skulle 
även kunna sammanslås i sidonavigationen, så som de 
olika träningskurserna som erbjuds. De bör placeras 
ihop under namnet Kurser i kategorin Träning, 
istället för att varje kurs introduceras en och en i 
underkategorier (Figur 14). 
 
Innehållet är nu sorterat efter ämne, vilket betyder att 
information inom samma kategorier ligger under 
samma rubriker (Rosenfeld, Morville & Arango, 
2015. s.100-101). De tre knapparna för 
bokningsfunktioner som har placerats till vänster på 
samtliga prototyper (Bilaga 3) är istället en 
navigationsmeny sorterad efter uppgift. Denna finns 
till för att underlätta för de besökare som kommer till 
webbplatsen med ett enda uppdrag, att genomföra en 
bokning (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015. s.101).  
 
Det finns visst innehåll som skulle kunna placeras inom flera kategorier. Exempelvis 
öppettider, som även skulle kunna finnas inom varje avdelning på Hagabadet. 
Exempelvis om besökaren är inne och läser om Spa så kan öppettiderna för just 
spaavdelningen finnas tillgängliga även där. Även medlemskap skulle kunna placeras ut 
både på träning respektive spa, om besökaren önskar ha medlemskap på enbart en 
avdelning.  
 

4.2 NYA ELEMENT 
 
Något som visades vara svårt i den inledande CI var att hitta Upplevelsepaketen. Dessa 
låg under kategorin Presentkort, något som ofta tolkas som ett köp av ett kort med 
enbart pengar på. Hagabadet hade placerat både Presentkort och sina 
Paketerbjudanden under denna rubrik, och då användaren klickade på rubriken ledde 
den till en egen webbshop. Ett formulär för att enkelt köpa presentkort online skulle 
därför passa bra, för att komplettera paketerbjudanden och göra det smidigt att ge bort 

Figur 14. Skärmbild från Hagabadets 
nuvarande sidonavigation på sidan Träning.  

Figur 13. Utseende på drop-down meny, med de nya kategoriseringarna.  
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valfri upplevelse i present utan 
att behöva förboka vilken 
upplevelse det ska vara.  
Exempel på hur ett sådant 
formulär skulle kunna se ut 
visas i figur 15. Då 
Paketpriser av olika slag, eller 
som Hagabadet kallade det 
Upplevelsepaket, är ett perfekt 
sätt att locka till sig nya kunder 
bör detta fortsättningsvis finnas 
med i huvudnavigationen. Dock 
inte under benämningen Presentkort, då den visat sig vara vilseledande och svårt att 
hitta. Presentkort och Upplevelsepaket bör inte heller ligga i en egen webbshop, utan 
bör interageras med webbplatsen för att skapa en känsla av att besökaren fortfarande 
befinner sig på samma webbplats.  
 
Ytterligare ett element som redan introducerats i prototyperna är bokningsformuläret. 
Det behövs för att möta målgruppens förväntningar av webbplatsen, samt lösa de 
uppgifter besökarna hade då de kom till webbplatsen. Det skulle troligtvis också 
underlätta det administrativa arbetet för den 
personal som i dagsläget tar emot alla bokningar 
via telefon och mail. Exempel på hur detta skulle 
kunna se ut visas i figur 16. 
 
Ett element som adderades in i menystrukturen 
var en drop-down meny. Detta för att snabbare 
visa vart användaren hittar sitt innehåll, utan att 
behöva klicka runt på olika sidor. Då flera 
användare i den inledande CI klickade fram och 
tillbaka till olika sidor samt inte hittade 
informationen de letade efter när de utförde sina 
uppdrag påvisas behovet av att snabbare se vilket 
innehåll som är placerat vart. I kombination för 
att användare ska kunna hitta det de letar efter 
snabbare skapades även en sökfunktion, med en sökruta som placerades i höjd med 
menyn (Figur 17). Människor föredrar att leta på olika vis, då vissa föredrar att browsa 
runt och leta efter intressant material söker andra hellre för att snabbt hitta exakt det de 
letar efter. En sökruta hjälper även användare som inte riktigt vet vad de letar efter eller 
vilket ord de ska använda. 
 
 
 
 

 
 

Figur 16. Förslag på utseende av bokningsformulär 

Figur 15. Exempel på hur ett formulär för att köpa presentkort 
skulle kunna se ut. Presentkortet postas sedan till valfri adress.  

 

Figur 17. En sökruta skapas som ett kompletterande element för att öka findability.  
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4.3 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH LAYOUT 
 
För att skapa en genomgående känsla ska samtliga behandlingssidor se ut som 
prototypexemplet (Bilaga 3C), med bilder och minimalt med text. Bilderna ska 
representera innehållet på behandlingen eller visa det bad som besökaren kan bada i, 
och ska alltså inte enbart vara dekorativa. En annan riktlinje som gäller samtliga sidor är 
att minska på mängden onödig text och information. Exempelvis innehåller sidan 
Träning i dagsläget mycket text och diagram vilket enkätundersökningen visade på att 
besökarna inte läste. Istället är det bättre att korta ner denna text, och placera den på 
respektive undersida.  
 

4.4 REVIDERADE PROTOTYPER 
 
I Figur 18 syns den första prototypen som skapades, i Figur 19 visas den reviderade 
prototypen som tagits fram efter det resultat den uppföljande CI:n samt card sorting 
sessionerna genererade. 
 
I den första reviderade prototypen, som utgör grunden för webbplatsen har exempelvis 
sökrutan blivit mindre (Bilaga 3A).  Den har även placerats i nivå med 
huvudnavigationen för att besökaren snabbt ska kunna hitta sökfunktionen. Färgerna har 
reviderats något för att generera en mer harmonisk känsla på startsidan. I footern har 
mer luft placerats mellan de olika rubrikerna för att skapa överskådlighet. Typsnittet i 
navigationen är densamma, men i den flytande texten har den ändrats till en tydligare 
sanserif då sanserifer är enkla att läsa på skärm, och ger ett modernt intryck. Samtliga 
rubriker har även fått samma typsnitt som huvudnavigationen för att skapa en 
genomgående likhet på webbplatsen. De typsnitt som används i utvecklingen behöver 
inte nödvändigtvis vara just de som används i prototyperna, men för att tydligt visa 
vilken sorts typsnitt som bör användas, och på vilka sätt, så är det viktigt att tydliggöra 
skillnaden.  
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I den andra prototypen visas hur huvudnavigationen fungerar med en drop-down meny 
(Bilaga 3B). Innehållet i huvudnavigationen hämtas här från de färdiga 
kategoriseringarna i kapitel 4.2. Då en besökare klickar eller hovrar på en menyrubrik så 
ändrar den färg för att förtydliga vart besökaren befinner sig.  
 
I den tredje prototypen har innehållet förändrats något, då massage som tidigare var en 
behandling nu har blivit en egen kategori efter resultatet i card sorting (Bilaga 3C). 
Sidonavigationen på vänster sida har fått lite mer utrymme, och för att belysa vilka 
rubriker i navigationen som är huvudkategorier respektive underkategorier så har de 
huvudkategorierna satts i versaler.   
 
På den fjärde prototypen var det massage som visades, men eftersom det numera är en 
huvudkategori ska den vara utformad på samma sätt som behandlingar är. Istället visas 
underkategorin duobehandlingar (Bilaga 3D). Prototypen ser därför något annorlunda 
ut för att bättre matcha innehållet. Färgerna i bokningsformuläret har bytts ut för att 
bättre smälta in i omgivningen, och återge ett lugnt men ändå en aktiv känsla, efter 
Hagabadets önskemål. Typsnitten har ändrats för att matcha det som beskrevs för den 
första prototypen och storleken på texten har minskats något i rubrikerna för de olika 
behandlingarna.  
 
Överlag är det enbart små detaljer som förändrats i prototyperna då deltagarna i den 
uppföljande CI var nöjda med resultatet.   

Figur 18. Den första prototypen som skapades.  Figur 19. Den reviderade prototypen som skapats efter resultatet 
av undersökningar på den första prototypen.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel avslutas arbetet och resultatet sammanställs i en slutsats. En diskussion 
förs kring metodernas genomförande och resultat, för att uppmärksamma vad som 
kunde gjorts annorlunda, och vad som genererat värdefull data. Begränsningar som 
uppstått reflekteras och slutligen ges förslag till fortsatt utveckling. 
 

5.1 SLUTSATS 
Frågeställning ett: På vilka sätt kan informationsarkitekturen struktureras för att 
generera en god användarupplevelse?  
 
Utifrån analysen av samtliga metoder syns tydliga mönster som visar vad användarna 
har för behov för att kunna hitta bättre på webbplatsen. Till en början har ett förslag på 
en ny målgrupp skapats, en målgrupp som troligtvis skulle passa bättre att rikta 
webbplatsen till då ett stort mål för Hagabadet är att locka nya kunder. Denna målgrupp, 
som riktar sig primärt till kvinnor i åldern 30-50 år men även sekundärt till män, 
används sedan för att ta de slutgiltiga besluten i arkitekturens utformning.  
 
Resultaten som visades i undersökningen card sorting, i kombination med en 
granskning av hur strukturen ser ut på liknande webbplatser ligger till grund för 
utformningen av arkitekturen. De kort som deltagarna hade svårt för att placera ut i en 
kategori visar antingen på att de inte brukar leta efter denna sorts material på 
webbplatsen, eller att det är svårt att tänka sig in i hur material ligger utplacerat på en 
webbplats när deltagaren själv inte sitter framför datorn. Detta kan skapa brister i 
resultatet på card sorting, och därför kombineras analysen med en granskning av 
liknande webbplatser. Varför andra webbplatser tas i beaktning är även för att se på 
vilka sätt besökarna är vana vid att hitta material på liknande sidor. Människor agerar 
ofta som de brukar göra och förväntar sig ofta att hitta material på samma ställen som 
det vanligtvis finns tillgängligt på. 
 
Arkitekturen struktureras alltså upp med användarnas ordförråd i rubrikerna för att 
skapa förståelse för innehållet. Underrubriker placeras på så vis att användarna enkelt 
ska kunna hitta dem utan att behöva tänka efter. Att detta genererar en god 
användarupplevelse är inte helt självklart, men genom att anpassa 
informationsarkitekturen mot målgruppen och användarna på detta viset så är chansen 
för en god användarupplevelse mycket större än annars.  
 
Frågeställning två: Vilka element bör implementeras för att underlätta användandet av 
webbplatsen?  
 
Det element som behövs för att användarna ska kunna genomföra de uppgifter de hade 
då de kom till webbplatsen är framförallt ett bokningssystem som gör det möjligt att 
boka behandlingar på webbplatsen utan att behöva maila eller ringa företaget. Detta 
visas av användarna både i enkäten och den inledande CI, och får så pass stort fokus att 
det inte går att bortse från. Denna typ av bokningstjänst skulle troligtvis även underlätta 
administrativt för Hagabadets personal, vilket ytterligare belyser dess värde.  
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Menyn omstruktureras till en drop-down meny. Alltså kommer användaren att se vilket 
innehåll som finns under varje rubrik utan att först behöva klicka sig in på respektive 
sida. Ett element som kommer underlätta användandet på så vis att det går snabbare att 
hitta. Ett annat element som ska göra det snabbare att hitta är en sökruta. Denna placeras 
i samma nivå som menyn då det är ett vanligt ställe att placera en sökruta, och detta 
underlättar findability av sökfunktionen. Med en sökfunktion kan användare som inte 
riktigt vet vad de letar efter ha en chans att hitta det ändå.  
 
Dessa element är viktiga för att öka användbarheten och på så vis göra det enklare för 
användaren att hitta på webbplatsen. Övriga element som presentkortet är enbart för att 
ge användaren det där lilla extra. Det elementet underlättar inte användbarheten av sidan 
i sig.  
 

5.2 REFLEKTION 
 
De metoder som valdes för att göra de inledande undersökningarna var även de som 
styrde valet av de fortsatta undersökningarna. Genom enkäten och den inledande CI 
visades tydliga mönster från deltagarna som bland annat berättade om svårigheten att 
hitta i informationsarkitekturen och behovet av vissa element som då saknades. Dessa 
indikationer gjorde att det fanns ett behov för card sorting för att ta reda på hur 
användaren ville att arkitekturen skulle vara uppbyggd. De ledde även fram till behovet 
av en prototypundersökning för att granska om användaren ansåg att de önskemål de 
bett om faktiskt genererade det resultat de tänkte sig. Om andra inledande metoder valts 
istället skulle fokusområdet på arbetet ha kunnat se annorlunda ut.  
 
Då fyra metoder granskat webbplatsen på olika sätt och ur olika perspektiv har resultatet 
fått en bredd med kompletterande data. Om arbetet hade pågått under en längre period 
kunde dock undersökningarna utvidgats och på så vis möjligen kunnat forma varandra 
mer. Exempelvis om enkäten skett före och inte parallellt med den inledande contextual 
inquiry så kunde de största problemområdena i enkäten fått större fokus i CI och på så 
vis kanske generera tydligare data om vad deltagarna faktiskt ansåg om specifika 
detaljer. Om samtliga card sorting sessioner hade vart genomförda då uppföljande CI 
startade hade resultatet i card sorting kunnat implementeras i prototyperna. På så vis 
kunde arkitekturen ha undersökts ytterligare en gång i den uppföljande CI, istället för att 
enbart sammanställas till utvecklingsförslaget.  
 
Deltagarna som medverkade i de två uppföljande undersökningarna valdes ut för att 
matcha den nya målgrupp som visats i resultatet av enkäten och den inledande CI. Detta 
för att generera en bra insikt i hur den nya målgruppen anser att webbplatsen bör vara 
strukturerad. Deltagarna i de två inledande undersökningarna var ganska spridda och 
anses därför fortfarande ge en bred inblick i relevanta problemområden. Tre av de fem 
deltagarna i den inledande CI har även utbildning på högre nivå, så som universitet eller 
högskola, vilket har påvisats vara relevant inom studier då undersökningens mål är att 
generera rikare feedback på problemområden (Elling, Lentz, & Jong, 2012, s.18). 
 
Sett från tidigare forskning så har informationsarkitektur ett fokus på att skapa 
findability, alltså att användaren hittar på webbplatsen (Rosenfeld, Morville & Arango, 
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2015. s.19). Hur lätt användaren hittar kan alltså användas som ett mått för att granska 
om informationsarkitekturen genererar en god användarupplevelse. I de uppföljande CI 
med prototyper fick deltagarna interagera med de förslag som genererats fram, och 
resultatet där visade på en bättre findability än tidigare.  
 

5.2.1 Begränsningar 
 
För att hålla tidsschemat har vissa undersökningar tvingats pågå parallellt trots att 
intentionen från början var att genomföra dem efterföljande varandra. De 
undersökningar detta berört är card sorting och uppföljande contextual inquiry med 
prototyper. CI var först tänkt genomföras allra sist efter resultatet på card sorting 
analyserats. Detta för att få med navigationsstrukturen i prototyperna. Istället har dessa 
två undersökningar tvingats att bli genomförda parallellt för att hålla det uppsatta 
tidsschemat, vilket medfört att alternativa menykategorier visades i prototyperna, och 
det slutgiltiga resultatet av båda undersökningarna sedan sammanställdes och visades i 
de reviderade prototyperna.  
 
Även Card sortingen har haft sina begränsningar på så vis att deltagarantalet fått 
minskas ner. I planeringen var 8 deltagare tänkta att genomföra undersökningen, men på 
grund svårighet att boka in deltagarna och en tidsbrist minskades deltagandet till 6 
deltagare, då ett tillräckligt tydligt mönster kunde upptäckas i resultatet.  
 
Den största begränsningen har alltså genomgående vart tidsaspekten. Ett tidsschema 
gjordes i början av arbetet, och följdes till en början. Ungefär halvvägs in i arbetet blev 
det svårt att hålla tidsschemat då sessionerna och arbetet kring varje session med 
anteckningar och analys tog längre tid än beräknat. Att arbetet snabbats upp något i 
form av de uppföljande undersökningarna är inget som påverkat arbetets kvalitet, dock 
hade fler deltagare kunnat generera fler problemområden och starkare mönster. Istället 
krävdes nu en djupare analys av materialet.  
 

5.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECKLING 
 
Ytterligare en uppföljande undersökning borde göras innan webbplatsen lanseras, 
exempelvis en CI på den nya webbplatsen då den är under uppbyggnad. Detta för att 
verkligen testa om deltagarna hittar i den nya informationsstrukturen. Detta testet bör 
även fokusera på bokningsfunktionen samt sökfunktionen för att optimera dem efter 
användarnas behov. Beroende på tid och kostnadsperspektiv kan olika sorters 
undersökningar genomföras. Ett alternativ till en CI för att dra ner på kostnader skulle 
vara att ytterligare en prototypundersökning görs med de reviderade prototyperna. Då 
bör även fler prototyper som visar exakt hur bokningsfunktionen skulle fungera skapas. 
Ett test med en färdig produkt kan dock generera mer relevant resultat på så vis att 
användaren faktiskt kan interagera med produkten, till skillnad mot ett prototyptest. 
Dock kostar denna sortens test mer, både i form av tid och pengar.  
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Något som även skulle behöva testas ytterligare är om användningen av loggan som 
hemknapp är tillräcklig för att användare ska förstå och använda den, eller om rubriken 
”hem” bör läggas till i huvudnavigationen.  
 
Responsivitet, alltså att en webbplats utseendemässigt och ibland innehållsmässigt 
anpassas beroende på skärmstorlek, är så pass stort att kompletterande undersökningar 
bör göras för att enbart granska användningen av mobila enheter. För att få en tydligare 
insikt på vad målgruppen har för specifika behov på mobila enheter skulle fler 
undersökningar i form av prototyper och CI kunna genomföras. Viktiga aspekter här är 
om knappar är tillräckligt stora för att använda på mobiler, samt vilka målgruppens 
primära uppgifter är på mobila enheter. Genom att ta reda på de primära uppgifterna kan 
dessa få ett extra fokus i layouten. Exempelvis om majoriteten önskar använda sig av 
bokningsfunktionerna på mobila enheter bör dessa placeras högst upp på sidan. Om 
Majoriteten istället vill läsa de senaste nyheterna bör nyhetsflödet då placeras mest 
tillgängligt. Ett förslag skulle vara att göra samtliga undersökningar som genomförts i 
detta arbete med undantag för card sorting, men enbart testa dem på mobila enheter. 
Card sorting genererar information om strukturen, och eftersom den ska vara densamma 
genomgående på alla skärmstorlekar behöver inte den undersökningen genomföras igen. 
Om tiden finns skulle detta ge bästa möjliga insikt på vad användarna har för behov och 
uppgifter på Hagabadets webbplats då den används från en mindre enhet. 
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BILAGOR 
1. ENKÄT 
 

2016-04-21 Undersökning om webbplatsen Hagabadet.se

https://docs.google.com/forms/d/1Oz8LRK_LnWXDzJg7V1sWHGn3-Cz9NKdcEu62MHSeHqU/edit?usp=forms_home 1/9

Undersökning om webbplatsen Hagabadet.se

Denna enkät är en metod för att undersöka användbarheten av Hagabadets webbplats. Jag 
som utför enkäten heter Matilda Alsterberg och studerar till Webbredaktör på Högskolan i 
Borås. Informationen som samlas in kommer presenteras i en rapport, och senare även 
användas under mitt examensarbete.  
All information som samlas in kommer att förbli helt anonym.

Undersökningen genomförs med fördel på en dator eller surfplatta med något större skärm 
för att kunna utläsa de skärmbilder som publicerats. Är bilderna otydliga går det även bra att 
besöka www.hagabadet.se direkt och granska sidorna där. 

Enkäten tar knappt fem minuter att genomföra, och alla svar är mycket uppskattade.  

*Obligatorisk

1. Kön *
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

2. Födelseår *
Fyll i hela årtalet, ex: 1989

3. Har du någon gång varit på Hagabadet? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

4. Har du besökt hemsidan hagabadet.se innan? *

Markera endast en oval.

 Ja  Fortsätt till frågan 5.

 Nej  Fortsätt till frågan 6.

5. Hur hittade du till hemsidan? *

Markera alla som gäller.

 Facebook

 Sökte på internet

 Tips från vän eller familj

 Reklam

 Kände redan till den

 Övrigt: 
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2016-04-21 Undersökning om webbplatsen Hagabadet.se

https://docs.google.com/forms/d/1Oz8LRK_LnWXDzJg7V1sWHGn3-Cz9NKdcEu62MHSeHqU/edit?usp=forms_home 2/9

Hagabadet.se
Tänk dig nu att du sitter hemma och använder webbplatsen, och svara så ärligt du kan!  Anser 
du att bilderna är för otydliga kan du besöka  www.hagabadet.se i en ny flik och istället 
granska informationen där.

6. Vad är din första känsla av startsidan? *
Markera alla som gäller.

 Rolig

 Glad

 Nedstämd

 Inspirerande

 Tråkig

 Modern

 Gammaldags

 Proffsig

 Lekfull

 Avslappnande

 Intressant

 Övrigt: 

7. Är det något på sidan som gör dig nyfiken av att veta mer? *

Markera endast en oval.

 Ja  Fortsätt till frågan 8.

 Nej  Fortsätt till frågan 9.

Du kommer in på Hagabadets startsida
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8. Du svarade att du var intresserad av att veta mer, av vad blir du mest intresserad? *

Svara så tydligt du kan. Har du inget svar, svara "Vet inte".
 

 

 

 

 

SPA & BAD

9. Vad förväntar du dig ska hända då du klicka på "Boka här" i den vänstra menyn? *

"Boka här" hittar du längst ner i den vänstra menyn på bilden.
Markera alla som gäller.

 Telefonnummer

 Mailadress

 Olika paket för spa och bad

 Ett bokningsformulär

 Priser

 Övrigt: 

Boka spa

I menyn väljer du SPA & BAD, då kommer du till denna

sidan

Då du klickar på "Boka här" kommer denna sida upp
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10. Hur bra motsvarar sidan dina förväntningar? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls bra Mycket bra

11. Är du nöjd med att boka spa på detta sättet? *

Förklara gärna sitt svar!
 

 

 

 

 

Du går till sidan TRÄNING i menyn
Bilderna nedan visar hur du scrollar sig neråt på sidan. Besök gärna: 
http://www.hagabadet.se/index.php?id=traning om du vill se hur sidan ser ut på riktigt. 

Tänk dig att du kommer till sidan för att hitta information

om träning och granska bilderna.



 40 

2016-04-21 Undersökning om webbplatsen Hagabadet.se

https://docs.google.com/forms/d/1Oz8LRK_LnWXDzJg7V1sWHGn3-Cz9NKdcEu62MHSeHqU/edit?usp=forms_home 5/9



 41 

2016-04-21 Undersökning om webbplatsen Hagabadet.se

https://docs.google.com/forms/d/1Oz8LRK_LnWXDzJg7V1sWHGn3-Cz9NKdcEu62MHSeHqU/edit?usp=forms_home 6/9

12. Hur mycket av texten på sidan läste du? *

Markera endast en oval.

 Första stycket

 Ungefär hälften

 Hela texten

 Kollade igenom utan att läsa

 Jag läste inget

Träning på Hagabadet
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13. Blev du nyfiken på någon av länkarna i menyn till vänster? *

Markera alla som gäller.

 Medlemskap på Hagabadet

 Gruppträning & Schema

 Personlig träning PT

 Sjukgymnast PT

 Tester & Rådgivning

 Workshops Aktuellt

 Kurs PTDuellen

 Kurs Vikt & Kom i form

 Kurs Trygg start

 Kurs Baby & Barnsim

 Kurs Gravid & Ny mamma

 Öppettider

 Nej

14. Med tanke på det du sett, hur intresserad blir du av att träna på Hagabadet? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Mycket intresserad

15. Visste du att Hagabadet har en dotteranläggning? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Sannegården är en filial till Hagabadet
Idag har Sannegården och Hagabadet två olika hemsidor, Sannegården finns på adressen: 
http://hagabadetsannegarden.se/

Detta är Sannegårdens hemsida
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16. Hur väl känner du att sidan hör ihop med Hagabadet? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket bra

17. Hade du föredragit om Sannegårdens anläggning presenterades på samma

hemsida som Hagabadet? *

Markera endast en oval.

 Ja, det hade underlättat

 Nej, jag tycker två olika hemsidor fungerar bra

 Det spelar ingen roll

 Övrigt: 

Hagabadet jämfört med andra hemsidor

18. Vad tycker du om Sannegården respektive Hagabadets hemsida? *

Skriv gärna om du föredrar någon av dem, och i så fall varför.
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Tillhandahålls av

19. Om du tänker på andra företag som erbjuder spa och träning, har de något på sin

hemsida som du saknar på Hagabadet.se? *

Om JA: vänligen beskriv VAD, annars skriver du "nej"
 

 

 

 

 

Tack för din hjälp!
Nu är undersökningen snart över, och dina svar kommer vara till stor hjälp! Glöm inte klicka på 
SKICKA för att spara dina svar!

20. Fyll gärna i övriga kommentarer eller åsikter!
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2. PROTOTYPER 
2A. STARTSIDA 
 

 
 

 

 
  



 46 

2B. MENYSTRUKTUR 
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2C. BEHANDLINGSSIDA 
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2D. SPECIFIK BEHANDLINGSSIDA 
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2E. MOBILT UTSEENDE 
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3. REVIDERADE PROTOTYPER 
3A. STARTSIDA 
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3B. MENYSTRUKTUR 
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3C. BEHANDLINGSSIDA 
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3D. SPECIFIK BEHANDLINGSSIDA 

 


