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FIGURFÖRTECKNING 
Figur 1. Bilden visar en översikt för startsidan på IKEA, under tidsperioden då arbetet 
pågår (mars-maj 2016) Bilden är beskuren och det är den övre delen av startsidan som 
visas här. 

Figur 2. Visar navigeringen på webbplatsen då menyn ”Alla avdelningar” längst till 
höger visas.    

Figur 3. Visar ett ursnitt från strukturen för ”Vardagsrum”, med subkategorin ”Soffor & 
fåtöljer” samt några av de underliggande kapitelsidor som tillhör sidan.  

Figur 4. Visar den visuella navigeringen för ”Vardagsrum”. 
 
Figur 5. En blåfärgad ”bread crumb” under navigeringen signalerar var i strukturen 
användaren befinner sig.  
 
Figur 6. Vid besök på ”Sovrumsförvaring” är både ”Sovrum” och den sida som visas, 
subkategorin ”Sovrumsförvaring”, markerade.  
 
Figur 7. Visar diagram för vad användarna hade som främsta mål med besöket på 
hemsidan.  
 
Figur 8. En visualisering som visar procentuell fördelning av hur användare anser det var 
att hitta vad de söker efter.  
 
Figur 9. Visar ett diagram med resultat på frågan hur det är att hitta den information som 
användarna söker efter.  
 
Figur 10. Visar ett diagram på hur användarna upplever att hitta rätt bland produkter på 
hemsidan. 
  
Figur 11. Visar diagram på hur användarna anser det är att hitta nya produkter på 
hemsidan.  
 
Figur 12. Visar resultat på hur användarna upplever hemsidan.  
 
Figur 13. Visar hur användarna upplever användningen av hemsidan från svår till enkel.  
 
Figur 14. Visar övre delen av sidan ”Alla produkter”, som användarna möter då de 
klickar på ”Sortiment” i den blå navigeringen. Ingång till nyheter finns på höger sida.  
 
Figur 15. Visar när användare skriver ”nyhet” och det kommer fram förslag i sökfältet. 
 
Figur 16. Visar när användare skriver ”nyheter” och det inte kommer fram förslag i 
sökfältet.  
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Figur 17. Sidan som användaren hamnar på då man har sökt på ”Nyhet” i sökfältet och 
navigerar via länken från ”Alla produkter” (se Figur 14).  
 
Figur 18. Visar hur det ser ut när ”Billy” skrivs in i sökfältet.  
 
Figur 19. Visar sidan för BILLY-serien.  
 
Figur 20. Visar kategorisering för ”Förvaringsmöbler” som återfinns under ”Alla 
avdelningar”. 
 
Figur 21. Visar kategoriseringen för ”Förvaringsmöbler” som återfinns  
under ”Alla produkter”. 
 
Figur 22. Visar inspirationsgalleriet för hall.  
 
Figur 23. Visar vad som möter användaren vid sidan för ”Sängkläder”.  
 
Figur 24. Visar de aktuella kapitelsidorna för matbord, där inga runda bord finns som 
alternativ 
 
Figur 25. Visar hur navigeringen ser ut, då drop-down menyn fälls ned när man klickar 
på ”Alla avdelningar” 
 
Figur 26. Visar en skiss för ett utvecklingsförslag på huvudmeny av kategorier.  
 
Figur 27. En visualisering på ett implementeringsförslag där nya produkter visas på 
startsidan under kampanjytan och leder in till sidan för nya produkter.  
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1. INTRODUKTION 
	  
Den här uppsatsen är det avslutande arbetet för det treåriga kandidatprogrammet vid 
Högskolan i Borås, som leder till en examen med huvudämne informationsarkitektur.  
 
I det här arbetet har jag valt att undersöka och studera användandet av IKEA:s webbplats, 
vilket är baserat på ett intresse för användbarhet, informationsarkitektur och inredning.  
 
 

 
Figur 1. Bilden visar en översikt för startsidan på IKEA, under tidsperioden då arbetet 
pågår (mars-maj 2016) Bilden är beskuren och det är den övre delen av startsidan som 
visas här.  
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1.1.  BAKGRUND 
 
Stora webbplatser har ofta ett omfattande innehåll. Ju mer information en webbplats 
innehåller, desto viktigare är det att den är organiserad på ett sätt som hjälper och guidar 
användaren dit de önskar (Rosenfeld, L. Morville, P. & Arango, J., 2015, s. 184). IKEA 
har en webbplats med ett stort och omfattande innehåll. Informationsarkitekturen och 
navigeringen har en central roll för användningen på en webbplats och det är viktigt att 
den fungerar väl, då navigeringen har som roll att vägleda användaren rätt på 
webbplatsen och uppfylla användarens behov och mål med besöket på en webbplats.  
 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
 
Användarupplevelse kan beskrivas med att det är intrycket hur människor upplever 
någonting som de använder sig utav (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.12). Det 
kan vara ett system, en produkt eller som i detta fall, en webbplats.  
 
Något som kan påverka användarupplevelsen är hur informationsarkitekturen på 
webbplatsen är organiserad. Det innebär hur och var information och innehåll är 
organiserat och placerat på en webbplats (Chesnut, D. & Nichols, P.K., 2014, s.10).  
 
Om användare har svårt att hitta den information som eftersökts, kan det leda till 
frustration hos användare som då kan uppleva att vägen dit är ouppnåelig och 
användarupplevelsen påverkas därmed negativt (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, 
s.132).  
 
Navigationen på en webbplats skall på ett strukturerat sätt vara tillgänglig, tydlig och väl 
synlig för användaren (Marsico, M. & Levialdi, S., 2003, s.386). Med det här i åtanke, så 
anar jag ett möjligt användarproblem kopplat till det här på IKEA:s webbplats. IKEA har 
en struktur med mycket innehåll på webbplatsen, vilket gör det viktigt att i den här 
studien undersöka om det finns några problem när användare navigerar på webbplatsen 
och att identifiera var någonstans användaren stöter på problem.  
 
 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Det är av stor vikt att jag undersöker vad användare anser om hur det är att navigera på 
webbplatsen och om de hittar dit de önskar på webbplatsen. Jag anar nämligen att det 
finns utmaningar här, då stora globala navigationssystem har en utmaning med sin 
struktur (Rosenfeld, L. Morville, P. & Arango, J., 2015, s.184). Syftet med det här arbetet 
är att genom användarstudier undersöka om användarna hittar den information de söker 
på webbplatsen.  
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Det syftet mynnar ut i är tre frågeställningar: 
 
1. Hur upplever användare att de hittar vad de söker efter på webbplatsen? 
2. Hur navigerar användare på webbplatsen? 
3. Hur anser användare att det är att navigera på webbplatsen?  
  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
IKEA har idag en webbplats optimerad för datoranvändning (ikea.com), en 
mobilanpassad webbplats (m.ikea.com) samt mobilapplikationer i form av appar för 
smarttelefoner (IKEA Store och IKEA Katalogen med flera). Jag har valt att avgränsa 
arbetet genom att analysera användning och ge utvecklingsförslag på den befintliga 
plattform för datoranvändning som webbplatsen har idag. Jag har noterat att webbplatsen 
idag har en mobilanpassad sida och är medveten om att användning av webbplatsen från 
mobila enheter förekommer. Jag valde att inte analysera och göra användartester på 
mobila enheter, med tanke på tidsramarna för detta arbete.  
 
 

1.5 TIDIGARE OCH RELATERAD FORSKNING  
 
Några som tidigare har studerat ämnet informationshantering, informationsarkitektur och 
navigation på webbplatser är bland annat Marsico och Levialdi (2003). De påtalar vikten 
av utformningen av navigeringen för webbplatser. Från ett organisatoriskt perspektiv 
vägleder länkar och navigering användare och guidar dem till rätt väg mot deras mål med 
besöket på webbplatsen. Navigationen på en webbplats skall vara tillgänglig, tydlig och 
väl synlig för användaren, på ett strukturerat sätt (Marsico, M. & Levialdi, S., 2003, 
s.386).  
 
Layout och gruppering av innehåll är viktigt, då det är av betydelse var innehållet 
placeras på sidan och vad det signalerar och förmedlar från avsändaren till användaren 
(Marsico, M. & Levialdi, S., 2003, s.387). Det som är viktigast att visa från avsändarens 
perspektiv, möter användaren tydligt vid besöket på webbsidan, på ett sätt så det inte går 
att missa. Detta skulle kunna vara att visa något högt upp på en startsida, som ofta är den 
första användaren möter på en webbplats.  
 
Ur ett annat perspektiv som är centralt för en webbplats som IKEA, är tillgänglighet av 
produkter ur ett e-handels perspektiv. Detta ämne är något som har diskuterats av 
Oppenheim och Ward (2006). En aspekt är att kategorier och produkter bör grupperas 
och hanteras på liknande sätt som när de placeras ut i en fysisk butik. Där köpare skulle 
leta efter en produkt i fysisk butik, skall motsvara placering i webbutiken. Det här kan 
vara intressant att förhålla sig till, då ett besök på IKEA varuhus är något som de flesta 
människor kan relatera till. Det är också högt upp på startsidan som relevant innehåll 
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skall finnas, för att minimera scrollning och för att poängtera att visa det viktigaste som 
företaget vill delge användaren först (Oppenheim, C. & Ward, L., 2006, s.239). 
 
Det här är aspekter som jag tar med mig i det här arbetet och kommer att följa upp 
huruvida innehållet på IKEA:s webbplats förhåller sig till denna tidigare forskning.  
 

1.6 DISPOSITION  
 
I kapitel 2 beskrivs de metoder som har använts i arbetet. I kapitel 3 presenteras analys 
och resultat efter att användarstudierna och metoderna har genomförts. I kapitel 4 
presenteras utvecklingsförslag grundade på användarstudiernas resultat. I kapitel 5 
diskuteras huruvida metoderna och undersökningarna har givit svar på frågeställningarna 
i arbetet. Vidare presenteras också förslag på vidare undersökningar för att följa upp den 
här studien och till sist summeras de lärdomar som det här arbetet har givit för framtiden.  
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2. METOD  
 
I detta kapitel presenterar och motiverar jag de metoder som jag har valt att arbeta med i 
det här arbetet, för att få svar på frågeställningarna. Metoderna presenteras sedan var och 
en för sig. De valda metoderna presenteras i följande ordning: heuristisk genomgång av 
webbplatsen, enkätundersökning, contextual inquiry samt webbanalys.  
 

2.1 METODVAL/STUDIEDESIGN  
 
I det här arbetet har jag valt att arbeta med olika typer av insamlingsmetoder för att få 
svar på frågeställningarna i arbetet som är:  
 
1. Hur upplever användare att de hittar vad de söker efter på webbplatsen? 
2. Hur navigerar användare på webbplatsen? 
3. Hur anser användare att det är att navigera på webbplatsen? 
 
Metoderna är utvalda för att de ger olika typer av insikter som stärker och kompletterar 
varandra och tillsammans kan ge svar på frågeställningarna i detta arbete. 
 
Studiedesignen i arbetet var: 
 

• Heuristisk genomgång av webbplatsen 
• Enkätundersökning 
• Contextual inquiry - en observation av användare med diskussion och intervju. 
• Webbanalys 

 
Arbetet inleddes med en genomgång av webbplatsens funktionalitet och innehåll med 
stöd av Budd’s (2007) heuristiska principer (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, 
s.504). En heuristisk genomgång av webbplatsen ger en insikt hur webbplatsen fungerar, 
vad den har för innehåll och funktionalitet. Den här genomgången av webbplatsen 
genomfördes för att ha en grund att stå på när arbetet genomfördes.  
 
Arbetet fortsatte sedan med en enkätundersökning. En enkätundersökning kan ge en 
uppfattning om vad en större grupp människor anser om de frågor och påståenden som de 
ska ta ställning till. Därför kan den ge insikter och svar, speciellt på fråga 1 och 3 i 
arbetet.  
 
Efter enkätundersökningen tog en contextual inquiry vid (framöver i arbetet förkortat CI). 
CI är en metod som ger möjlighet att få svar på alla tre frågeställningar i arbetet. CI 
innebär en observation med tillhörande diskussion och intervju med användare (Sharp, 
H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s. 366). En CI som genomförs genom att sitta med 
användare när de använder sig utav webbplatsen, ger möjlighet att observera rörelser och 
att diskutera känslor och upplevelser, både under och efter användarna har använt sig av 
webbplatsen. Det ger ett komplement till nästa steg i undersökningen, den efterföljande 
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webbanalysen, som inte säger något om användarupplevelsen (Chesnut, D. & Nichols, 
P.K., 2014, s.8; Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.12). 

 
Som en sista metod i arbetet, genomfördes en webbanalys. Webbanalysen har som syfte 
att verifiera hur den stora mängden användare rör sig, navigerar och använder sig av 
webbplatsen (samma sidor som undersöks i CI:n). Webbanalys ger möjlighet att få svar 
på fråga 2 i arbetet: ”Hur navigerar användare på webbplatsen?”. 
Med webbanalys registreras hur användare rör sig på webbplatsen och det finns möjlighet 
att till exempel få fram information om besökstid, antal klick till en sida och var 
användare går vidare härnäst efter besök på en viss sida (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, 
Y, 2015, s.264). 
 
Genom att genomföra olika undersökningar skapas en ”triangulering” (Sharp, H., Preece, 
J. & Rogers, Y, 2015, s.230) vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder kompletterar 
varandra och stärker resultatet. 
 
De båda metoderna enkät och CI, genomförs efter varandra, med en hierarki och sekvens 
(Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.226). Genom att först genomföra den ena 
undersökningen och därefter den andra, ger det förutsättningar för att undersökningarna 
ska stödja varandra och vinkla utformningen på dem utifrån vad den första 
undersökningen ger för insikter. Detta kommer sedan ge underlag för att genomföra nästa 
undersökning baserat på vad den första undersökningen gav.  
 
 

2.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
	  
Vid genomförande av undersökningar och observationer, är det viktigt att informera 
deltagarna att det är frivilligt att vara med, om tryggheten om deras anonymitet och 
integritet. Det är också viktigt att informera om vad informationen skall användas till 
(denna studie) och vad det innebär. Att deltagarnas åsikter är anonyma och inte kan 
kopplas till den individ som svarat på frågorna (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, 
s.228). Vid genomförande av enkätundersökningen fick deltagarna veta vad 
studieresultaten skulle användas till och att svaren inte kan härledas till dem personligen. 
Deltagarna i CI:n fick också veta att de var anonyma och de blev tilldelade en så kallad 
”Consent form”, vilket innebär ett formulär till informanterna med information om 
studien (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.229). 
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2.3 HEURISTISK GENOMGÅNG AV 
WEBBPLATSEN 
 
För att få förutsättningar och för att skapa underlag för de metoder som jag har valt, har 
jag gjort en heuristisk genomgång av webbplatsen. En heuristisk utvärdering är en form 
av expertutvärdering, vilken innebär en inspektion och analys av webbplatsen, utan 
användare (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.504). Det innebär att en expert 
genomför en genomgång av webbplatsen, i detta fall för att lära känna webbplatsens 
innehåll och funktionalitet och finna potentiella fel och brister med den. För att 
genomföra den heuristiska genomgången, tog jag stöd av Budd (2007) (Sharp, H., Preece, 
J. & Rogers, Y, 2015, s.504) vars metod för att genomföra en heuristisk utvärdering 
innebär att analysera webbplatsen utifrån fyra huvudaspekter och punkter: Klarhet, 
minimera onödig komplexitet och kognitiv belastning, förse användare med 
sammanhang, samt att främja en positiv användarupplevelse.  
 
Jag arbetade mig övergripande igenom webbplatsen med de här aspekterna i åtanke och 
noterade brister och insikter när jag stötte på innehåll som kunde kopplas till de fyra 
aspekterna. För att strukturera upp genomgången arbetade jag utifrån en aspekt i taget 
och kategoriserade det som identifierades och som kunde relatera till dessa aspekter. 
Genom att gå igenom webbplatsen med detta upplägg, gav det en insikt om funktionalitet 
och innehåll på webbplatsen, vilket gav en utgångspunkt inför resterande undersökningar.  
 
 

2.4 ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Som den första undersökningsmetoden i den här studien, efter att den heuristiska 
genomgången genomfördes, gjorde jag en enkätundersökning. Syftet med 
enkätundersökningen var att få svar på fråga 1 och fråga 3 i arbetet: ”Hur upplever 
användare att de hittar vad de söker efter på webbplatsen?” respektive ”Hur anser 
användare att det är att navigera på webbplatsen?”. Enkätundersökning är ett effektivt sätt 
att nå ut och få insikter från en större grupp människor, än vad som i det här arbetet är 
praktiskt möjligt vid intervjuer och observationer (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 
2015, s.244). Enkätundersökningen ger en uppfattning om vad en större grupp människor 
anser om de frågor och påståenden som de ska ta ställning till.  
 
Det som karaktäriserar den här metoden är att människor har möjlighet att medverka i 
undersökningen oavsett destination och plats, speciellt om undersökningen genomförs 
digitalt (Trost, J., 2012, s.135). Deltagarna i enkätundersökningen kan genom en 
webbenkät svara på enkäten och dess frågor när de har tid och möjlighet, oberoende var 
de befinner sig. Genom enkäten når jag en stor grupp människor på kort tid och har 
möjlighet att få vetskap om deras åsikter och upplevelser om det innehåll i frågorna jag 
vill få svar på, även om jag inte har möjlighet att tala med dem personligen.  
Fördelen med en webbenkät framför en traditionell pappersenkät är, förutom att det är 
tidsbesparande (Trost, J., 2012, s.135), en möjlighet att digitalt följa utvecklingen av 
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svaren allt eftersom deltagarna lämnar in enkäten (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 
2015, s.249). 
 
Med hjälp av en enkätundersökning är det också förutsättningar för att svarsdeltagarna 
inte blir påverkade av någon annan person i sina åsikter och val, utan det som avgör är 
hur de själv tolkar formuleringen av frågan och egen erfarenhet som styr hur de svarar 
(Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.244). Detta ställer dock höga krav på att 
formulera enkäten på ett tydligt, konkret och objektivt sätt, så att svaren blir tillförlitliga 
genom att frågorna har förutsättningar att bli så korrekt tolkade som möjligt (Trost, J., 
2012, s.88). 
 
 
2.4.1 Urval och genomförande   
 
Enkäten skickades digitalt, som en webbenkät, med tillhörande information om studien, 
till en idrottsförening, som har en spridning i ålder (Krug, S, 2012, s.121). 
Idrottsföreningen hade tillgång till enkäten under 4-5 dagar och varje dag påminde jag 
dem om enkäten och försökte att inspirera att öka deras deltagande i studien. Valet att 
skicka ut enkäten till idrottsföreningen var ett medvetet försök att undvika att personer 
som arbetar med webben och är experter i området att delta i undersökningen, då jag ville 
ha en objektiv bild av användningen med ”vanliga användare”, det vill säga inte några 
som arbetar med webbplatser och är experter i området (Krug, S, 2012, s.120).  
 
I enkäten (se Bilaga C) skapade jag frågor och påståenden och varierade dem, så att det 
både fanns checkboxar, textfält för egna kommentarer och graderingsskalor (Sharp, H., 
Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.245). Jag valde en 6-gradig skala när deltagarna skulle ta 
ställning i en fråga eller ett påstående. Med en 6-gradig skala var deltagarna tvungna att 
väga för eller emot och kunde inte välja en neutralt svarsalternativ (Sharp, H., Preece, J. 
& Rogers, Y, 2015, s.247). Valet att låta deltagarna ta ställning, gjorde jag då jag 
bedömde att det skulle ge ett skarpare resultat på den korta tid som enkätundersökningen 
genomfördes.  
 
Vid skapandet av enkätundersökningen eftersträvade jag att vara så objektiv som möjligt 
i formuleringen av frågorna. Jag valde därför att utesluta ordet ”lätt” eller ”svårt” i själva 
frågeformuleringen, för att minimera påverkan av vad deltagarna anser om upplevelsen i 
den aktuella frågan (Sauro, J., & Lewis, J. R., 2012, s. 206). Jag undvek också negationer 
(Trost, J., 2012, s.82), för att inte väga frågan åt något håll, utan vara objektiv och låta 
deltagarna själva tolka om det är positivt eller negativt enligt dem själva, utan min 
påverkan. 
 
I programmet Google Forms, som jag använde för skapandet av enkäten, fanns möjlighet 
att skapa en slumpmässig ordning på flervalsalternativen i frågorna. Det innebar att 
svarsalternativen för frågorna inte var placerade i en statisk ordning, vilket annars hade 
fått tagits med som en aspekt i analysförfarandet av enkäten. När enkäten var genomförd 
kunde jag få fram varje enskild deltagares svar och en översikt på deltagandet. 
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2.4.2 Dataanalys  
 
För att analysera och presentera resultatet av enkätundersökningen valde jag att använda 
mig utav Google Forms diagram och grafik för enkäter. Programmet använde jag för att 
skapa själva enkäten och det fanns en möjlighet att få en kontinuerlig uppdatering om 
deltagarnas svar, en överblick av enkätsvaren, både varje enskild individs svar och data 
på helheten. För att få fram resultat renderade jag ut en excelfil med rådata från Google 
Forms. Därifrån analyserade jag de mått som jag ville ha med i min studie. Något som jag 
ville ta fram var det aritmetiska medelvärdet för frågorna (Trost, J, 2012, s.151). Det 
innebär genomsnittet för frågan, vilket är viktigt för att få en insikt i helheten av svaren. 
För att få fram medelvärdet multiplicerades varje variabel med frekvens och dividerades 
med antalet enheter, det vill säga antalet svar som angetts (Trost, J, 2012, s.151). Något 
som jag ville analysera var att göra en bortfallsanalys, vilket innebär hur många som 
svarat på enkäten i förhållande till hur många som har fått tillgång till den (Trost, J, 2012, 
s.147). Något som jag också ville analysera var det interna bortfallet, vilket innebär de 
frågor som enkätdeltagarna inte har svarat på (Trost, J, 2012, s.131). Med tanke på 
tidsaspekten, valde jag att använda jag mig utav den grafik som Google Forms använder, 
vilket fungerade väl för det jag hade planerat att utföra grafikmässigt. De typer av 
diagram jag valde att använda för att sammanställa resultatet var stapeldiagram och 
cirkeldiagram (Trost, J, 2012, s.159). Flervalsfrågor valde jag att presentera i 
stapeldiagram, medan konkreta påståenden presenterades i cirkeldiagram, detta för att 
skilja dem åt visuellt i resultatet.  
 

2.5 CONTEXTUAL INQUIRY  
 
Baserat på enkätundersökningens svar, valde jag att undersöka dessa i praktiken genom 
att skapa en CI. CI är en metod som innebär en kontextuell intervju med användare. Det 
är en kombination av en observation av ett antal användare, samt diskussioner om hur 
användningen upplevs, både under och efter själva observationen. Principen är att 
situationen är så naturlig för användaren som möjligt som skall observeras (Sharp, H., 
Preece, J. & Rogers, Y, 2015 s. 366). Det är viktigt att ha god tid på sig för varje 
observation för att få ut bästa möjliga resultat (Patel, R., & Davidson, B., 2003, s.89).  
 
Syftet med den här metoden var att få insikt i hur användarna upplever att använda sig av 
webbsidan och hitta mönster på användning i de användaruppgifter som genomförs. CI:n 
har också som syfte att ge svar på frågorna 1, 2 och 3 i arbetet: ”Hur upplever användare 
att de hittar vad de söker efter på webbplatsen?”, ”Hur navigerar användare på 
webbplatsen?” samt ”Hur anser användare att det är att navigera på webbplatsen?”. 
Genom att summera och analysera enkätundersökningen innan genomförandet av CI:n, 
gav det en möjlighet att utforma de uppgifter som deltagarna i CI:n skulle genomföra, för 
att i resultatet kunna jämföra vad som ansågs enkelt och svårt i analysen av respektive 
metodval, både i enkätundersökningen och CI:n.  
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2.5.1 Urval och genomförande   
 
I urvalsprocessen av informanter hade jag som mål att ingen av deltagarna skulle ha 
utpräglad datorkunskap eller arbeta professionellt med webbplatser. Jag ville även ha en 
spridning i ålder, samt kön. Det gick att genomföra, då fyra deltagare i åldern 31-69 år, 
två män och två kvinnor, utan yrkesmässig relation till webbplatser, deltog i CI:n.  
 
Vid genomförande av CI:n, hade jag som ambition att deltagarna skulle befinna sig i sin 
naturliga miljö, det vill säga sin egen hemmiljö, vilket gick att genomföra. För att 
hanteringen skulle bli så naturlig som möjligt för användarna, fick de använda egen dator 
som de var vana vid att hantera. Jag valde att göra användartester och undersökningar på 
datorer och uteslöt därmed tester på mobila enheter, såsom surfplatta och mobiltelefon 
(se Avgränsningar 1.4). Detta för att sessionerna skulle bli så jämförbara som möjligt, 
inom ramen för detta arbete.  
 
Jag hade bestämt i förväg vad användarna skulle göra och hade inför observationerna 
planerat fem användaruppgifter som användarna skulle utföra på webbplatsen medan jag 
skulle observera hur de interagerar (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.370). 
Uppgifternas utformning utgick ifrån de insikter från de användare som svarade på 
enkäten gav. Jag skapade användaruppgifter från de tre mest frekventa målen som 
deltagarna i enkäten angav var att söka information om produkter, titta på nya produkter 
och att leta inspirerande bilder. Användaruppgifterna är baserade på dessa svar, för att 
följa upp huruvida de fungerar i praktiken och för att sedan jämföra detta med både 
enkätundersökningen och verifiera med webbanalys för dessa sidor. Förutom att hitta till 
nya produkter och leta inspirerande bilder, var användaruppgifterna strukturerade i tre 
nivåer för olika avdelningar på webbplatsen. En användaruppgift var att hitta till en valfri 
produkt inom en kategori (ett valfritt påslakan), en uppgift var på en mer specifik nivå 
(ett runt matbord) och en uppgift var en specifik produkt inom en kategori med ett visst 
namn (en Billy bokhylla). Användaruppgifterna finns i sin helhet i Bilaga B.  
 
Deltagarna fick information om genomförandet av de användaruppgifter som de skulle 
genomföra på webbplatsen (se Bilaga B). Jag berättade hur många uppgifter som skulle 
genomföras och att de skulle genomföra en uppgift åt gången, men väntade med att 
beskriva nästa uppgift till den pågående uppgiften var avslutad och genomförd. Detta för 
att deltagarnas uppmärksamhet skulle fokuseras på vad som sker här och nu (Smith E.E 
& Kosslyn S.M, 2014, s.141). 
 
Jag försökte fånga deltagarnas förtroende genom att minska eventuell press och stress hos 
dem, genom att påtala innan genomförandet att det inte finns något rätt eller fel i de 
uppgifter som de skulle genomföra. Att det är de som är ”experter” när de gör 
användaruppgifterna och att deras medverkan är till stor hjälp (Sharp, H., Preece, J. & 
Rogers, Y, 2015, s.366). Jag var därmed noga med att säga att jag som observatör inte 
önskar att de använder webbplatsen på något speciellt sätt, utan att de ska söka och leta 
efter den information som efterfrågas på det sätt som de vanligtvis gör när de besöker 
webbplatsen själva. Jag försökte få situationen så okonstlad som möjligt, för att skapa en 
så naturlig process det går i en sådan situation.  
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Vid observationen förespråkade jag ”think aloud”, (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 
2015, s.260). ”Think aloud” är en metod som innebär att jag som observatör uppmuntrar 
deltagarna att ”tänka högt” medan de genomför uppgifterna och jag antecknar då vad de 
säger, gör och förmedlar för känsla och tankar då de utför användaruppgifterna.  
 
 
2.5.2 Dataanalys   
 
För att ta mig an materialet från observationerna och diskussionerna med användarna 
sammanställde jag anteckningar och kommentarer från alla möten med deltagarna i 
observationerna. När jag började min analys utgick jag från ett botten-upp perspektiv 
(Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.306). Materialet som har samlats in och ska 
analyseras utgår ifrån datan i sig själv för att hitta mönster och problem som kan relateras 
till varandra. (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.303). Då problem och insikter 
skulle analyseras använde jag mig utav öppen kodning (Bryman, A., 2011, s.515). Öppen 
kodning innebär att materialet (i detta fall anteckningarna från observationerna med 
användare) grupperas och markeras utifrån vilken typ av problem och reflektioner som 
har samlats in.  
 
Kodningen linjerade jag i form av anteckningar och markerade med nummer om jag 
identifierade vilken typ av problem de innefattade. Jag analyserade data och identifierade 
och sållade ut det material som var intressant att ta vidare i relation till syftet med arbetet 
(se Syfte och frågeställningar 1.3). Detta baserat på vilken typ av kommentar och tankar 
studiedeltagarna hade under respektive uppgifter de genomförde. 
 
Genom att kategorisera data på detta sätt ger det en bild av vilken typ av problem och 
användning som har en röd tråd för alla användare och det ger möjlighet att identifiera 
om flera deltagare stötte på samma problem för samma uppgift (Bryman, A., 2011, 
s.515). När det är flera användare som stött på liknande problem kan det ge stöd för 
vidare utveckling av hanteringen av detta område på webbplatsen.   
 
De två kategorierna som datamaterialet kategoriserades utifrån var: 
 
Interface and design issues (1) 
I kategorin ”Interface and design issues” kategoriserade jag problem då elementen på 
webbplatsen var utformade på ett sätt där användarna fick problem att förstå vad de 
betyder och vad som sker.  
 
Content and information issues (2) 
I kategorin ”Content and information issues” kategoriserade jag problem då 
informationen som användare tog till sig feltolkades. Det bestod av textinformation, 
benämningar av innehåll eller rubriker som gjorde att innehållet är svårt att förstå. 
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2.6 WEBBANALYS 
 
Syftet med den här metoden i detta arbete var att verifiera hur sidorna som deltagarna i 
CI:n genomförde används från ett bredare perspektiv med en större mängd användare. 
Metoden är ett komplement till enkätundersökningen och observation av användare 
genom CI:n, då webbanalys är en metod att få ett djupare perspektiv på användning av 
webbplatsen. En kvantitativ metod som webbanalys innebär att det finns möjlighet att få 
veta hur användare på en webbplats navigerar och rör sig från ett större och bredare 
perspektiv, eftersom stora mängder data registreras för hur användare använder sig av 
webbplatsen (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.264). Det som skiljer sig från 
den tidigare undersökningsmetoden CI:n, är att det finns ingen kontakt med användare.  
 
Webbanalys registrerar användares aktivitet på en webbplats (Sharp, H., Preece, J. & 
Rogers, Y, 2015, s.264). Med webbanalys kan man få veta olika mått på användning av 
webbplatsen. Webbanalysen kan registrera hur användarna har tagit sig till en specifik 
sida, hur många klick det i genomsnitt har krävts för att ta sig dit, besökstid på sidan (det 
vill säga hur länge användare i genomsnitt stannar på sidan innan de går vidare), antal 
besökare på en specifik sida och var användare tar sig härnäst efter besöket på den 
aktuella sidan (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.264).  
 
Det som webbanalys kan ge för företag och e-handels webbplatser, vilket gör det till en 
metod att använda för detta arbete, är att om man vill se om en förändring har skett vid 
designförändring eller förändring i strukturen på webbplatsen kan man genom 
webbanalys ta reda på ifall förändring har gett en effekt. Då det finns möjlighet att 
jämföra besöksantal, antal klick och besökstid på en sida vid bestämda tidsperioder, till 
exempel före och efter en designförändring, kan ge en insikt och konfirmation om 
designändringen eller omstrukturering innehåll fungerar på det sätt som det var tänkt 
(Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.265). 
 
I den här studien har jag valt att fokusera webbanalysen på de sidor som även undersöks 
genom observationer med CI:n. Valet att fokusera på dessa sidor är att kunna få ett 
bredare perspektiv och relatera den stora mängden människor som besöker just dessa 
sidor för att få stöd i utvecklingsförslag och användning, detta i förhållande till de 
observationer som producerats i detta arbete. Detta ger goda förutsättningar för att få svar 
på fråga 2 i arbetet: ”Hur navigerar användare på webbplatsen?”, då analysen ger 
konkreta data för hur en stor mängd användare navigerar på webbplatsen. 
 
 
2.6.1 Urval och genomförande   
 
För att få fram resultat till webbanalysen använde jag mig utav programmet Adobe 
Marketing Cloud för att få tillgång till statistik på webbplatsen. Med metoden 
webbanalys hade jag som mål att få veta hur användarna rör sig på de sidor som 
genomfördes genom användaruppgifterna för CI:n. Detta för att få insikter och möjliga 
svar på fråga 2 i arbetet: ”Hur navigerar användare på webbplatsen?”. Jag undersökte 
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vilka vägar de går på webbplatsen på de sidorna som genomfördes vid CI:n och 
undersökte om det fanns några problem. Det jag tog reda på var antal klick till de sidor 
som är kopplade till de tidigare undersökningarna, vilket kunde ge en insikt om 
användare hade problem att hitta dit, samt besökstid och sidvisningar för de berörda 
sidorna. 
 
En avgränsning i webbanalysen blir för den tidsperiod som arbetet pågår (mars-maj 
2016). 
 
 
2.6.2 Dataanalys   
 
För att summera och analysera webbanalysen, valde jag att ta fram statistik för de sidor 
som analyserades genom CI:n för att kunna jämföra dem emellan och för att få svar på 
fråga 2 i arbetet: ”Hur navigerar användare på webbplatsen?”. Jag använde mig av 
programmet Adobe Marketing Cloud för att ta fram statistik för de sidor jag skulle 
analysera. För att ta mig an materialet och informationen tog jag hjälp av programmet 
Microsoft Excel för att strukturera och för att räkna ut differenser på de sidor som jag 
ville jämföra.  
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3. ANALYS OCH RESULTAT 
 
I det här kapitlet presenterar jag resultatet av undersökningarna som har genomförs. Först 
presenteras analys och resultatet av den heuristiska genomgången av webbplatsen, vidare 
följer enkätundersökningen, contextual inquiry och slutligen webbanalysen.  
 

3.1 HEURISTISK GENOMGÅNG AV 
WEBBPLATSEN 
	  
Webbplatsen undersöktes med utgångspunkt från de fyra aspekterna av Budd (2007): 
Klarhet, minimera onödig komplexitet och kognitiv belastning, förse användare med 
sammanhang, samt att främja en positiv användarupplevelse.  
 
Nedan kommer jag gå in tydligare på vad respektive aspekt står för och vad analysen gav 
för resultat.  
 
 
3.1.1 Klarhet 
 
Här menar Budd (2007) att man ska titta på om texten på webbplatsen är tydlig och klar, 
om användare möter tekniskt språk som inte är relevant för dem, samt att det finns 
meningsfullhet och tydlighet i ikoner och etiketter på webbplatsen. 
  
På webbplatsen finns det en varumärkesikon längst upp i vänstra hörnet, vilket är tydligt 
och igenkännande, då det är en vanligt förekommande placering av företagsikoner på 
webbplatser (Beaird, J, 2010, s.22; Krug, S, 2014, s.86).  
 
På startsidan är det en stor bildyta med en kampanj för den aktuella säsongen (april 
2016). Texten i kampanjen på startsidan upplevs kreativt skriven. Startsidan har även en 
sökfunktion med ett sökfält, där ett förstoringsglas bredvid sökfältet symboliserar vad det 
är för funktion gentemot användaren. Det finns ingen text inuti sökfältet. 
 
Bredvid sökfältet finns det textlänkar, samt två ikoner. En av ikonerna symboliserar ”Min 
inköpslista” och en symboliserar ”Min kundvagn”. Det står inte beskrivet i textform vad 
symbolen betyder, utan det syns en text som beskriver detta, då muspekaren hålls över 
ikonen.  
 
 
3.1.2 Minimera onödig komplexitet och kognitiv 
belastning 
 
Här menar Budd (2007) att det blir enklare för användaren att använda sig utav 
webbplatsen om komplicerade processer bryts ner i flera steg. Att förtydliga och 
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prioritera innehåll genom att använda sig utav olika storlekar på texter, olika färger och 
former, samt närhet till element som hör ihop hjälper också användaren.  
 

 
Figur 2. Visar navigeringen på webbplatsen då menyn ”Alla avdelningar” längst till 
höger visas.    
 
Navigationen på webbplatsen består av en blåfärgad linjerad yta högt upp på 
webbplatsen. Navigationen består av länkar till ”Sortiment”, sju olika kategorier och 
avdelningar, samt en ingång till ”Inspiration”. Separerat från övriga menyn finns en så 
kallad drop-down meny med ”Alla avdelningar”. En drop-down meny (Rosenfeld, L. 
Morville, P. & Arango, J., 2015, s. 184), innebär att en meny med fler alternativ att 
navigera sig vidare fälls ner och visas när användaren klickar på ”Alla avdelningar”. Vid 
klick på ”Alla avdelningar”, visas alla 22 avdelningar, inklusive de sju som visas hela 
tiden direkt i den blå navigeringen. De avdelningar som visas direkt utan att fälla ner 
drop-down menyn är: ”Sortiment”, ”Vardagsrum”, ”Sovrum”, ”Arbetsplats”, ”Matplats”, 
”Kök och vitvaror”, ”Badrum”, ”Barnens IKEA” och ”Inspiration”. Bredvid varje ingång 
i drop-down menyn finns ikoner som illustrerar innehållet för sidan.  
 
För varje avdelning, till exempel ”Vardagsrum”, finns underliggande kategorier listade. 
Vid besök på ”Vardagsrum” går det att navigera sig vidare till ”Soffor och fåtöljer” som 
är en underliggande sida, (kallad subkategori). Navigerar man sig ännu djupare i 
strukturen finns därefter kapitelsidor med tygsoffor, skinnsoffor bäddsoffor och fåtöljer 
etcetera.) 
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Figur 3. Visar ett ursnitt från strukturen för ”Vardagsrum”, med subkategorin ”Soffor & 
fåtöljer” samt några av de underliggande kapitelsidor som tillhör sidan. 
 
På ”Vardagsrum” visualiseras underliggande sidor (det vill säga subkategorier som 
”Soffor och fåtöljer”), med en miljöbild och en klickbar länk med antalet produkter som 
sidan innehåller i anslutning till bilden. Dessa bilder fungerar som navigationsbilder, 
vilket innebär att de leder till en underliggande sida. Lite längre ner på sidan, som i sin 
tur leder till ett inspirationsgalleri för det aktuella rummet (till exempel 
Vardagsrumsinspiration, Sovrumsinspiration, Hallinspiration med flera).  
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Figur 4. Visar den visuella navigeringen för ”Vardagsrum”. 
  
 
3.1.3 Förse användare med sammanhang 
 
Här menar Budd (2007) att det är viktigt att förse användare med sammanhang, markera 
aktuellt avsnitt där användaren befinner sig och återkoppla och bekräfta till användaren 
vad som sker. 
 
En ”bread crumb” visar i vilket steg användaren befinner sig på visas då användaren 
befinner sig på en produktsida. En ”bread crumb” är en benämning och term som innebär 
att en linjär navigering där användaren kan se var i strukturen användaren befinner sig 
(Chesnut, D. & Nichols, P.K., 2014, s.283). Vid besök av en produktsida finns det en 
”bread crumb” som visar var användaren befinner sig.  
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Figur 5. En blåfärgad ”bread crumb” under navigeringen signalerar var i strukturen 
användaren befinner sig.  
 
Vid navigering till en subkategori, till exempel ”Sovrumsförvaring”, markeras både 
”Sovrum” där subkategorin härstammar ifrån och den aktuella sidan jag befinner mig på, 
i detta fall ”Sovrumsförvaring”, i en orange färg.  
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Figur 6. Vid besök på ”Sovrumsförvaring” är både ”Sovrum” och den sida som visas, 
subkategorin ”Sovrumsförvaring”, markerade.  
 
 
Något jag noterar vid genomgången är att vissa sidor är dubbelvisade och finns på flera 
ställen. ”Sovrumstextilier” finns på både på avdelningen ”Textilier” och avdelningen 
”Sovrum”.  
 
 
3.1.4 Främja en positiv användarupplevelse 
 
Här menar Budd (2007) att webbplatsen ska främja en positiv användarupplevelse genom 
att användaren ska möta design som ska vara estetiskt tilltalande och webbplatsen ska 
vara enkel att använda. 
 
Användaren möts av en stor kampanjbild på startsidan. På de olika avdelningarna och 
rummen finns det inspirationsgallerier och navigationsbilder i kontext, vilket gör att sidan 
upplevs estetiskt tilltalande. Bilderna som hör ihop med textlänkarna kompletterar 
varandra, vilket hjälpa användaren att förstå vad underliggande sidor leder till. 
 
 
3.1.5 Summering  
 
Genomgången gav både en överblick av webbplatsen och också stöd för att få en insikt i 
vilka funktioner och innehåll som webbplatsen har. Genom den heuristiska genomgången 
fick jag en översikt av webbplatsens innehåll och vad för funktionalitet den har.  
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I genomgången av webbplatsen noterade jag att det går att: 
 

• Söka information om produkter (allt från färgval till lagerstatus och dimensioner) 
• Handla produkter online 
• Skapa inköpslista 
• Kontakta kundservice 
• Hitta inspirerande bilder och gallerier 

 
Detta tog jag med mig till nästa steg i en undersökning, för att med en enkät undersöka 
hur användare förhåller sig till denna funktionalitet och innehåll på webbplatsen och hur 
de anser att det fungerar, då det kan hjälpa mig att få svar på fråga 1 och 3 i mitt arbete 
(se Syfte och frågeställningar 1.3). 
 
 

3.2 ENKÄTUNDERSÖKNING   
 
Enkäten som är med i undersökningen tilldelades medlemmarna i en idrottsförening. 
Idrottsföreningen har 248 medlemmar, men antalet aktiva i gruppen går inte att se, vilket 
gör att det inte går att få fram ett korrekt bortfall och därmed inte göra en bortfallsanalys 
som är statistiskt korrekt. Det externa bortfallet går därmed inte heller att säkerställa, 
vilket är viktigt att ha med sig i analysförfarandet (Trost, J, 2012, s.147) 
 
Enkätundersökningen gav totalt 38 svar. Åldersgrupper som deltog i 
enkätundersökningen var mellan 20-69 år. Av de som svarade på enkäten, var en 
majoritet av deltagarna mellan 30-39 år (50%). Den här enkäten är inte ett representativt 
urval som representerar alla IKEA:s användare. Det som man kan ha med sig däremot, är 
att det är en spridning i ålder och att alla som svarat på den här enkäten har någon gång 
besökt webbplatsen förut.  
 
Något att ha med sig i analysen är att det inte går att ta reda på om svarsdeltagarna i 
enkäten har använt sin mobil eller dator som referens då de angav sina svar till 
enkätundersökningen. Detta eftersom det inte stod noterat i beskrivningen i enkäten. Det 
går alltså inte att få fram vilken plattform de har använt sig utav vid 
enkätundersökningen.  
 
Eftersom syftet med undersökningen och arbetet var att ta fasta på om användarna hittar 
den information de söker på hemsidan, gav jag baserat på min heuristiska genomgång av 
webbplatsen, ett antal förvalda alternativ på vad de har för mål med sitt besök på 
webbplatsen.  
 
På frågan om vad som var det främsta målet med besöket på webbplatsen fick 
användarna sju förvalda alternativ att välja på, samt en möjlighet att själv ange sitt mål 
med besöket, om deras mål var något annat än de givna alternativ som fanns att välja på. 
De sju alternativen var: söka information om produkter, kontakta kundservice, titta på 
nya produkter, leta inspirerande bilder, köpa produkter online, skapa inköpslista samt läsa 
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om företaget. Resultatet visar att de tre främsta målen med besöket var att söka 
information om produkter, kolla in nya produkter samt att leta inspirerande bilder.  
 

 
Figur 7. Visar diagram för vad användarna hade som främsta mål med besöket på 
hemsidan.  
 
Det visade sig att 86,8% av deltagarna hade som främsta mål med besöket på IKEA:s 
hemsida att söka information om produkter. 42,1% besökte sidan för att leta inspirerande 
bilder och 39,5% hade som mål att kolla in nya produkter på hemsidan. De övriga svaren 
var bland annat att se lagerstatus för produkter.  
 
Något att ha med sig i analysen av den här frågan är ett kritiskt förhållningssätt till den 
statistiska framställningen. Detta på grund av att svarsdeltagarna fick möjlighet att 
markera flera alternativ på den här frågan, när de skulle ange det främsta målet med 
besöket på hemsidan. Användarna kan ha flera mål med besöket, vilket gör att tolkningen 
och den statistiska framställningen av den här frågan blir oklar på grund av brister i 
frågeformuleringen.  
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Figur 8. En visualisering som visar procentuell fördelning av hur användare anser det 
var att hitta vad de söker efter.  
 
 
En intressant aspekt är att 86,8% ansåg att det var enkelt att hitta det de sökte efter. De 
som ansåg det var svårt och hade angett en anledning menar att kategoriseringen inte var 
självklar, att nyheter och kommande produkter kan vara svåra att hitta, samt att det var 
svårt att veta i vilken kategori på webbplatsen varan fanns.  
 

 
Figur 9. Visar ett diagram med resultat på frågan hur det är att hitta den information 
som användarna söker efter.  
 
På frågan om hur användarna tyckte det var att hitta den information de söker, fanns det 
en valbar skala från ”Mycket svårt” till ”Mycket lätt”. Några deltagare hade lämnat 
fritextsvar och där påtalade de svårigheter med kategorisering samt att det var svårt att 
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veta vilken kategori varan de sökte efter fanns placerad. Majoriteten av användarna ansåg 
att det var relativt lätt att hitta informationen de söker efter.  
 

 
Figur 10. Visar ett diagram på hur användarna upplever att hitta rätt bland produkter på 
hemsidan.  
  
Att hitta rätt bland produkterna gav liknande insikter, där ingen tyckte att det var mycket 
svårt att hitta produkterna. Här räknade jag ut det aritmetiska medelvärdet (Trost, J, 2012, 
s.151) genom att multiplicera varje variabel med frekvensen och dividera med antalet 
enheter, det vill säga antalet svar som angetts för denna fråga (38 st). Medelvärdet för 
denna fråga blev 4.16.  
 

 
Figur 11. Visar diagram på hur användarna anser det är att hitta nya produkter på 
hemsidan.  
 
Enkätundersökningen visade också om det var svårt eller lätt att hitta nya produkter på 
webbplatsen. På den sex-gradiga skalan, (från ”mycket svårt” till ”mycket lätt”) ansåg 
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majoriteten att det var lätt att hitta nya produkter. Ingen av deltagarna ansåg att det var 
mycket svårt att hitta nya produkter på webbplatsen. 
 
Något att ha med sig vid framställning av den här frågan är att alla svarsdeltagarna fick 
den här frågan utan möjlighet att svara på ett alternativ ifall de inte hade besökt nya 
produkter på webbplatsen förut. Därför finns det en möjlig risk att det finns de som inte 
har besökt nya produkter på webbplatsen tidigare som svarat på den här frågan. En brist i 
den här frågeformuleringen är att det skulle funnits ett svarsalternativ som gav 
svarsdeltagaren en möjlighet att svara att de tidigare inte besökt avdelningen för nya 
produkter för att väga in den här aspekten.  
 
 

 
Figur 12. Visar resultat på hur användarna upplever hemsidan.  
 
Något jag ville ta fasta på var hur användare upplevde sidan som helhet. Jag valde ut sex 
stycken begrepp som relaterar till användarupplevelsen för hur en webbsida upplevs 
(Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.22) I enkäten fanns lika många positiva som 
negativa aspekter att välja på och svaret blev övervägande positiv upplevelse. Begreppen 
var: välorganiserad, krånglig, lätthanterlig, rörig, inspirerande och tråkigt. Deltagarna fick 
också möjlighet att med egna ord själv beskriva hur de upplever den via ett fritextfält.  
 
Resultatet visar att 57,9% ansåg att sidan upplevs lätthanterlig. 44,7% ansåg den 
välorganiserad och 31,6% inspirerande. De kommentarer som angivits negativa var att 
det fanns en känsla av för mycket innehåll på sidorna och att de upplevdes långa. 
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Figur 13. Visar hur användarna upplever användningen av hemsidan från svår till enkel.  
 
Resultatet för hur känslan är vid användning av hemsidan visar att deltagarna i 
enkätundersökningen upplever webbplatsen mer enkel än svår. Det är tre personer av 38 
(7,9%) som upplever den som mycket enkel och ingen upplever den som mycket svår.  
 
De kommentarer om webbplatsen som angavs i fritextfältet om vad som saknades på 
webbplatsen var önskan om bättre sökfunktion, enklare navigering och att nyheter och 
speciellt kommande produkter är svåra att hitta på webbplatsen.  
 
Resultatet av enkäten gav en insikt i vad deltagarna i enkätundersökningen anser kopplat 
till fråga 1 och 3 i arbetet. Ingen enkätdeltagare ansåg att det var väldigt svårt att finna det 
de söker på webbplatsen. De flesta letar efter information om produkter, efter nya 
produkter på webbplatsen och inspirerande bilder. Det här är något jag tog med mig till 
observationen med användare, CI:n, då jag ville undersöka hur användare resonerar om 
det här och upplever detta i praktiken. 
 
 

3.3 CONTEXTUAL INQUIRY 
 
I CI:n genomfördes observationer med fyra användare enskilt i respektive deltagares 
hemmiljö. Alla deltagare använde sina egna stationära eller bärbara datorer. Deltagarna 
genomförde fem stycken användaruppgifter som var: Nya produkter, Billy bokhylla, 
hallinspiration, påslakan och runda matbord.  
 
Nedan kommer jag att presentera resultatet för varje användaruppgift.  
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3.3.1 Användaruppgift 1: Nya produkter 
 
Vid genomförande av användaruppgift 1, bad jag deltagarna leta upp sidan för nya 
produkter. 
 
Vid den här uppgiften sökte sig alla användare i studien direkt till navigeringen för att 
leta efter en ingång till nyheter. Några användare öppnade fliken ”Alla avdelningar” och 
letade efter ordet ”Nyhet”. Alla användare scrollade igenom startsidan för att försöka 
hitta en yta där de kunde hitta nya produkter och frågade mig som observatör om tips och 
råd var de skulle leta vidare när de förstod att de inte kunde hitta någonting på startsidan.  
 
En deltagare gick in på ”Aktuella kollektioner” som finns en bit ner på startsidan med 
kommentaren att ”Detta är väl inte nyheter?”. När deltagarna till slut hittade länken till 
nyheter (som finns i utkanten på sidan ”Sortiment”, se Figur 14) var några andra 
reflektioner och kommentarer att det inte alls var helt enkelt att hitta, att de förväntade sig 
något om nyheter på första sidan och att de tänkt sig en ingång eller något annat som 
ledde dem till nyhetssidan på ett tydligt sätt.   
 

 
Figur 14. Visar övre delen av sidan ”Alla produkter”, som användarna möter då de 
klickar på ”Sortiment” i den blå navigeringen. Ingång till nyheter finns på höger sida.  
 
Deltagare i studien ansåg att den försvann från deras överblick i listan, då den ligger 
utanför och ”upplevs som en annons”, menar användare. 
 
Smith och Kosslyn (2014) menar att människor grupperar, relaterar och strukturerar 
innehåll för att få överblick och förstå sammanhang. Det finns kognitiva teorier som kan 
förklara varför användare i studien scrollade igenom hela sidan med ”Alla produkter”, 
utan att först notera och se länken till nyheter. En teori är att det kan bero på likhetslagen 
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och närhetslagen (Smith E.E & Kosslyn S.M, 2014, s.78). Det innebär att innehåll och 
element som följer samma struktur och som grupperas och presenteras tillsammans, 
upplevs höra ihop.  
 
Användare som använde sökfältet för att istället söka sig fram till nyheter, mötte lite olika 
sidor beroende på vad de skrev in i sökfältet (Se figur 15 respektive figur 16).  
 

 
Figur 15. Visar när användare skriver ”nyhet” och det kommer fram förslag i sökfältet. 
 
 
 

 
Figur 16. Visar när användare skriver ”nyheter” och det inte kommer fram förslag i 
sökfältet.  
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När användare klickar sig vidare till respektive sida för Nyhet eller Nyheter beroende på 
vad som skrivs in i sökfältet blir destinationerna olika. Antingen sidan för nyheter (se 
Figur 17) eller en sida med sökresultat för nya produkter.   
 

 
Figur 17. Sidan som användaren hamnar på då man har sökt på ”Nyhet” i sökfältet och 
navigerar via länken från ”Alla produkter” (se Figur 14).  
 
En gemensam upplevelse från alla deltagare när de genomförde den här 
användaruppgiften, var att nyheter inte var enkelt att hitta. En intressant aspekt i 
förhållande till enkätundersökningen, då 39,5% hade det som främsta mål med besöket på 
webbplatsen och samtidigt ansåg majoriteten att det upplevs enkelt att hitta nyheter. Det 
är en intressant insikt att förhålla sig till. Det som kan påverka enkätundersökningens 
resultat är att de får en fråga om något som kan vara lång tid sedan det genomfördes. De 
får dra sig till minnes hur de minns upplevelsen. Det finns en risk att det är lång tid 
tillbaka, eftersom det inte går att få fram då de senast besökte sidan om nyheter. I 
jämförelse med användarna i CI:n, som upplever en händelse och får frågan om 
upplevelsen när aktiviteten pågår. Skillnaden mellan tankar och känslor om upplevelse 
just nu och något som hände för längesen kan påverka resultatet här (Bryman, A., 2011, 
s.257).  
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3.3.2 Användaruppgift 2: Billy bokhylla 
 
Vid genomförande av användaruppgift 2, bad jag deltagarna att leta upp en Billy 
bokhylla.  
 
Vid den här uppgiften använde två av deltagarna sökfunktionen på webbplatsen och två 
deltagare navigerade sig fram till målet. De två som använde sig av sökfältet menade att 
de hellre använder sig av sökfält än att navigera sig fram, speciellt om det är något 
specifikt de söker efter. De ansåg det lättare att söka sig fram till resultatet istället för att 
försöka navigera sig fram bland allt annat innehåll på webbplatsen. Vägen till att navigera 
sig fram till målet genom webbplatsen kändes enligt deltagarna i studien för lång och 
krånglig. Deras användarupplevelse kan bottna i hur Budd (2007) menar att webbplatsen 
ska stödja att användares mål upplevs lättupnåeliga och minimera onödig komplexitet, för 
att främja en positiv användarupplevelse. 
 

 

 
Figur 18. Visar hur det ser ut när ”Billy” skrivs in i sökfältet.  
 
De användare som använde sig av sökfältet ansåg att denna väg var enklare för dem, 
eftersom de inte var säkra och visste under vilken avdelning och kategori Billy bokhylla 
fanns under. En förklaring till varför de valde att söka sig fram till målet är att den tiden 
något tar att genomföra är viktig och av värde (Weinschenk, S.M, 2011, s.210). 
 
Oppenheim och Ward´s (2006) idéer om att produkter skall placeras i samma kontext 
som i fysisk butik, kan ha påverkat osäkerheten om var bokhyllan fanns, då bokhyllor kan 
användas överallt i ett hem. Detta kan återkopplas till resultatet från 
enkätundersökningen, där flera deltagare ansåg att det var svårt att hitta bland 
kategorierna på webbplatsen. En aspekt att ha med här är att det inte går att få fram vilken 
kategori enkätdeltagarna menade eller sökte efter. Resultatet från CI:n visar att användare 
upplevde att det var en lång väg till Billy bokhylla då de använde sig utav navigationen 
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för att komma till produkten, samt att det var svårt att förstå under vilken kategori Billy 
bokhylla fanns.   
 

 
 
Figur 19. Visar sidan för BILLY-serien.  
 
Billy bokhylla återfinns under "Vardagsrum", "Arbetsplats" och "Sortiment", samt genom 
att söka sig fram via sökfältet. 
 
En bokhylla är en form av förvaringsmöbel. Via avdelningen ”Förvaringsmöbler” i drop-
down menyn, möter användaren ett antal underkategorier som inte motsvarar samma som 
finns för ”Förvaringsmöbler” under ”Sortiment”. Via ”Sortiment” går det att navigera till 
bokhyllor via underkategori, men via ”Förvaringsmöbler” finns inte det alternativet 
tillgängligt. Förvaringsmöbler finns alltså på två olika destinationer på webbplatsen, men 
de underkategorier som återfinns på dem båda speglar inte varandra. Bokhyllor återfinns 
under ”Förvaringsmöbler” via ”Sortiment”, men inte under ”Förvaringsmöbler” via ”Alla 
avdelningar”. Detta skulle kunna ge användaren en kognitiv belastning genom att försöka 
hitta till ”Bokhyllor” (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.66). Navigeringen skall 
vara väl vara strukturerad och konsekvent för att hjälpa användaren att hitta rätt (Marsico, 
M. & Levialdi, S., 2003, s.386). 
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Figur 20. Visar kategorisering för ”Förvaringsmöbler” som återfinns under ”Alla 
avdelningar”. 
 

 
Figur 21. Visar kategoriseringen för ”Förvaringsmöbler” som återfinns under ”Alla 
produkter”. 
  
Budd (2007) menar att en webbplats skall minimera onödig komplexitet och kognitiv 
belastning, samt att främja en positiv användarupplevelse med lättuppnåeliga mål. Det 
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deltagarna i CI:n upplevde var att det kändes som en stor belastning att navigera sig fram 
till målet eftersom vägen dit kändes lång.  
 
 
3.3.3 Användaruppgift 3: Hallinspiration 
 
Vid genomförande av användaruppgift 3, bad jag deltagarna leta upp bildgalleriet för 
hallinspiration.  
 
Alla användare navigerade till ”Inspiration” i navigeringen och upplevdes glada att det 
var en enkel uppgift. När sidan hade laddats, blev alla osäkra på var de hade kommit 
någonstans och två av deltagarna ställde fråga till mig som observatör om det inte fanns 
mer specifik sida om hallar.  
 
Användarnas kommentarer och upplevelser var att det kändes konstigt att behöva gå in på 
respektive avdelning för att hitta inspiration, när det klart och tydligt står i navigeringen 
att inspiration ska finnas där.  
 

 
Figur 22. Visar inspirationsgalleriet för hall.  
 
 
3.3.4 Användaruppgift 4: Påslakan 
 
Vid genomförande av användaruppgift 4, bad jag deltagarna att leta upp ett påslakan.  
 
Påslakan finns både via ”Textil” och ”Sovrum”. När användare genomförde denna 
användaruppgift navigerade tre användare (av fyra) via ”Sovrum” i navigeringen och en 
användare (av fyra) via ”Sortiment”. Alla användare hittade ett påslakan under 
”Sängkläder”, där även lakan och örngott finns. En användare klickade på den blå länken 
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”Visa bara påslakan”. Den här användaruppgiften upplevdes enkel från observatörsidan, 
vilket förstärktes av användarnas kommentarer:  
 

 
Figur 23. Visar vad som möter användaren vid sidan för ”Sängkläder”. 
 
”Det var lätt”, var en kommentar från en användare.  
”Perfekt, så bra att jag kan klicka i visa bara påslakan”, sa en annan användare. 
 
Den användare som navigerade via ”Sortiment” och valde först ”Sängar och madrasser”, 
för att snabbt gå tillbaka igen till "Sortiment" och navigera sig vidare till ”Textil”. Den 
här användaren upplevde att det kändes enklare att leta i en organiserad lista istället för 
att gå igenom sidor där mycket annat fanns.  
 
 
 
3.3.5 Användaruppgift 5: Runt matbord 
 
Vid genomförande av användaruppgift 5, bad jag deltagarna att leta upp ett runt matbord.  
 
När användare genomförde den här uppgiften, letade de i navigeringen under ”Matplats”. 
Det fanns en diskussion och frågor som innebar hur stora runda bord egentligen är och 
hur många som får plats vid dem, då användarna letade efter runda bord i kapitelsidorna 
med bord. En användare navigerade sig hela vägen från ”Visa alla” via ”Upp till 10 
personer”, till ”Upp till 6 personer” för att slutligen hitta ett runt bord under ”Upp till 4 
personer”, med kommentaren ”Äntligen!” Alla användare tog god tid på sig för att hitta 
ett runt bord. ”Det var inte lätt”, var en kommentar från en användare då denna uppgift 
genomfördes.  
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Runda matbord finns inte som en egen kategori. De visas allihop under ”Visa alla”, innan 
användaren har gjort någon filtrering på kapitelsidorna. Den kommentar som uppkom 
efter att uppgiften genomförts var att användare undrade om det inte var möjligt att 
filtrera så att endast runda bord visades.  
 

 
Figur 24. Visar de aktuella kapitelsidorna för matbord, där inga runda bord finns som 
alternativ. 
 
 
3.3.6 Sammanfattning av användaruppgifter 
 
Som observatör upplevde jag att användarna navigerade och hade fokus på 
textinformation och länkar då de navigerade igenom webbplatsen. Jag upplevde att de 
först tittade på texten och sedan på bilderna. Detta är något som inte kunde säkerställas i 
den här analysen, då observationerna inte filmades. Det är något som hade kunnat 
säkerställas genom eye-tracking (Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y, 2015, s.303). Eye-
tracking innebär att användarens ögonrörelser och mönster registreras och det går att se 
var på skärmen de tittar åt. Tyvärr hade jag inte tillgång till detta.  
 
En viktig insikt från CI:n är att det fanns användare som aldrig såg och noterade ”Alla 
avdelningar” i navigeringen. Användarens upplevelse var att den fanns så pass långt åt 
höger, att det kändes som den inte hörde till navigationen alls. Återigen går det att 
relatera till de kognitiva aspekterna när användaren inte noterade innehållet. Att gruppera 
innehåll genom att hålla avstånden jämna dem emellan gör att de upplevs sammanhållna 
och gör att de upplevs höra ihop (Smith E.E & Kosslyn S.M, 2014, s.78). 
 

3.4 WEBBANALYS 
 
För den här analysen har data som relaterar till de användaruppgifter som genomfördes i 
CI:n tagits fram, det vill säga nya produkter, Billy bokhylla, hall och inspiration, 
sängkläder och runda matbord.  
 
Nedan presenteras resultat och analys för dem, var och en för sig.  
 
3.4.1 Nya produkter 
 
För att återkoppla till CI:n, där användarna ansåg det svårt att finna sidan för nya 
produkter, medan majoriteten av enkätdeltagarna ansåg det ganska enkelt att hitta dit, 
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valde jag att ta fram hur många klick det i genomsnitt krävs för att ta sig till sidan. 
Statistiken visar att det genomsnittliga antalet klick till sidan, från mars 2016-maj 2016, 
är 11.2 stycken klick per besökare. 
 
Den vanligaste vägen till sidan är, precis som vid observationerna från CI:n, via sidan 
”Alla produkter”. I procent är det är 69,5% av alla användare kommer via den sidan ”Alla 
produkter”. Andra vägar är via produktinformationssida och startsidan. Tid spenderad på 
sidan är i genomsnitt 0.7 minuter under den här tidsperioden.  
 
 
3.4.2 Billy bokhylla 
 
För att återkoppla till CI:n, valde jag att jämföra hur användare navigerar till sidan 
”Bokhyllor” och ”Billy-serien”. På sidan ”Billy-serien” finns det endast Billy bokhyllor.  
 
Det visar sig att användare oftast navigerar till ”Bokhyllor” via en produktsida. Den näst 
vanligaste sidan var ”Förvaring för vardagsrummet” som finns under ”Vardagsrum”, 
därefter ”Sortiment”. 
 
När användare navigerar sig till ”Billy-serien” kommer de oftast ifrån en produktsida, 
precis som för ”Bokhyllor”. Den näst vanligaste sidan var även här ”Förvaring för 
vardagsrummet” som finns under ”Vardagsrum”, därefter ”Startsidan”. 
 
Det genomsnittliga antalet klick till ”Bokhyllor” är 17.6 stycken klick. 
Det genomsnittliga antalet klick till ”Billy-serien” är 15.8 stycken klick. 
 
Något som är intressant här är att ”Bokhyllor” har nästan elva gånger fler sidvisningar än 
”Billy-serien”. Det gör att man anar att ”Billy-serien” är svårare för den stora mängden 
användare att hitta till än till ”Bokhyllor”, trots att det kräver fler klick i genomsnitt att ta 
sig till sidan för ”Bokhyllor” än till ”Billy-serien”.  
  
 
3.4.3 Hall och inspiration  
 
För att kunna relatera till den genomförda CI:n, tog jag fram statistik för de sidor som 
finns under ”Alla avdelningar”, till exempel ”Hall”, respektive de som syns direkt i 
navigeringen till exempel ”Sovrum”.  
 
Det visar sig att de avdelningar som visas direkt i navigeringen, utan att fälla ner drop-
down menyn, har fler besöksantal och sidvisningar än de som finns under ”Alla 
avdelningar.”  
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Figur 25. Visar hur navigeringen ser ut, då drop-down menyn fälls ned när man klickar 
på ”Alla avdelningar” 
 
Något som ser ut att ha använts i designen av webbplatsens navigation är ”The magic 
number 7 (plus or minus two)”. Begreppet innebär att det finns en teori som menar att det 
är ett gyllene tal att förhålla sig till vid design. Antalet objekt är inom ramen för vad 
människor kan minnas och hantera utan att medvetet anstränga minnet (Sharp, H., Preece, 
J. & Rogers, Y., 2015, s.75). I navigationen syns nämligen nio kategorier, resten finns 
gömda under en drop-down meny (tillsammans med alla andra kategorier, då de som 
visas i navigationen även dubbelvisas under alla avdelningar).  
 
För att återkoppla till CI:n, där användaruppgiften var att hitta hallinspiration, visar 
webbanalysen att användarna har svårare att hitta till de avdelningar som finns i drop-
down menyn, precis som Hall gör än de avdelningar som visas direkt i navigeringen.  
 
En jämförelse på genomsnitt antal klick till de sidor som visas direkt i navigeringen med 
de som finns i drop-down menyn: 
 
Avdelningar synliga direkt i navigeringen: 
Sovrum: 13.9 st klick 
Vardagsrum: 13.9 st klick 
 
Avdelningar synliga när drop-down menyn visas: 
Hall 17.8 st klick 
Dekoration 19.0 st klick 
 
En intressant insikt här är att det är samma antal klick som användaren behöver för att ta 
sig till sovrum och vardagsrum, som är placerade bredvid varandra i navigeringen. De 
kategorier som finns i drop-down menyn, hall och dekoration, kräver betydligt fler klick i 
genomsnitt för att användaren ska nå till respektive sida.  
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Vid en jämförelse mellan gallerierna för sovrumsinspiration och hallinspiration visar att 
sovrum har tre gånger fler sidvisningar än vad hallinspirationsgalleriet har. Användarna 
har i genomsnitt 17.8 stycken klick respektive 21.8 stycken klick för att hamna på 
respektive gallerisida.  
 
3.4.4 Påslakan 
 
Sängkläder går att nå via ”Sovrum”, ”Textil”, samt ”Sortiment”.  
 
Den vanligaste sidan som användare befinner sig på före besök på sidan ”Sängkläder”, då 
användare navigerar via ”Sovrum”, är en produktinformationssida, därefter 
”Sovrumstextilier” och sedan ”Sortiment”.  
 
När användare navigerar till ”Sängkläder” via ”Textil”, är det vanligast att navigera via 
sidan för ”Sovrumstextilier”, en produktinformationssida och därefter ”Textil”. 
 
Något att ha med sig sedan tidigare är att ”Sovrum” går att navigera sig till via 
huvudmenyn, till skillnad från ”Textil”, där användare behöver klicka på drop-down 
menyn ”Alla avdelningar” i navigeringen för att ta sig till sidan.  
 
Det genomsnittliga antalet klick till ”Sängkläder” under ”Sovrum” är 23.1 stycken klick. 
Det genomsnittliga antalet klick till ”Sängkläder” under ”Textil” är 24.9 stycken klick.  
Analysen visar därmed ingen markant skillnad i antal klick dem emellan. Det är 
intressant med tanke på att den ena navigationsvägen är placerad på ett sätt där 
användaren inte ser ingången utan att navigera via ”Alla avdelningar”.  
 
Det mest intressanta är en jämförelse med sidvisningar av ”Sovrum” och ”Textil” som 
visar att ”Sängkläder” under ”Sovrum” har nästan 14 gånger fler sidvisningar än 
motsvarande sida under ”Textil” under den här tidsperioden (mars-maj 2016). Det kan 
bero på att ingången till ”Sovrum” är tillgänglig och synlig för användare i navigeringen, 
till skillnad från ”Textil”.  
 
Det CI:n kan återkoppla till webbanalysen, då det är fler sidvisningar för "Sängkläder" 
via "Sovrum" än "Textil", är att tre av fyra användare i CI:n ansåg att det kändes naturligt 
att navigera sig till ”Sängkläder” via ”Sovrum”, medan bara en användare navigerade till 
”Sängkläder” via ”Sortiment” och ”Textil”.  
 
 
3.4.5 Runt matbord 
 
Runda matbord finns inte som en egen kategori och kapitel på webbplatsen, därför finns 
det inte möjlighet att ta fram någon specifik statistik för sidan och det går inte att ta fram 
sökord som användare har använt sig av.  
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4. UTVECKLINGSFÖRSLAG  
 
I det här kapitlet presenteras utvecklingsförslagen som följer av resultat och analys av de 
genomförda undersökningarna. För utvecklingsförslagen finns det en prioritering, för att 
påvisa att de områden som berör helheten bör utvecklas först och sedan en fallande lista 
ner till de som berör enskilda områden. En ordnad lista att utgå ifrån vid en 
implementering underlättar utvecklingsarbetet (Krug, S, 2014, s.138). 
Prioriteringsordningen är: förslag på huvudmeny, nyheter, inspirationsgalleri samt 
namnsättning och kategorier. 
 
Nedan presenteras de fyra utvecklingsförslagen var och en för sig.   
 

4.1 FÖRSLAG PÅ HUVUDMENY  
 

 
Figur 26. Visar en skiss för ett utvecklingsförslag på huvudmeny av kategorier.  
  
 
Det första utvecklingsförslaget baseras på en gemensam nämnare från 
enkätundersökningen, CI och webbanalysen, vilket är att huvudmenyn inte kommer till 
sin rätt och det finns potential för förbättring att användare skall nå mot sitt mål som 
relaterar till fråga 1 i arbetet: "Hur upplever användare att de hittar vad de söker efter på 
webbplatsen?", med bra förutsättningar. 
 
Ett förslag är därför, grundat på undersökningarna i det här arbetet, att lyfta upp nyheter 
som en egen ingång i huvudmenyn, för att höja nyhetsvärdet, skapa intresse och för att 
linjera med e-handel, likt den fysiska butiken är att visa det senaste först (Oppenheim, C. 
& Ward, L., 2006, s.239). Användarna i CI:n letade allihop efter en ingång till nyheter i 
huvudmenyn. En intressant uppföljning vid publicering av detta förslag, vore att följa upp 
om sidan för nyheter får fler besökare än tidigare, samt om antalet klick det krävs för att 
ta sig till sidan i genomsnitt blir färre.   
 
Nästa förslag för huvudmenyn skulle vara att samla ihop alla avdelningar så de blir 
tillgängliga under en och samma kategori. Att samla alla 22 avdelningar under en samlad 
kategori skulle göra det enklare för användare att få en översikt över innehållet. En 
intressant uppföljning vid publicering av detta förslag vore att följa upp om t.ex. hall och 
dekoration, får fler besökare och om antal klick det krävs för att ta sig till sidorna 
minskar.   
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Det som studien även visade är att inspirerande gallerier med fina bilder är uppskattade 
av användare, men svåra att hitta till då de finns djupt ner i strukturen. Ett 
utvecklingsförslag är att samla ihop inspirationsgallerierna under en kategori, för att 
skapa intresse och att visa användarna tydligt, på ett sammanhållet sätt, de inspirerande 
rum som finns. Även här skulle det vara intressant med uppföljning för att undersöka ifall 
de gallerier som nu finns långt ner i strukturen (t.ex. hallinspiration) får minskat antal 
klick som användare i genomsnitt behöver för att ta sig till sidan och om gallerierna 
överlag får ökad trafik genom att gruppera dem och lyfta fram dem i huvudmenyn.  
 
Något som användare vid CI:n inte förstod vid genomförandet av användaruppgifterna, 
var att den nuvarande namnsättningen i huvudmenyn ”Inspiration” leder till ”Livet 
Hemma-bloggen” i huvudmenyn. Ett förslag är att skapa en ny namnsättning för den här 
kategorin och det som jag har som förslag är ”Livet-Hemma”-bloggen för att spegla 
innehållet på sidan.  
 

4.2 NYHETER   
 
Studien och analysen visar att det finns ett värde att visa nyheter tydligare. 
Enkätdeltagare överlag ansåg det inte speciellt svårt att hitta nya produkter, men det fanns 
de enkätdeltagare som angav fritextsvar och hävdade att det var svårt hitta till nya 
produkter. CI:n visar på ett tydligt sätt att användare har svårt att hitta till sidan för nya 
produkter och webbanalysen visar detsamma. Ett förslag är att visa produkter som i 
fysisk butik och vad som efterfrågas av användare, det vill säga att här visa nyheter högt 
upp så användaren kan se det på en gång (Oppenheim, C. & Ward, L., 2006, s.239).  
 
Förutom att leda in till sidan för nyheter i navigeringen, som figur 26 visar, är nästa 
utvecklingsförslag en yta som visar nya produkter längre ner på startsidan. Deltagarna i 
CI:n scrollade nämligen ner på startsidan för att leta efter en yta med innehåll där de 
kunde hitta nyheter.  
 
Därför är utvecklingsförslaget att förutom att ha nyheter som en egen ingång i menyn, att 
skapa en visuell yta på startsidan där nyheter visas.  
 



46	  
	  

 
Figur 27. En visualisering på ett implementeringsförslag där nya produkter visas på 
startsidan under kampanjytan och leder in till sidan för nya produkter.  
 
Genom att visa nyheter under själva kampanjytan gör det att sidan får olika typer av 
visualiseringar och element, vilket skapar förutsättning för att användarna skall se ytan 
med de nya produkterna, då det bryter ifrån mönstret med rektangulära kampanjytor som 
finns på startsidan. Människor följer mönster som är lika varandra. När något bryter ut 
och ser annorlunda ut än vad som tidigare uppmärksammats, kan det göra det att det drar 
ögonen till sig och skapar uppmärksamhet och risken för repetitionsblindhet minskar 
(Smith E.E & Kosslyn S.M, 2014, s.123). Repetionsblindhet innebär att element som är 
för lika varandra, inte skapar tillräcklig uppmärksamhet för att användaren ska notera för 
detaljer och skillnader.  
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4.3 INSPIRATIONSGALLERI   
 
Då användare i CI:n påvisade svårighet att hitta till inspirationsgalleriet och att 
webbanalysen visar att färre hittar till hallinspiration än vardagsrumsinspiration, är 
utvecklingsförslaget att slå ihop inspirationsgallerierna under ett och samma ingång (se 
Figur 26). 
 
Genom att samla ihop inspirationsgallerierna blir de visuellt starka tillsammans och 
användarna får troligtvis större förståelse för vad det innebär. Detta utvecklingsförslag 
kan med fördel A/B-testas för att undersöka hur designen fungerar. Vid A/B-tester 
används två olika typer av design, (till exempel Designalternativ A och Designalternativ 
B), sedan jämförs användandet av de både alternativen för att utvärdera vilket alternativ 
som har mest genomslagskraft (Sauro, J., & Lewis, J. R., 2012, s.15).  
 

4.4 NAMNSÄTTNING OCH KATEGORIER 
 
Deltagarna i studien påtalade vikten av att förstå innehåll, namnsättning och 
benämningar. Detta är något som är otroligt viktigt för användarupplevelsen (Krug, S, 
2014, s.14). Något som användare i undersökningen inte förstod var till exempel vad 
modulsoffor innebär. En kommentar från användare var också att ”Soffa med schäslong” 
var svårt att hitta, liksom runda matbord. Eftersom webbplatsen har idag har 11 stycken 
runda matbord (maj 2016), finns det ett värde att samla dessa under ett nytt kapitel, för att 
underlätta för användare att hitta denna typ av matbord.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION, 
SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR 
 
I det här kapitlet diskuteras huruvida metoderna och resultatet av undersökningarna har 
gett svar på frågeställningarna i arbetet. Vidare diskuteras även slutsatser och möjliga 
uppföljningar på den här studien. Slutligen presenteras de lärdomar som arbetet har givit 
för framtiden.  
 

5.1 DISKUSSION  
 
Jag hade i detta arbete som mål att genom användarstudier få svar på följande 
frågeställningar: "Hur upplever användare att de hittar vad de söker efter på 
webbplatsen?" "Hur navigerar användare på webbplatsen?" "Hur anser användare att det 
är att navigera på webbplatsen?". 
 
Nedan summerar jag hur metoderna har hjälpt till att få svar på frågeställningarna, var en 
och en för sig.  
 
5.1.1 Hur upplever användare att de hittar vad de 
söker efter på webbplatsen? 
 
Det som var intressant kopplat till den här frågan är att enkätundersökningen och CI:n 
gav olika svar i de påståenden och användaruppgifter som relaterar till denna fråga. 
Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen ansåg att de hittade vad de sökte efter 
på webbplatsen, medan deltagarna i CI:n ansåg att det var svårt att hitta när de 
genomförde flera av användaruppgifterna. 
 
Något att ha med sig är att enkätdeltagarna fick ta ställning till något som hänt för länge 
sedan och som de fick tänka tillbaka på när de svarade på frågor i enkäten. I jämförelse 
med deltagarna i CI:n som svarade för hur de upplevde användningen då det faktiskt 
genomfördes. 
 
Webbanalysen sa inget om huruvida användare hittade vad de söker på webbplatsen. 
Antalet klick till en sida säger inget om huruvida användare har nått sitt mål eller inte och 
inte heller om de hittade vad de sökte efter, eftersom webbanalys som metod inte ger 
möjlighet till att få fram svar på den typen av frågor.  
 
Sammanfattningsvis gav studien svar för de användare som medverkade i studien att de 
enligt användaruppgifterna hade vissa svårigheter att hitta på webbplatsen. De framtagna 
utvecklingsförslagen bygger på och relaterar till den här frågan.  
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5.1.2 Hur navigerar användare på webbplatsen? 
 
De metoder som gav insikt i den här frågan är framförallt webbanalysen och CI:n. CI:n 
visade att användare hade enklare att hitta de avdelningar som var synliga direkt i 
navigeringen, än de avdelningar som fanns i drop-down menyn. Webbanalysen förstärkte 
det här resultatet, då de avdelningar som var synliga i navigeringen också var mer 
välbesökta än de som finns under ”Alla avdelningar”. Metodvalet webbanalys hade en 
central roll för att kunna få svar på den här frågan. CI:n gav en faktisk inblick genom att 
sitta ned med användare och se hur de hanterar och navigerar på webbplatsen i praktiken 
och få veta deras upplevelser och känslor. Enkätundersökningen gav inte något svar på 
den här frågan, då den inte var uppbyggd på ett sätt för att kunna ge svar om hur 
användare navigerar.  
 
Sammanfattningsvis har metoderna och undersökningarna gett svar i hur användare 
navigerar på webbplatsen. De användare som deltog i CI:n gav insikt i hur de använde sig 
av webbplatsen i de användaruppgifter som genomfördes och webbanalysen gav insikter i 
hur den större mängden användare navigerar till de sidor som användes i 
användaruppgifterna. De framtagna utvecklingsförslagen relaterar alla till den här frågan.  
 
 
5.1.3 Hur anser användare att det är att navigera på 
webbplatsen? 
 
Det undersökningar som gav insikt i den här frågan var CI:n och enkätundersökningen. 
Det metodval som fungerade väl för att få svar på den här frågan var CI:n, då användare i 
studien kunde förmedla och diskutera varför de ansåg något enkelt eller svårt. Resultatet 
från både enkätundersökningen och CI:n visade att användare upplevde webbplatsen som 
omfattande och svår att navigera och använda sig av. Den stora omfattningen av 
avdelningar och kategorier gjorde att användare hade svårt att förstå under vilken 
kategori möblerna fanns. Webbanalysen gav inget svar om huruvida användare anser att 
upplevelsen är på en webbplats, då det inte innebär någon kontakt med användare. Till 
exempel säger antalet klick till en sida inget om hur användare upplever att det är att 
navigera på webbplatsen.  
 
Sammanfattningsvis gav CI:n och enkätundersökningen svar på hur användarna i den här 
studien upplever webbplatsen. Den här frågan relaterar till alla utvecklingsförslag som är 
framtagna i den här studien.   
 
 
5.1.4 Summering 
 
Tillsammans och genom att förstärka varandra, gav metodvalen svar på hur användare 
upplever webbplatsen, om de hittar och hur de navigerar på webbplatsen inom ramen för 
den här studien. Något att ha med sig är att det inte hade varit möjligt att få fram de svar 
och genomföra studien utan att använda sig utav flera metoder som kompletterar 
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varandra. Speciellt hade resultatet av studien blivit annorlunda utan metoden CI, då att få 
insikter om användarupplevelsen hade en central roll i arbetet. Om arbetet hade 
genomförts med endast metoderna webbanalys och enkätundersökning, hade 
frågeställningarna i arbetet blivit mycket svåra att få fram något svar på.   
 
Utifrån metodvalen kunde jag inte göra särskilt omfattande tekniska utvecklingsförslag, 
då det fanns begränsningar för vad jag kunde få fram och se med detta studieupplägg och 
valde därför att konkretisera några utvecklingsförslag som var konkret förankrade i 
studieresultatet.  
 
 

5.2 SLUTSATSER OCH MÖJLIGA 
UPPFÖLJNINGAR PÅ DEN HÄR STUDIEN 
 
Något som kan vara intressant om utvecklingsförslagen i det här arbetet genomförs, är att 
göra en uppföljning på den här studien.  
 
Om utvecklingsförslaget för till exempel ”Nyheter” (4.1 och 4.2) genomförs, kan en ny 
webbanalys genomföras för att jämföra användarens väg till sidan för nya produkter före 
och efter designändringen. Det som kan undersökas är antal klick till sidan för nya 
produkter. De har förhoppningsvis har minskat, genom att både visa en ingång för 
nyheter i huvudmenyn, samt att visa en visuell kampanjyta med ett urval bilder på nya 
produkter på startsidan som leder vidare i strukturen. Genom att jämföra antalet klick till 
sidan och antalet besök sidan har för nya produkter före och efter publiceringen, ger det 
svar på om utvecklingsförslaget fungerat från detta perspektiv.   
 
För att undersöka användarupplevelsen bör även en ny CI genomföras, där användare på 
nytt genomför användaruppgift 1. Då får man en insikt i om utvecklingsförslaget har givit 
något skillnad även från detta perspektiv.  
 
Något som också ska lyftas fram är förslaget av att ändra placering för 
inspirationsgallerierna. Även här skulle det vara intressant med en uppföljning. Det som 
skulle kunna undersökas är ifall de inspirationsgallerier som nu finns långt ner i 
strukturen (till exempel hallinspiration) får minskat antalet klick som användare i 
genomsnitt behöver för att ta sig till sidan och om gallerierna över lag får ökad trafik 
genom att gruppera dem och lyfta fram dem i huvudmenyn. 
 
En uppföljning på det här kan göras genom att jämföra statistik för respektive galleri före 
och efter placeringsändringen av innehållet. En intressant jämförelse vore de gallerier 
som tidigare fanns under drop-down menyn (till exempel hall och förvaringsmöbler), 
respektive de som finns i de avdelningar som syns direkt i navigeringen (till exempel 
vardagsrum och sovrum) ifall utvecklingsförslaget (4.1) genomförs.  
 
Något som användare i undersökningen ansåg var svårt att förstå, var namnsättningen av 
kategorier. En användare förstod till exempel inte vad modulsoffor innebar. Kanske hade 
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användaren förstått innebörden om kategorin till exempel hade varit namngiven 
”Byggbara soffor” istället för ”Modulsoffor”?. Kanske säger det mer för användaren om 
namnet konkret relaterar till funktionen av vad produkten kan göra? Detta är något som 
också skulle kunna undersökas vidare, till exempel med A/B-testning (Sauro, J., & 
Lewis, J. R., 2012, s.15).  
 
I den här studien undersöktes användares syn på webbplatsen då de har specifika mål 
med besöket. Något som också vore intressant, som det här arbetet inte studerade, är att 
undersöka hur användare förhåller sig till webbplatsen då de inte alls har något specifikt 
mål med sitt besök. Hur förhåller sig användare till kategoriseringar, innehåll och struktur 
om de planlöst använder webbplatsen, utan att veta vad de är ute efter? Det vore 
intressant att få insikt i och veta mer om.  
 

5.3 LÄRDOMAR 
 
Något jag tar med mig som lärdomar från detta arbete är vikten av att veta exakt hur 
många enkäter som skickats ut, för att den statistiska framställningen i analysen skall bli 
så exakt som möjligt. Genom att inte veta hur många medlemmar som var aktiva i 
gruppen där enkäten skickades ut, gick det inte att få fram ett bortfall, vilket hade lyft den 
statistiska framställningen i analysen (Trost, J, 2012, s.147).  
 
Frågeformulären i enkäten hade jag också formulerat annorlunda. Jag ser vikten av att 
svarsdeltagarna endast kan välja ett svarsalternativ, vilket gör det korrekt när man vill få 
fram det viktigaste i en fråga. Jag hade också formulerat alternativfrågor som fångar upp 
de användare och tar hand om de som inte har besökt t.ex. sidan för nya produkter förut.  
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BILAGA A – PLANERING FÖR 
SEMISTRUKTURERAD OBSERVATION MED 
ANVÄNDARE  
 
Upplägg 
 

1) Deltagarna får information om användaruppgifter, syfte och mål med studien. De 
får veta att det är anonymt att delta i studien, endast kön och ålder kommer att 
beskrivas i studien.  

2) Deltagarna får endast veta information om en användaruppgift i taget och inte 
veta nästa uppgift förrän den pågående är slutförd.  

 
Checklista för observatör 
 
Att ta med vid genomförande: anteckningsblock, planeringsunderlag och 
användaruppgifter, penna, information om studien och sekretessinformation.  
 
Inledning 
 

- Förklara att det är helt frivilligt och anonymt att delta och att det inte kan härledas 
tillbaka till deltagaren. Det går inte att identifiera vem som har saft vad och det 
finns inget rätt eller fel i användaruppgifterna.  

- Förklara för deltagarna att jag är intresserad av hur de upplever användandet när 
de söker sig fram till målet med uppgiften. 

- Förklara att det är deras åsikter och upplevelser som är det viktiga. 
- Berätta för dem att de gärna får ”tänka högt” under tiden som de gör uppgifterna, 

med vad de tänker och tycker. Det är av stort värde för undersökningen. 
 
Under tiden användaruppgiften pågår 
 

- Fråga vad de funderar på, om något känns lätt eller svårt eller om något var 
uppenbart enkelt eller krångligt.  

- Var lyhörd och fråga nyfiket (men utan att vägleda i uppgiften) vad de saknar 
eller vad de funderar på (om något tar lite tid) eller till exempel varför de valde att 
gå den vägen de nyss valde.  

 
Avslutande diskussion 
 
När uppgifterna är genomförda kan dessa frågor: Hur upplevde du det här? Vad anser du 
om...? Var det något särskilt du funderade på? Var det något som konstigt eller krångligt?  
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BILAGA B – ANVÄNDARUPPGIFTER FÖR 
CONTEXTUAL INQUERY (OBSERVATION 
MED ANVÄNDARE)  
 
Användaruppgift 1 
Du ska gå in och kolla in alla nya produkter på webbplatsen.  
 
Användaruppgift 2 
Du ska göra om hemma och har fått i uppdrag att leta upp en vit BILLY bokhylla.  
 
Användaruppgift 3 
Ni ska göra om hallen hemma och du skall hitta inspiration för det.    
 
Användaruppgift 4 
Du ska hitta ett påslakan som du vill köpa. 
 
Användaruppgift 5 
Du har fått i uppdrag att leta upp ett runt matbord.  
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BILAGA C – ENKÄTUNDERSÖKNING 



56	  
	  



57	  
	  

 
 


