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Abstract:

The purpose of this bachelor thesis is to examine the usability
of Oatly.com, using qualitative as well as quantitative methods
within usercentered design and information architecture, in
order to propose ways of developing and improving it. By
analyzing the content of the website’s home page, and
comparing it to the home pages of similar websites using
competitive benchmarking, suggestions are made on how to
improve the home page of the website, along with results from
contextual inquiries carried out using participants representing
the company’s target group. The methods used are followed
out from a usability perspective, and are focused on the needs
and preferences of the target group. The conclusion reached in
this thesis suggests that the overall quality of Oatly.com is
well thoughtout and adjusted to appeal to the desired target
group. However suggestions are made on how the website can
be adjusted and improved in order to appeal to the target
audience, as well as ways for Oatly to continue the assessment
and analysis of how to continually evolve and improve the
website. The suggestions for development of the website
include adding a search function, adding significant content to
the product and contact pages, adding content which explains
to the user how the company’s products can be utilized, as
well as changing the current utilization of the slider on the
home page.
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1 Inledning
Vad krävs av en webbplats för att den ska attrahera och tilltala besökare? Hur ska innehållet
struktureras för att det önskade budskapet ska nå fram till de personer som definieras tillhöra
webbplatsens målgrupp? För att anpassa en webbplats utifrån ett företags målbild och vision
krävs fastställande av olika delar i användarcentrerad design, som ska leda till förståelse för
hur innehåll bör sållas och justeras utifrån de syften som finns. Målet med denna studie är att
analysera hur detta bör genomföras, med hjälp av konkreta forskningsfrågor, metoder och
tidigare forskning inom området användarcentrerad design.
I det första kapitlet presenteras företaget som studien genomförs med, Oatly, samt
bakgrunden till arbetet och resonemang kring vilken företagets målgrupp är. En förstudie som
gjorts med hjälp av en kvalitativ och en kvantitativ metod presenteras även i detta kapitel.
Dessa delar ligger till grund för den problembeskrivning, syfte med arbetet och
frågeställningar som tagits fram. Kapitlet innehåller även ett avsnitt där tidigare forskning
inom intressanta områden för studien tas upp, som ligger till grund för ett teoretiskt ramverk
som tagits fram som underlag för studien, som presenteras i slutet av kapitlet.

1.1 Bakgrund
Oatly är ett svenskt livsmedelsföretag som utvecklar och producerar havrebaserade produkter
såsom havredryck, glass och yoghurt. Produkterna är fria från mejeriprodukter, vilket är ett
fokus i företagets marknadsföring. Efter företagets förpackningsdesignmässiga
omkonstruktion år 2009 gjordes även webbplatsen om, för att överensstämma med den nya
grafiska identiteten (The Dieline, 2014). Oatly använder sig i stor utsträckning av sociala
medier för marknadsföring av sina produkter och har och fortsätter att använda den
personliga kontakten med konsumenten med humoristiska inslag, för att sprida budskapet om
mjölkfria produkter och att de är ett hälsosamt, gott, och ett för miljön hållbart alternativ till
mjölkprodukter (Oatly, 2014).
De kanaler som Oatly använder sig av för att sprida information om sina produkter idag är
bland annat reklamfilmer på TV, annonser i dagstidningar och på gatupelare, samt sociala
medieplattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. En ytterligare viktig
kanal dit intresserade kan söka sig för information om företaget är Oatlys webbplats. På
webbplatsen finns innehåll såsom produktbeskrivningar, nyheter angående produktutbud,
samt övrig information om företaget.
I intresse att ta reda på hur Oatly kan arbeta för att förbättra sin webbplats och
kommunikationen med sina nuvarande och presumtiva kunder, kontaktades Oatly och ett
samarbete startades upp för att undersöka och förbättra kommunikationen som företaget idag
för genom webben. I kommunikation med Oatlys kommunikationsavdelning och sociala
medieransvarig, gavs förslag på hur webbplatsen och potentiella användare av webbplatsen
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kunde undersökas i syfte att generera utvecklingsförslag till företaget. Då frågan ställs till
Oatlys kommunikationsavdelning svarar de att syftet med webbplatsen, utöver att informera
om produkter, är varumärkesuppbyggnad. Målet är att få besökare av webbplatsen att förstå
Oatlys värderingar, vad de står för och att de är ett “transparent företag som gör produkter
med maximalt näringsvärde till så låg klimatpåverkan som möjligt”
(personlig
kommunikation, 27 april 2016). Två intressen var alltså de allra mest tydliga hos företaget,
dessa (1) att på ett effektivt sätt informera om sitt produktutbud, och (2) att kommunicera
värderingar och den önskade bilden av varumärket Oatly.

1.2 Målgrupp
Målgruppen som Oatly riktar sig till kan beskrivas som en primär målgrupp bestående av
personer som är intresserade av livsmedelsprodukter utan animaliska beståndsdelar. I ett
pressmeddelande från 2009 skrev Oatly att de efter förnyelse av förpackningsdesignen för
sina varor satsade på att nå ut till en bredare målgrupp. Målgruppen beskrevs i
pressmeddelandet som “inte bara de som inte tål mjölk [...] alla konsumenter som är
intresserade av hälsa och välbefinnande” (Oatly, 2009). Även i utdrag ur en dom från
marknadsdomstolen som involverade företaget, beskrevs Oatlys målgrupp som en krets av
konsumenter som gör ett medvetet val att köpa havreprodukter istället för mjölkprodukter,
och som är kunniga om produkternas innehåll och till exempel väl medvetna om skillnaderna
mellan komjölk och havredryck (Marknadsdomstolen, 2015).
Då frågan ställs till Oatlys kommunikationsavdelning svarar de att en generell målgrupp
består av personer som vill äta hälsosamt, personer som bryr sig om planetens hälsa, personer
som föredrar att äta växtbaserat framför animaliskt, samt träningsintresserade. Ord som
används för att beskriva målgruppen är “millennials”, “generation Z” och “LOHAS (Lifestyle
of Health and Sustainability)” (personlig kommunikation, 27 april 2016).
En ytterligare grupp besökare av webbplatsen att ha i åtanke utöver den primära målgruppen
som på ett mer frivilligt sätt intresserar sig för företaget och är presumtiva kunder, är de som
är ute efter att samarbeta med eller rapportera om företaget (Unger & Chandler, 2012). Denna
sekundära målgrupp består till exempel av representanter för andra företag som är
intresserade av att bli återförsäljare för Oatlys produkter, eller exempelvis journalister som
söker information att rapportera vidare. Denna sekundära målgrupp är viktig att ha i åtanke,
men är inte att anses vara den som framförallt ska tillfredsställas.

1.3 Förstudie: inledande utvärdering
För att utvärdera Oatlys webbplats genomfördes inledningsvis två undersökningar; en av
kvantitativ och en av kvalitativ karaktär.
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1.3.1 Kvantitativ undersökning
För att få en övergripande bild av hur besökare upplever webbplatsen och exempelvis i vilket
syfte de använt webbplatsen tidigare, genomfördes en enkätundersökning bestående av ett
fåtal frågor för att undersöka dessa aspekter. Syftet med undersökningen var att få en
förståelse för hur webbplatsen används och uppfattas, för att upptäcka beteendemönster,
åsikter om webbplatsen, samt eventuella större problem som kan finnas med den. Detta
genom att sätta presumtiva besökare av webbplatsen i realistiska situationer där de sökte visst
innehåll på webbplatsen och sedan fick beskriva hur lätt eller svårt de upplevde att
informationssökandet var.
Enkätundersökningen besvarades av 70 deltagande personer som fick möjlighet att frivilligt
engagera sig och delta i undersökningen via Facebook och kontakt via epost. Inga kriterier
om tillhörande av någon viss målgrupp sattes ut för deltagandet, utan vem som helst kunde
delta. I det första avsnittet av enkätundersökningen ställdes frågor kring deltagarens
eventuella tidigare erfarenheter av webbplatsen och i vilket syfte de besökt den innan (se
bilaga A). Deltagaren ombads även att beskriva vilken känsla som Oatlys webbplats
förmedlar för dem, genom att kryssa i rutor för ett eller flera positivt eller negativt laddade
ord. Möjlighet fanns även för deltagaren att fylla i egna ord, i det fall att önskat ord saknades
bland alternativen.
I det andra avsnittet av enkätundersökningen ombads deltagaren i rollen som presumtiv
besökare av Oatlys webbplats, att besöka webbplatsen och svara på ett antal frågor om
besöket och sin användarupplevelse. Dessa frågor utformades som uppgifter för deltagaren
där denne hade som syfte i sitt besök av webbplatsen att ta reda på viss information om
företaget och företagets produkter. Frågan “Hur lätt tycker du att det är att hitta
kontaktinformation?” ställdes exempelvis, tillsammans med svarsalternativ på en skala från
ett till fem, där ett stod för “Mycket svårt” och fem för “Mycket lätt” (se bilaga A).
Enkätundersökningen kan generellt definieras som en kvantitativ studie men innehöll i detta
fallet inslag av kvalitativ datainsamling, i och med möjligheten för deltagarna att lägga till
egna kommentarer och åsikter med egna ord i fritextfält.
Ytterligare frågor ställdes i enkätundersökningen för att samla in information som möjligvis
kan vara intressant vid en analys av resultatet. Dessa frågorna handlade om ålder och kön hos
deltagarna, samt hur de besökte webbplatsen vid undersökningstillfället (se bilaga A).
Avslutande frågor ställdes även till deltagarna om hur deras uppfattning om Oatly förändrats
efter besöket på webbplatsen och om de ville kommentera någonting mer om webbplatsen.
Resultatet av undersökningen visade tydliga mönster i hur potentiella besökare av
webbplatsen uppfattar den och dess användbarhet. En del slutsatser kan dras utifrån resultatet
av undersökningen, en av dessa är att en övergripande del av webbanvändare söker
information om företagets produkter (se bilaga B, figur 1, 2), och att fokus bör läggas på att
göra det innehållet lättåtkomligt och synligt på webbplatsen (Sharp et al., 2015). Deltagarna i
undersökningen var även generellt sett överens om vilken känsla som webbplatsen förmedlar
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och i avsnittet av undersökningen där de fick möjlighet att beskriva den med ett eller flera
ord, var resultatet att 90,7 procent av svarsalternativen som uppgavs sådana som kan
definieras som positiva, och 9,3 procent sådana som kan definieras som negativa (se bilaga B,
figur 3).
Resultatet visade även att en dominerande del av deltagarna ansåg att strukturen på utvalda
delar av webbplatsen var tillräckligt tydliga och att användbarhetsmål nås i den mån, att rätt
innehåll går att hitta på ett effektivt sätt (se bilaga B, figur 4, 5, 6). Dock bör resultatet av
undersökningen inte ses som fullständigt avgörande för hur besökare av Oatlys webbplats
uppfattar den, då testgruppen satts i en situation vid besöket av webbplatsen som inte är helt
realistisk. Detta då de fått uppgifter tilldelade till sig och inte besökt webbplatsen helt på eget
initiativ och det egna intresset hos deltagarna inte varit det som styrt användningen av
webbplatsen. Den insamlade datan från undersökningen kan däremot användas som en
generell utgångspunkt för hur potentiella besökare av Oatlys webbplats uppfattar den och om
det innehåll som undersökts i detta fallet strukturerats på ett sådant sätt, så att det är enkelt att
navigera till och ta till sig.
1.3.2 Kvalitativ undersökning
Den kvalitativa metod som användes bestod av en contextual inquiry, som utfördes med hjälp
av fyra deltagande personer. Storleken på urvalet bestämdes utifrån teorier från Nielsen
(2012) om lämpligt antal deltagare i undersökningar, vilket i detta fallet var omkring fem
personer, och studien utfördes i en så nära naturlig användningsmiljö som möjligt för
respektive deltagare. Detta för att undersöka hur webbplatsen används av presumtiva
besökare med utgångspunkt i ett antal scenarion som sätts upp på ett realistiskt sätt (Sharp et
al., 2015). Syftet med studien var att få en konkret bild av hur webbplatsen upplevs och
används för att ta reda på vad besökaren förväntar sig kunna finna på olika platser, samt
genom kompletterade intervjufrågor undersöka vad de tycker om webbplatsens struktur och
upplägg. De delar av webbplatsen som undersöktes, valdes ut utifrån en kvalificerad gissning
om vilken information som är vanlig för besökare att söka efter på denna sortens webbplats.
Eftersom att webbplatsen innehåller relativt få sidor kunde dessa väljas ut, utan att andra
viktiga delar av webbplatsen behövde negligeras och undersökningens fokus kunde läggas på
väsentligt innehåll såsom produktinformation och kontaktuppgifter.
Deltagarna i undersökningen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att
personer som var lättillgängliga för deltagande användes (Sharp et al., 2015). Anledningen
till att urvalet gjordes på detta sättet var dels på grund av de resursers som fanns vid
undersökningstillfället, samt att en tydlig målgruppsdefinition i detta skedet inte hade
genomförts som kunde ligga till grund för att ett urval bestående av personer tillhörande
målgruppen kunde göras.
För att genomföra de enskilda genomgångarna av webbplatsen i en så nära naturlig
användningsmiljö som möjligt, gjordes detta i respektive deltagares hem och med respektive
deltagares egen dator. Deltagaren fick använda den webbläsare som den var van vid att
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använda, vilket i alla deltagares fall var Google Chrome. Hur deltagaren genomförde de olika
uppgifterna antecknades i ett protokoll tillsammans med eventuella kommentarer och svar på
frågor som ställdes till deltagaren (se bilaga C).
Undersökningens resultat visade att de vitala delar av webbplatsen som undersöktes var
relativt enkla för deltagarna att hitta till och använda (se bilaga C). Vissa mindre problem
fanns med några av webbplatsens delar; exempelvis kände vissa deltagare att en krånglig
aspekt av webbplatsen är hur svenskt och engelskt språk blandas på samma sidor. Vissa
deltagare tyckte att detta gjorde informationen rörig, men det var inte någonting som hindrade
deras användning och uppfyllande av mål i sin användning.
En annan aspekt som några av deltagarna ansåg kunde förbättras var att all information som
förväntas finnas på vissa platser inte fanns där. Ett exempel på detta, som undersöktes, var att
kontaktsidan på webbplatsen endast innehåller ett kontaktformulär, men inte några
kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter finns istället att hitta i sidfoten på webbplatsen.
En slutsats som drogs utifrån resultatet av undersökningen var att ytterligare undersökningar
bör göras med en tydlig målgruppsinriktning, för att vara säker på att rätt information om
webbplatsens användbarhet samlas in från rätt deltagare.

1.4 Problembeskrivning
Oatlys webbplats är en viktig kanal för företagets kommunikation, dit intresserade kan söka
sig för information. För att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja kanalen bör rätt
innehåll finnas på webbplatsen och struktureras på ett sådant sätt så att det är tilltalande för
målgruppen. Utifrån resultatet av den förstudie som gjorts om webbplatsen och dess
besökare, bör undersökningar göras för att bedöma hur förbättringar kan göras på
webbplatsen med målgruppen i fokus och som undersökningsunderlag. För att en webbplats
ska vara effektiv i sin kommunikation med användaren, bör innehållet på den vara enkel för
användaren att hitta och förstå (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015). Detta för att göra
användarupplevelsen bättre, vilket leder till att rätt budskap och känsla förmedlas till den
önskade målgruppen (Sharp et al., 2015).

1.5 Syfte och frågeställningar
Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är syftet med denna studie att undersöka hur
innehållet på Oatlys webbplats, i fråga om användbarhet, bör utformas och struktureras för att
användare tillhörande målgruppen ska få en bra användarupplevelse (Sharp et al., 2015).
Detta dels genom att undersöka hur andra företag med en målgrupp som liknar Oatly
profilerar sig gentemot målgruppen, dels genom att göra användartester på webbplatsen med
personer som definieras tillhöra Oatlys målgrupp.
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Syftet med arbetet är att utifrån insamling av data från riktiga användare av webbplatsen, från
hur företag med liknande målgrupp profilerar sig gentemot målgruppen och tidigare
forskning som gjorts inom området, utveckla konkreta förslag på hur webbplatsen kan
förbättras. För att svara mot syftet har följande frågeställningar förmulerats:
1) Hur strukturerar andra företag med en målgrupp som liknar Oatly innehållet på sina
webbplatser, för att profilera sig gentemot målgruppen? Hur kan detta införlivas på
Oatlys webbplats?
2) Hur upplevs användbarheten på Oatlys webbplats och vad kan göras för att förbättra
den?

1.6 Avgränsningar
Fokus i undersökningarna för arbetet låg på användbarheten av Oatlys webbplats och hur väl
den är anpassad till företagets målgrupp. Frågor om hur företaget kan jobba med att
kommunicera sina värderingar och varumärke undersöks inte i större omfattning, utan
området diskuteras istället indirekt i analysen av resultatet från de undersökningar som
genomfördes.
I den första undersökningen som genomfördes med competitive benchmarking, undersöktes
endast webbplatsens startsida, då denna sida är det innehåll som troligen först visas för
besökaren, såvida inte denne anlänt på webbplatsen via en länk från en annan webbsida.
Avgränsningen gjordes utifrån resultatet av den data som samlades in i förstudien (se kapitel
1.3 Förstudie: inledande utvärdering) som visade att trots att majoriteten av svaren om hur
deltagarna upplevde webbplatsen var positiva, visade den kritik som samlades in i
enkätundersökningen att en del deltagare upplevde webbplatsen som krånglig, rörig och
ointressant (se bilaga B, figur 3). Syftet med detta är att förbättra initiala intryck som
besökare tillhörande målgruppen får då de besöker webbplatsen, för att uppmuntras till att
stanna kvar och utforska den (Redish, 2012).
I övriga metoder som använts, i förstudien och den contextual inquiry som genomfördes,
undersöktes resterande delar av webbplatsen. Detta för att på ett fullständigt sätt kunna
analysera användbarheten på webbplatsen i sin helhet.
Alla webbplatsens sidor finns på flera olika språk, dock undersöks endast de sidor som
besökare i Sverige automatiskt hamnar på då de besöker Oatly.com. Undersökningarna som
gjorts utfördes endast på svenska och med svensktalande deltagare.

1.7 Tidigare forskning och centrala begrepp
I följande avsnitt  tidigare forsking som låg till grund för genomförandet av de metoder som
använts, samt analysen av resultatet från dessa och de utvecklingsförslag som tagits fram. För
att undersöka Oatlys webbplats, användes tidigare genomförd forskning inom områdena
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användbarhet och interaktionsdesign samt forskning om den målgrupp som definierats i
kapitel 1.2.
1.7.1 Målgruppens egenskaper och kännetecken
Relevanta egenskaper hos den målgrupp som definierats för Oatly (se kapitel 1.2 Målgrupp)
har dels att göra med åldersspann och att yngre generationer ligger i fokus. Dels har de
utmärkande egenskaperna att göra med de intressen som finns hos målgruppen, som handlar
om att de vill äta hälsosamt, bryr sig om planetens hälsa, föredrar växtbaserad kost framför
animalisk och är träningsintresserade. Någonting att ha i åtanke vid analys kring dessa
egenskaper och hur de påverkar val som görs av målgruppen i fråga om produkter de väljer
att konsumera, är vad som motiverar valen som görs. Enligt en studie av Aagerup från
Göteborgs universitet (2015), är en anledning till att konsumenter använder miljövänliga
produkter att skapa en positiv bild av sig själva i andras ögon. Motivet handlar om att passa in
socialt och en viktig aspekt av detta att ha i åtanke är i vilken utsträckning de
konsumtionsmässiga val syns för personer ur målgruppens omgivning. En slutsats som dras
utifrån studien är att ju mer omgivningen kan se vilka produkter som en person konsumerar,
desto större är sannolikheten att denne vill konsumera miljövänliga produkter som skapar en
positiv bild av personen i andras ögon. Hur teorier om denna användaregenskap kan
implementeras i webbplatsen hos ett företag som Oatly, kan vara sättet som sociala medier
kan användas för att dela information och på så sätt få möjligheten att visa att man som
konsument tycker om och brukar köpa en viss produkt. Detta till exempel genom
“gilla”knappar och delningsfunktioner.
Generationen som kallas “millennials” innefattar de personer som är födda efter 1980 och
den första generationen som växer upp i det nya millenniet (Pew Research Center, 2016).
Enligt en studie av The Nielsen Global Survery of Corporate Social Responsibility and
Sustainability, är denna gruppen av konsumenter, trots att de växt upp i en av de svåraste
ekonomiska klimaten under de senaste 100 åren, en grupp som mest villiga att betala extra för
hållbara, miljövänliga produkter (The Nielsen Global Survey, 2015). Studien visar även att
personer i åldrarna mellan 1520, kallade Generation Z, är villiga att betala mer för produkter
och tjänster från företag som är engagerade i att påverka sociala och miljömässiga faktorer
positivt (The Nielsen Global Survery, 2015).
Med den gruppen av personer som definieras som “LOHAS” (Lifestyle of Health and
Sustainability), menas miljömedvetna, socialt ansvarsfulla och “hälsosamma” personer, som
är intresserade av att leva på ett hållbart sätt. LOHASkonsumenten gör sina val vid
konsumering av produkter, som grundar sig i värderingar och tron på vilken av att handla
miljömedvetet, hållbart och på det sättet som de anser vara hälsosamt (LOHAS Online,
2010). LOHASkonsumenten och de kriterier som den har för konsumtion av produkter
används utav företag som vill attrahera dem, som förutsägare för kommande trender, då de är
tidiga i att anamma nytänkande attityder och beteenden i dessa avseenden. På grund av dessa
aspekter tillhör LOHASkonsumenten en primär målgrupp för miljömedvetna, socialt
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ansvarsfulla och hälsosamma produkter, och företagen som producerar dem (LOHAS Online,
2010).
1.7.2 Att välja tydligt och rätt innehåll
För att avgöra vilket innehåll som bör finnas och prioriteras på en webbplats, diskuterar
Halvorson och Rach (2012) flera aspekter som bör tas hänsyn till. Dessa är bland annat vilken
målgruppen är, vilket budskapet är, ämnesområdet och syftet med innehållet. Halvorson och
Rach menar att en tydlig målgruppsdefinition behöver göras för att innehållet ska kunna
anpassas till just den gruppen personer, vilket ökar chansen för att innehållet som används är
sådant som användarna faktiskt vill använda. För att ta vara på denna teori inom exempelvis
competitive benchmarking, kan kunskaper om hur andra företag anpassat sitt innehåll till en
viss användargrupp, implementeras i vilket urval som görs av innehåll som ska inkluderas i
en informationsmiljö (Rosenfeld et al., 2015).
Halvorson & Rach (2012) diskuterar innehållsmängd och på vilket sätt huruvida innehåll är
överflödigt eller inte bör avgöras. De sammanfattar det som att innehåll är värdelöst ifall det
inte uppfyller ett eller båda av följande krav; att innehållet (1) stödjer ett affärsmål och/ eller
(2) uppfyller ett användarbehov. Layouten bör alltså inte bestå av mer innehåll än nödvändigt
för dessa krav.
Rosenfeld med sina kollegor, diskuterar även hur man utifrån detta kan göra för att designa
en webbplats som sticker ut i mängden i fråga om val av innehåll på webbplatsen. Detta
genom användning av exempelvis säregna ord eller en specifik ton i utformningen och
språket som används. Dessa skillnader kan fungera som komponenter som får varumärket i
fråga att sticka ut och särskiljas, så länge de inte används i överdrift och på så sätt tappar
användaren.
1.7.3 Designprinciper för att designa för användbarhet
Sharp, Rogers och Preece (2015) diskuterar designprinciper som används av
interaktionsdesigners, som hjälpmedel i skapandet av design för en god användarupplevelse.
Teorier kring dessa är intressanta att använda som underlag för de undersökningar som görs,
då de kan vara till hjälp för att designa en webbplats som användare upplever som enkel att
använda och tillfredställande. Vanliga designprinciper som diskuteras är de som har att göra
med vad användare ser och hur designen guidar dem för att utföra uppgifter vid användandet
av en interaktiv produkt.
Unger och Chandler (2012) diskuterar designprinciper som allmänt erkända regler,
antaganden eller vägledande fingervisningar för att definiera relationer mellan element i det
som designas. Unger och Chandler (2012) delar upp designprinciper i tre olika kategorier:
1) Principer för visuell design, som innefattar förhållandena mellan element på en
webbsida. Dessa inkluderar koncept såsom enighet, hierarki och balans och har främst
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att göra med hur användaren förmodas se produkten.
2) Interaktionsprinciper, som har att göra med hur användaren rör sig genom webbsidor.
Detta innefattar exempelvis formulär och navigationsmenyer och fokus ligger på hur
användare förmodas interagera med produkten.
3) Psykologiska principer som har att göra med hur användare uppfattar och engageras i
det som designats. Dessa inkluderar perception och influerar bland annat huruvida
användaren finner webbplatsen trovärdig.
Sharp, Rogers och Preece tar upp designprincipen “synlighet”, och syftar den till att de olika
funktionerna i informationsmiljön bör vara synliga nog för att användare ska se dem och veta
vad de kan och förväntas göra med dem. I förhållande till design av webbplatser, bör
designprincipen användas så att de viktigaste funktionerna på webbplatsen som mest svarar
på syftet med den, bör vara mest synliga för användaren. Designprincipen kan kopplas till
Unger och Chandlers (2012) princip för visuell design och hur hierarki bland objekt på en
webbplats är viktig att ta fasta på och utgå från vid skapandet av designen.
Ytterligare designpriciper som bör has i åtanke vid skapandet av informationsmiljöer såsom
webbplatser, är; feedback, begränsningar, konsekvens och affordans (Sharp et al., 2015).
Designprinciperna kan i vissa fall fungera motsträvande varandra, då exempelvis försök att
göra informationsmiljön mer begränsad för användare i syfte att förhindra att fel val görs av
den, kan leda till att innehållet blir mindre synligt (Sharp et al., 2015). De bör därför användas
med eftertanke om syftet de tjänar och hur de kan leda till att användares upplevelse på
webbplatsen förbättras.
1.7.4 Dynamik
Rosenfeld, Morville och Arango (2015) använder begreppet “dynamik” i den meningen att
objekt i en informationsmiljö är föränderliga. I motsats till statiska konstruktioner, är
dynamiska objekt i en informationsmiljö mer levande och uppdateras med nytt, relevant,
innehåll. Dynamiska objekt visar att innehållet som användaren får kommunicerat till sig är
aktuellt. De kan även vara användbara för att kommunicera innehåll som är placerat mindre
synligt på webbplatsen till användaren och som den annars inte hade hittat till. Detta
exempelvis då en dynamisk nyhetsbanner används för att skylta för nya produkter som finns
tillgängliga att köpa. Användaren behöver då inte hitta innehållet om produkterna på egen
hand utan den dynamiska nyhetsbannern effektiviserar kommunikationen och kan konstant
hålla informationen på webbplatsen uppdaterad (Rosenfeld et al., 2015).
Exempel på sådana dynamiska objekt eller funktioner på en webbplats kan vara nyhetsflöden,
bilder i bildspel som uppdateras med aktuell information eller blogg/inläggsflöden.
Rosenfeld med sina kollegor beskriver dynamisk data som den som ofta hämtas in från
externa källor såsom nyhetsarkiv, bloggar eller exempelvis tjänster som visar väderprognoser.
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1.7.5 Att strukturera innehåll och välja layout
Rosenfeld, Morville och Arango (2015) diskuterar hur en standardiserad struktur att jobba
mot vid utformning av en webbplats kan göra användarupplevelsen bättre för användaren, då
förväntningar och inlärt beteende kan förväntas finnas hos användaren. Anledningen till detta
är de andra liknande webbplatser som användaren antagligen besökt tidigare och på vilka den
lärt sig förstå och navigera informationsmiljön. Förväntningar finns förmodligen hos
användaren om hur en webbplats av en viss typ bör fungera och vart på webbplatsen de kan
förvänta sig hitta viss information. Hur normen och konventioner ser ut inom en viss genre
kan på så sätt starkt påverka hur användaren vill få innehållet strukturerat.
Rosenfeld med sina kollegor (2015) diskuterar även olika lämpliga nivåer av “kornighet” vid
organisering och strukturering av innehåll på en webbplats. De menar att innehållet på en
webbplats kan och bör brytas ner i mindre delar som ska relateras i varandra på olika sätt.
Organiseringen och layoutskapandet av webbplatsen innebär att gruppera komponenterna i
kategorier och att rubricera kategorierna så att de är enkla för användaren att hitta och veta
vad innehållet är.
En ytterligare teori som läggs fram av Rosenfeld, Morville och Arango (2015) är hur
semantiska strukturer i informationsmiljöer innehåller hierarkier som indicerar den relativa
betydelsen av individuella kompontenter i sammanhanget. Det vill säga om olika delar och
objekt på en webbplats är mer eller mindre viktiga för användningen av webbplatsen. Även
Halvorson och Rach (2012) tar upp denna aspekten i strukturering av innehåll på webbplatser
och layout och hur innehåll bör struktureras utifrån prioritet och hur detta ska ligga till grund
för sättet som det formateras och visas. Rosenfeld, Morville och Arango (2015) liknar detta
till hur exempelvis en byggnads entré är viktig för användningen av den och bör accentueras
visuellt så att det är tydligt för användaren. En jämförelse görs till hur till exempel
huvudmenyer på webbplatser accentueras genom layout och utformning för att användaren
ska hitta till den på ett enkelt sätt och veta att den är viktig i sammanhanget och står högt i
webbplatsens hierarki.
1.7.6 Multimediala och interaktiva informationsmiljöer
Ett antagande som görs av Sharp, Preece och Rogers (2015) är att kombinationen av
multimedia och interaktivitet förser användaren med ett bättre sätt att få innehållet presenterat
till sig, än de skilda delarna kan på egen hand. Multimedia och interaktivitet används som ett
sätt att uppmuntra användaren till att utforska olika delar av det som designats.
Exempel på multimedia och interaktiva objekt är bildspel med klickbara objekt som länkar
till andra delar av webbsidan och videos som användaren kan välja att starta på eget initiativ.
Funktioner såsom att göra det möjligt för användare att klicka på “hotspots” eller länkar i en
bild eller video eller text som leder dem till en annan del av informationsmiljön som de
befinner sig i (Sharp et al., 2015).
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1.7.7 Sammanfattning och teoretiskt ramverk
Fem centrala parametrar har tagits fram som teoretiskt ramverk för den forskning om Oatlys
webbplats som görs i studien. Dessa utgår ifrån den tidigare forskning som använts och
fungerar som underlag och vägvisning för vad som studeras och analyseras.
a)

Dynamik
Med dynamik avses i detta fallet i hur stor utsträckning webbsidan är föränderlig och
uppdateras med nytt innehåll för att förnyas och hållas aktuell. Exempel på dynamiska
objekt/aspekter på en startsida är nyhetsflöden, bilder i bildspel som uppdateras med
aktuell information eller blogg/inläggsflöden.

b)

Synlighet
Synligheten på webbsidan syftar till att de olika funktionerna är synliga nog för att
användaren ska se dem och veta vad de kan göra med dem. De viktigaste funktionerna
på webbplatsen som mest svarar på syftet med den, bör vara mest synliga för
användaren.

c)

Layout
Webbsidans layout syftar till hur den och dess objekt är strukturerade. Hur webbsidans
objekt är strukturerade och ifall detta är gjort på ett sätt som bidrar till att användaren
upplever webbsidan som enkel och trivsam att använda.

d)

Innehåll
Innehållsaspekten har att göra med vilket innehåll som finns på webbplatsen. Huruvida
innehållet är anpassat till målgruppen, vilket budskapet är, ämnesområdet och syftet
med innehållet. Även mängden innehåll och avgöranden om ifall innehåll är överflödigt
eller inte för målet, spelar in i parametern.

e)

Multimedia och interaktivitet
Kombinationen av multimedia och interaktivitet förser användaren med ett bättre sätt att
få innehållet presenterat till sig och kan uppmuntra användaren till att utforska olika
delar av informationsmiljön. Exempel på multimedia och interaktiva objekt är bildspel
med klickbara objekt som länkar till andra delar av webbplatsen och videos som
användaren kan välja att starta på eget initiativ.
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2 Metod och material
I följande kapitel presenteras och redogörs för val av de metoder som använts. Två kvalitativa
metoder användes; en undersökning utfördes genom competitive benchmarking och gick ut
på att ta vara på kunskaper ifrån företag liknande Oatlys. Ytterligare en undersökning, en
contextual inquiry, utfördes med hjälp av mänskliga studiedeltagare. Resultatet ifrån
undersökningarna redovisas och analyseras i kapitel tre.

2.1 Val av metoder
För att utvärdera hur användare uppfattar Oatly.com i nuläget samt undersöka hur individer
tillhörande Oatlys målgrupp vill få innehåll presenterat till sig, användes två olika kvalitativa
undersökningsmetoder. Detta genom att dels studera hur personer tillhörande målgruppen
använder webbplatsen som den ser ut idag, dels genom att studera hur företag som liknar
Oatly i fråga om varumärke och målgrupp utformat sina webbplatser. Dessa metoder
utvärderade användbarheten och förutsättningarna som finns för en god användarupplevelse.
Metoderna tar vara på information som finns att hitta i liknande webbplatser, tidigare
forskning som finns inom ämnesområdet, samt hos den målgrupp som Oatly vill nå med sin
webbplats. Följande metoder valdes ut för att undersöka webbplatsen.

2.2 Competitive benchmarking
I syftet att undersöka vilka aspekter av Oatlys startsida som fungerar bra respektive mindre
bra gentemot målgruppens intressen och behov, användes competitive benchmarking som
metod för att jämföra parametrar av konkurrerande eller liknande företags startsidor av
webbplatser. Competitive benchmarking är ett tillvägagångssätt för att jämföra
informationsmiljöer såsom appar och webbplatser, i syfte att förbättra innehållet och hur
innehållet strukturerats. Idéen är att ta vara på positiva aspekter av framgångsrika exempelvis
konkurrerande webbplatser, genom att jämföra dem och utvärdera hur bra de olika delarna av
dem fungerar. Genom metoden analyseras referenspunkter i de produkter som jämförelsen
ska göras med och genom dessa skapas riktmärken, benchmarks, som används för att
förbättra den egna verksamhetens produkt eller process utifrån den data som samlats in
(Rosenfeld et al., 2015).
Den huvudsakliga litterära referens om competitive benchmarking som användes i arbetet är
boken “Lär av de bästa! Benchmarking i tio steg” av Robert C. Camp (1993). Boken har
mycket stor internationell spridning och är flitigt refererad till i andra verk inom området.
Camp beskriver kärnan i begreppet benchmarking, samt lägger upp metodik för att
genomföra benchmarking som metod. En ytterligare referens inom området benchmarking
som togs i beaktning är delar ur Rosenfeld, Morville och Arangos “Information Architecture:
for the web and beyond” från 2015. Rosenfeld med sina kollegor beskriver benchmarking
som systematisk identifiering, evaluering och jämförelse av inslag av informationsarkitektur,
i informationsmiljöer. Informationsmiljöerna beskrivs i detta fallet vara webbplatser, intranät
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eller appar. Båda verken tillsammans med ytterligare källor användes för att genomföra
competitive benchmarking som metod för analysarbetet.
Som benchmarks i undersökningen definierades ett antal parametrar, för att undersöka hur
Oatlys startsida förhåller sig, jämförelsevis, till ledande företag som enligt en kvalificerad
gissning har en liknande målgrupp. Detta för att besvara frågeställningen om hur Oatlys
startsida och innehållet på den, kan utvecklas utifrån hur liknande företag arbetar. Metoden är
ett lämpligt tillvägagångssätt för att ta reda på detta, då kunskaper om liknande företag och
dess målgrupper används för att dra slutsatser till hur Oatlys webbplats kan anpassas till sin
egen målgrupp (Wood, 2009).
Metoden användes som underlag för att utveckla de förslag som ges till Oatly om hur
webbplatsens startsida kan förbättras, då tydliga riktmärken för hur man kan arbeta med att
strukturera innehåll på en webbplats av detta slaget utifrån målgruppsbehov, förväntas leda ur
användningen av metoden.
En av de ledande experterna inom området användbarhet, Jakob Nielsen, observerar i sin bok
från 2006, “Prioritizing Website Usability”, att användare spenderar merparten av sin tid på
andra webbplatser. Detta betyder att användares förväntningar på din webbplats kommer
ifrån vad de lärt sig att förvänta sig på andra platser. Det är med andra ord viktigt att utforma
en webbplats så att den är enkel att använda och vara säker på att den möter förväntningarna
hos användarna. Om element på webbplatsen skiljer sig i utformning från vad användarna
förväntar sig, krävs det eftertanke från användarna om hur webbplatsen ska användas, vilket
tar fokus från budskapet och kan leda till att användare upplever webbplatsen som irriterande
och svår att använda. En liknande redogörelse görs av Rosenfeld med kollegor (2015), som
även de menar att det kan vara effektivt att utforma en informationsmiljö efter det som
användaren är van vid, medan vissa justeringar bör göras i fråga om vokabulär och ton som
utmärker informationsmiljön och får den att sticka ut i mängden (se kapitel 1.7.3 Att välja
tydligt och rätt innehåll). Utifrån dessa teorier är det relevant att undersöka hur företag
liknande Oatly strukturerat sina startsidor, då detta har att göra med och kan ligga till grund
för de förväntningar som finns hos presumtiva besökare av webbplatsen.
De företag som valdes ut att jämföras med Oatlys startsida, bestämdes utifrån en kvalificerad
gissning om företag som Oatly delar målgrupp med. Företagen som valts ut producerar
produkter som är liknande de som Oatly producerar, i den mening att de har ett fokus som
ligger på ekologiska och växtbaserade varor. Samtliga företag delar alltså den målgrupp som
definierats för Oatly om personer som föredrar att äta växtbaserat framför animaliskt (se
kapitel 1.2 Målgrupp) och bedömdes därför som relevanta företag att jämföra i en
benchmarkingundersökning.
Någonting som är viktigt att ha i åtanke vid genomförande och analyserande av resultat från
competitive benchmarking, är att dåliga tillvägagångssätt från andra företag riskeras misstas
för goda. Vilka företag som jämförs med och vilka delar av företagens, i detta fallet,
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strategier för sina webbplatser som tas vara på för implementering på den egna webbplatsen,
måste därför väljas med försiktighet och med betraktande om i vilken kontext som innehållet
finns i (Rosenfeld et al., 2015).
2.2.1 Tillvägagångssätt
Metoden utfördes med utgångspunkt i en process utvecklad av Camp (1993) som justerats
efter de behov som finns i detta fallet, då processen implementeras i en webbsideanalys.
Analysen av webbplatserna utfördes av studiens forskare och följande steg utfördes
kronologiskt:
1) Identifiering av jämförbara företag
Första steget i undersökningen gick ut på att identifiera ett antal företag som genom en
kvalificerad gissning antas rikta sig till en liknande målgrupp som den Oatly riktar sig
till. Dessa valdes även ut utifrån kriterier såsom relevans till marknaden idag, samt
storlek på företaget, som bör vara jämförbart med Oatlys utsträckning på marknaden. Då
Oatly har en stark ambition att nå ut till marknader även utanför Sverige, valdes även
företag med säten i andra länder men som ändå riktar sig till en liknande målgrupp.
2) Datainsamling
För att samla in relevant data från de olika företagens webbplatser (startsidor), användes
fem olika parametrar för att jämföra användbarhetsfaktorer på webbsidorna. Relevanta
parametrar för benchmarkingundersökningen identifierades bland annat med hjälp av
forskning om interaktionsdesign och användbarhet av Sharp, Preece och Rogers (2015),
som fungerar som huvudsakligt underlag. Parametrarna valdes ut efter designprinciper
och faktorer som kan bidra till att förbättra användbarheten och användarupplevelsen på
en webbplats. Även forskning av Halvorson och Rach (2012) och Rosenfeld, Morville
och Arango (2015) användes som stöd för de resonemang som ges (se kapitel 1.7.7
Sammanfattning och teoretiskt ramverk).
a)
b)
c)
d)
e)

Dynamik
Synlighet
Layout
Innehåll
Multimedia och interaktivitet

3) Analys av resultat och jämförelse med företagets webbplats
Efter att data om hur de undersökta företagens webbplatser förhåller sig till de parametrar
som använts för undersökningen samlats in, sammanställdes datan och analyserades med
utgångspunkt i hur Oatlys webbplats startsida ser ut idag och hur den förhåller sig till de
andra företagens webbplatsers startsidor.
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2.2.2 Bearbetning och analys av data
Efter att data samlats in om hur de undersökta företagens webbsidor förhåller sig till de
parametrar som användes för undersökningen, sammanställdes datan för att sedan analyseras
och jämföras. Datan samlades in och sammanställdes i tabellformat, där det som ansågs vara
viktigast att notera om aspekterna i de undersökta företagens webbsidor, protokollfördes med
hjälp av koncisa meningar eller nyckelord (se bilaga E).
Sharp, Rogers och Preece (2015) beskriver det första steget i analysförfarandet av kvalitativ
data som det att skapa en översikt av datan för att sedan granska den och upptäcka mönster.
Detta tillvägagångssätt användes och efter att detta genomfördes, sammanfattades resultatet
för att förtydliga vad som framkommit ur undersökningen.
Aspekterna ur de undersökta företagens webbsidor jämfördes sedan först med varandra för att
upptäcka mönster i hur andra företags startsidor ser ur, för att sedan i steg tre om analys av
resultat, jämföras med Oatlys startsida och undersöka hur den förhåller sig till standarden hos
de ledande företagen.

2.3 Contextual inquiry
I syftet att undersöka vilka aspekter av Oatlys webbplats som är bristfälliga i fråga om
användbarhet och uppnående av de mål som finns med webbplatsen, genomfördes utöver den
inledande kvalitativa undersökningen i förstudien, ytterligare en contextual inquiry.
Contextual inquiry är ett strukturerat användarcentrerat tillvägagångssätt för att samla in
information i syfte att utveckla en mjukvarubaserad produkt. Tekniken används för att
undersöka hur en användare interagerar med ett system, för att uppdaga vad som fungerar bra
och vad som fungerar mindre bra. Tekniken innebär en observationsstudie som kompletteras
med intervjufrågor, under vilken researchern observerar användaren i dess naturliga miljö och
diskuterar vad den ser med användaren, för att komma fram till tydliga resultat kring
användningen (Sharp et al., 2015).
Metoden användes för att utifrån ett tydligt målgruppsperspektiv där användaren är i fokus, ta
reda på hur webbplatsen kan förbättras för att effektivisera användningen av den för den
målgrupp som definierats. Undersökningen utfördes med hjälp av deltagare som definieras
som tillhörande den målgrupp som definierats tillhöra Oatly, i syfte att samla in relevant
information om användbarheten på webbplatsen och skapa användarcentrerade
utvecklingsförslag.
Metoden kompletterades med hjälp av thinkaloud, som innebar att deltagarna vid
undersökningstillfället fick möjlighet att högt dela med sig av sina tankar medan de använde
webbplatsen (Sharp et al., 2015). Detta för att ännu mer konkretisera hur och varför
användaren gör på ett visst sätt och samla in data om hur den resonerar kring sitt
tillvägagångssätt och val som görs.
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Då syftet med undersökningen var att utvärdera den existerande produkt som finns, det vill
säga webbplatsen, valdes contextual inquiry som metod. Valet gjorde framför alternativ
såsom etnografiska intervjuer eller fältstudier i användbarhet, då syftet var att observera
användares interaktion med en verklig fullständig produkt. Användning av contextual inquiry
framför dessa alternativa metoder var lämpligt, då det som utvärderades inte var i prototyp,
utan verklig, “normal”, användning av produkten. På så sätt var metoden ett lämpligt
tillvägagångsätt för att hitta mönster i deltagares användning av produkten som kan ligga till
grund för välgrundade utvecklingsförslag (Kantner, Hinderer Sova & Rosenbaum, 2003).
2.3.1 Tillvägagångssätt
Studien genomfördes med hjälp av 7 deltagande personer. Utgångpunkten för bestämmande
av antal deltagare låg i Nielsens riktlinjer om hur många användare som bör testas för
användbarhet (Nielsen, 2012). Personerna valdes ut utifrån de definitioner som gjorts för
Oatlys målgrupp, och som alltså tillhör någon av de grupper av personer som Oatly riktar sig
till (se kapitel 1.2 Målgrupp). Personerna som kontaktades var bekanta till forskaren eller
bekantas kontakter. Urvalet gjordes på ett sådant sätt så att olika personer tillhörande
målgruppen i så stor utsträckning som möjligt skulle höras, i fråga om ålder och intressen
Vilka egenskaper som stämde in på deltagarna utifrån de som definierats för målgruppen,
diskuterades med deltagarna för att försäkra att de höll med om hur de beskrivs och vilken
grupp av personer de tillhör. Följande personer deltog i undersökningen, och för
undersökningen relevanta egenskaper hos dem redovisas:
Deltagare 1)
Deltagare 2)
Deltagare 3)
Deltagare 4)
Deltagare 5)
Deltagare 6)
Deltagare 7)

23 år, millennial, intresserad av miljövänliga produkter
23 år, millennial, intresserad av växtbaserad kost och träning
57 år, LOHAS, äter endast vegansk kost
19 år, millennial, generation Z, äter endast vegansk kost
44 år, LOHAS, träningsintresserad, äter mycket hälsosamt och mestadels
växtbaserat
61 år, LOHAS, träningsintresserad, hälsointresserad
64 år, LOHAS, träningsintresserad, intresserad av att konsumera miljövänliga
produkter

Studien utgick från deltagarna fick tre olika uppgifter att genomföra på Oatlys webbplats. Hur
deltagare gick tillväga för att genomföra uppgifterna antecknades, tillsammans med de svar
på frågor och kommentarer som deltagarna gav under processen och fördes in i ett protokoll
(se bilaga F). Varje person som deltog, gjorde detta enskilt för att inte riskera att resultatet av
studien skulle påverkas av andra deltagare. Uppgifterna som gavs till deltagarna bestämdes
utifrån resultaten av de två metoder som genomfördes i förstudien (se kapitel 1.3 Förstudie:
inledande utvärdering) samt ifrån de parametrar för användbarhet på webbplatser som
diskuterades och sammanställts (se kapitel 1.7.7 Sammanfattning och teoretiskt ramverk).
Resultaten från förstudien visade bland annat på att vissa deltagare ansåg att huvudmenyn var
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otydlig, att visst val av vokabulär på webbplatsen var krångligt och att en sökfunktion bör
finnas på webbplatsen.
Följande uppgifter gavs till deltagarna:
1) Ta reda på innehållet i Oatlys ekologiska matlagningsgrädde
2) Ta reda på om Oatlys produkter är glutenfria
3) Ta reda på kontaktuppgifter till Oatly (telefonnummer, epostadress)
Fyra följdfrågor ställdes även till deltagarna efter genomförandet av de uppgifter som de
gavs. Syftet med dessa frågor var att samla in ytterligare information om deltagarnas tankar
och uppfattning kring webbplatsen. Frågorna som ställdes var:
1)
2)
3)
4)

Saknade du någonting på webbplatsen?
Tycker du att menyn är utformad på ett tydligt sätt?
Tycker du att typsnitten som används är tydliga?
Vad får du för generell känsla av webbplatsen?

För att studien skulle genomföras i en så nära naturlig användningsmiljö som möjligt för
varje enskild deltagare (Sharp et al., 2015), fick deltagarna utföra genomgången i sina egna
hem eller arbetsmiljöer (Anschuetz & Rosenbaum, 2003) och med egen utrustning, bestående
av en bärbar eller stationär dator. Mobila enheter valdes att inte användas i undersökningen,
då hur webbplatsen skiljer sig i utformning på andra enheter kunde påverka resultatet av
undersökningen. Deltagarna fick använda den webbläsare som de var vana vid att använda,
vilket i alla deltagares fall var Google Chrome.
2.3.2 Bearbetning och analys av data
Genom den contextual inquiry som genomfördes, samlades två typer av kvalitativ data in:
dels forskarens observationer av deltagarnas beteende, dels deltagarnas kommentarer,
resonemang och svar på frågor som ställdes. Datan som samlades in sammanställdes i
tabellformat (se bilaga F) och analyserades sedan genom procedurer från Sharp, Rogers och
Preece (2015). En översikt av datan skapades för att sedan granskas i syfte att upptäcka
mönster. Efter genomförandet av detta, sammanfattades resultatet för att förtydliga vad som
framkommit ur undersökningen och för att ta fasta på intressanta utfall och slutsatser om det
som undersökts.

2.4 Etiska överväganden
För de metoder som använts har vissa etiska överväganden gjorts för att försäkra att god
forskningsetik tillämpats av forskaren. Dessa redovisas som följer.
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2.4.1 Forskningsetiska principer
Fyra forskningsetiska principer finns framtagna av Vetenskapsrådet (2002), som har till syfte
att ställa upp normer för förhållandet mellan forskare och mänskliga studiedeltagare.
Principerna är avsedda att fungera vägledande för forskaren och för granskningen av det
slutliga resultatet från studien. De krav som ställs på forskarens utförande av undersökningar
med mänskliga deltagare är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet.
1) Informationskravet
Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda parter av
forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, deras uppgift i projektet och
vilka villkor som gäller för deras deltagande.
2) Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver försäkra sig om att denne har
uppgiftslämnares och studiedeltagares samtycke för medverkan i undersökningen.
Ställningstaganden behöver även göras ifall undersökningsdeltagare är minderåriga
och samtycke från vårdnadshavare kan behövas då undersökningen är av etiskt
känslig karaktär. Samtycket innebär även att deltagare ska ha rätt att självständigt
bestämma om på vilka villkor de ska delta och under hur lång tid. Möjlighet att
avbryta medverkan i undersökningen ska finnas för deltagaren utan att negativa följer
finns för dem.
3) Konfidentialitetskravet
Personppgifter tillhörande deltagare ska samlas in med största möjliga konfidentialitet
och försvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Enskilda människor som
medverkar i en undersökning ska inte kunna identifieras av utomstående, vilket
innebär att det ska vara praktiskt taget omöjligt för utomstående att komma åt
personliga uppgifter och avgöra enskilda deltagares identitet.
4) Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får
användas för andra ändamål än för forskningens ändamål. Uppgifter om enskilda
personer som samlats in för forskningsändamål får inte användas eller utlånas för
kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften.
2.4.2 Avtal för studiemedverkan
För att införliva de krav som ställs av vetenskapsrådet för etiskt utförande av undersökningar,
skapades en enkät som avtal för studiemedverkan. Vid insamlingen av data i de metoder som
genomfördes med hjälp av testpersoner, fick de enskilda personerna innan
undersökningstillfällena startade, läsa igenom och skriva under avtalet (se bilaga D). Avtalet
innehöll en beskrivning av vad studien gick ut på och vad den insamlade datan från den
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kommer att användas till. Syftet med avtalet var att försäkra deltagarna om att förfarandet av
deras deltagande och behandlingen av de uppgifter som genom undersökningen samlades in
om dem, behandlas på ett etiskt grundat sätt. Då ingen inspelning gjordes utav deltagarna i
undersökningarna krävdes inget godkännande från de medverkande för detta, utan avtalet
behövde endast innehålla information till deltagarna om att data samlades in från dem under
undersökningarna och transkriberades, samt hur den insamlade datan skulle användas.
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3 Analys och resultat
I följande kapitel presenteras resultatet av de undersökningar som genomförts. Resultaten
från undersökningarna redovisas separat och i samband med redogörandet dras slutsatser om
resultatet med hjälp av tidigare forskning inom området, tillsammans med resultatet från den
förstudie som genomförts i förberedelse för studien. Resultatet ledde till att välgrundade
utvecklingsförslag kunde tas fram för Oatly.com. Dessa presenteras i kapitel fyra.

3.1 Competitive benchmarking
Följande resultat redovisar arbetsgången och utfallet av metoden; de steg i processen som
valdes ut för att genomföra undersökningen, den insamlade datan (se bilaga E), samt
reflektioner om dessa.
3.1.1 Steg 1: Identifiering av jämförbara företag
Första steget i utförandet av metoden var att göra ett urval av startsidor på webbplatser för
ledande företag inom samma genre och med liknande målgrupp som Oatly.com. Vilka
företag som valdes ut samt resonemang kring dessa följer:
a) Alpro (alpro.com): Företag som grundades i Belgien men som sträckt sig globalt.
Utvecklar växtbaserade produkter såsom soja och mandelmjölk, yoghurt gjord på soja
och växtbaserade desserter.
b) Harmless Harvest (harmlessharvest.com): Amerikanskt företag som producerar och
säljer kokosvatten och teprodukter.
c) Silk (silk.com): Amerikanskt företag som producerar växtbaserade produkter såsom soja
och nötmjölk och växtbaserad yoghurt.
d) So Delicious (sodelicousdairyfree.com): Amerikanskt företag, ledande i USA för
produktion av glass fri från animaliska produkter. Producerar även växtbaserade drycker.
e) Califia Farms (califiafarms.com): Amerikanskt företag som producerar växtbaserade
drycker såsom mjölkliknande dryck, kalla kaffedrycker och lemonad.
f) Kung Markatta (kungmarkatta.se): Svenskt företag som specialiserat sig på ekologiska
och rättvisemärkta livsmedelsprodukter varav de flesta är växtbaserade. Företaget
producerar produkter såsom bröd, oljor, sylt, tofu och bönor.
Företagen som valts ut är inriktade på att producera produkter som anses rikta sig till den
målgrupp som identifierats för Oatly. Dessa produkter är fria från animalier, i stor
utsträckning ekologiska och använder liknande retorik för att tilltala målgruppen.
3.1.2 Steg 2: Datainsamling
Datan som samlades in genom undersökningen är sammanställd i en tabell där de olika
utfallen av utvärderingarna med hjälp av de utvalda parametrarna är uppställda och kan
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jämföras för att finna vilka aspekter av de undersökta webbsidorna som kan tas vara på och
implementeras i Oatlys startsida (se bilaga E).
Resultatet av undersökningen visar att i fråga om dynamiska objekt och föränderlighet på
webbsidorna, har en tredjedel av de undersökta företagen använt sig av levande nyhets eller
bloggflöden på startsidan, som gör att innehållet förnyas och konstant hålls aktuell. Detta
medan en tredjedel använder andra objekt såsom bildspel eller separata bildobjekt för att
informera om nyheter och uppdatera innehållet på sidan för att förnya den. En ytterligare
tredjedel använder ingen typ av dynamiska objekt på startsidan.
Resultatet visar även att synlighetsaspekten på webbsidorna som undersökts är tagen i
beaktning och att sparsamt med innehåll har placerats på startsidan. Detta lägger fokus på de
objekt som anses mest viktiga och är mest relevanta för besökaren (Sharp et al., 2015).
Innehållsparametern i undersökningen som syftar till vilket innehåll som finns med på
startsidan, användes för att sammanfatta vilka utstående delar som valts ut av de olika
företagen att ha med på webbplatsernas startsidor. De innehållsobjekt som stack ut på några
av företagens startsidor, i jämförelse med de som finns på Oatlys startsida, är bland annat
länkar i form av text med eller utan bilder, till recept som företagen tillhandahåller besökarna.
Receptlänkar fanns på fyra av sex av de undersöka webbsidorna och fungerar som inspiration
och hjälp till besökarna av webbplatsen för vad produkterna kan användas till.
Ett ytterligare utstickande objekt som upptäcktes i undersökningen av parametern innehåll,
fanns på Alpros startsida och var en länk med namnet “Vårdpersonal”. Länken är tydlig
utformad och är placerad i botten av startsidan under rubriken “För professionella”. Sidan
som länken leder till innehåll information som kan vara relevant för den specifika
målgruppen som arbetar inom vården. Innehåll såsom information om fördelar med
växtbaserad kost och speciellt anpassade hälsosamma recept.
Multimedia och objekt med egenskaper som skapar interaktivitet på webbsidan, visar sig
utifrån resultatet av undersökningen användas på fem av sex av de jämförande företagens
startsidor. Den vanligaste användningen av multimedia och interaktivitet i objekt är bildspel,
sliders, bestående av rörliga eller statiska bilder tillsammans med knappar, som länkar till
olika delar av den aktuella webbplatsen. Bildspelen är på samtliga webbsidor där de används,
placerade högt upp på sidan och används av företagen för att informera besökaren om
produkter (som ofta är nya i sortimentet) eller recept och tips på vad produkterna kan
användas till.
3.1.3 Steg 3: Analys av resultat och jämförelse med Oatly.com
På Oatlys startsida som den ser ut idag finns två typer av nyhetsflöden som rapporterar om
nya produkter, i form av en typ av karusellslider som visar två rutor med bild och text i taget,
samt två självständiga rutor högre upp på sidan där aktuell information visas.
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Figur 1. De objekt som fungerar som nyhetsflöden på Oatly.coms startsida som den såg ut vid tidpunkten för
undersökningen (20160525)

Ingen information såsom datum då innehållet publicerades finns, vilket gör det mindre tydligt
att innehållet är sådant som innehåller aktuella ämnen och nyheter och ifall det är nyligen
uppdaterat. Med tanke på detta och det faktum att innehållet inte uppdateras frekvent, anses
innehållet inte uppfylla kraven för att det ska kunna beskrivas som dynamiskt i den
bemärkelsen som söks här. I jämförelse med de företag som undersöks och hur de använder
sig av sådana objekt, håller sig Oatlys startsida ändå i nivå med resten.
Sharp, Rogers och Preece (2015) argumenterar för att ju mer synliga objekt är, desto större är
chansen att användare vet vad de kan använda dem till. Denna aspekt anses uppnås på Oatlys
startsida liksom på de undersökta företagens startsidor. Den data som samlats in om de
jämförande företagens webbsidor visar att det är vanligt att en liten mängd innehåll placeras
på startsidan, för att inte skapa ett information overload, som kan leda till att användare
uppfattar innehållet som svårtydigt och mindre lockande att använda (Ding & Lin, 2009).
Samtliga av de undersökta sidorna har i layoutaspekt utformats med sparsamt innehåll, som
är strukturerad på det sätt att viktigast och mest relevant innehåll visas överst (först) på sidan.
Halvorson & Rach (2012) diskuterar innehållsmängd och om innehåll är överflödig eller inte
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bör avgöras. De sammanfattar det som att innehåll är värdelöst ifall det inte uppfyller en utav
eller båda av följande krav; att innehållet (1) stödjer ett affärsmål och/ eller (2) uppfyller ett
användarbehov. Layouten bör alltså inte bestå av mer innehåll än nödvändigt för dessa krav.
Vid granskning av Oatlys startsida dras slutsatsen att objekten som placerats där är noggrant
och sparsamt utvalda och uppfyller de krav på innehåll som ställs av Halvorson och Rach
(2012). Sidan har inte fyllts med innehåll som saknar syfte, vilket är i enighet med de trender
som uppvisats i undersökningen av de jämförande företagens webbplatser.
Det som saknas på Oatlys webbplats, men som enligt undersökningen som genomförts är
vanligt förekommande på liknande webbplatser, är information om vad produkterna som säljs
av företaget kan användas till, i form av recept och liknande artiklar. Länkar till recept fanns
på fyra av sex av de undersökta webbsidorna och där de används har de prioriterats för
synlighet på webbplatsen med tanke på sin placering högt upp och i stort format på sidan. Det
objekt som finns på Oatlys webbsida och i syftesväg kan jämföras med receptinnehållet på de
andra webbsidorna, är en länk som finns längre ned på sidan till “The Amazing Oatlyfier”.

Figur 2, länken till “The Amazing Oatlyfier” på Oatlys startsida som den såg ut vid tidpunkten för
undersökningen (20160525), markerad med en röd cirkel.

“Oatlyfiern” är en funktion som kan laddas ner i form av en app till Apple eller
Androidmobiltelefoner, eller som bokmärke direkt i användarens webbläsare. Den gör det
möjligt för användaren att konvertera textfiler, som i användarens webbläsare identifieras
som matlagningsrecept, så att ingredienserna i receptet byts ut till havrebaserade ingredienser
från Oatly. Funktionen är utan tvekan ett enklare sätt för företaget att erbjuda receptinnehåll
för besökarna, utan att ständigt behöva uppdatera webbplatsen med nya recept och liknande
innehåll.
Intressant innehåll som fanns på Alpros startsida vid undersökningstillfället är den länk med
namnet “Vårdpersonal” som leder till en annan del av webbplatsen med information som kan
vara relevant för de besökare som arbetar inom vården. Vid granskning av Oatlys startsida
finns långt ner på sidan en länk med namnet “Healthcare professionals” som vid
undersökning visar sig ha samma syfte som funktionen på Alpros webbplats. Innehållet finns
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alltså redan på webbplatsen och inga förslag på hur sådant innehåll kan implementeras
behöver göras.
Den vanligaste användningen av multimedia och objekt med egenskaper som skapar
interaktivitet på webbsidorna som undersökts, är bildspel med integrerade klickbara objekt.

Figur 3. Bildspelet på Oatlys webbplats som den ser ut idag. Hela bilden är inte en klickbar länk utan endast
“Read more”texten nedanför är klickbar.

Bildspelen är placerade högt upp så sidan och används för att informera om produkter eller
recept och tips på vad de kan användas till. En funktion av detta slaget finns i nuläget även på
Oatlys webbplats, men används inte på det sättet som det görs på de andra webbplatserna då
bilderna i bildspelet inte går att klicka på som länk, utan endast “Read more”texten under är
en fungerande länk till den sida med mer information om det som bilden visar. Detta, jämfört
med resultatet i benchmarkingundersökningen om de jämförande webbplatserna, är ovanligt,
då det i de flesta fallen när de används går att klicka på hela bilden för att komma till den
länkade sidan (se bilaga E).
Resonemang kan föras tillsammans med diskussioner av Ding & Lin (2009), om
konventionalism och affordans på webbplatser och att det ska vara enkelt för användare att
veta vad som är en länk och vad som är klickbart. Dessa antaganden hos målgruppen kan
grunda sig i tidigare erfarenheter av liknande webbplatser och objekt på dessa. För att
försäkra sig om att affordansen är förståelig för användarna tillhörande målgruppen, bör alltså
konventioner rörande länkar och liknande objekt följas för att användningen av webbplatsen
och dess funktioner ska vara så enkel som möjligt för användaren. Rosenfeld, Morville och
Arango (2015) diskuterar även detta och menar att en standardiserad struktur att jobba mot
vid utformning av en webbplats kan göra användarupplevelsen bättre för användaren, då
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förväntningar och inlärt beteende kan förväntas finnas hos användaren baserat på tidigare
erfarenheter från besök på liknande webbplatser (se kapitel 1.7.5 Att strukturera innehåll och
välja layout).

3.2 Contextual inquiry
Följande resultat redovisar utfallet av metoden; den insamlade datan, samt reflektioner om
den i förhållande till tidigare forskning inom området. Den insamlade datan från de sju olika
undersökningstillfällena med de enskilda deltagarna är sammanställd i en tabell som
resultatet utgår ifrån (se bilaga F).
3.2.1 Uppgift 1
Den första uppgiften som gavs till deltagarna i undersökningen var att ta reda på innehållet i
Oatlys ekologiska matlagningsgrädde. Informationen nås enklast av användaren genom att
klicka på länken som döpts till “Products” som finns i huvudmenyn högst upp på startsidan.
För att hitta rätt produkt som Oatly kallar för “iMat Ekologisk”, krävs det sedan att
användaren scrollar och letar bland ett större antal produktbilder med tillhörande text, för att
sedan klicka sig in på rätt produkt och läsa av produktens innehåll på höger sida under
rubriken “Ingredienser”.
Fem av sju deltagare valde att som första steg klicka på länken som döpts till “Products” som
finns högst upp i huvudmenyn på startsidan. De övriga två deltagarna började att lösa
uppgiften genom att scrolla ner på startsidan, varav en av dessa fann produktsidan via länken
i sidfoten och en genom att först söka igenom dropdownmenyn och sedan även klicka på
“Products” i huvudmenyn.
Väl inne på produktsidan valde två av sju deltagare att efter en snabb översikt av produkterna
söka efter produkten via tangentbordskommandot CtrlF som fungerar som en inbyggd
sökfunktion i webbläsaren. Funktionen söker efter specifik text på den aktuella sidan och
genom att prova sökord som “grädde” och “cream” förväntade sig de två deltagarna att kunna
hitta till rätt produkt. En av deltagarna testade sökordet “mat” genom vilken rätt produkt
kunde hittas. Den andra deltagaren gav upp sökandet och visade irritation över att det var
svårt att veta vilket sökord som borde användas i och med att produkten inte heter
“Matlagningsgrädde”.
Fem av sju deltagare letade efter rätt produkt på produktsidan genom att på ett mer noggrant
sätt söka igenom produktlistan och produktbilderna. Texten under bilderna och texten på
förpackningarna lästes av deltagaren för att hitta rätt produkt. En av deltagarna visste på
förhand hur förpackningen såg ut och kunde snabbt hitta rätt, medan övriga fick lägga ner
mer tid på att läsa texterna och bestämma sig för vilken produkt som stämmer överens med
“matlagningsgrädde”, innan de fann rätt produkt.
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Tre av deltagarna nämnde att de hade velat se ingredienserna på ett tydligare sätt. Ett förslag
från deltagarna på hur det hade kunnat göras var att visa ingredienserna i en listvy istället för
i löpande text.
Resultatet visar att synligheten på Oatlys startsida upplevs som god av majoriteten av
deltagarna, i fråga om att viktiga ingångar till prioriterat innehåll såsom produktinformation,
är tydliga och synliga. De flesta utav deltagarna såg länken till produkter i huvudmenyn och
valde den ingången till innehållet. Placeringen av länken är utifrån resultatet att anse som god
och layouten och utformningen stödjer användarmål som finns. Resultatet visar även att
enskilda produkter på produktsidan är relativt svåra för användare att hitta och att en
sökfunktion hade kunnat vara till användning för en del av deltagarna i undersökningen. För
en del deltagare som letade efter produkten utifrån de instruktioner som gavs om att hitta
“matlagningsgrädde”, var även namnen på produkterna en försvårande faktor i sökandet. För
de deltagare som inte på förhand visste att Oatly kallar sin motsvarighet till
matlagningsgrädde för “iMat”, var detta någonting som gjorde att användningen tog längre
tid. Detta är någonting som i användningsfall som inte kretsar kring en undersökning, såsom
verklig och mer naturlig användning av webbplatsen, hade kunnat leda till att användaren
avslutar sitt sökande på grund av irritation och avstår från att fortsätta sin användning av
webbplatsen (Redish, 2012).
Ett förslag från två av deltagarna på hur innehållet som informerar om produktens
ingredienser hade kunnat göras mer tydligt, var att strukturera innehållet i en listvy istället för
i löpande text. Detta är någonting som skulle kunna öka objektens synlighet i och med hur de
struktureras gentemot varandra (se kapitel 1.7 Tidigare forskning och centrala begrepp).
Samtidigt råder en konvention inom området om hur innehåll som förmedlar en produkts
ingredienser struktureras. På förpackningar innehållande livsmedel är det som allra vanligast
att ingredienser presenteras i löpande text, med den ingrediens som det procentuellt finns
mest av i produkten först och den som det finns minst av sist. Livsmedelsverket (2016)
skriver i sin guide om “Livsmedel och innehåll” att “ingredienser ska stå i fallande
storleksordning efter den vikt de hade vid tillverkningstillfället”. Detta sätt att strukturera
innehåll som informerar om ingredienser, har Oatly använt sig av även på webbplatser,
utöver på förpackningarna, men resultatet från undersökningen visar att det möjligtvis bör
göras på ett annat sätt som gör avläsning enklare för användaren.
3.2.2 Uppgift 2
Den andra uppgiften som gavs till deltagarna i undersökningen var att ta reda på ifall Oatlys
produkter är glutenfria. För att hitta informationen krävs det att användaren först hittar sidan
där företaget svarat på vanliga frågor som heter “FAQ” (Frequently Asked Questions). Sedan
krävs det att användaren skummar igenom den text och rubriker som finns på sidan för att
hitta information om gluteninnehåll under rubriken “Innehåller Oatlys produkter gluten?”.
Sidan med vanliga frågor nås antingen via dropdownmenyn eller via menyn i sidfoten.
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För att hitta innehållet letade fem av sju deltagare efter en sökfunktion på webbplatsens
startsida. Sex av sju deltagare förväntande sig finna innehållet på en av produkternas
produktsidor, dit de nådde genom länken “Products” i huvudmenyn. De allra flesta av dessa
letade under rubriken “Övrigt” på den valda produktens produktsida. En deltagare letade även
under “Our process” och två andra under “The Oatly way”.
Endast två deltagare hittade informationen på egen hand, båda efter att först letat efter
informationen på andra håll på webbplatsen; under “The Oatly way” eller i
produktbeskrivningen för en specifik produkt. Endast dessa två deltagare visade på förståelse
för vad termen “FAQ” innebär i sammanhanget. Båda deltagarna letade även efter en sökruta
innan de till slut fann informationen på sidan där Oatly svarat på vanliga frågor.
Två av deltagarna nämnde efter utförandet av uppgiften då de givit upp sökandet och fått veta
var informationen fanns att hitta, att sidans titel “FAQ” inte var tillräckligt tydligt för att de
skulle veta vad de kan finna där. En av dessa två deltagare nämnde att titeln “Vanliga frågor”
hade varit lämpligare och enklare att förstå.
Resultatet visar att den strukturella aspekten av webbplatsen är bristfällig på så vis att
användare inte finner information där de förväntar sig att informationen ska finnas. Detta i
och med att nästan alla deltagare i undersökningen letade efter information om gluteninnehåll
i företagets produkter i enskilda produktbeskrivningar, där innehållet inte finns idag.
Rosenfeld, Morville och Arango (2015) diskuterar hur förväntningar hos användaren om en
informationsmiljös struktur och layout, där även innehåll i detta fallet kan räknas med, bör tas
hänsyn till i syfte att öka användbarheten (se kapitel 1.7.5 Att strukturera innehåll och välja
layout). Då en kraftig majoritet av de deltagande personerna visade på förväntningar om att
finna innehållet på en viss plats, bör detta tas i beaktning om hur innehållet bör struktureras
på webbplatsen.
3.2.3 Uppgift 3
Den tredje och sista uppgiften som gavs till deltagarna i undersökningen, var att ta reda på
kontaktuppgifter till Oatly i form av telefonnummer och epostadress. Samma uppgift gavs
även till deltagarna i förstudien där contextual inquiry användes som undersökningsmetod,
och resultatet från den visade att förväntningar hos deltagare kan finnas om att informationen
ska gå att hitta på sidan med titeln “Contact” (se bilaga C). Informationen finns dock bara att
hitta i webbsidans sidfot och är synlig oberoende av vilken sida användaren befinner sig på
inom webbplatsen. Sidan med titeln “Contact” innehåller endast ett kontaktformulär som
användaren kan fylla i och på så sätt kontakta företaget.
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Figur 4. Kontaktsidan på Oatly.com med titeln “Contact”.

För att lösa uppgiften och hitta kontaktuppgifter i form av företagets telefonnummer och
epostadress, valde fyra av sju deltagare att klicka sig in på sidan med titeln “Contact” via
dropdownmenyn som nås via en ikon högst upp i webbplatsens högra hörn (se bilaga G).
Utav de fyra deltagarna valde två deltagare att sedan leta under “About the company” via
dropdownmenyn, utan resultat. Tre av de fyra deltagarna kunde tillslut hitta informationen
längst ner i webbplatsens sidfot, medan en deltagare gav upp efter att ha letat under en längre
stund.
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Tre av sju deltagare fann informationen direkt genom att scrolla ner till sidfoten. En utav
dessa deltagare nämnde att “företag brukar ha den informationen längst ner” och att personen
hade letat under “Contact” ifall den inte fanns där. De två andra deltagarna nämnde att de sett
informationen när de löste de tidigare uppgifterna och visste på så sätt redan var den fanns att
hitta.
Resultatet visar att förväntningar finns hos användare att kontaktinformation ska finnas på
den sida som fått titeln “Contact”. Endast en av deltagarna i undersökningen nämnde att
tidigare erfarenheter gjorde att denne letade efter informationen i webbplatsens sidfot.
Förväntningar på att information ska finnas att hitta på vissa ställen på en webbplats av en
viss typ, diskuteras av Rosenfeld, Morville och Arango (2015), och den standardiserade
struktur att jobba efter som de diskuterar, kan göra användarupplevelsen bättre för
användaren. Detta då information kan hittas på ett snabbare och enklare sätt baserat på
normer och konventioner inom olika genrer (se kapitel 1.7.5 Att strukturera innehåll och välja
layout).
3.2.4 Övriga kommentarer och svar på frågor
Kommentarer från flera av deltagarna under och efter undersökningen var mestadels att
webbplatsen känns attraktiv, stilren och tydlig. Andra ord som användes för att beskriva
webbplatsen i positiv bemärkelse var barnslig, kreativ, och modern. Då deltagarna fick
frågan om hur de upplevde webbplatsens typsnitt svarade en del att de tyckte att det var
tydligt, roligt, humoristiskt, passande i sammanhanget eller barnsligt.
En del deltagare nämnde ännu en gång att de saknade en sökfunktion för att leta efter
specifikt innehåll. Då två av deltagarna som tidigare i undersökningen inte nämnt någonting
om att vilja kunna söka efter produkter fick frågan om ifall de hade använt en sökfunktion om
en sådan fanns, svarade båda att de troligen hade gjort det.
Ytterligare någonting som nämndes utav två av deltagarna då de gavs möjlighet att fritt
kommentera och dela sina tankar kring besöket på webbplatsen, var instruktioner om hur
produkterna kan användas. En av deltagarna nämnde att förslag på maträtter att laga med
produkterna borde finnas tillgängligt medan en annan saknade instruktioner om hur
individuella produkter kan och bör användas.
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4 Utvecklingsförslag
I följande kapitel presenteras de utvecklingsförslag som utifrån resultatet av de
undersökningar som gjorts, kan användas för att förbättra Oatlys webbplats. Detta utifrån det
syfte som finns med webbplatsen om att användare tillhörande den målgrupp som definierats
ska få en bra användarupplevelse. Utvecklingsförslagen är konkret beskrivna och utgår ifrån
den information som samlats in genom undersökningarna i detta arbete, förstudien med de
inledande undersökningarna som genomfördes, samt från tidigare forskning inom
ämnesområdet.
Utvecklingsförslagen som rör webbplatsens startsida utgår ifrån hur startsidan såg ut i juni
2016 (se bilaga G).

4.1 Sökfunktion
Utifrån resultatet av de undersökningar som gjorts, förs resonemang om huruvida en
sökfunktion bör finnas på Oatlys webbplats, som besökare kan använda för att söka efter
specifika termer eller produktnamn. I förstudien och den kvalitativa undersökningen som
genomfördes genom en contextual inquiry, nämnde en av deltagarna att en sökfunktion hade
varit användbar vid sökande efter innehåll om Oatly Apparel (se bilaga C). Även i den
ytterligare contextual inquiry som genomfördes letade efter eller nämnde deltagare en
sökfunktion vid flera tillfällen. Detta dels då deltagarna letade efter en specifik produkt på
sidan med titeln “Products”, då två av deltagarna valde att använda webbläsarens inbyggda
sökfunktion som söker efter specifik text på den aktuella sidan (se kapitel 3.2.1 Uppgift 1).
Ytterligare ett tillfälle då deltagare saknade en sökfunktion under genomförandet av
uppgifterna i undersökningen, var då de letade efter information om gluteninnehåll i Oatlys
produkter. Fem av sju deltagare letade vid det tillfället efter en sökfunktion på webbplatsens
startsida (se kapitel 3.2.2 Uppgift 2).
En sökfunktion på webbplatsen hade kunnat underlätta för användare att hitta till specifikt
innehåll och genom användning av nyckelord i sökfunktionen krävs inte att användare känner
till de smeknamn som företaget givit vissa produkter. I uppgiften i den contextual inquiry
som genomfördes där deltagarna ombads leta efter innehållet i Oatlys motsvarighet till
matlagningsgrädde, uppstod problem för vissa av deltagarna i och med att de inte kände till
namnet “iMat” som Oatly döpt sin matlagningsgrädde till. Genom en sökfunktion hade
nyckelord såsom “grädde” och “cream” kunnat användas för att hitta till produkten i fråga.
Då ord såsom “grädde” och “mjölk” används i produktbeskrivningarna för respektive
produkter i Oatlys sortiment, kan dessa produkter nås genom nyckelorden. Detta även fast
produktnamnen i sig inte innehåller orden på grund av bestämmelser som finns om att
vegetabiliska produkter såsom mjölk baserad på havre inte får kallas för “havremjölk”, då det
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kan blandas ihop med den animaliska produkten. Ordet “havredryck” måste därför användas
(Livsmedelsföretagen, 2014).
Ett alternativ för att inte riskera att besökare uppfattar att Oatly kallar exempelvis sitt
alternativ till matlagningsgrädde för “grädde”, är att visa information om detta som resultat
av sökningen, där en förklaring ges för vilka av företagets produkter som fungerar som
alternativ till animaliska produkter såsom mjölk och grädde. Informationen kan exempelvis
placeras på “FAQ”sidan som redan finns, exempelvis i formatet “Vilken av era produkter är
lämplig att använda som alternativ till matlagingsgrädde?” med svaret och länk till produkten
“Vår produkt som vi kallar för iMat kan användas precis som konventionell
matlagningsgrädde gjord på komjölk”.
En sökruta bör placeras synligt, exempelvis i huvudmenyn. På så sätt är den synlig oberoende
av vilken sida inom webbplatsen som användaren befinner sig på. Rosenfeld, Morville och
Arango (2015) samt Ding och Lin (2009) diskuterar hur konventioner och normer kring
strukturering av innehåll på webbplatser bör has i åtanke vid skapandet av användbara
informationsmiljöer. Utifrån kunskaper om detta bör sökfunktionen placeras i
navigationsmenyn, då det är att se som en konvention inom området i och med att det är en
vanligt plats att placera sådant innehåll på webbplatser av samma typ som Oatlys.

4.2 Produktsida
Resultatet av undersökningarna som genomförts visar att förändringar bör göras på de
enskilda produktsidorna på Oatly.com, för att förbättra användarupplevelsen för besökare. En
del deltagare nämnde under undersökningstillfällena i den contextual inquiry som
genomfördes, att för att de skulle uppleva innehållet som informerar om produktens
ingredienser som tydligare, hade de velat se innehållet strukturerat i en listvy, istället för i
löpande text. Unger och Chandler (2012) diskuterar designprinciper och relationer mellan
element i det som designats. De diskuterar principer för visuell design som har att göra med
hur användaren förmodas se det som designats (se kapitel 1.7.3 Designprinciper för att
designa för användbarhet). Dessa principer innefattar var innehåll bör placeras för att
förmedlas på ett tydligt och effektivt sätt till användaren. Att placera textelementen i en listvy
kan vara ett effektivt sätt att dela upp objekten och avskilja dem, vilket kan förenkla
läsbarheten för användaren.
Ytterligare en förändring som utifrån resultatet från den contextual inquiry som genomfördes,
är att placera innehåll som informerar användaren om gluteninnehåll i produkterna, på
enskilda produkters produktsidor. Ett lämpligt ställe för innehållet att finnas på är under
rubriken “Övrigt”, som enligt undersökningen är ett ställe där det kan finnas förväntningar
hos användaren att informationen ska finnas. En kort text såsom “Mycket låg glutenhalt”
under rubriken “Övrigt” avgörs vara tillräckligt för att informera om gluteninnehåll, utifrån
resultatet av undersökningen.
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4.3 Kontaktsida
Resultatet av den contextual inquiry som genomfördes visar att webbplatsens struktur i
nuläget inte lever upp till de förväntningar som finns hos användare i fråga om var
kontaktuppgifter till Oatly kan finnas. Resultatet visade att majoriteten av deltagare som
representerar användare tillhörande målgruppen, förväntar sig finna kontaktuppgifter i form
av epostadress och telefonnummer till företag på sidan med titeln “Contact” (se kapitel 3.2.3
Uppgift 3).
Ett förslag är utifrån detta, tillsammans med forskning från Rosenfeld, Morville och Arango
(2015) om förväntningar om var visst innehåll är placerat på en webbplats, att placera
kontaktuppgifterna “Epost: info@oatly.com, Telefonnummer: +46 (0)418 47 55 00” ovanför
det formulär som i nuläget finns att hitta på sidan med titeln “Contact”. Samma
kontaktuppgifter kan med fördel lämnas kvar och finnas även i sidfoten då en del deltagare
sökte där för att hitta informationen då de förväntade sig finna informationen där baserat på
tidigare erfarenheter av liknande webbplatser (se bilaga F).

4.4 Receptinnehåll
Det som framkom ur competitive benchmarkingundersökningen som genomfördes, var bland
annat att innehåll om hur Oatlys produkter kan användas i form av receptinnehåll, saknas (se
kapitel 3.1.3 Steg 3: Analys av resultat och jämförelse med Oatly.com). Sådant innehåll
visade sig vara vanligt på de jämförande företags webbplatser och är någonting som skulle
kunna implementeras på Oatlys webbplats för att utöka de funktioner som finns och
möjligtvis locka fler besökare till webbplatsen. Även under den inledande kvalitativa
undersökningen som genomfördes i förstudien, uppgav en deltagare att denne saknade sådant
innehåll på webbplatsen och att det är något som förväntas finnas (se bilaga C). Deltagarna i
den inledande undersökningen valdes inte att delta utifrån hur mycket det stämde överens
med definitionen av Oatlys målgrupp, men deltagaren som nämnde saknaden av
receptinnehåll kan i efterhand definieras till att tillhöra målgruppen.
Utifrån resultatet av den contextual inquiry, utöver den i förstudien, som genomfördes, kan
paralleller dras till att användare i nuläget saknar information på webbplatsen om vad Oatlys
produkter kan användas till. Deltagare nämnde att de saknade instruktioner till hur
individuella produkter kan och bör användas och exempel på maträtter som kan lagas med
produkterna (se kapitel 3.2.4 Övriga kommentarer och svar på frågor).
Ett förslag är att skapa en sida för receptinnehåll på webbplatsen och placera en länk till
innehållet på webbplatsens startsida längre ner på sidan jämte de nuvarande länkar som finns
till “Products”, “The Oatly way”, “The Amazing Oatlyfier” och “OatlyTV”.
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Figur 5. Nuvarande länkar som placerats på rad, längre ner på startsidan på Oatly.com.

Länken placeras enligt detta förslaget tillsammans med en klickbar illustration liknande de
som finns i nuläget till övriga delar av webbplatsen. Genom att visualisera innehållet med
hjälp av interaktiva illustrationer på detta sättet kan användaren enligt Sharp, Rogers och
Preece uppmuntras till att utforska olika delar av informationsmiljön (se kapitel 1.7.6
Multimediala och interaktiva informationsmiljöer). Användarupplevelsen kan på så sätt
förbättras och det syfte som finns med webbplatsen uppfylls (se kapitel 1.5 Syfte och
frågeställningar).

4.5 Användning av bildspelsfunktion
Någonting som utifrån undersökningen med hjälp av competitive benchmarking visade sig
vara vanligt på jämförda företags startsidor, är användningen av multimedia och interaktivitet
i bildspel som placerats centralt på startsidan (se bilaga E). En sådan funktion finns redan på
Oatlys startsida, men det som kan utvecklas är användningen av multimedia och interaktivitet
i den.
Förnärvarande går bilderna i bildspelet inte att klicka på, vilket strider mot hur liknande
funktioner brukar användas utifrån undersökningen som genomförts med hjälp av
competitive benchmarking. I de flesta fallen då bildspelsfunktioner används, går hela bilden
att klicka på för att komma till den länkade webbsidan (se bilaga E). Resonemang kan föras
tillsammans med diskussioner av Ding och Lin (2009) om konventionalism och affordans på
webbplatser och att man bör göra det enkelt för användare att veta vad som är en länk och
som är klickbart.
En tidigare fastställd aspekt ur användarbehoven som finns kring Oatlys webbplats, är det
som framkom ur förstudien och den inledande kvantitativa undersökningen om vad besökare
av webbplatsen har för syfte med sitt besök. I undersökningen fastställdes att den
dominerande anledningen för besök av webbplatsen är att söka information om en produkt ur
Oatlys sortiment (se kapitel 1.3.1 Kvantitativ undersökning). Med tanke på användarens
förmodade syfte med besöket bör därför utifrån tidigare forskning om effektivitet, innehåll
som hjälper användaren att genomföra sin uppgift vara synlig och i fokus för den (Sharp et
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al., 2015). Genom användning av multimedia och interaktivitet i ett bildspel kan fler
representationer av informationen som ska förmedlas, om exempelvis en produkt, användas
för att göra innehållet och budskapet tydligt för användaren (Sharp et al, 2015). Att då hitta
information om företagets produkter visade sig vara någonting som var en vanlig anledning
till besök av webbplatsen, är det lämpligt att sådan information placeras synligt och centralt
på webbplatsens startsida.
Ett förslag är utifrån dessa resonemang att dels göra hela bilderna i bildspelet klickbara och
dessutom utöka bildspelet med fler slides som informerar om de olika produkter som
företaget producerar. Detta med hjälp av illustrationer, bilder och text som görs interaktiva
genom klickbarhet. Bildspelet bör också uppdateras kontinuerligt för att konstant hållas
aktuellt, vilket gör webbplatsen mer dynamisk och levande (se kapitel 1.7.4 Dynamik).
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5 Avslutande diskussion och slutsatser
I följande kapitel förs en diskussion och slutsatser dras om resultaten från undersökningarna
som genomförts, tillsammans med resultatet från förstudien och de inledande
undersökningarna som genomfördes och tidigare forskning inom ämnesområdet. I kapitlet
förs resonemang kring begränsningar som fanns vid genomförandet av studien samt förslag
på hur Oatly kan fortsätta utvecklingsarbetet för att kontinuerligt förbättra sin webbplats.
Resultaten av de undersökningar som genomförts för att utvärdera Oatlys webbplats visar att
den i de flesta avseenden fungerar bra. Strukturen av webbplatsen är väl genomtänkt och de
mest väsentliga delarna, som utifrån undersökningarna och tidigare forskning inom området
bedöms bör finnas på en webbplats av detta slag, finns. Objekten som delarna består av är i
de flesta avseenden utformade på ett lämpligt sätt. De delar av webbplatsen som utifrån
undersökningarna bedöms som bristfälliga och som utvecklingsförslag tagits fram för, är dels
de enskilda produktsidorna, samt sidan med titeln “Contact”. Förslag har tagits fram om
vilket innehåll som bör finnas på sidorna och hur det bör utformas. Ytterligare ett förslag om
en funktion som bör läggas till på webbplatsen är en sökfunktion, som kan förenkla
användningen för användare då de söker efter specifik information på webbplatsen.
Förslag har också tagits fram för hur innehåll som informerar om hur företagets produkter
kan användas, kan integreras på webbplatsen. Detta i form av receptinnehåll som nås via en
länk på webbplatsens startsida. Utvecklingsförlaget grundar sig i båda undersökningar som
genomförts, från vilka resultatet visade att innehåll av den typen är vanligt förekommande på
webbplatser tillhörande företag med liknande målgrupp. Även studiedeltagarna i den
undersökningen som genomfördes genom en contextual inquiry, visade tecken på behov av
sådant innehåll.
Ett sista förslag till företaget om hur innehållet på webbplatsen kan justeras efter behov som
finns hos målgruppen, är användningen av bildspelsfunktionen på webbplatsens startsida.
Förslaget innebär att inkludera slides i bildspelet som informerar om företagets produkter,
samt att göra hela bilderna i bildspelet klickbara. Bildspelet bör utnyttjas bättre med tanke på
sin storlek och placering på startsidan och användas på ett sådant sätt att enskilda produkter
presenteras tillsammans med interaktiva inslag och multimedia för att fånga uppmärksamhet
och vara tilltalande för användaren (se kapitel 4.5 Användning av bildspelsfunktion).

5.1 Begränsningar
Undersökningarna som genomförts med hjälp av mänskliga deltagare är inte att anses vara
fullkomligt tillförlitliga, med tanke på den påverkan deltagarna kan ha fått av observatörens
närvaro. En av de nackdelar som finns vid observationer av mänskliga deltagare, är det
faktum att observatören deltar vid undersökningstillfället och att detta antas påverka
deltagarnas naturliga beteende (Patel & Davidson, 2011). Dessutom hade ett fullkomligt
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slumpmässigt urval av respondenter behövt göras, då tidigare upplevelser och erfarenheter
hos de enskilda respondenterna kan påverka deras beteende och hur de svarar på frågor.
Deltagarna i undersökningen valdes medvetet utifrån kunskap om målgruppen som i detta
fallet var intressant att studera och vilka personer som tillhör den. Möjligtvis hade
urvalsprocessen kunnat göras på ett annat sätt för att framkalla ett mer slumpmässigt urval,
men troligtvis hade detta inte givit lika intressanta resultat i studien, då syftet var att samla in
intressant data utifrån ett målgruppsperspektiv. Några av personerna som inkluderades i
urvalet var personliga kontakter till forskaren och en nackdel som är viktig att ha i åtanke är
forskarens förhållande till deltagarna. Vid observationstillfället skapades en professionell
miljö och förhållande mellan observatören och deltagarna med hjälp av det avtal som
skapades för studiemedverkan, genom vilket de enskilda deltagarna fick tydliga anvisningar
om hur den insamlade datan kom att användas (Sharp et al., 2015).
Liknande observationer görs angående den undersökning som genomfördes utan mänskliga
deltagare, det vill säga undersökningen genom competitive benchmarking. I undersökningen
som genomfördes bestämdes urvalet utifrån forskarens kunskap om vilka företag som genom
en kvalificerad gissning kunde vara mest intressanta för jämförelse med Oatly. Personliga
åsikter spelade därav in i avgörandet av de mest lämpliga företagen att studera.

5.2 Fortsatt utvecklingsarbete
För att fortsätta utvecklingen av sin webbplats kan Oatly göra ytterligare undersökningar som
studerar hur målgruppen vill få information förmedlad till sig och vilka tillvägagångssätt som
är mest effektiva att göra detta på. Genom utförandet av de olika metoder som använts för att
utvärdera Oatlys webbplats, kom ytterligare aspekter av webbplatsen på tal som bristande i
olika avseenden. På grund av arbetets omfång fanns inte möjlighet att finna lösningar på alla
olika sektioner av webbplatsen, men i ett fortsatt utvecklingsarbete på webbplatsen kan även
följande delar med fördel utvärderas.
5.2.1 Vokabulär
I den inledande kvalitativa undersökningen som genomfördes genom en contextual inquiry,
uppstod frågan om det vokabulär som används på Oatlys webbplats och det faktum att
textavsnitt på engelska blandas med textavsnitt på svenska. Detta var någonting som en del
av respondenterna ansåg göra användandet av webbplatsen krångligt (se bilaga C). Även i
den ytterligare contextual inquiry som genomfördes nämnde deltagare att de under
undersökningen uppmärksammat att vissa delar av webbplatsen är på engelska medan andra
är på svenska (se bilaga F). I och med detta är aspekten någonting som bör utforskas närmare
och undersökas.
Möjligtvis kan användbarheten av webbplatsen på grund av detta skilja sig för besökare med
olika bakgrund och erfarenheter som Dahlen diskuterar i sin artikel från 2002 om
användarupplevelse på internet och lärbarhet. En aspekt att ha i åtanke angående användning
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av vokabulär på en webbplats av denna typen är det som diskuteras i kapitel 1.7.2 om att
välja tydligt och rätt innehåll; för att designa en webbplats som sticker ut i mängden i fråga
om val av innehåll på webbplatsen kan säregna ord eller en specifik ton i utformningen och
språket som används vara till hjälp. Dessa kan fungera som komponenter som får varumärket
att sticka ut och särskiljas från andra varumärken så länge de inte används i överdrift och på
så sätt tappar användaren (Rosenfeld et al., 2015). Undersökningar skulle kunna göras för att
fastställa en lämplig nivå av exempelvis användning av säreget språk, med hjälp av
intervjuer, enkätundersökningar och walkthroughs av webbplatsen (Sharp et al., 2015), där
målgruppens användning och åsikter kan samlas in och vara till nytta.
5.2.2 Låt användarna visa vad de gillar
En intressant egenskap hos den målgrupp som definierats för Oatly är den som diskuterades i
kapitel 1.7.1 om målgruppens egenskaper och kännetecken, om vad som motiverar personer
inom målgruppen till att konsumera vissa produkter. Enligt den studie som diskuterades av
Aagerup från Göteborgs universitet (2015), är en anledning till att konsumenter använder
miljövänliga produkter att skapa en positiv bild av sig själva i andras ögon. Hur synligt det då
är för individens omgivning att miljövänliga produkter konsumeras, är därmed en viktig
aspekt att ha i åtanke.
Hur kunskaper om detta kan användas i utveckling av Oatlys webbplats gentemot
målgruppen kan till exempel vara sättet som sociala medier kan användas i samband med
användning av webbplatsen, där information kan delas. Individer kan på så sätt få
möjligheten att visa vad den som konsument tycker om och vilka produkter som den
konsumerar, via exempelvis “gilla”knappar och delningsfunktioner. Ytterligare
undersökningar genom exempelvis walkthroughs och prototyping (Sharp et al., 2015) kan
göras för att avgöra vilka sorts funktioner som bör implementeras och var på webbplatsen de
bör finnas.
5.2.3 Responsiv webbplats
Ytterligare någonting som blir mer och mer väsentligt vid utformning av webbplatser, är att
layouten ska vara responsiv i den mening att den anpassar sig efter den enhet som används
vid besöket. Då många av användarna idag förväntas besöka webbplatsen via mobila enheter
som kräver att innehållet på webbplatsen justeras och anpassas i storlek, är det viktigt att
säkerställa att webbplatsen är anpassad för detta (Marcotte, 2011).
Undersökningar skulle även kunna göras med hjälp av analyserande webbverktyg såsom
Google Analytics, för att determinera hur stor andel av besökarna som använder webbplatsen
via mobila enheter och hur webbplatsen bör anpassas efter den data som på detta sätt samlas
in (Sharp et al., 2015). Responsiviteten av Oatly.com är inte någonting som har undersökts i
detta arbete, men är en med tanke på användbarheten av webbplatsen, viktig beståndsdel av
den generella användarupplevelsen.
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5.2.4 Competitive benchmarking
Undersökningen som genomförs i detta arbete med hjälp av metoder inom benchmarking,
fungerar som en bra utgångspunkt för vidare forskning och bör följas upp med ytterligare
competitive benchmarking eller andra kvalitativa liksom kvantitativa undersökningar
(Esparza, 2015). Camp (1993) beskriver benchmarkingundersökningar som en fortlöpande
process som bör vara ständigt pågående för att vara effektiv. Han menar att bäst resultat
kommer ifrån metoden då den följs upp och genomförs med jämna mellanrum, snarare än
genomförs vid ett tillfälle för att sedan läggas åt sidan i tron om att uppdraget är slutfört.
Kommunikation genom digitala medier är en ständigt växande process som utvecklas i takt
med att företag växer, utökas och moderniseras. Eftersom Oatly är ett framtidsorienterat och
visionärt företag vars vision är att förändra och utveckla, bör företagets webbplats motsvara
den modernitet som Oatly förknippas med.
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Bilaga A: Förstudie: enkätundersökning
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Bilaga B: Förstudie: resultat från enkätundersökning

Figur 1. Resultat från enkätundersökningen om hur många som besökt webbplatsen innan deltagandet i
undersökningen.

Figur 2. Resultat från enkätundersökningen på frågan om vad den huvudsakliga orsaken var till det tidigare
besöket av webbplatsen.
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Figur 3. Resultat från enkätundersökningen på vilka ord som deltagarna använde för att beskriva vilken känsla
som webbplatsen förmedlar för dem.

Figur 4. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tyckte att det var att hitta
information om Oatlys produktutbud.
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Figur 5. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tyckte att det var att hitta
kontaktinformation till företaget.

Figur 6. Resultat från enkätundersökningen på frågan om hur lätt deltagarna tyckte att det var att hitta
information om ingredienserna i företagets produkter.
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Bilaga C: Förstudie: protokoll contextual inquiry
Contextual inquiry för Oatly.com
Följande anteckningar togs som protokoll för den contextual inquiry som gjordes för att
undersöka användbarheten på webbplatsen Oatly.com. Deltagarna fick ett antal uppgifter att
utföra på webbplatsen och observationer samt frågor om hur de utförs ska användas för att
utvärdera webbplatsen och dess användbarhet. Följande uppgifter gavs till deltagarna:
1) Ta reda på ingredienserna i Oatlys havredryck med chokladsmak
2) Ta reda på kontaktuppgifter till Oatly (telefonnummer och emailadress)
3) Hitta ett ställe att köpa kläder med Oatlytryck på webbplatsen
4) Hitta en länk till Oatlys facebooksida
Följdfrågor till deltagarna:
● Var webbplatsen enkel att använda?
● Känns webbplatsen bra stukturerad?
● Saknade du något på webbplatsen?
Delt.

Tid

Ålder

Vad händer/sägs

1

8 min

22

1)
2)

3)
4)

Deltagaren hittade ingredienserna direkt med hjälp av huvudmenyn. Hade velat se
ingredienserna som en lista istället för som text.
Deltagaren scrollade ner till sidfoten direkt och hittade rätt information. Klickade
sedan på huvudmenyn för se om informationen fanns där med men hittade den inte
under contact. Förväntade sig inte ett kontaktforumlär. Telefonnummer och
emailadress borde finnas under contact också.
Letar i huvudmenyn under produkter. Ser “Apparel”  det kan inte vara den. “Oatly
shop” hade varit mer tydligt och på mer “globalt språk”.
Hittade länken direkt, antog att den fanns där nere. Samma ikoner bör finnas i
mindre storlek på fler ställen, t.ex. ovanför huvudmenyn i alla fall på startsidan.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Webbplatsen är tydlig men huvudmenyn är lite krånglig och otydlig. Det viktigaste ser
man först, vilket är positivt. Saknar recept och tips på saker att göra med produkterna.
Delt.

Tid

Ålder

Vad händer/sägs

2

10 min

23

1)
2)
3)
4)

Deltagaren scrollar ner till sidfoten, letar sedan i menyn utan att hitta rätt. Går till
FAQ i menyn och sedan till startsidan. Hittar sedan “Products” högst upp och ser
rätt produkt direkt. Lite förvirrad av de olika storlekarna på produkterna.
Trycker på menyn och sedan “Contact”. Hittar inte rätt information. Går till FAQ
via menyn. Scrollar längst ner på FAQsidan och ser sedan informationen i
sidfoten.
Trycker på menyn och går till “Products”, sedan “The Oatly way”. Orkar inte läsa
hela texten. Ger upp efter att inte kunna hitta det. Kommenterar efter att jag visat
var innehållet fanns att han alrig hade hittat det på egen hand.
Scrollar ner, hittar ikonen direkt.
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Övriga kommentarer och svar på frågor:
Till och från är webbplatsen enkel att använda. Man skulle kunna lägga till fler
genvägar i menyn och använda annat vokabulär för att göra det lättare att hitta till vissa
delar, t.ex. “Hot stuff”
Delt.

Tid

Ålder

Vad händer/sägs

3

6 min

55

1)
2)
3)
4)

Går in på produkter och hittar produkten direkt. Lite otydligt typsnitt i
ingredienslistan.
Scrollar ner och hittar informationen direkt.
Trycker på “Products”, scrollar ner och letar utan att hitta rätt innehåll. Har inga
andra förslag på var det kan finnas utan uppger att han skulle kontakta företaget för
att hitta rätt produkter.
Scrollar direkt längst ner, hade sett ikonen under andra uppgiften.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Enkel webbplats att använda. Produkterna bör vara i fokus vilket de är. Saknar inte
några funktioner. Hade använt en sökruta om det fanns för att söka efter kläder med
Oatlytryck. Lite otydligt typsnitt i ingredienslistan.
Delt.

Tid.

Ålder

Vad händer/sägs

4

11 min

53

1)
2)
3)
4)

Går till “Products” högst upp och hittar rätt produkt direkt.
Går till menyn och “”Contact”. Scrollar ner och hittar informationen i sidfoten.
Går tll “Products” utan att hitta rätt. Scrollar ner och letar i sidfoten för att sedan
gissa på det första alternativet som är rätt. Hade aldrig vetat att det skulle finnas
kläder under “Apparel”.
Scrollar direkt längst ner, hade sett ikonen under förra uppgiften.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Tycker att det är störande att vissa delar av webbplatsen är på engelska och vissa på
svenska. Allt bör vara på svenska. Webbplatsen känns fräsch och tilltalande.
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Bilaga D: Avtal för studiemedverkan
Medverkande i undersökning för utvärdering och analys av Oatly.com
Denna studien innebär en undersökning med hjälp av användare för att utvärdera och
analysera webbplatsen Oatly.com. Undersökningen innebär en observation som följs upp av
följdfrågor. Detta innebär inte någon typ av inspelning av dig och dina svar, utan dessa
transkriberas och underlaget kommer att användas för att genomföra studien.
Genom signerande av detta avtal godkänner du att dina svar och personliga information som
samlas in under undersökningstillfället får användas som studieunderlag för detta
examensarbetet. Din personliga information kommer inte att användas till annat än underlag
för denna studie och kommer inte att överlämnas till en tredje part.

☐ JAG har läst igenom ovanstående text, är medveten om vad undersökningen jag
deltar i går ut på och godkänner min medverkan.
_____________________________
Datum

_____________________________
Datum

_____________________________
Deltagarens namnteckning

_____________________________
Ansvarig undersökare
Paulina Olin
Högskolan i Borås
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Bilaga E: Protokoll: competitive benchmarking
Competitive benchmarking för Oatly.com
Följande anteckningar togs som protokoll för den undersökning som utfördes med hjälp av
competitive benchmarking, för att utvärdera användbarheten i startsidan för Oatly.com,
jämfört med startsidan på webbplatser för ledande företag inom samma genre/med liknande
målgrupp. Webbsidorna utvärderades utifrån ett antal parametrar som redovisas nedan.
Webbplats

Dynamik

Synlighet

Layout

Innehåll

Multimedia [...]

Alpro.com

Sidan
innehåller
nyhetssegmet
som är
föränderliga
och uppdateras

Tydliga länkar i
en huvudmeny,
sparsamt med
innehåll lägger
fokus på det
innehåll som
valts ut att vara
i fokus

Mest relevant
information
visas överst på
sidan, mycket
scrollning krävs
inte för att ta
sig igenom hela
sidan

Nyheter, recept,
länkar till
sociala
mediesidor
med hashtag,
länk för
professionella
och en separat
för
vårdpersonal

“Upptäck
nu”länkar på
bilder

Webbplats

Dynamik

Synlighet

Layout

Innehåll

Multimedia [...]

Harmlessharvest.com

Inforutor med
bilder och text
kan fyllas med
innehåll om
nya produkter

Tydliga länkar i
en huvudmeny
leder till
webbplatsens
alla sidor

Stor och tydlig
men sparsam
mängd text

Stora bilder på
huvudprodukte
n, “New!”ruta
med nyaste
produkten i
sortimentet,
tydlig länk för
att hitta
återförsäljare

Inga starkt
interaktiva
objekt eller
multimedia
annan än
statiska bilder

Webbplats

Dynamik

Synlighet

Layout

Innehåll

Multimedia [...]

Silk.com

Inga
dynamiska
objekt att
nämna

Tydliga länkar i
en huvudmeny,
användning av
färger och
symboler för att
märka olika
typer av
produkter i
dropdownmen
yn

Mest relevant
information
visas överst på
sidan

Stora och
tydliga bilder
som visar
huvudprodukte
n(a), även
recept, länk till
info om
skillnaden
mellan komjölk
och
“silkmjölk”

Bakgrundsvide
o utan ljud
skapar en
flerdimensionel
l känsla som
ger liv till
sidan,
personligt
uformade
knappar på
bilderna med
text såsom “Get
cookin’”

Webbplats

Dynamik

Synlighet

Layout

Innehåll

Multimedia [...]

Sodelicousdairyfree.com

Inga

Symboler

Personlig

Recept, länk till

Slider med
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dynamiska
objekt att
nämna förutom
länk till en
blogg som
företaget för

används inte
där det kunde
varit lämpligt,
t.ex. skriva
“Site search” ut
i huvudmenyn
istället för att
använda en
symbol av ett
t.ex.
förstoringsglas

centrerad layout
av innehållet,
relevanta länkar
i huvudmenyn
som är placerad
överst på sidan

sökfunktion för
att hitta
återförsäljare,
länk för att
ladda ner
kuponger

länkar till olika
delar av
webbplatsen,
även en
“karusellslider”
med produkter
som bläddras på
initiativ av
användaren

Webbplats

Dynamik

Synlighet

Layout

Innehåll

Multimedia [...]

Califiafarms.com

Utdrag från
företagets
blogg längst
ner på sidan,
tre senaste
inläggen visas
med rubrik,
datum och bild

Tydliga och
sparsamma
länkar till de
mest för
besökaren
relevanta
delarna av
webbplatsen

Enkel och
tydlig layout

Tydlig länk till
att hitta
återförsäljare
(ges mycket
plats), utdrag
från blogg

Slider med
enkla bilder,
innehåller ingen
aktuell
information
som behöver
bytas ut inom
en snar framtid,
bilderna länkar
till olika delar
av webbplatsen

Webbplats

Dynamik

Synlighet

Layout

Innehåll

Multimedia [...]

Kungmarkatta.se

Flöde med
“Senaste
inläggen”,
aktuella artiklar
länkas till i det
största objektet
på sidan,
slidern

Tydliga länkar,
olika kategorier
av rubriker har
getts olika
färger för att
särskilja

Mycket
innehåll och
text på
startsidan

Länk till recept,
återförsäljare,
temasidor med
innehåll som är
relevant för
t.ex. olika
högtider

Slider med
aktuellt innehåll
om produkter
och vad som
kan göras med
dem, bilderna
länkar till andra
delar av
webbplatsen
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Bilaga F: Protokoll: contextual inquiry
Contextual inquiry för Oatly.com
Följande anteckningar togs som protokoll för den contextual inquiry som genomfördes för att
utifrån användare tillhöra företagets målgrupp, utvärdera Oatlys webbplats. Varje
undersökningssession inleddes genom att observatören berättade lite företagget och företagets
produkter, och om syftet med arbetet. Deltagarna ombads läsa igenom och skriva under ett
avtal för studiemedverkan innan undersökningen startade (se bilaga D). Följande uppgifter
gavs till deltagarna:
1) Ta reda på innehållet i Oatlys ekologiska matlagningsgrädde
2) Ta reda på om Oatlys produkter är glutenfria
3) Ta reda på kontaktuppgifter till Oatly (telefonnummer, emailadress)
Fyra följdfrågor ställdes även till deltagarna efter genomförandet av de uppgifter som de
gavs. Syftet med dessa frågor var att samla in ytterligare information om deltagarnas tankar
och uppfattning kring webbplatsen. Frågorna som ställdes var:
1)
2)
3)
4)

Saknade du någonting på webbplatsen?
Tycker du att menyn är utformad på ett tydligt sätt?
Tycker du att typsnitten som används är tydliga?
Vad får du för generell känsla av webbplatsen?

Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

1

13 min

23

Millennial,
intresserad av
miljövänliga
produkter

Vad händer/sägs
1)

2)

3)

Klickar direkt på “Products” högst upp och kollar igenom
vilka produkter som finns att välja på. Använder sedan
kommandot ctrl+F för att söka efter rätt produkt. Söker på
“grädde” utan resultat. Söker sedan på “Mat” och webbsidan
visar ett par markerade alternativ. Väljer rätt produkt och
läser ingredienserna högt. Nämner att de borde stå med
radbrytning mellan för att förtydliga.
Scrollar upp och ner på sidan. “Finns det ingen sökruta?”
Klickar på “Products” högst upp och väljer den första
produkten. Letar bland produktbeskrivningen. “Det borde
stå här under “Övrigt” eller på förpackningen på bilden”.
Scrollar ner på produktsidan och hittar “FAQ”. Letar
igenom texten långsamt och noggrannt och hittar tillslut
information om gluteninnehåll.
Klickar på dropdownmenyn och väljer “Contact”. Hittar
inte rätt. Scrollar längst ner på sidan, ser först inte
informationen på den vita bakgrunden utan måste kolla runt
ett tag. Scrollar upp till “Contact”sidan igen. Scrollar sedan
ner och hittar informationen.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
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Det känns modern och snyggt. Kanske borde finnas förslag på
maträtter man kan göra med produkterna? Hade nog använt en
sökfunktion om det fanns en som man kan se tydligt, t.ex. i
huvudmenyn.
Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

2

14 min

23

Millennial,
intresserad av
växtbaserad kost och
träning

Vad händer/sägs
1)

2)

3)

Scrollar ner till botten utan att hitta någonting. Scrollar
sedan upp igen och klickar på dropdownmenyn. Väljer
sedan att klicka på “Products” högst upp. Kollar snabbt
igenom produkterna och försöker sedan söka efter
“matlagningsgrädde” med hjälp av kommandot ctrl+F.
Testar även sökorden “grädde” och “cream” utan resultat.
Ger upp, när jag visar hur man hittar iMat “Hur ska man
veta att den heter det?” Blir irriterad att den inte heter
matlagningsgrädde eller någonting tydligare. Får hjälp att
hitta ingredienserna och tycker att de är inte otydliga.
Klickar på “Products” högst upp, testar att klicka på den
första produkten i listan, tittar bland ingredienserna, kan inte
se om den är glutenfri, “Den ser glutenfri ut utifrån
ingredienserna”. “Om det verkligen var viktigt att hitta
informationen skulle jag ringa och fråga.” Hittar
telefonnummer längst ner.
Hittar direkt, såg tidigare vid sökande efter telefonnummer.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Otydligt att den heter iMat om man inte är så insatt. Hade använt
en sökruta om det fanns istället för att använda kommandot ctrl f.
Tycker att typsnittet är relativt lätt att läsa. Webbplatsen är lite
jobbig att använda, det känns tomt på något sätt, det vita gör att det
känns tomt. Känns bättre längre ner på t.ex. startsidan där det
händer lite mer och innehållet känns med ihophållet.
Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

3

23 min

57

LOHAS, äter endast
vegansk kost

Vad händer/sägs
1)

2)

3)

Klickar på “Products” i huvudmenyn direkt. Scrollar ner och
tittar noggrannt igenom vad varje produkt heter. Läser på
paketen på bilderna istället för texten under. Behöver titta
väldigt nära skärmen. Hittar produkten och kan se
ingredienserna. Säger att det var ganska lätt att hitta.
Klickar på “Products” i huvudmenyn och sedan på en av
produkterna (Natural Energy Jordgubb och fläder). “Borde
stå här i texten eller under “Övrigt” kanske.” Skummar
igenom texten flera gånger och tar tid på sig att leta. “Nej
jag hittar inte”. Säger att om det var jätteviktigt att hitta
skulle han kontakta företaget, ringa om det var bråttom.
Klickar på dropdownmenyn och väljer “Contact”. Läser
igenom texten snabbt och tittar igenom formuläret. “Borde
stå på denna sidan ju”.Scrollar upp igen och klickar på
dropdownmenyn. Tittar igenom alternativen. Stänger
menyn och kollar på “Contact”sidan igen. Hittar inte
informationen och ger upp efter ett tag.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Saknar instruktioner om hur man gör med till exempel iMat, vad
kan man ha den till? Bra att det är stor text på vissa ställen som till
exempel “Products” högst upp. Om jag hade sett en sökruta hade
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jag nog sökt efter “gluten” eller “glutenfritt” när jag inte hittade
den infon.
Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

4

18 min

19

Millennial,
generation Z, äter
endast vegansk kost

Vad händer/sägs
1)

2)

3)

Klickar på “Products” högst upp. Scrollar ner, säger att hon
vet hur paketet ser ut redan och att den ekologiska versionen
är brun. Hittar produkten nästan direkt och kan enkelt se
ingredienserna. Nämner att en listvy hade varit tydligare och
enklare att läsa.
Klickar på dropdownmenyn. Letar efter någonting som
passar beskrivningen. Klickar på “Our process” och
skummar igenom info om det står någonting om
gluteninnehåll. Hittar ingenting och klickar istället på
“Products” högst upp. “Där borde det stå i alla fall.” Hittar
inte rätt informtion. Nämner att hon hade sökt efter “gluten”
om det fanns en sökruta. Scrollar längst ner och klickar på
FAQ: “Det kanske är en grej folk brukar fråga efter.” Hittar
rätt information.
Scrollar längst ner. Hittade direkt. Nämner att hemsidor
brukar ha den informationen längst ner. “Om det inte fanns
där nere hade jag klickat på “Contact” i huvudmenyn.”

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Modern hemsida. Tydlig och stilren. Menyn är tydlig. Lite barnslig
stil men på ett positivt sätt som passar varumärket. Humoristiskt
och tydligt roligt typsnitt. Kreativa illustrationer!
Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

5

11 min

44

LOHAS,
träningsintresserad,
äter mycket
hälsosamt och
mestadels växtbaserat

Vad händer/sägs
1)

2)

3)

Klickar på “Products” högst upp, börjar leta i listan. Läser
bland namnen på produkterna. Hittar efter en stund iMat
“Detta heter mat så det borde vara den”. Hittar
ingredienserna och tycker att informationen är tydlig
Letar efter en sökruta “Borde kunna söka efter gluten eller
glutenfritt”. Klickar på “Products” högst upp. Går in på den
första produkten (Havredryck, färsk) och letar bland
beskrivningen. “Allt kanske är glutenfritt?” Testar att istället
gå in på “The Oatly Way” högst upp. Märker att texten är på
engelska och slutar leta på sidan, trycker istället på ikonen
för dropdownmenyn. Ger upp. “Borde kanske gått in och
letat i produktbeskrivningarna av andra produkter.”
“Såg det här nere förut.” Hittar rätt info direkt.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Saknade en sökfunktion för att hitta det om gluteninnehållet.
Snygg webbplats, menyn är tydligt och typsnittet är passande och
bra. Webbplatsen känns rolig att använda, kanske lite tom på vissa
ställen vilket gör att den känns ofullständig. Det som man nog går
in pga främst är att leta efter info om produkter och det är det som
är viktigast attt det funkar bra. Bra med mycket info på
produktsidorna men saknade ju infon om gluten.
Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

6

15 min

61

LOHAS,
träningsintresserad,

Vad händer/sägs
1)

Klickar på “Products” högst upp och letar bland
produkterna. Läser på bilden föreställande förpackningen
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hälsointresserad. (Är
överkänslig mot
mjölk och har köpt
Oatlys produkter till
sina barn p.g.a.
hälsofördelar)

2)

3)

och ser att det står “som matlagningsgrädde”. Klickar på
textlänken under. Hittar ingredienserna och tycker att de är
tydliga.
Går till startsidan. Letar efter en sökruta för att söka efter
glutenfria produkter. Hittar ingen sökruta utan scrollar
istället ner till sidfoten. Läser noggrannt bland de länkar
som finns och ger upp när hon inte hittar rätt. När jag visar:
“Extremt svårt att hitta” “FAQ är inte tydligt nog om man
inte vet precis vad det betyder och vad som finns där”
Går direkt in på Contactsidan via dropdownmenyn.
Märker att det endast finns ett kontaktformulär och inte
kontaktuppgifter. Går till startsidan. Letar i “About the
company”. Hittar inte. Går tillbaks till startsidan och scrollar
ner till sidfoten. Hittar rätt information.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
Lite barnsligt typsnitt, annars snygg webbplats som verkar
lämpligt för företagets varumärke.
Delt.

Tid

Ålder

Målgruppstillhörighet

7

16 min

64

Träningsintresserad,
intresserad av att
konsumera
miljövänliga
produkter

Vad händer/sägs
1)

2)

3)

Börjar med att scrolla ner. Hittar länk till produkter i
sidfoten och klickar där. Letar bland produkterna. Scrollar
ända ner och upp flera gånger. “Ser inte riktigt vad som är
vad”. Hittar tillslut rätt produkt efter noga läsning både av
texten på förpackningarna på bilderna och länkarna under
bilderna. Hittar ingredienserna.
Klickar på “Products” högst upp och den första produkten
“Havredryck, färsk”. Letar i innehållsförteckningen. “All
havre är ju inte glutenfri.” Letar bland texten på
produktsidan. Läser igenom hela texten till vänster om
produktbilden. Hittar inte informationen om gluten. Scrollar
upp och letar efter en sökfunktion. “Vill skriva in glutenfritt
någonstans.” Går in på “The Oatly way” högst upp. När jag
säger vart det finns att hitta: “Hade inte fattat att FAQ var
frågor och svar. “Vanliga frågor” hade varit tydligare.”
Trycker på ikonen för dropdownmenyn. Klickar på “About
the company”. Hittar inte informtionen. Går tillbaks till
startsidan igen. Hittar “Contact” i dropdownmenyn. Hittar
inte rätt info. Ska precis ge upp, scrollar sedan ner på sidan
och hittar infon i sidfoten.

Övriga kommentarer och svar på frågor:
En sökruta hade jag använt om det fanns en. Varför är vissa delar
på engelska och vissa på svenska? Detta gör det lite rörigt.
Webbplatsen är nog bra egentligen men det är inte alltid jag fattar
hur man ska göra. Webbplatsens känns ren och känns ungdomlig.
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Bilaga G: Skärmdump av startsidan på Oatly.com
från juni 2016

Figur 1. Startsidan av Oatly.com i juni 2016.
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