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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to examine how 
the navigation structure as well as the user 
experience of Marknad Varberg's website can be 
improved, in order for the intended users to find 
what they seek and feel motivated for entrepreneur-
ship. Using two complementary qualitative methods 
within user-centered design, this study investigates 
how the intended users are experiencing the 
navigation on the current site, as well as the 
experience of the site’s ability to inspire en-
trepreneurship, and how each of these can be 
improved. Methods used are Usability Test and Card 
Sorting. The result of the study shows that the 
current navigation system rather worsens than 
improves navigability, and that the website fails to 
motivate entrepreneurship. The conclusion reached 
in this thesis suggests that the information archi-
tecture may be improved in terms of logical 
structure, clearer labeling which corresponds to the 
content being retrieved and new categories, to create 
a better navigability. Suggestions are also made on 
how to improve the site’s ability to inspire 
entrepreneurship in a specific location, using 
persuasive web design techniques which allude on 
designing for persuasion, emotion and trust. The 
development proposal is presented in the form of 
low-fidelity prototypes, which aims to illustrate how 
Marknad Varberg can redesign its current website, to 
provide their users with an improved user experience 
and to fulfill one of Marknad Varberg’s own 
objectives as a municipal establishment: to market 
and develop Varberg as an attractive municipality to 
visit, live and operate companies within. 
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Förord 

Vi vill tacka Marknad Varberg för förtroendet att få analysera och arbeta med 
er webbplats. Det har varit spännande och lärorikt! Vi önskar er all lycka inför 
den omdesign ni står inför– ni vet vart vi finns. 

Ett stort tack riktas mot de studiedeltagare som tog sig tid till att medverka i 
våra empiriska studier, er återkoppling och insats är mycket värdefull för detta 
examensarbete. 

Vi vill också rikta varmaste tack mot våra handledare Veronica Johansson och 
Erik Valvring för ett gediget engagemang, vägledning och stöd i arbetets 
utveckling. 

Avslutningsvis vill vi rikta en stor tacksamhet åt våra nära och kära. I synnerhet 
våra stöttepelare Andreas och Christian, för det tålamod ni har haft under ex-
amensarbetets gång. 
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1. Introduktion 

Denna studie presenterar hur en kommuns webbplats för näringslivsutveckling 
kan omstruktureras. I föreliggande studie undersöks Marknad Varbergs 
webbplats, som är ämnad att främja Varbergs kommuns näringsliv. Marknad 
Varberg har som syfte att utveckla Varberg genom att bland annat stärka och 
erbjuda service till det lokala näringslivet (Marknad Varberg, 2016a). Utgör ett 
webbplatsbesök en positiv upplevelse för användaren kan det även bidra till en 
positiv upplevelse och inställning till verksamheten som står bakom den. Fokus 
i denna studie är att undersöka och förbättra informationsarkitekturen på 
webbplatsen för att användaren ska hitta vad denne söker. Studien inriktas 
främst på hur innehållet kan struktureras med hjälp av navigation och dess 
tillhörande element. Med anledning av Marknad Varbergs syfte som 
verksamhet, att marknadsföra Varberg som en attraktiv plats för företagande, 
undersöks även olika tekniker för övertygelse som kan implementeras på 
webbplatsen för att motivera användaren till företagande i en viss stad. Det 
finns en förhoppning om att dessa utvecklingsförslag, som skapas utifrån 
studiens resultat, även kan komma till nytta för andra kommuner i syfte att 
gynna en kommuns näringsliv. 

Skärmavbilder används genomgående i rapporten för att illustrera hur det såg 
ut på Marknad Varbergs webbplats vid tiden för studien. Dessa används med 
tillåtelse från Marknad Varberg. 

I kapitel 1 presenteras Marknad Varberg som verksamhet och hur de arbetar för 
att främja det lokala näringslivet i halländska Varberg. Detta kapitel redogör 
även för hur samarbetet inleddes med Marknad Varberg, vilka problem 
uppdragsgivaren lyfter fram samt vilka syften och frågeställningar som styr 
denna studie. Resterande innehåll i kapitlets senare delar består i avgränsningar 
som har gjorts i föreliggande studie samt arbetets disposition.   

1.1.  Bakgrund 

Marknad Varberg är en del av kommunstyrelsens förvaltning och utgör Varberg 
kommuns avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling. En 
grundläggande vision inom verksamheten är att halländska Varbergs starka 
varumärke skapar förutsättningar för ett välmående lokalt företagsklimat, och 
på så sätt bidrar till nya arbetstillfällen och tillväxt (Marknad Varberg, 2016b).  

Marknad Varberg har 15 stycken anställda som arbetar för att utveckla och 
marknadsföra Varberg som en attraktiv kommun att besöka, bo och bedriva 
företag inom. Arbetet handlar bland annat om: annonsering av lokaler och mark 
(såväl privat som kommunal ägo inom Varberg kommun), ge rådgivning åt 
personer som vill etablera eller som redan driver företag i Varberg, engagera 
sig i projekt för skapande av mer öppna arbetsmiljöer och bättre integration av 
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människor, vara behjälplig gällande frågor kring olika former av tillstånd hos 
myndigheter, samt arrangera och marknadsföra evenemang och aktiviteter. 

Vid tiden för studien tillhandahåller Marknad Varberg en landningssida 
(www.marknadvarberg.se) som skildras i Figur 1.1. nedan. Denna landnings-
sida möjliggör besök av tre skilda webbplatser: presentation av Marknad 
Varberg, besök i Varberg samt Varbergs näringsliv. Utöver dessa 
informationsmiljöer förmedlar Marknad Varberg även information via de 
sociala medierna Facebook och Twitter, nyhetsbrev, trycksaken Magasin 
Varberg samt TV-skärmar som är utsatta på ett trettiotal platser runt om i 
Varberg. 

!  

Figur 1.1. Marknad Varbergs landningssida vid tidpunkten för studiens genomförande 
(www.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-04-06). 

I avsikt att introducera ett samarbetsförslag med Marknad Varberg kontaktades 
verksamheten via e-post, som resulterade i ett personligt möte. Under mötet 
framkom det att Marknad Varbergs samtliga webbplatser ska genomgå en 
omdesign framöver. Det framkom även att Marknad Varberg har lagt främsta 
fokus på att göra om webbplatsen för besök i Varberg, samt att de beslutat att 
inte ta med webbplatsen om Marknad Varberg som verksamhet till omdesignen 
av de tre olika webbplatserna. Till följd av detta kom denna studie att avse 
skapandet av ett utvecklingsförslag för Marknad Varbergs webbplats för 
näringsliv (www.foretagare.marknadvarberg.se). Fortsättningsvis i studien 
kommer näringslivswebbplatsen att benämnas som “webbplatsen”. Webb-
platsens startsida visas i Figur 1.2. nedan.  
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Figur 1.2. Startsida, Marknad Varbergs webbplats för näringsliv vid tidpunkten för stu-
diens genomförande (www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-03-16). 

Bakgrunden till studiens ämnesval och inriktning är att Marknad Varberg anser 
att webbplatsen är rörig i dess struktur. Det är därmed är svårt för användare att 
finna den information de söker. Verksamheten upplever även att webbplatsen 
inte inspirerar människor i tillräckligt hög grad till att etablera företag i 
Varberg, en aspekt de gärna ser tas med till omdesignen av webbplatsen. Att 
webbplatsen är rörig är något som användare av webbplatsen har påpekat till 
Marknad Varbergs anställda. Enligt verksamhetens anställda har webbplatsen 
fått en rörig struktur till följd av begränsningar i det Content Management 
System (CMS) som används för att administrera webbplatsen. Detta har 
resulterat i att Marknad Varberg kommer att övergå till ett annat CMS. I 
samband med denna övergång vill Marknad Varberg göra en omdesign av 
webbplatsen, med fokus på responsivitet och struktur.   

Webbplatsen syftar till att vara ett informationsmedium som stärker relationen 
till det lokala näringslivet genom att erbjuda service till Varbergsföretag samt 
informera och inspirera människor som vill etablera företag i Varberg. Med 
etablera avses både de som vill starta upp nya företag och verksamheter i 
Varberg, men även företagare som vill flytta eller utvidga sina redan 
existerande verksamheter till Varberg. Enligt Marknad Varbergs definition har 
webbplatsen en primär målgrupp kallad “Företagare” och denna segmenteras i 
tre undergrupper. En av undergrupperna utgörs av personer som är intresserade 
av att starta företag, eller som befinner sig i uppstart. Den andra undergruppen 
består av befintliga företagare i Varberg kommun. Den tredje undergruppen är 
de som vill utvidga eller flytta sina företag till Varberg från annan ort.  

Gentemot denna mångfacetterade målgrupp vill Marknad Varberg informera på 
ett tydligt sätt via webbplatsen om vad Marknad Varberg är för verksamhet, 
och vad de har att erbjuda den som driver eller vill etablera företag i Varberg 
kommun. Verksamheten vill även att webbplatsen ska fungera som en bra 
kontaktväg för användarna att nå Marknad Varberg. Utöver detta avser även 
Marknad Varberg att skapa en medvetenhet och nyfikenhet hos användare inför 
vad som är aktuellt på näringslivsfronten såsom aktiviteter, evenemang eller 
utbildningar som är öppna för Varbergsföretagare att delta i. Marknad Varberg 
vill även att webbplatsen ska inspirera till företagande i Varberg, och väcka 
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nyfikenhet till den grad att användaren vill återkomma till webbplatsen. Alla 
dessa intressedelar sammantaget behöver inte bara inkluderas, utan också 
utformas och samspela väl för att webbplatsen ska spegla och främja Marknad 
Varbergs övergripande syfte som verksamhet: att marknadsföra och utveckla 
Varberg som en attraktiv kommun att besöka, bo och bedriva företag inom. 

1.2.  Problembeskrivning 

Utifrån inledande samtal med uppdragsgivaren framträder i synnerhet två 
upplevda problemområden: det första handlar om att användare inte hittar den 
information de söker; det andra om att webbplatsen inte upplevs inspirera i 
tillräcklig grad till företagande. Båda dessa problem kan förstås i termer av 
forskning och metoder som är framtagna eller tillämpbara inom webb-
utvecklingsområdet, vilket ger oss möjligheter att ta oss an dessa problem på 
vetenskapliga sätt som beskrivs nedan. 

Marknad Varberg har såväl själva, och via sina användare, uppmärksammat 
problem med att webbplatsen är rörig och svårnavigerad i navigations-
strukturen. Det innebär att Marknad Varbergs användare har svårt att hitta den 
information de söker, vilket bidrar till en sämre användarupplevelse. I 
situationer då information är svår att hitta är det relevant att fokusera på 
utveckling av webbplatsens informationsarkitektur. Det innebär ett metodiskt 
och ofta användarcentrerat arbete för att omstrukturera existerande innehåll, 
eller att skapa helt nytt innehåll och strukturer så att webbplatsen ifråga hänger 
samman och blir enkel, logisk och överblickbar för användaren (jmf. t.ex. 
Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, s. 16-17). Att en bra och ändamålsenlig 
informationsarkitektur hänger nära samman med den generella användar-
upplevelsen påvisas av flertalet forskare inom området (jmf. t.ex. Garrett, 
2010; Rosenfeld et al., 2015). 

Marknad Varberg upplever även att webbplatsen inte inspirerar människor i 
tillräckligt hög grad till att etablera företag i Varberg. Det kan tolkas som att en 
central del av verksamhetens övergripande syfte – att marknadsföra Varberg 
som en attraktiv kommun att bedriva företagsverksamhet inom – inte för-
medlas och stärks i tillfredsställande utsträckning genom nuvarande ut-
formning av webbplatsen. Tidigare forskning visar på konkreta faktorer som 
har betydelse för beslut om att starta och driva företag på specifika platser (jmf. 
t.ex. Badal, 2012, s. 56- 57) och att medveten webbdesign med hjälp av olika 
strategier kan motivera samt väcka övertygelse inför sådana beslut (jmf. t.ex. 
Smith, 2013, s. 178). Mot bakgrund av såväl empiri som tidigare forskning kan 
slutsatser dras i föreliggande arbete. Slutsatser vilka med god förmodan inte 
endast gynnar den webbutveckling Marknad Varberg står inför, utan även bör 
kunna bidra med insikter om hur en kommunal avdelning för näringslivs-
utveckling kan arbeta med övertygande webbdesign för att locka till 
företagsetablering i en stad. 
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1.3.  Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan, är syftet med studien att 
undersöka hur navigationsstrukturen samt upplevelsen av Marknad Varbergs 
webbplats kan förbättras för att användaren ska hitta vad denne söker och 
känna sig motiverad till företagande. 

Följande frågeställningar har tagits fram för att belysa det ovannämnda syftet: 

1. Hur upplever användarna navigationen på webbplatsen idag, och hur 
kan den förbättras? 

2. Hur upplever användarna den nuvarande webbplatsens förmåga att  
inspirera till företagande, och hur kan det förbättras? 

1.4.  Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i detta arbete kan främst hänföras till be-
gränsningar i tid och resurser. För att fokusera på de problem som identifierats 
som mest angelägna i dialog med uppdragsgivaren Marknad Varberg – 
navigation och inspiration till företagande – har vi tvingats att välja bort ett 
antal områden som också skulle behöva ses över. Dessa områden nämns kort 
nedan. 

Under examensarbetets gång sker det inte någon praktisk implementation av de 
utvecklingsförslag som studiens resultat landar i för webbplatsen. Utvecklings-
förslagen presenteras istället grundligt i textform och via prototyper. 

Trots att det idag blir alltmer vanligt att surfa på internet via mobiltelefon 
innefattar inte heller denna studie frågor som har att göra med responsiv 
utveckling av webbplatsen. Marknad Varberg är medvetna om att avsaknad av 
responsiv design kan innebära problem men meddelar att den kommande 
webbplatsen kommer att utvecklas enligt en responsiv design. Det är därför 
motiverat att en del av denna studie skulle kunna handla om hur innehåll i 
synnerhet kan lyftas fram på mobiltelefon för att optimera användningen. Detta 
rör dock en mer teknisk aspekt av webbplatsen, som till största del har 
uteslutits i denna studie.  

De webbdirektiv och riktlinjer som berör webbplatsutveckling för verksam-
heter inom offentlig sektor har inte granskats i detalj i föreliggande studie. 
Dessa officiella vägledningar för webbplatsutveckling syftar till att skapa en 
webbplats som är tillgänglig för alla (PTS, n.d.a; PTS, n.d.b). Med anledning 
av att Marknad Varberg ingår i offentlig sektor hade en undersökning rörande 
dessa webbdirektiv och riktlinjer kunnat platsa i studien, men uteblir för att 
kunna studera mer på djupet hur navigation och motivation till företagande kan 
förbättras på webbplatsen. Det är dock viktigt att Marknad Varberg är 
medvetna om dessa riktlinjer vid en framtida utvecklingsprocess. 
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1.5.  Disposition 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning, centrala begrepp, teori, samman-
fattning och studiens analytiska ramverk, som ger upphov till en övergripande 
bild av studiens undersökningsområden informationsarkitektur (eng. 
Information Architecture, IA) med särskilt fokus på navigation, samt användar-
upplevelse (eng. User Experience, UX) med särskilt fokus på webbdesign 
ämnad att övertyga och påverka användare i positiv riktning.  

I kapitel 3 introduceras och motiveras studiedesignen samt de metoder som 
tillämpas i undersökningen. Dessa enligt följande: användbarhetstest 
kombinerat med Tänka-högt-metoden (eng. The think-aloud technique) och 
Card Sorting-metoden (kortsortering). Kapitlet ifråga beskriver även hur 
insamlad data bearbetas och analyseras, samt forskningsetiska överväganden.  

I kapitel 4 presenteras uppkomna resultat från undersökningarna.  

Kapitel 5 presenterar analys och utvecklingsförslag. De konkreta utvecklings-
förslagen i form av prototyper som arbetet resulterade i, kom enligt avtal att 
överlämnas till Marknad Varberg inför deras omdesign.  

I kapitel 6 förs slutligen en avslutande diskussion kring resultaten av 
utvärderingen och slutsatser dras. Vidare sker en kritisk reflektion kring 
studiens begränsningar med avseende på tid, rekrytering och urval. I samband 
med detta förs även en kritisk diskussion kring metoderna i termer av validitet 
och reliabilitet. I anslutning till detta finns förslag på fortsatt utvecklingsarbete. 
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2. Tidigare forskning och analytiskt ramverk 

I följande kapitel redovisas forskning och begrepp som är relevanta för 
undersökningen av Marknad Varbergs webbplats. Forskning och begrepp är 
valda utifrån studiens problem och syfte; att undersöka hur navigations-
strukturen samt upplevelsen av Marknad Varbergs webbplats kan förbättras för 
att användaren ska hitta vad denne söker och motiveras till företagande. Mer 
specifikt har detta kommit att inkludera forskning om navigationssystem och 
tillhörande innehåll såsom etiketter, taxonomi och design, vilka är av betydelse 
för att användaren ska hitta vad denne söker. Det redogörs även för vad en 
designer bör tänka på, samt inkludera på webbplatsen, för att designa för en 
motiverande upplevelse med fokus på att etablera företag på en viss plats. Det 
övergripande området i föreliggande arbete, som tidigare forskning inleds med, 
är att designa för en god användarupplevelse.  

Den teori som redovisas i detta kapitel baseras på vetenskapliga och övriga 
beaktansvärda källor. Vid sökandet av litteratur definierades till en början breda 
nyckelord som bedömdes kunna vara av relevans för studien, nyckelord som 
senare kom att bli mer specifika. Följande är ett par exempel på nyckelord som 
har använts och genererat relevant forskning: information architecture, 
navigability, persuasive web design, business location factors, persuasion, 
emotion, trust, credibility guidelines, user experience, persuasion techniques, 
information foraging theory. Till största del har söktjänsterna Summon, via 
Högskolan i Borås, samt Google Scholar använts. Bakom de flesta av de 
artiklar som kom till användning vilar ett mer omfattande och specifikt 
sökarbete. Nyckelord kombinerades på olika vis och tillämpades i sökningar i 
ämnesspecifika databaser, med inriktning på informationsteknologi och 
datavetenskap, såsom ACM Digital Library. Vid vissa tillfällen har sökningarna 
filtrerats utifrån årsintervall i avsikt att få fram den senare tidens studier. 
Därutöver har intressanta referenser sökts upp, det har exempelvis skett utifrån 
vetenskapliga artiklars referenslistor. Vi har även granskat verk som har citerat 
vissa artiklar, samt undersökt de artiklar som antyddes vara relevanta enligt 
databaserna.  

I nästkommande avsnitt studeras användarupplevelse med avseende på vad det 
är och hur studiens problemområden, navigationssystem samt design för 
övertygelse faller tillbaka på detta. 

2.1.  Användarupplevelse som övergripande mål 
för webbdesign 

En bra användarupplevelse handlar om att tillmötesgå användarens behov, samt 
att de känslor och upplevelser som uppkommer i samband med att användaren 
interagerar med en webbplats är positiva. Det går dock inte att designa en 
känsla eller användarupplevelse – fokus måste ligga på att designa 
förutsättningar för att skapa dessa (Norman och Nielsen, n.d.; Sharp, Rogers & 
Preece, 2015, s. 12).  
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I ökande omfattning har företag fått upp ögonen för vikten av att designa för en 
god användarupplevelse. Upplevelse och intryck av exempelvis företagens 
webbplatser särskiljer konkurrenterna från varandra (Garrett, 2010, s. 12). 
Lindgaard, Fernandes, Dudek och Brown (2006, s. 123 & 125) påvisar även att 
det första intrycket ofta avgör om användaren tycker om en webbplats. Är den 
direkta upplevelsen negativ är det ofta svårt för användaren att ändra åsikt 
oavsett om innehållet på en webbplats är användbart för personen ifråga. Det är 
därför en god anledning för designers att arbeta för ett positivt första intryck. 
Det kan även vara avgörande för återkommande besök på webbplatsen 
(Garrett, 2010, s. 12; Lindgaard et al., 2006, s. 115-116 & 125).   

God användbarhet är en förutsättning för en bra användarupplevelse och 
övertygande design (eng. persuasive design). Vilket exempelvis kan innefatta 
att: webbplatsen är enkel att använda, funktionerna fungerar effektivt, samt att 
navigationssystem är väl utformade för att användare ska kunna hitta vad de 
söker (Hasle, 2011, s. 571; Seckler, Heinz, Forde, Tuch & Opwis, 2015, s. 49). 
I avsnitt 2.2. diskuteras därför hur navigationssystem kan utformas för att 
användare med enkelhet ska kunna hitta vad de söker. Ska webbplatsen leda till 
engagemang och handling krävs dock mer än endast en bra användarupplevelse 
i termer av god användbarhet (Shaffer, 2008, s. 5-6). Avsnitt 2.3. syftar därför 
till att skapa insikt om hur en motiverande design, som påverkar användarens 
beteende i en viss riktning, kan skapas genom tillämpning av tekniker som 
syftar till att: väcka tillit, känsla och övertygelse hos användaren. 

2.2.  Informationsarkitektur (IA) och 
navigationssystem 

I detta avsnitt redovisas forskning och begrepp vilka har valts ut utifrån en 
aspekt av den föreliggande studiens problem och syfte; att undersöka hur 
navigation kan förbättras för att användare ska hitta vad de söker. Likt ovan 
nämnt har detta avsnitt därför kommit att inkludera forskning om navigations-
system samt dess tillhörande innehåll, såsom etiketter, taxonomi och design.  

Enligt Resmini och Rosati (2012, s. 33) syftar informationsarkitektur till att 
reda ut problem som kan uppstå när användare får tillgång till och använder sig 
av de stora informationsmängder som finns på webben idag. Rosenfeld et al. 
(2015, s. 1) tar definitionen av informationsarkitektur längre, och hävdar att det 
handlar om att göra information lätt att hitta och begriplig. I relation till 
informationsarkitektur diskuteras därför vanligtvis koncept som navigations-
design, taxonomier, etikettering och sökfunktionalitet (jmf. t.ex. Hill, 2000, 
refererad i Resmini & Rosati, 2012, s. 41 & 33).  

Informationsarkitektur handlar alltså om att skapa struktur och ordning. Om 
användaren inte förstår eller upplever problem i interaktionen med webbplatsen 
kan det bidra till en känsla av dumhet och misslyckande (Garrett, 
2010, s. 10-11). Det kan följaktligen resultera i en dålig användarupplevelse, 
och att användaren med stor sannolikhet lämnar webbplatsen. På motsvarande 
sätt kan en god informationsarkitektur komma till fördel, i det att den förenklar 
interaktionen med webbplatsen genom att minimera belastningen på använda-
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rens korttidsminne. På så vis kan detta bidra till att användaren får ut något av 
sin upplevelse (Chen, Gu & Xu, 2014, s. 2735). Även Carter (1999, refererad i 
Resmini & Rosati, 2012, s. 39) intresserar sig för informationsarkitekturens 
betydelse, och menar att en god informationsarkitektur bland annat motverkar 
problem såsom förekomst av dubbel information.  

I studien av Ruzza, Tozzo, Mantovani, D’Este och Ravarotto (2017, s. 167), 
som handlar om hur en större verksamhets webbplats kan struktureras, 
framhävs några av de olika problem en webbplats kan möta. Ett sådant 
problem kan vara att startsidan med tiden blir rörig och tappar överskådlighet. 
Detta går även i linje med de åsikter som har uttryckts till Marknad Varberg 
från användare av deras webbplats. Anledningen till det sistnämnda kan bero 
på det Eschenfleder (2003, refererad i Ruzza et al., 2017, s. 167) nämner, att en 
stor verksamhet ofta har flera målgrupper att ta hänsyn till samt att de som 
arbetar i verksamheten vill framhäva och värna om just det som de har fokus 
på. Med dessa kompromisser är det lätt att startsidan tappar konsekvens och 
struktur, genom att sidan allt eftersom tiden går fylls med allt fler länkar som 
omdirigerar användaren till olika sidor (Nielsen & Loranger, 2006 refererad i 
Ruzza et al., 2017, s. 167). I praktiken är det vanligt enligt Farkas och Farkas 
(2000, refererad i Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 457) att startsidan är 
den första sidan användaren besöker på webbplatsen, vilket antas öka dess 
betydelse. Startsidor har dock påvisats spela en allt mindre roll idag. De är 
dock fortfarande viktiga i att de ska vägleda användaren till sitt nästa klick, där 
användaren ska få åtkomst till den information hon eller han är i behov av eller 
som behövs för att konvertera personen mot ett mål (Ironpaper, 2015).  

Marknad Varberg har uttryckt problem med att användare inte hittar den 
information de söker på webbplatsen. Det är ett problem som har aktualiserats 
till följd av att webbplatsen är rörig och svårnavigerad i navigationsstrukturen. 
I nästkommande avsnitt tas därmed forskning och begrepp upp om 
navigationssystem, som är av relevans för problemet.  

2.2.1.	Navigering	och	navigationssystem	
För att användarna ska nå webbplatsens viktigaste delar måste detta ske via ett 
organiserat och strukturerat navigationssystem som ska vara lätt att förstå och 
använda (Van Duyne, Landay & Hong, 2006, s. 683). Navigationssystem är 
beroende av organisationssystem, vilket organiserar och grupperar innehåll på 
en webbplats. Organisationssystem utgörs av kategoriserade sidor som kan 
vara grupperade utefter olika scheman och kriterier, exempelvis efter ämne 
eller uppgift (Rosenfeld et al., 2015, s. 83, 90-91, 104 & 109-110). Webb-
sidorna kan ordnas så att de skapar relationer mellan varandra i form av 
hierarkier, där webbsidor har rollen av parent och/eller child (Chen et al., 2014, 
s. 2737; Garrett, 2010, s. 93). Hierarkier på en större webbplats kan dock 
försvåra för användaren att hitta den mest detaljerade och eventuellt mest 
relevanta informationen om denna är placerad djupt i hierarkin (jmf. Ruzza et 
al., 2017, s. 167; Larson & Czerwinski, 1998, refererad i Wojdynski & 
Kalyanaraman, 2016, s. 457). Men samtidigt menar Garrett (2010, s. 91) att 
antalet steg till målet egentligen inte är av betydelse om vägen dit är tydlig för 
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användaren. Sju tydliga steg till målet är bättre än tre otydliga steg, 
huvudsaken är att det är logiskt för användaren.  

Det är även viktigt att webbplatsen återkopplar till användaren gällande var 
denne befinner sig på webbplatsen, och hur den aktuella positionen relaterar till 
de uppgifter som användaren vill utföra (Nielsen, 2003). Användning av 
menytypen megameny (eng. mega menu) kan vara betydelsefullt gällande att 
förbättra webbplatsens navigerbarhet (eng. navigability) (Nielsen & Li, 2017). 
I detta avseende innebär begreppet navigerbarhet graden av enkelhet att 
navigera på en webbplats (Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 461). Detta då 
megamenyer både kan avslöja sidor som ligger långt ner i webbplatshierarkin 
men även presentera ett stort antal navigationsingångar på ett överskådligt vis, 
vilka kan hjälpa användare att hitta mer information och underlätta för dess 
korttidsminne (Nielsen och Li, 2017). Figur 2.1. nedan visar att Marknad 
Varberg, vid tiden för studien, tillhandahåller just en megameny på 
webbplatsen.  

!  

Figur 2.1. Megameny på Marknad Varbergs webbplats vid tidpunkten för studiens  
genomförande (www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad:  2017-04-06). 

Förutom att olika navigationssystem kan vara ett hjälpmedel för att förmedla 
en webbplats innehåll i dess övergripande helhet, vill Wojdynski och 
Kalyanaraman (2016, s. 457) föra fram att navigationssystem även påvisar 
hierarkiska förhållanden mellan olika webbsidor samt deras innehåll. Vidare 
menar författarna att struktur även kan representeras genom tillämpning av 
webbplatskartor (eng. sitemaps). I fallet med hierarkiska webbplatser anses 
webbplatskartor förbättra navigerbarhet avsevärt genom dess konkretisering av 
hur webbplatsinnehåll är organiserat. Värdet av webbplatskartor betonas även 
av Beasley och Waugh (1995, refererad i Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, 
s. 457), som menar att en webbplatskarta reducerar risken för desorientering.   

Förutom att det bör råda klarhet kring en webbplats underliggande struktur är 
logiken bakom strukturen en annan viktig aspekt av navigerbarhet och hur lätt 
en webbplats är att använda (Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 457). I detta 
avseende är det viktigt att en webbplats struktur överensstämmer med 
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användarnas uppfattningar om hur innehåll ska organiseras på webbplatser som 
tillhör en specifik genre (Bellman & Rossiter, 2004; Roth, Schmutz, Pauwels, 
Bargas-Avila & Opwis, 2010, refererad i Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, 
s. 457). Överensstämmer strukturen med användarens förväntningar menar 
Wojdynski och Kalyanaraman (2016, s. 457) att användarens förmåga att hitta 
önskat innehåll påverkas i rätt riktning, likväl utsträckningen som denne väljer 
att engagera sig i webbplatsinnehållet. 

2.2.2.	Etikettering	
Teorin om informationsdoft (eng. information scent) handlar enligt Nielsen 
(2003) om att användare navigerar mot ett definierat mål på en webbplats, men 
bara så länge informationsdoften blir mer intensiv i sin indikation på om 
användaren närmar sig målet. I praktiken handlar detta om att skapa 
beskrivande länkar och kategorier. Detta görs för att framkalla rätt 
associationer hos användaren, utan att ta upp för mycket av dennes 
korttidsminne eller webbplatsens fysiska utrymme (jmf. Nielsen, 2003; 
Rosenfeld et al., 2015, s. 133-134).   

Att vara vägledande och tydliga i dess formulering är två viktiga egenskaper 
för länkar. Detta eftersom att de är avgörande för användarens möjlighet att 
förstå och utföra sin uppgift på webbplatsen (Khan & Locatis, 1998; Campbell 
& Maglio, 1999; Wei, Evans, Elliot, Barrick, Maust & Spyridakis, 2005, 
refererad i Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 456). I detta avseende är det 
viktigt att länkar ger ledtrådar om, och svarar mot, det innehåll som hämtas när 
användaren klickar på länken (Khan & Locatis, 1998, refererad i Wojdynski & 
Kalyanaraman, 2016, s. 456). Etiketterna får inte innehålla egenpåhittade ord 
eftersom de förmodligen inte motsvarar vad användaren söker efter, eller 
matchar det enkla språk som ökar chansen för en god synlighet för webbplatsen 
i sökmotorerna (Nielsen, 2003). Användning av vaga etiketter bör också 
undvikas för att användarna ska få en god uppfattning om webbplatsen 
(Campbell & Maglio, 1999; Wei et al., 2005, refererad i Wojdynski & 
Kalyanaraman, 2016, s. 456). Rosenfeld et al. (2015, s. 148) rekommenderar 
därför rent generellt en tillämpning av standardiserade navigationsetiketter, och 
menar att dessa hjälper användare att kunna förutsäga vad för typ av innehåll 
som de kommer att möta. För att skapa en intressant kontrast från 
konkurrenterna kan en verksamhet dock välja att stå ut från mängden genom att 
använda särskilda ord eller en viss ton på sin webbplats (Rosenfeld et al., 2015, 
s. 64). Här är det dock viktigt att inte avvika i alltför hög grad från 
konventionerna.   

Förutom att Marknad Varberg har uttryckt problem med att användare inte 
hittar den information de söker på webbplatsen så har ytterligare ett problem 
uttryckts i att webbplatsen inte inspirerar människor i tillräckligt hög grad till 
att etablera företag i Varberg. I nästkommande avsnitt tas därmed forskning och 
begrepp upp gällande design för övertygelse. 
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2.3.  Övertygande design 

I detta avsnitt redovisas forskning och begrepp som har valts ut utifrån en 
aspekt av den föreliggande studiens problem och syfte; att undersöka hur en 
webbplats kan designas för att motivera människor till företagande. Sektionen 
har därför kommit att inkludera forskning om vad en designer bör tänka på 
samt inkludera på webbplatsen för att designa för en övertygande och 
motiverande upplevelse. I den aktuella studien sker detta med fokus på att 
motivera användare till företagsetablering på en viss plats.  

Det är relevant att undersöka hur en övertygande design kan skapas med syfte 
att användaren ska känna inspiration och motivation till att etablera företag i 
Varberg kommun. I dessa situationer är det viktigt att förstå och dra fördel av 
användarens känslor som kan uppstå genom ett webbplatsbesök (Fogg, 2002a, 
s. 89; Schaffer, 2008, s. 12). Dessa känslor kan ha förmågan att få användaren 
att fatta beslut (Fogg, 2002a). Övertygelse i professionella webbutvecklings-
sammanhang handlar om att försöka ändra eller påverka användarens attityd 
och beteende mot en önskad positiv effekt, utan att göra det med tvång eller 
oärlighet (Fogg, 2003, s.15 refererad i Hasle, 2011, s. 569). Hasle (2011, s. 
571) förklarar att övertygande design ska tas i beaktande redan vid start av ett 
projekt, och inte något som adderas i efterhand.  

God användbarhet är en förutsättning för övertygande design. Detta kan 
exempelvis handla om att webbplatsen är enkel att använda, funktionerna 
fungerar effektivt, samt att användaren hittar vad denne söker (Hasle, 2011, 
s. 571; Seckler et al., 2015, s. 49). Det krävs dock mer än endast god använd-
barhet för att webbplatsen ska leda till engagemang och handling (Shaffer, 
2008, s. 5-6). Human Factors International (HFI) har utvecklat metodologin 
PET™, som står för persuasion (övertygelse), emotion (känsla) och trust 
(trovärdighet). Denna metodologi baseras på vetenskapliga tekniker som 
tillämpas för att skapa webbplatser som påverkar användarens onlinebeteende. 
Detta görs genom att övertyga, väcka känslor och skapa trovärdighet (Schaffer, 
2008, s. 4-5). Trovärdighet är av stor vikt, menar Smith (2013, s. 178), för att 
motivera eller inspirera användaren till att utföra en viss handling.   

Ibrahim, Shiratuddin och Wong (2013, s. 178) betonar vikten av att kombinera 
känsla med trovärdighet för att skapa en övertygande design. För att skapa en 
känsla av förtroende är det även viktigt att vara införstådd med att besökare 
ofta gör val baserat på känslor snarare än logik (Schaffer, 2008, s. 10). Den 
övertygande designen kan motivera användaren till att även få upp ögonen för 
kunskaper som denne på förhand inte tänkt leta efter, eller trott sig ha 
användning för (Hasle, 2011, s. 571). Övertygande design kan av nämnda 
anledningar ge affärsmässiga fördelar för verksamheten som står bakom 
webbplatsen (Shaffer, 2008, s. 11). För Marknad Varbergs webbplats är det 
motiverat att arbeta med en övertygande design för att engagera användare till 
att ta hjälp av Marknad Varbergs tjänster, samt väcka inspiration och intresse 
för företagande.  

!12



Marknad Varberg har uttryckt problem med att webbplatsen inte upplevs 
inspirera i tillräcklig grad till företagande. I nästkommande avsnitt tas därmed 
forskning och begrepp upp om design för en motiverande upplevelse. 

2.3.1.	Att	skapa	en	motiverande	användarupplevelse	
Likt fallet med webbplatser som riktar sig mot turism, är ett mål med Marknad 
Varbergs webbplats att marknadsföra Varberg som destination. I detta fall 
handlar det dock inte om att marknadsföra Varberg som ett resmål, utan som en 
attraktiv stad att etablera företag inom. Andra stora uppgifter med 
resewebbplatser är att stärka en positiv bild av verksamheten som står bakom 
webbplatsen, samt underlätta kommunikationen med användarna (Kim, 2008, 
refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 175). Dessa uppgifter motsvarar även under-
liggande intentioner som finns med Marknad Varbergs webbplats, varför vi ser 
att forskning om sådana webbplatser även är av intresse för denna studie.  

I en studie om övertygelsetekniker i gränssnittsdesign tar Ibrahim et al. (2013) 
upp ett par välkända vetenskapliga tekniker, ursprungligen uppkomna från 
psykologin, som designers kan dra fördel av för att påverka användares 
beteende på en webbplats. Detta kan handla om att få dem att överväga att ta 
ett särskilt beslut (Fogg, 2009, refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 175). I 
Marknad Varbergs fall kan det exempelvis handla om att boka in rådgivning 
inför företagsetablering i Varberg. Även Fogg (2002b) har skapat en 
uppsättning vetenskapliga designmarkörer för etablering av trovärdighet på 
webben, vilka kan tas i beaktande vid skapandet av en övertygande design.   

Det är viktigt att webbdesignen ska se tilltalande och professionell ut, samt 
vara lämplig i förhållande till webbplatsens syfte (Fogg, 2002b). I förhållande 
till detta måste ansträngningar göras gällande bland annat layout, val av bilder, 
typografiska element, och frågor om konsistens. I detta avseende är principen 
om gillande (eng. liking) relevant för att skapa övertygelse. För att skapa 
gillande hos användare menar Ibrahim et al. (2013, s. 176) att webbplatser som 
marknadsför destinationer bör tillämpa relevanta, väldesignade visuella medel 
som användare kan interagera med. Detta kan exempelvis handla om att en bild 
kan klickas på, anpassas i storlek eller manipuleras. Det kan med andra ord 
vara en god idé att använda sig av interaktiva element i ett gränssnitt för att öka 
en webbplats kraft att övertyga (Ibrahim et al., 2013, s. 176). Vidare menar 
Ibrahim et al. (2013, s. 176-177) i detta avseende att designers kan använda sig 
av textmässiga budskap eller bildmaterial som utstrålar glädje. Även Kim och 
Fesenmaier (2008, s. 10) betraktar visuellt tilltalande stimuli som viktigt i 
avsikt att få användaren till att stanna på webbplatsen under en längre stund.   

Fogg (2002b) rekommenderar även att specifik expertis inom verksamhet, 
tjänsteutbud eller webbplatsinnehåll ska lyftas fram. Likaså eventuella 
sammankopplingar med andra respekterade verksamheter. Motsvarande är det 
viktigt att inte låta webbplatsen associeras med opålitliga webbplatser genom 
att länka till dem, då detta drabbar den egna webbplatsens trovärdighet. En 
annan aspekt som kan lyftas fram på Marknad Varbergs webbplats skulle vara 
att visa på “de goda exemplen”, det vill säga ett antal företagare som har 
lyckats särskilt bra med sin etablering i Varberg. En sådan designmarkör svarar 
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mot övertygelseprincipen socialt bevis (eng. social proof), som enligt Cialdini 
(2007, refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 176) inbegriper att människan 
tenderar till att göra som andra människor gör eller har gjort. Det kan även vara 
på sin plats att arbeta med övertygelseprincipen auktoritet (eng. authority), som 
handlar om att människan lyssnar till och kan låta sig övertygas av mäktiga 
personer (jmf. t.ex. Cialdini, 2007, & Armstrong, 2010, refererad i Ibrahim et 
al., 2013, s. 177). I fallet med att etablera övertygelse genom resewebbplatser, 
kan detta handla om att lägga fram evidens för att andra människor har besökt 
och upplevt intressanta platser. Gällande Marknad Varbergs webbplats skulle 
det snarare handla om att använda inflytelserika lokala företag som goda 
exempel till varför Varberg är en bra plats att etablera företag inom. Likt 
Ibrahim et al. (2013, s. 177) exempel om en välkänd mästerkocks närvaro i en 
köksmiljö, kan en företagsledares uttalande locka användarnas uppmärksamhet 
mer effektivt jämfört med endast en bild på en okänd person. Enligt Fogg 
(2002b) är det även en god idé att påvisa att det är ärliga och tillförlitliga 
människor som står bakom webbplatsen och som arbetar inom verksamheten. I 
detta avseende föreslår författaren ifråga att designers använder sig av bilden 
och textens kraft för att kommunicera det mänskliga, exempelvis genom 
lättsamma biografier om de anställda. En brist på socialt bevis och auktoritet 
ger enligt Ibrahim et al. (2013, s. 179) upphov till en mindre trovärdig design. 
Detta gör principerna ifråga särskilt viktiga att arbeta med för att etablera 
trovärdighet och övertygelse på en webbplats.  

Ytterligare en övertygelsefaktor handlar om att anspela på ömsesidighet (eng. 
reciprocation). Genom att anspela på ömsesidighet menar Ibrahim et al. (2013, 
s. 176) att webbplatsen erbjuder användaren något, eller gör denne en tjänst 
utan att förvänta sig något i gengäld. Till sin natur kommer dock användaren i 
förhållande till detta att känna sig skyldig att gengälda verksamheten på något 
vis.   

För att motivera människor till att ta del av något kan designers arbeta med 
övertygelseprincipen om begränsad tillgång (eng. scarcity), som enligt Ibrahim 
et al. (2013, s. 177) bidrar till att utlösa användares: intresse, uppmärksamhet 
eller känslor.   

Det ska inte minst vara enkelt att kontakta verksamheten, därför är det viktigt 
att tillhandahålla användaren med tydlig kontaktinformation (Fogg, 2002b). 
Detta inkluderar fysisk adress, telefonnummer och e-postadress. För att skapa 
förtroende på en webbplats är implementering av Frequently Asked Questions 
(FAQ) signifikant, då en verksamhet som dokumenterar sådana väsentliga 
uppgifter upplevs som engagerad och förberedd (Schaffer, 2008, s. 10).  

Det som redovisats ovan handlar om påverkan i positiv riktning i mer generell 
bemärkelse. För Marknad Varbergs syfte finns dock en mer specifik vinkel, 
som handlar om att påverka till etablering och företagande på en specifik 
geografisk plats (Varberg). I nästa sektion går vi därför djupare in på forskning 
som handlar om strategiska faktorer för geografisk etablering av företag. 
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2.3.2.	Strategiska	faktorer	för	geogra@isk	etablering	av	företag	
Marknad Varberg vill motivera företagare till att etablera sin verksamhet i 
Varberg kommun. Det är därför av intresse att undersöka faktorer som kan vara 
avgörande för geografisk etablering. Badal (2012) lyfter fram strategiska 
faktorer när ett företag överväger att bryta ny mark. Detta sker ofta i avsikt att 
verksamheten ska vara aktiv där konsumenterna befinner sig. Företag avser 
vanligtvis även att konkurrera och utgöra en del av ett starkt lokalt 
affärsnätverk, detta genom att knyta affärskontakter med andra företag och 
likasinnade i närområdet (Badal, 2012, s. 56-57). Kimelberg och Williams 
(2013) gör en jämförelse mellan ytterligare faktorer som visat sig påverka valet 
av etablering i en viss stad. Studien skapar en uppfattning om vilka av dessa 
som är mest betydelsefulla. Totalt var det 231 respondenter som svarade på en 
enkätundersökning. De fick rangordna ett flertal faktorer i en likertskala från 1 
till 4 (1 = oviktig; 2 = något oviktig; 3 = viktig; och 4 = väldigt viktig) 
(Kimelberg & Williams, 2013, s. 97-98). De fyra faktorer som fått högst poäng 
i det genomsnittliga resultatet ser ut som följande (Kimelberg & Williams, 
2013, s. 100):  

• Parkeringsmöjligheter för de anställda (3.52) 

• Hyreskostnader för fastigheter (3.48) 

• Tillgång till lämplig arbetskraft (3.37) 

• Rimlig tid för godkännanden och överklaganden i tillståndsprocessen 
(3.33)  

Studien indikerade på att flertalet faktorer som varit oprioriterade i tidigare 
vetenskapliga studier har stor påverkan för geografisk etablering. En av dessa 
faktorer, som är av största betydelse, är parkeringsmöjligheterna för de 
anställda. Andra av dessa tidigare ouppmärksammade faktorer som höjs i 
undersökningen är relaterade till tillståndsprocessen. Exempel på detta är att 
det ska vara en rimlig tid för godkännanden och överklaganden (Kimelberg & 
Williams, 2013, s. 100 & 107). Samtidigt är de traditionella kostnadsfaktorerna 
viktiga, såsom hyreskostnader i närområdet (Kimelberg & Williams, 2013, s. 
100 & 106). Detta följs av faktorn hur tillgången ser ut för lämplig arbetskraft. 
Samtidigt påvisas att faktorer som anses påverka livskvalitén är något oviktiga 
i sammanhanget, exempelvis bra skolor (2.74), hushållskostnader (2.80) samt 
tillgång till butiker och restauranger (2.89) (Kimelberg & Williams, 2013, 
s. 107). Livskvalitétsfaktorer har dock i tidigare studier (Gottlieb, 1994; 
Johnson & Rasker, 1995; Kilvits, 2012; Love & Crompton, 1999, refererad i 
Vlachou & Lakovidou, 2015, s. 6) påvisats vara av betydande roll för 
etablering av en verksamhet på en viss plats. Detta är en av flera skillnader 
mellan faktorerna som kan ses i jämförelse mellan studien av Kimelberg och 
Williams (2013) och litteraturöversikten av Vlachou & Lakovidou (2015). 
Dessa skillnader skulle bland annat kunna bero på vilka verksamhetsområden 
det handlar om. Antagandet görs med avseende på Kimelberg och Willams 
(2013, s. 109-110) konstaterande; att trots att det finns generella mönster i vilka 
faktorer som är mest relevanta för geografisk etablering så påvisas skillnader 
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mellan olika typer av verksamheter. Dessa skillnader kan ses mellan exempel-
vis industrier, kontor och detaljhandel. I dessa verksamheter är det även viktigt 
att beakta att det kan finnas individuella skillnader (Kimelberg & Williams, 
2013, s. 109-110). Avvikelserna kan även bero på omfattningen av verksam-
heten (Mooore et al, 1991; Kupke & Pearce, 2000; Liang et al, 2001; Sullivan 
et al, 1998, refererad i Vlachou & Lakovidou, 2015, s. 7-8).  

2.4.  Sammanfattning och analytiskt ramverk 

Mot bakgrund av studiens frågeställningar, samt teori av relevans för före-
liggande arbete, har ett analytiskt ramverk skapats för analys av infor-
mationsarkitektur och en webbplats övertygelseförmåga. För mer information 
om hur användningen av det analytiska ramverket har använts, se avsnitt 3.5. 
Bearbetning och analys av data.  

Följande tre faktorer är avgörande för en god navigerbarhet, varför navigation 
bör: ha en logik bakom strukturen (Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 457), 
återkoppla till användaren om var denne befinner sig (Nielsen, 2003) och 
representera webbplatsstrukturen (Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 457).   

Etiketter är avgörande när användare navigerar mot ett definierat mål på en 
webbplats. Följande är tre faktorer som kännetecknar bra etikettering, varför en 
god etikettering bör: hjälpa användaren att förutsäga vad för typ av innehåll 
denne kommer att finna (Khan & Locatis, 1998, refererad i Wojdynski & 
Kalyanaraman, 2016, s. 456), minimera kognitiv belastning hos användaren, 
och bidra till att gynna användarens förståelse (jmf. Nielsen, 2003; Rosenfeld 
et al., 2015, s. 133-134) så att denne kan utföra sin uppgift på webbplatsen. Ett 
bra navigationssystem ska även organiseras så att det hjälper användaren att 
förstå hur denne ska navigera för hitta informationen denne söker (Van Duyne 
et al., 2006, s. 683).  

För att öka en webbplats trovärdighet bör en webbplats enligt Fogg (2002b): 
påvisa att det är ärliga och tillförlitliga människor som arbetar inom 
verksamheten och står bakom webbplatsen, tillhandahålla användaren med 
tydlig kontaktinformation, få verksamheten att upplevas som engagerad och 
förberedd, samt ge intryck av professionalitet.   

För att öka en webbplats förmåga att inspirera till företagande på en viss plats 
bör upphovsmännen bakom webbplatsen: arbeta med övertygelseprinciperna 
ömsesidighet (Ibrahim et al., 2013, s. 176), socialt bevis (Cialdini, 2007, 
refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 176), auktoritet (jmf. t.ex. Cialdini, 2007, & 
Armstrong, 2010, refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 177), begränsad tillgång 
(Ibrahim et al., 2013, s. 177), gillande (Ibrahim et al., 2013, s. 176), främja 
möjligheter att skapa affärsnätverk (Badal, 2012, s. 56-57), och ta upp det som 
är intressant för företagaren såsom hyreskostnader för fastigheter (Kimelberg 
& Williams, 2013, s. 100 & 106).  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3. Metod och material 

Syftet med studien är att undersöka hur navigationsstrukturen samt upplevelsen 
av Marknad Varbergs webbplats kan förbättras för att användaren ska hitta vad 
denne söker och känna sig motiverad till företagande. I detta avseende väljer vi 
att arbeta enligt ett användarcentrerat förhållningssätt. Det innebär att inte bara 
användarens behov sätts i centrum, utan också att användaren ses som central 
för att förstå vilka dessa behov är. Det i sin tur betyder att de metoder som 
tillämpas inkluderar användare på olika sätt. Arbetets två frågeställningar leder 
oss till att välja två kompletterande kvalitativa och användarcentrerade 
metoder.  

Frågeställning 1: “Hur upplever användarna navigationen på webbplatsen idag, 
och hur kan den förbättras?”, undersöks och besvaras huvudsakligen med hjälp 
av Card Sorting-metoden samt användbarhetstest kombinerat med Tänka-högt-
metoden. Card Sorting är en metod att tillgå för att ta reda på hur en naviga-
tionsstruktur kan utformas för att användaren ska hitta vad denne söker. 
Användbarhetstesten syftar i sin tur till att skapa en uppfattning om huruvida 
studiedeltagare upplever en webbplats som användbar eller ej, i förhållande till 
vad webbplatsen är utformad till att göra. Genom att kombinera använd-
barhetstest med Tänka-högt-metoden kan användarnas förväntningar belysas. 
Därutöver kan indikation ges gällande var problem uppstår samt idéer väckas 
om deras lösning.   

Frågeställning 2: “Hur upplever användarna den nuvarande webbplatsens 
förmåga att inspirera till företagande, och hur kan det förbättras?”, undersöks 
och besvaras på motsvarande sätt av endast användbarhetstest kombinerat med 
Tänka-högt-metoden.   

Resultat- och genomförandemässigt spelade ordningen på metoderna ingen roll 
teoretiskt sett. Det finns inte heller någon hierarkisk relation mellan metoderna 
på så vis att en av metoderna bygger på den andra. Metoderna utfördes däremot 
sekventiellt, där användbarhetstesterna utfördes först. Detta för att studie-
deltagaren skulle bekanta sig med webbplatsen innan denne skulle konstruera 
en navigationsstruktur utefter sitt eget tycke.    

De ovan nämnda metoderna, urval och studiedeltagare, genomförande samt 
bearbetning och analys av data beskrivs i följande kapitel. Metodavsnittet 
avslutas med en reflektion kring de forskningsetiska överväganden som har 
genomförts i studien.  

3.1.  Användbarhetstest med Tänka-högt-metoden 

När en webbplats ska utvärderas och utvecklas kan det vara lämpligt att utföra 
användbarhetstest (jmf. Sharp et al., 2015; Usability.gov, n.d.), vilket handlar 
om att testa webbplatsen med studiedeltagare som på något vis är represen-
tativa för webbplatsens användare. Användbarhetstest är särskilt bra för att 
undvika dispyter mellan oeniga designers gällande vad användare kan tänkas 
tycka om och inte, men även för att faktiskt få reda på vad användare själva 
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säger och gör när de interagerar med en webbplats (Van Duyne et al., 2006, s. 
825). Syftet med denna undersökning i föreliggande arbete är därför att få en 
uppfattning om huruvida studiedeltagare upplever webbplatsen som användbar 
i förhållande till vad webbplatsen är utformad till att göra (Sharp et al., 2015, s. 
475). Vidare förklarar Unger och Chandler (2012, s. 127) att användbarhetstest 
är en metod som kan belysa var problem uppstår samt väcka idéer gällande hur 
de kan lösas. Användbarhet och ett användarcentrerat arbetssätt utgör 
bidragande faktorer till att en användbar webbplats skapas (PTS, n.d.c). 
Användbarhetstest anses därför vara en relevant metod för att utröna proble-
matik som bör åtgärdas inför omdesignen av Marknad Varbergs webbplats för 
näringsliv.  

I ett användbarhetstest tilldelas studiedeltagaren ett antal fördefinerade 
uppgifter på webbplatsen som hon eller han ska lösa (Usability.gov, n.d.). En 
central tanke med metoden är att undersökarna får samlat in data gällande 
studiedeltagarens förmåga att utföra uppgifterna men inte minst även en 
uppfattning om dennes upplevelse av webbplatsen (jmf. Sharp et al., 2015, s. 
475; Usability.gov, n.d.). På så vis kan användbarhetsproblem upptäckas. 
Enligt Sharp et al. (2015, s. 260-261) kan det dock vara svårt för undersökaren 
att endast via observation och antaganden förstå hur studiedeltagaren tänker vid 
utförandet av uppgifterna. Det kan då vara lämpligt att tillämpa Tänka-högt-
metoden som verktyg vid observation. Studiedeltagaren ombeds då att tänka 
högt kring tankegångarna: vad som görs, vad som försöker utföras och hur 
denne tänker kring och upplever interaktionen. I föreliggande studie sker en 
anpassning av användbarhetsmetoden på så vis att den kompletteras med 
Tänka-högt-metoden.  

För att studiedeltagaren inte ska påverkas av sin omgivning när hon eller han 
utför uppgifterna kan det enligt Sharp et al. (2015, s. 475) vara en god idé att 
utföra användbarhetstesterna i en kontrollerad miljö. Datainsamlingen sker 
vanligtvis genom att undersökaren observerar, lyssnar och antecknar medan 
studiedeltagaren försöker att utföra uppgifterna på webbplatsen (Usability.gov, 
n.d.). Detta måste dock inte vara en laboratoriemiljö enligt Usability.gov (n.d.), 
som menar att ett rum med eller utan ljudinspelningsutrustning fungerar minst 
lika bra. I den aktuella studien har användbarhetstest utförts i ett grupprum på 
stadsbiblioteket i Varberg. Ljudinspelning upptogs enligt tillåtelse från studie-
deltagare och anteckningar genomfördes. 

3.1.1.	Utveckling	av	datainsamlingsinstrument	för	
användbarhetstester	
Enligt Van Duyne et al. (2006, s. 825) brukar förberedelserna av ett 
användbarhetstest och tillhörande datainsamlingsinstrument föregås av att 
undersökarna identifierar vad de vill lära sig av studien och därefter utstakar en 
strategi för att nå den informationen. I förhållande till detta har under-
sökningsinstrumentet för användbarhetstestet (se Bilaga B), med avseende på 
dess scenarier och delfrågor, utformats och anpassats utifrån studiens 
frågeställningar. Frågeställningarna har till uppgift att besvara hur navigationen 
på webbplatsen upplevs idag och hur den kan förbättras för att användaren 
enkelt ska kunna hitta vad denne söker. Frågeställningarna syftar även till att få 
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svar på hur webbplatsens förmåga att inspirera upplevs och hur den kan 
förbättras gällande att motivera användaren till företagande. Uppgifterna i 
användbarhetstestet utformades utifrån fyra stycken olika scenarier med ett 
antal delfrågor anknutna till sig. Två scenarier svarade mot den första 
frågeställningen, som är koncentrerad till navigation. De två andra scenarierna 
svarade mot studiens andra frågeställning som är koncentrerad till upplevelse. 
Varje scenario med respektive delfråga syftar alltså att tillföra empiri till 
respektive frågeställning som det svarar mot.  

För att utforma effektiva datainsamlingsinstrument är det viktigt enligt Van 
Duyne et al. (2006, s. 827-828) att sätta upp ett par representativa och 
realistiska uppgifter och scenarion som skulle kunna äga rum på webbplatsen i 
verkligheten. Van Duyne et al. (2006, s. 827) rekommenderar att uppgifterna 
ska variera i svårighetsgrad, vilket har tagits fasta på i denna undersökning. 
Därför kan de två första scenarierna upplevas som tämligen enklare än de två 
senare scenarierna. För de etiska aspekterna konsulterades Sharp et al. (2015) 
och Patel och Davidson (2011). Vid undersökningen var det viktigt att vara 
observant på kritiska händelser, som enligt Van Duyne et al. (2006, s. 826) är 
tillfällen då studiedeltagarna tar ut sin reaktion. Det kan exempelvis vara när de 
blir frustrerade eller förvirrade, men detta kan även infatta om studiedeltagarna 
blir positivt överraskade.  

3.2.  Card Sorting 

Metoden Card Sorting tillämpas för att vara behjälplig i arbetet med att skapa 
en navigationsstruktur som möjliggör för användaren att hitta vad denne söker 
på webbplatsen. Detta görs genom att undersöka vad som är en logisk 
navigationsstruktur ur användarens synvinkel. Card Sorting är ett av de mest 
kraftfulla undersökningsverktygen inom informationsarkitektur (jmf. Hudson, 
n.d., sektion 22.14; Rosenfeld, et al., 2015, s. 343). Metoden innebär att tilldela 
studiedeltagarna en uppsättning fördefinierade kort som representerar 
webbplatsens innehåll. Studiedeltagarna ombeds att sortera och gruppera dessa 
kort baserat på vilket innehåll som de anser hör samman (Unger & Chandler, 
2012, s. 124). I samband med genomförandet av Card Sortingen är det 
fördelaktigt om forskare eller designers ställer uppföljande frågor för att på så 
vis kunna få en bättre förståelse för studiedeltagarnas val och resonemang 
(Rosenfeld et al., 2015, s. 345).  

Med hjälp av Card Sorting-metoden kan mönster utläsas mellan de olika 
studiedeltagarna och skapa en insikt över användares tankesätt kring 
webbplatsens innehåll; hur de ser relationer sinsemellan, grupperar, men även 
hur de väljer att namnge (etikettera) innehåll (Hudson, n.d., sektion 22; 
Rosenfeld et al., 2015. s. 344). Syftet är att genom metoden se vad grupper-
ingarna innehåller och kallas, samt vilka kort som oftast grupperas tillsammans 
(Hudson, n.d., sektion 22.1). Denna information kan användas för att 
bestämma hur innehållet i menyer ska organiseras och presenteras med ett 
tillhörande namn, utifrån användarnas perspektiv (jmf. Hudson, n.d., sektion 
22; Unger & Chandler, 2012, s. 124). 
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Card Sorting-metoden kan genomföras i olika varianter: den kan vara öppen, 
stängd eller en hybrid av de båda. En öppen Card Sorting är att föredra i de 
allra flesta fall enligt Hudson (n.d., sektion 22.7.1). Han nämner dock att det är 
hjälpsamt att ge användarna en uppsättning fördefinierade kategorier, såsom i 
fallet med hybrid Card Sorting. I denna undersökning tillämpas hybrid Card 
Sorting. Det innebär att studiedeltagarna försågs med kort som representerade 
både webbplatsens sidor och ett antal fördefinierade kategorier som anses vara 
relevanta för Marknad Varbergs webbplats. Utöver att använda de för-
definierade kategorierna var studiedeltagarna även fria till att skapa egna 
kategorier.   

Valet föll på denna hybridform av metoden eftersom webbplatsen redan 
erbjuder en befintlig informationsarkitektur. Om det finns kategorier som 
förmodas kommer att behövas är det lämpligt att förse studiedeltagarna med 
dessa kategorier redan från start (Hudson, n.d., sektion 22.7.2). Det antas även 
att den mängd kort som representerar sidorna och innehållet skulle kunna bli 
överväldigande för studiedeltagarna att placera ut, utan att ha några som helst 
ledtrådar om hur innehållet kan kategoriseras. Samtidigt fanns det en vilja att 
hålla det öppet för helt nya förslag från studiedeltagarna för att inte begränsa 
undersökningens resultat till den struktur och etiketter som redan finns. Därför 
bedöms det lämpligt och fördelaktigt att använda en hybrid variant av Card 
Sorting. 

3.2.1.	Utveckling	av	datainsamlingsinstrument	för	Card	Sorting	
Initialt gjordes det en inventering av webbplatsens innehåll tillsammans med 
Marknad Varberg. På så sätt skapades en uppfattning om vilket innehåll som 
ska vara kvar på webbplatsen och vad som ska plockas bort. Baserat på den 
informationen kunde det skapas kort som representerar de sidor som 
webbplatsen ska bestå av och, likt vad Hudson (n.d., sektion 22.1) rekommen-
derar, organisera dessa för att få en bättre överblick. Genom detta utförande 
kunde även logiska kategorier för webbplatsens innehåll urskiljas, och på så 
sätt skapades lämpliga fördefinierade kategorier. Det tåls att nämnas att dessa 
endast var förslag från oss undersökare. Några av dessa kategorier är nya, 
medan några är hämtade direkt från hur webbplatsen såg ut vid tiden för 
utvärdering av webbplatsen.   

Korten designades digitalt för att sedan skrivas ut (se Bilaga C). Vid Card 
Sortingen fick studiedeltagarna även tillgång till post-its i olika färger, samt 
enkla vita kort som liknade de utskrivna kort som studiedeltagarna tilldelats. 
Studiedeltagarna fick välja vilka lappar och färger de ville använda för att 
notera samt ändra i struktur och etiketter med mera.  

Korten med de fördefinierade kategorierna består av en rubrik. Däremot fick de 
kort som representerar webbplatsens sidor både en rubrik samt en kort 
beskrivning om vad sidan är tänkt att innehålla (se Bilaga C). Att skriva en kort 
beskrivning nämner flera forskare är en variant av utformning av kort (jmf. 
Hudson, n.d., sektion 22.6; Nielsen, 2004; Rosenfeld et al., 2015. s. 344). 

!20



Genom detta tillvägagångssätt anses det av oss undersökare att studie-
deltagarna lättare kan få en uppfattning om innehållet och vilka relationer som 
kan skapas sinsemellan sidorna. Det fanns inte ett förutbestämt antal sidor som 
webbplatsen skulle inneha. Dock skapades det initialt 42 stycken kort. På 
samma sätt som att det var möjligt att skapa egna kategorier var det även fritt 
att modifiera korten som representerar sidorna. Om studiedeltagarna 
exempelvis ansåg att sidan inte skulle ha viss information kunde innehållet 
istället flyttas till en annan fördefinierad eller ny sida. Rosenfeld et al. (2015, 
s. 345) informerar även om att det är lämpligt att ge studiedeltagarna kopior av 
korten för att göra det valbart att placera samma sida i flera kategorier. Några 
av de fördefinierade sidorna är alltså kopior av varandra, vilket gör det möjligt 
att en sida speglas på flera ställen. 

3.3.  Urval och studiedeltagare 

Webbplatsens målgrupp och användare kallas “Företagare” enligt Marknad 
Varbergs definition. Denna målgrupp segmenteras i tre undergrupper: personer 
som är intresserade av att starta företag eller som precis är i uppstart, befintliga 
företagare i Varberg kommun och de som vill utvidga eller flytta sina företag 
till Varberg från annan ort (se även avsnitt 1.1. Bakgrund). Det ansågs vara 
svårt att nå ett representativt urval av denna målgrupp för den föreliggande 
studiens undersökningar, då företagsamhet inte är allmängiltigt utan snarare 
angår personer som intresserar sig för företagande eller bedriver företag. Ett 
vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa undersökningar är då att istället 
tillämpa ett strategiskt urval. Strategiskt urval är en icke-slumpmässig 
urvalsteknik, som enligt Denscombe (2014, s. 41) vilar på principen om att 
forskare kan få ut mycket bra information och värdefulla insikter trots ett litet 
antal studiedeltagare. Vid ett strategiskt urval väljer undersökaren studie-
deltagare medvetet, baserat på en medvetenhet om att studiedeltagarna kommer 
att bidra med värdefull återkoppling (Denscombe, 2014, s. 41). Detta har även 
varit målsättningen i denna studie.   

Mot bakgrund av studiens syfte, att undersöka hur navigationsstrukturen samt 
upplevelsen av Marknad Varbergs webbplats kan förbättras för att användaren 
ska hitta vad denne söker och känna sig motiverad till företagande, har vi sökt 
studiedeltagare som anses ha egenskaper av särskild relevans för under-
sökningsområdet. Kriterier som eftersöktes var att deltagarna skulle vara 
intresserade av att starta företag, nyföretagare, etablerare eller aktiva företa-
gare. Förhoppningen var att rekrytera ett antal om åtta stycken studiedeltagare, 
där fyra personer skulle medverka i användbarhetstestet och de resterande fyra 
i Card Sorting-undersökningen.  

Rekryteringen av potentiella studiedeltagare skedde initialt i samarbete med 
Marknad Varberg. E-postutskick gick ut till 76 stycken personer som hade 
medverkat i Entreprenörskolan. E-postlistan nyttjades i avsikt att nå ut och 
rekrytera personer som antingen skulle etablera företag i Varberg eller vid tiden 
för studien hade etablerat företag i Varberg. Rekryteringen genomfördes dock 
utan möjlighet till lockbete eller motprestationer vilket får betraktas som en 
begränsning med studien. Av dessa 76 kontaktade personer anmälde fem 

!21



personer sitt intresse till att delta i undersökningarna. Tre av dessa avböjde 
senare att medverka. Det blev då aktuellt att komplettera dessa deltagare med 
andra strategiskt sett lämpliga studiedeltagare på andra sätt. Genom 
förfrågningar i våra privata kontaktnät rekryterades ytterligare tre personer som 
svarade mot urvalskriterierna. De var alla lokala företagare, där de flesta var 
obekanta med Marknad Varberg sedan tidigare. På grund av ett lägre antal 
studiedeltagare än förväntat behövde planen för genomförande anpassas så att 
de fem studiedeltagare som rekryterades fick genomföra båda under-
sökningarna i form av användbarhetstest och Card Sorting.   

Fem stycken studiedeltagare rekryterades till användarundersökningarna av 
Marknad Varbergs webbplats för näringsliv. Dessa utgörs av tre kvinnor och 
två män i åldrarna 27-64 år. Samtliga är lokala småföretagare, boende i Varberg 
och Falkenberg. I genomsnitt spenderar de tre till fyra timmar på internet per 
dag. Vidare är endast två av fem stycken studiedeltagare bekanta med vad 
Marknad Varberg erbjuder för service till företagare, varav en studiedeltagare 
har besökt webbplatsen sedan tidigare. 

3.4.  Tillvägagångssätt 

Användarundersökningarna inleddes med att vi undersökare presenterade oss 
själva och informerade studiedeltagaren om syftet med undersökningen (se 
Bilaga B). I detta avseende betonades betydelsen av återkopplingen från 
studiedeltagaren som medverkar i studien i egenskap av en potentiell 
användare av webbplatsen. Därefter underrättades deltagaren om sina 
rättigheter som medverkande i studien, rättigheter som följer Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning (se Bilaga B). När 
studiedeltagaren var underrättad om sina rättigheter gavs en lättare introduktion 
av hur undersökningen går till. Introduktionen avslutades med att studie-
deltagaren tillfrågades om tillstånd att göra ljudupptagning vid under-
sökningen. Därefter tilldelades personen ett informationsblad (se Bilaga D och 
Bilaga E), som denne ombads underteckna för att bekräfta sitt samtycke till att 
delta i studien.   

De två olika undersökningarna genomfördes enskilt med studiedeltagaren 
tillsammans med en av oss undersökare, antingen samma dag eller uppdelat på 
två dagar. Användbarhetstestet var den första undersökningen som ge-
nomfördes, som följdes av Card Sorting-metoden. Båda undersökningarna 
dokumenterades med anteckningar och ljudinspelningar.   

Användbarhetstesterna inleddes genom att ett par inledande frågor ställdes. 
Dessa frågor konstruerades för att både fungera som isbrytare, men framför allt 
som medel för att vi som undersökare skulle lyckas grunda oss en bra 
uppfattning om vem studiedeltagaren var. Därefter blev det aktuellt för 
studiedeltagaren att utföra de uppgifter som tilldelades per scenario. Under 
sessionens gång var vi som undersökare särskilt observanta på vilka vägar 
studiedeltagaren tog i navigationen för att nå målet, samt hur studiedeltagaren 
reagerade och påstod sig uppleva webbplatsen. Användbarhetstesterna 
avslutades med att ett antal avslutande frågor ställdes till studiedeltagaren. 
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Dessa frågor rörde: hur användaren upplevde navigationen och webbplatsen 
överlag, om webbplatsinnehållet motsvarade det innehåll som studiedeltagaren 
hade förväntat sig gällande att etablera företag i Varberg, huruvida det är tydligt 
eller inte vad Marknad Varberg erbjuder för tjänster, vad som bör förändras på 
webbplatsen och om studiedeltagaren tar med sig något positivt från 
webbplatsbesöket.  

När det var dags för Card Sorting-sessionen placerades de förberedda korten ut 
på ett bord för organisering (se korten i Bilaga C). De fördefinierade korten för 
kategorier placerades överst på bordet och undersidorna placerades under 
dessa. Samtliga kort var placerade utan inbördes ordning. Studiedeltagaren 
kunde då få en överblick av innehållet som skulle sorteras. För att skapa en god 
förståelse över varför studiedeltagaren organiserade korten på ett visst sätt, 
ombads denne att resonera högt kring tankegångar och beslut. Därefter 
placerade och organiserade denne korten som representerade sidorna under de 
fördefinierade kategorierna, se Figur 3.1. och Figur 3.2. nedan.  

!  

Figur 3.1. Utlagda kort från en studiedeltagare under en av Card Sorting-sessionerna. 
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Figur 3.2. Utlagda kort från en studiedeltagare under en av Card Sorting-sessionerna. 

Studiedeltagaren uppmuntrades även till att skapa egna kategorier och sidor 
som denne ansåg var lämpliga. De underrättades även om att det var möjligt att 
placera kopior av korten under olika kategorier. Medan korten ordnades efter 
den struktur som studiedeltagaren ansåg vara rimlig ställde vi undersökare fria 
frågor som var lämpliga i situationen, för att ytterligare skapa goda 
förutsättningar till att förstå studiedeltagarens resonemang. Dessa frågor 
berörde varför denne gjorde si eller så gällande etikettering och organisation. 
Något som vi undersökare reflekterade över under sessionens gång var vilka 
kort som diskuterades mycket eller lite kring, vilka som eventuellt var lätta 
eller svåra att placera ut för studiedeltagaren. Studiedeltagaren informerades 
om att meddela oss när denne ansåg sig vara nöjd med struktureringen. Innan 
studiedeltagaren tackades för sin medverkan informerades personen om att 
denne var välkommen att höra av sig via e-post vid eventuella tankar som kan 
uppstå efter undersökningarna. 

3.5.  Bearbetning och analys av data 

I den aktuella studien har data från de olika användarundersökningarna 
transkriberats och analyserats utifrån en empiriskt tillvänd analysmetod vid 
namn tematisk analys. I ett hänseende handlar tematisk analys om att söka efter 
konsensus i ett insamlat data, men även om att identifiera olika teman och 
mönster i det (Denscombe, 2014, s. 140). Insamlat data har därför organiserats 
enligt olika teman under studiens gång. Likaså har analys och resultat 
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sammanfattats med utgång från de teman och mönster som identifierats. För att 
göra studiens insamlade data tillgänglig för analys organiserades 
undersökningsmaterialet i tabeller. Detta för att kunna urskilja mönster på ett 
överskådligt vis. Tematisk analys kan enligt Denscombe (2014, s. 140) handla 
om att forska fram att det finns allmän konsensus om saker och ting eller om 
att det växer fram en delad åsikt ur undersökningen om situationen och vad 
som kan ha bidragit till att den ser ut som den gör. På så vis kan slutgiltiga 
slutsatser dras utifrån konsensus om hur situationen faktiskt ser ut eller om vad 
som fungerar bra och inte.  

Gällande användbarhetstestet dokumenterades varje scenario i varsin tabell. 
Likaså dokumenterades undersökningens inledande och avslutande frågor i 
varsina tabeller. Se Figur 3.3. nedan som skildrar en del av den tabell som har 
använts för att dokumentera användbarhetsundersökningens andra scenario. I 
tabellens kolumner tillägnas studiedeltagarna pseudonymerna: A, B, C, D 
respektive E. Raderna fungerar i sin tur som behållare för den återkoppling 
som gavs under studiens scenarier, inledande eller avslutande frågor. 

!  

Figur 3.3. Tabell baserad på studiedeltagarens återkoppling i användbarhetsundersök-
ningens andra scenario. 

Gällande Card Sorting gjordes en jämförelse av de olika förslagen på 
navigationselement som studiedeltagarna gav upphov till. De olika 
navigationsstrukturerna som studiedeltagarna skapade organiserades och 
dokumenterades i tabellform, som i detta avseende kom att bli mer 
överskådligt med hjälp av färgkodning. Se Figur 3.4. nedan som exemplifierar 
det navigationselement som studiedeltagare under pseudonym C gav upphov 
till. Undertill tabellerna dokumenterades användarnas tankegångar och 
kommentarer kring kortsorteringen. Tabellerna kunde sedan studeras och 
jämföras visuellt. Gemensamma mönster och intressanta kontrasteringar 
fångades upp från det insamlade materialet och som sedan sammanfattades i 
punktform.  
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Figur 3.4. Navigationsstruktur baserad på kortsortering enligt studiedeltagare under 
pseudonym C. 

När grovstruktureringen enligt tabeller var klar sattes studiens två 
frågeställningar upp. I detta avseende svarar användbarhetstest primärt mot 
studiens andra frågeställning, medan Card Sorting-metoden i huvudsak svarar 
mot studiens första frågeställning. De resultatsammanfattningar som kunde 
utvinnas från respektive metod listades under frågeställningarna. Därefter 
gjorde vi undersökare en vågrät analys genom att gå igenom texterna och 
markera de delar som bedömdes vara relevanta för att besvara fråge-
ställningarna. Därefter sorterades, sammanfattades och renskrevs materialet 
utifrån olika teman som har definierats. De teman som definierades för den 
första frågeställningen var navigation, kategorier, etiketter och organisation. 
Teman som identifierades för den andra frågeställningen angick hur 
webbplatsen kan motivera användaren till företagande i kommunen samt den 
mer generella upplevelsen av webbplatsen. Därefter tillämpades det analytiska 
ramverk som har tagits fram och anpassats till studien (se avsnitt 2.4. 
Sammanfattning och analytiskt ramverk), för genomförandet av en teoretisk 
analys och tolkning av resultatet på ett meningsfullt sätt. Med hjälp av det 
analytiska ramverket dras slutsatser om förbättringsåtgärder. Dessa ligger till 
grund för de utvecklingsförslag som presenteras. Tematisering i Resultat samt 
Analys och utvecklingsförslag (se kapitel 4 och 5) är inte ordnad utifrån 
studiens analytiska ramverk utan är tematiserad utefter vad som framkommit i 
undersökningarna. 

3.6. Forskningsetiska överväganden 

Sharp et al. (2015, s. 470) och Patel och Davidson (2011, s. 62) betonar vikten 
av ett informerat samtycke vid utvärderingsstudier och datainsamling, vilket 
enligt Sharp et al. (2015, s. 470) betyder att man som undersökare presenterar 
viktig information. Det kan röra sig om att informera om vad användarna 
kommer att tillfrågas att göra, hur data kommer att samlas in och vad som 
händer med data som delges under studien. Enligt Sharp et al. (2015, s. 470) 

!26



handlar detta om att underrätta studiedeltagarna om dess rättigheter, men också 
om att deltagandet är valfritt och att de är fria till att avvika från 
undersökningen om de känner behov av det. Vidare brukar ett informerat 
samtycke ta sig i form av ett formulär som deltagarna ombeds att signera innan 
undersökningen (Sharp et al., 2015, s. 470). I den aktuella studien har 
studiedeltagarna signerat ett informerat samtyckesdokument i studiens båda 
användarundersökningar, detta för att försäkra samtycke till ljudupptagning och 
att personen är införstådd med viktig information gällande sin medverkan i 
studien. Insamlade signerade samtyckesdokument har behandlats konfidentiellt 
och presenteras inte i föreliggande arbete. Insamlade uppgifter om individerna 
och dess bidrag har precis som ljudupptagningarna behandlats konfidentiellt av 
oss undersökare vilket innebär att vi inte har lämnat ut uppgifter till vår 
uppdragsgivare eller övriga intressenter. Vi har även medvetet arbetat för att 
enskilda individer inte ska kunna identifieras vid presentation av studiens 
resultat för att skona den konfidentialitet som har utlovats i anknytning till 
användarundersökningarna. Detta kan utgöra en särskilt viktig aspekt då en 
undersökning som genomförs i en mindre, mer avgränsad grupp människor 
medför att de enskilda individerna blir enklare att identifiera (jmf. t.ex. Patel & 
Davidson, 2011, s. 63). Ett medvetet val var därför att ta avstånd från att 
redovisa studiedeltagarnas egenskaper genom exempelvis en tabellförteckning. 
Tabellen hade annars kunnat presentera uppgifter som anknyter till 
studiedeltagarna som individer såsom: ålder, kön, yrke, tidigare bekantskap 
med Marknad Varberg etcetera. Deltagare i studien ges även anonymitet genom 
tillämpning av pseudonym. När studien ansågs vara färdigställd förstördes 
anteckningar som gjordes under undersökningarna. Även ljudupptagningar och 
skriftliga dokument raderades från våra enheter för att inte någon ska kunna 
identifiera vilken studiedeltagare som har besvarat vad.  

Patel och Davidson (2011, s. 64) betonar att det är viktigt att informera 
studiedeltagarna om att uppgifterna som anges under undersökningen inte 
kommer att brukas för andra ändamål än undersökningen ifråga. I detta 
avseende informerades studiedeltagarna om att vi följer Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), 
vilket innebär att: behandling av individuella uppgifter sker enligt 
konfidentialitetskravet, undersökningsmaterialet endast lagras och behandlas 
via undersökarnas digitala enheter tills resultatet är sammanställt, uppgifter 
som framkommer i undersökningen ej kommer att användas för övriga 
ändamål än examensarbetet ifråga, arbetet kommer att gå under offentlig 
handling och kan komma att publiceras i en elektronisk databas vid namn 
DiVA, samt att deltagandet i studien är frivilligt och att studiedeltagaren är fri 
att avvika från studien om denne skulle uppleva ett behov av det (jmf. t.ex. 
Patel & Davidson, 2011, s. 63-64). En del av förberedelserna inkluderar även 
att ta ställning till om studiedeltagarna ska få ta del av resultaten senare och att 
detta ska informeras vid undersökningens början. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som har uppkommit till följd av 
datainsamlingen från studiens användbarhetstest- och Card Sorting-
undersökningar. Resultaten från undersökningarna presenteras enligt en 
tematisk analys och struktureras därför utefter olika teman som har identifierats 
i insamlat data. De olika temana riktas mot de två skilda frågeställningarna som 
behandlas i föreliggande studie: “Hur upplever användarna navigationen på 
webbplatsen idag, och hur kan den förbättras?” samt “Hur upplever användarna 
den nuvarande webbplatsens förmåga att inspirera till företagande, och hur kan 
det förbättras?”  

Avsnitt 4.1. riktas mot studiens första frågeställning och behandlar temana 
navigation, organisation och etiketter. Motsvarande är avsnitt 4.2. riktad mot 
studiens andra frågeställning. Detta avsnitt behandlar temana design för 
övertygelse, med avseende på etablering på en viss plats, och deltagarnas mer 
generella uppfattning om webbplatsen. 

4.1.  Utformning av navigationssystem för god  
navigerbarhet 

Här presenteras resultat som främst riktar sig mot de resultat som Card Sorting-
metoden avser. Metoden syftar till att ta reda på hur studiedeltagarna anser att 
webbplatsens innehåll ska struktureras. Avsnittet presenterar även resultat som 
framkommer från användbarhetstesten, då flera av åsikterna som studie-
deltagarna redogjorde för berörde upplevelsen av strukturen. 

4.1.1.	Navigation	
Under användbarhetstesten var flera av studiedeltagarna överens om att 
webbplatsen i stort upplevs som rörig och svårnavigerad. Studiedeltagarna 
reagerade särskilt på webbplatsens megameny, se Figur 4.1. nedan. 
Megamenyn betraktades varken vara strukturerad på ett logiskt sätt eller 
estetiskt tilltalande. Problem som bidrog till den röriga upplevelsen bestod 
bland annat i att sidor inte tycks befinna sig under rätt kategorier och att 
somliga sidor med samma etikettnamn skiljer sig åt i innehållet. I detta 
avseende gavs även kommentarer om megamenyns estetik, där studiedeltagare 
menade på att megamenyn upplevs ta upp mycket plats med onödiga tomma 
ytor.  
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Figur 4.1. Webbplatsens megameny vid tidpunkten för studiens genomförande  
(www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21). 

Via Card Sorting-metoden framkom det att majoriteten av studiedeltagarna 
anser att kategorierna i huvudmenyn istället bör visas genom en enklare drop-
downmeny. Varje huvud- och underkategori ska enligt studiedeltagarna vara 
klickbar, för att användaren ska få upp en sida med information om ämnet som 
kategorin berör. Studiedeltagarna påpekade även att sidan för den aktuella 
kategorin bör innehålla relevanta länkar samt en lokal sidomeny med de 
undersidor som tillhör kategorin. En lokal sidomeny skulle underlätta för 
navigeringen menade studiedeltagarna, då användaren inte behöver gå upp i 
den globala navigationen för att navigera bland undersidorna.  

Ytterligare problematik som togs upp vid användbarhetstesten var att 
brödsmulorna (eng. breadcrumbs) upplevs som att de inte stämmer överens 
med navigationsvägarna. Det resulterade i att det blev svårt för studie-
deltagarna att lokalisera var de befann sig någonstans. En studiedeltagare 
ställde sig även frågande till varför webbplatskartan i bottenmenyn (eng. 
footer) inte visar alla sidor som finns i den globala navigationsmenyn.  

Trots de nämnda problemen i undermenyerna ansåg studiedeltagarna att 
etiketterna i webbplatsens huvudmeny ger en bra bild av vad webbplatsen 
handlar om. Även den befintliga toppmenyn, innehållande bland annat sidan 
“Kontakt”, välkomnades av majoriteten av studiedeltagarna, se Figur 4.1. ovan. 
Toppmenyn upplevdes som konventionell och enkel att hitta men även praktisk 
då användaren slipper skrolla ner till bottenmenyn för att hitta kontaktuppgifter 
till verksamheten. Vid tiden för studien presenterades ”Kontakt” endast i 
toppmenyn, med en liten typgrad, vilket inte föll en mindre datorvan 
studiedeltagare i smaken. Personen ansåg därför att ”Kontakt” även bör 
implementeras i huvudmenyn för att det ska bli enklare att hitta. Åsikten 
backades upp av ytterligare en studiedeltagare, som menade på att ”Kontakt” 
fyller en viktig funktion och att det därför bara är fördelaktigt om den får ta 
mer plats och blir lätt att hitta.  
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4.1.2.	Organisation	
Under Card Sortingundersökningarna fick studiedeltagarna organisera sidor 
utefter kategorier. Sidorna placerades i enlighet med vad studiedeltagarna 
ansåg var logiskt för respektive kategori. De fördefinierade kategorierna, som i 
mångt och mycket liknade webbplatsens ursprungliga organisationsschema, 
användes av de flesta studiedeltagarna med viss modifikation. Majoriteten av 
deltagarna sorterade utefter ett hybridartat organisationsschema, som Rosenfeld 
förklarar är en kombination av olika organisationsscheman (Rosenfeld et al., 
2015, s. 114). De vanligaste kombinationerna var scheman där huvudkategorier 
sorterades efter ämne och uppgift, såsom att sidan “Frukostmöte 7:27” 
placerades under kategorin “Aktiviteter & Evenemang” (ämne) och att sidan 
“Rekrytera” placerades under kategorin “Starta Eget” (uppgift). Utöver de 
nämnda kategorierna ledde dessa två organisationsscheman bland annat till 
kategorierna “Etablera”, “Driva & Utveckla”, “Nyheter” och “Om Marknad 
Varberg”. De flesta av studiedeltagarna hade ett målgruppstänkande när de 
sorterade sidorna i de olika kategorierna. Några av deltagarna inkluderade även 
målgruppskategorier i organisationsschemat, där de samlade relaterade sidor 
under exempelvis en kategori kallad “Företagare”. Majoriteten av studie-
deltagarna ansåg också att flera sidor var ämnade för flera målgrupper, det vill 
säga både de som ska starta eget, redan driver företag och de som ska etablera 
sitt företag i Varberg. Av den anledningen placerades samma sidor i flera olika 
kategorier.   

Vidare placerades kategoriernas undersidor utefter relevans. “Entreprenör-
skolan” är till exempel en aktivitet att bege sig till innan ett intresse för 
rekrytering uppkommer, därför placerades den ovanför sidan ”Rekrytera”. Till 
studiedeltagarnas lägre prioriteringar hörde undersidan “Internationell 
marknad”, som placerades längst ner i ”Driva & Utveckla”. Detta då studie-
deltagarna resonerade att det är få företagare förunnat att ha möjlighet att 
etablera sig även utomlands. Gällande den fördefinierade kategorin för tjänster 
ansåg en studiedeltagare att det är viktigt att rangordna tjänsterna som riktar sig 
mot nyföretagarna högst upp. Detta utifrån resonemanget att nyföretagare 
möjligtvis behöver mer stöd och därmed söker sig mer frekvent mot Marknad 
Varbergs tjänster jämfört med de redan etablerade företagarna.   

Under Card Sorting-sessionen var studiedeltagarna tydliga med att det bör vara 
få huvudkategorier i den globala navigationen. De fördefinierade huvud-
kategorierna ”Starta eget”, ”Driva & Utveckla” och ”Etablera” placerades 
synligt i den globala navigationen av majoriteten av studiedeltagarna. En av 
dessa studiedeltagare valde att slå samman kategorierna ”Driva & Utveckla” 
och ”Etablera” då denne ansåg att de var synonyma med varandra. Slås dessa 
ihop blir det inte lika många menyingångar och det känns mindre 
överväldigande. De två övriga studiedeltagarna föreslog däremot att dessa tre 
nämnda huvudkategorier skulle placeras under en gemensam kategori; 
“Företagande” alternativt “Tjänster”. Detta var också ett sätt för att försöka 
uppnå färre menyingångar.   
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Flera studiedeltagare såg positivt på att använda den fördefinierade 
huvudkategorin kallad ”Tjänster”. Det uppkom dock delade åsikter om vilka 
sidor som skulle placeras här. Att studiedeltagarna önskade en kategori för 
tjänster är en konsekvens av att Marknad Varbergs tjänster inte finns samlade 
på en och samma sida vid studiens undersökningstillfällen. Studiedeltagarna 
upplevde att det var rörigt att behöva söka sig fram till tjänster i olika 
kategorier. Genom en samlad tjänsteflik ansåg de att Marknad Varberg 
konkretiserar vilka tjänster som verksamheten tillhandahåller. En tjänsteflik 
blir även viktig ur synvinkeln att tjänster med vaga namn placeras i en kontext, 
och därmed tydliggörs. Ett sådant exempel är sidan “Företagslotsen”, som 
enligt studiedeltagarna behöver placeras i ett sammanhang för att användarna 
ska kunna förstå vad det är för något.   

Samtliga studiedeltagare såg även en hög relevans i att webbplatsen ska ha en 
huvudkategori som kallas ”Aktiviteter & Evenemang”, vilken samlar alla 
Marknad Varbergs aktiviteter och evenemang på ett överskådligt vis. Om 
användarna skulle vilja ha hjälp med att arrangera evenemang ansåg de likaså 
att det var intuitivt att försöka finna informationen om det under denna 
kategori. Under Card Sorting-sessionen var sidan “Frågor & Svar” ytterligare 
ett nytt inslag som uppskattades av de flesta studiedeltagarna. Genom att 
inkludera kategorin i den globala navigationen möjliggörs ett snabbt sätt att få 
tillgång till svar på vanliga frågor. En studiedeltagare ställdes sig dock kritisk 
till en sådan funktion då det kan vara enklare att kontakta verksamheten istället 
för att gå igenom en mängd frågor och svar för att hitta det som söks efter. 
Studiedeltagarna såg gärna att även ”Nyheter” får en egen huvudkategori, men 
även att nyheterna syns på startsidan för ökad åtkomst. Utöver detta ansåg 
några av studiedeltagarna att nyheter dessutom skulle kunna kategoriseras 
utefter målgrupp. Nyheter som riktas mot specifika målgrupper kan då 
förslagsvis finnas på sidan för respektive målgruppskategori, det vill säga 
”Starta Eget”, ”Etablera” och ”Driva & Utveckla”. Vid tiden för användar-
undersökningarna var “Lokaler & Mark” placerad som en huvudkategori i den 
globala navigationen. Majoriteten av studiedeltagarna ansåg dock att det inte 
var nödvändigt att ha ”Lokaler & Mark” på ett så pass centralt ställe. Var den 
ska placeras istället rådde det delade åsikter om. Studiedeltagarna ville 
antingen ha ”Lokaler & Mark” under kategorierna ”Starta Eget”, ”Driva & 
Utveckla” eller ”Etablera”, eller i flera kategorier samtidigt.    

Samtliga studiedeltagare ville se en ny huvudkategori som beskriver Marknad 
Varberg, presenterar de som arbetar där samt vad de erbjuder. Majoriteten av 
studiedeltagarna valde att använda den fördefinierade etiketten ”Om Marknad 
Varberg”. Föreslagna undersidor var i detta avseende “Kontakta Oss”, samt en 
ny undersida vid namn “Samarbete”. Den sistnämnda skulle då ha som syfte att 
samla alla verksamheter som Marknad Varberg samarbetar med, till exempel 
Region Halland, Almi och Öppna Företag. Under Card Sorting-sessionen 
placerade även en majoritet av studiedeltagarna de nya föreslagna sidorna 
“Framgångsrika Varbergsföretagare” och “Branscher & Företag i Varberg” 
under kategorin ”Driva & Utveckla”.  
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Card Sorting-sessionens samtliga studiedeltagare ville att sidorna “Årshjul 
2017” och “Kalender för företagare” ska ligga under kategorin ”Aktiviteter & 
Evenemang”. Studiedeltagarna var inte lika överens gällande att behålla sidan 
“Bo i Varberg”, vilket ledde till att den blev omdiskuterad. De flesta 
studiedeltagarna ville dock behålla denna sida, då de resonerade att den kan 
vara en nyttosam informationskälla för de som ska etablera företag och flytta 
till Varberg. Majoriteten av studiedeltagarna såg dock gärna att informationen 
bör vara kortfattad och främst länka vidare till Varberg kommuns webbplats för 
ytterligare information.  

4.1.3.	Etiketter	
Under Card Sortingundersökningarna var det tydligt bland studiedeltagarna att 
det fanns en hel del att säga gällande utformningen av etikettnamn. En 
blandning av gemener, versaler och utropstecken upplevdes som störande, se 
Figur 4.2. och Figur 4.3. nedan. Studiedeltagarna hade även en del åsikter om 
de redan fördefinierade etikettnamnen. Etiketten ”Starta Eget” kom upp i 
diskussion hos några av studiedeltagarna. Åsikten var att namnet upplevs vara 
riktat mot endast småföretag. Två förslag på etiketter var “Starta företag” samt 
“Nyföretagare”. Dessa låter omfamna både små enskilda firmor, men även 
större företag enligt studiedeltagarnas åsikter. En av studiedeltagarna ansåg 
även att etiketterna för ”Driva & Utveckla” och ”Etablera” kunde förändras 
något. ”Driva & Utveckla” föreslogs benämnas som “Driva företag” istället, 
och ”Etablera” föreslogs kallas för “Etablera företag i Varberg”. ”Etablera 
företag i Varberg” fick tillägget ”Varberg” med anledning av att innehållet ska 
belysa vad som är speciellt med företagande i Varberg och för att upplysa de 
som ska etablera sin verksamhet i denna kommun. 

!  

Figur 4.2. En blandning av gemener och versaler i navigationen vid tidpunkten för studi-
ens genomförande (www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21). 
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Figur 4.3. Utropstecken upplevdes som störande i navigationen vid tidpunkten för studi-
ens genomförande (www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21). 

Ytterligare ett problem var att flertalet etiketter upplevdes som otydliga av 
studiedeltagarna och motsvarade inte alltid deras förväntningar. Till exempel 
etiketten ”7:27”, vilken upplevdes vara otydlig om man inte känner till sedan 
tidigare att det är frukostmöte för företagare, se Figur 4.2. ovan. Här ansåg 
samtliga studiedeltagare att etiketten bör förtydligas med ”Frukostmöte 7:27”. 
Ytterligare ett exempel är ”Öppna Företag” som misstogs av en studiedeltagare 
för att vara information till den som vill starta eller öppna ett företag, se Figur 
4.4. nedan. Ett förslag var att istället kalla sidan för ”Nätverksföretag”. Vissa 
etikettnamn var inte heller konsekventa på Marknad Varbergs webbplats. 
Plötsligt var det “Personligt möte” istället för “Träffa oss!”, i detta avseende 
uppkom ett önskemål om att etiketteringen borde vara mer konsekvent och 
tydlig.  

!  

Figur 4.4. Etiketten ”Öppna Företag” listades under ”Driva & Utveckla”, och skapade  
förvirring vid tidpunkten för studiens genomförande  
(www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21). 

4.2. Design för övertygelse 

Användarundersökningarna visade att webbplatsen, vid tiden för studien, 
lyckas mindre bra med att skapa nyfikenhet och motivation hos studie-
deltagarna inför att driva företag i Varberg. Det mest uppenbara problemet var 
att webbplatsen initialt upplevdes som informationstung och rörig. Detta gällde 
i synnerhet startsidan, se Figur 4.5. nedan på sida 35. En studiedeltagare 
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kommenterade att den stora mängden innehåll på webbplatsen behöver 
koncentreras enligt vad Marknad Varberg vill lyfta fram. I detta avseende blir 
det relevant att återkoppla till webbplatsens högre syfte om att marknadsföra 
Varberg som en attraktiv kommun att bedriva företagsverksamhet inom. Det 
blir då befogat att utröna hur webbplatsen kan motivera användaren till 
företagande i kommunen.  

Utöver en genomtänkt struktur förväntade sig flera studiedeltagare en konkret 
presentation av Marknad Varberg. Detta var dock något de saknade på 
webbplatsen. Studiedeltagarna saknade även förtydliganden om vad Marknad 
Varberg har för stöd att erbjuda den som ska starta, etablera eller driva företag i 
Varberg, vilket de påstod kan vara bra medel för att locka etablering till 
Varberg. Enligt en studiedeltagare är möjligheten till olika stöd betydelsefullt 
för att känna trygghet i valet av att etablera sitt företag i Varberg. Avsaknaden 
av konkretiseringar gällande vad Marknad Varberg är, och hur de kan bistå med 
stöd, gjorde det särskilt svårt för studiedeltagare som sedan tidigare var 
obekanta med Marknad Varberg att lyckas bilda sig en uppfattning om 
verksamheten. Något som missgynnade att locka till etablering var, enligt en 
studiedeltagare, att Marknad Varberg och dess webbplats upplevdes vara mest 
riktad till större eller mer framgångsrika företag. Studiedeltagaren ansåg att 
webbplatsen skulle behöva kännas mer välkomnande för de enskilda mindre 
firmorna för att lyckas locka en större målgrupp. 

En annan viktig faktor för att etablera företag på en viss plats var enligt 
studiedeltagarna att det ska finnas möjligheter till att kunna nätverka med andra 
företagare. Majoriteten av studiedeltagarna gav därför önskemål om att 
aktiviteter som anspelar på att nätverka, såsom exempelvis “VarbergsMorgon”, 
bör framgå tydligare på webbplatsen framöver. En studiedeltagare önskade 
även att webbplatsen ska skildra hur lokala företag arbetar, träffas och håller 
ihop för att stärka det lokala näringslivet. Denne menade att vetskapen om att 
det finns ett stöttande lokalt näringsliv är viktig och betydelsefull för 
företagare, då en sådan vetskap bidrar till att det upplevs som betydligt enklare 
och tryggare att etablera företag på en viss plats. Det visade sig även vara 
viktigt för studiedeltagarna att kunna ta del av inspirerande berättelser om 
företagare som har etablerat företag i Varberg. Att ta del av hur andra företag 
har utvecklats, och vilka framgångar de har nått genom etableringen, skulle 
enligt studiedeltagarnas antaganden kunna locka och övertyga människor till 
att etablera företag i Varberg. Annat av värde upplevdes vara intervjuer med 
framstående lokala företagare som tar upp vad deras svårigheter har varit och 
hur de eventuellt har fått hjälp av Marknad Varberg.  

Viktiga faktorer som kan vara behjälpliga vid etablering var enligt 
studiedeltagarna att det ska finnas information att tillgå om den aktuella 
stadens tillväxt, framtidsutsikter, logistikmöjligheter, aktuella upphandlingar, 
företagslokaler, regler, finansieringsmöjligheter samt vilka branscher och 
företag som finns i staden. Vidare var ”Kalender för företagare” ett uppskattat 
inslag för att visa på ett stimulerande näringsliv, som med fördel 
fortsättningsvis kan inrymmas på startsidan. För att webbplatsen ska inge ett 

!34



förtroendeingivande intryck var det viktigt enligt studiedeltagarna att kalender, 
nyheter och webbsidor uppdateras kontinuerligt med aktuell information. 

!  

Figur 4.5. Marknad Varbergs startsida vid tidpunkten för studiens genomförande  
(www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21).  
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För att webbplatsen ska lyckas motivera användarna till att etablera företag i 
Varberg var efterfrågan tydlig hos flera av studiedeltagarna att webbplatsen 
behöver bli mer kreativ. En studiedeltagare utvecklade sitt resonemang och 
menade på att webbplatsen saknar färg. Denne menade på att befintligt 
färgschema och teckensnitt ger upphov till ett trist intryck vid tiden för studien. 
Studiedeltagaren ansåg att webbplatsen på så vis misslyckas med att skapa en 
representativ bild av Marknad Varberg som verksamhet, då personen själv har 
fått uppfattningen om att verksamheten och personerna bakom den besitter 
både engagemang och kreativitet. En annan studiedeltagare upplevde att 
webbplatsen påminner om en myndighetssida. 

Studiedeltagarna delade även med sig om att det vore bra om videoklipp och 
bilder med positiv anda fick ta plats, som lyfter och visar på ett spännande 
näringsliv. En studiedeltagare förklarade även att videoklipp som presenterar 
Varberg som stad vore bra för den som ska etablera sin verksamhet där, och 
därmed flytta till Varberg. En annan studiedeltagare ansåg att det skulle vara 
lämpligt att implementera videoklipp, eller annan typ av information på 
webbplatsen, som tydligt förklarar hur saker och ting fungerar. Denne menade 
på att det som nyföretagare uppkommer många frågor som önskas besvaras. 
Det kan även bli aktuellt att arbeta med webbplatsens bildspel (se Figur 4.6. 
nedan) som studiedeltagarna gärna såg ska få ta större plats framöver, då ett 
effektfullt bildspel ansågs kunna användas för att övertyga. En studiedeltagare 
föreslog att Marknad Varberg kan jobba mer med att förmedla vad 
verksamheten är för något via bildspelet och vad de rent konkret erbjuder 
företagare. En annan studiedeltagare noterade att bildspelet innehåller bra 
textinformation men ansåg att det var synd att texten och innehållet inte 
framträder bättre på webbplatsen. Studiedeltagarna framförde också att det är 
viktigt att använda sig av beskrivande och meningsfulla bilder, både i 
bildspelet och på resterande delar av webbplatsen, vilka inte verkar finnas 
tillfullo idag. Två studiedeltagare förvirrades exempelvis över surfingbilden i 
bildspelet (se Figur 4.6. nedan), varpå de undrade vad surfing har med driva 
företag i Varberg att göra. I detta avseende framkom det även att flertalet 
studiedeltagare saknade fler inslag av ansikten i webbplatsens bilder.  
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Figur 4.6. Bildspelet på Marknad Varbergs startsida vid tidpunkten för studiens genom-
förande  
(www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21). 

4.2.1.	Den	mer	generella	upplevelsen	
Till den mer generella upplevelsen av webbplatsen upplevde och besvärades 
studiedeltagarna över att det krävs mycket skrollande på vissa delar av 
webbplatsen. Ett förslag på förbättring som gavs under användar-
undersökningarna skulle vara att dela in layouten om större spalter, för att 
utnyttja utrymmet bättre och fördela innehållet på ett vis som upplevs vara mer 
lättöverskådligt för användaren.  

En studiedeltagare saknade även att det inte står “Marknad Varberg” 
någonstans. Studiedeltagaren påpekade samtidigt att verksamheten bör enas om 
att använda en konsekvent logotyp på webbplatsen. Denne menade på att 
Marknad Varberg-begreppet urholkas på grund av detta. En annan studie-
deltagare fattade tycke för logotypen “Varberg inspirerar.” (se Figur 4.7. 
nedan), men såg gärna att logotypen skrivs utan punkt. Punkten ger enligt 
denne intrycket av att Marknad Varberg inspirerar, men inte mer än så. Den 
förstnämnda studiedeltagaren ansåg dock att konceptet “Varberg inspirerar.” tar 
över och skapar otydlighet. Samma person förväntade sig även att det ska 
finnas en tydlig koppling mellan kommunen och den aktuella webbplatsen, då 
Marknad Varberg ingår som en del av kommunen. Kopplingen mellan 
kommunen och webbplatsen framgick vid tiden för studien som otydlig för 
deltagaren, vilket denne ansåg kan bidra till att användaren kan ställa sig 
frågande till vad Marknad Varberg egentligen är för något. 
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Figur 4.7. Marknad Varbergs startsida vid tidpunkten för studiens genomförande  
(www.foretagare.marknadvarberg.se, hämtad: 2017-05-21). 

Ytterligare en faktor som påvisades bidra till en mindre bra användarupplevelse 
var att somliga länkar dirigerade studiedeltagarna vidare till webbplatsen för 
besökare i Varberg, eller till webbplatsen som presenterar Marknad Varberg 
som verksamhet. Ett typiskt exempel var scenariot då studiedeltagarna ombads 
att kontakta verksamheten och dirigerades vidare till webbplatsen för 
presentation av Marknad Varberg, se Figur 4.8. nedan. Studiedeltagarna 
upplevde att de blev förvirrade över var de hade hamnat och att det var svårt att 
hitta tillbaka till webbplatsen för näringsliv. Studiedeltagarna var i samband 
med detta överens om att kontaktuppgifterna ska finnas direkt på webbplatsen. 
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Figur 4.8. För att kontakta verksamheten vidaredirigeras användaren, vid tidpunkten för 
studiens genomförande, till en extern webbplats för presentation av Marknad Varberg 
(www.marknadvarberg.se/om-marknad-varberg/om-foretaget/personal , hämtad: 
2017-05-21).  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5. Analys och utvecklingsförslag 

I detta avsnitt tolkas insamlade data genom tillämpning av teorier, forskning 
och designprinciper. Tolkningen leder till slutsatser om hur navigations-
strukturen samt upplevelsen av Marknad Varbergs webbplats kan förbättras för 
att användaren ska hitta vad denne söker och känna sig motiverad till 
företagande. Slutsatserna ges form genom att översättas till konkreta 
utvecklingsförslag i form av prototyper, understödda av såväl insamlade data 
som relevant forskning, teorier och designprinciper.   

Likt Resultat (se kapitel 4), kommer analysavsnittet bestå av tematiserade 
avsnitt som riktas mot studiens olika frågeställningar. Avsnitt 5.1. riktar sig mot 
studiens första frågeställning “Hur upplever användarna navigationen på 
webbplatsen idag, och hur kan den förbättras?”, medan avsnitt 5.2. riktas mot 
studiens andra frågeställning “Hur upplever användarna den nuvarande 
webbplatsens förmåga att inspirera till företagande, och hur kan det 
förbättras?” I analys- och utvecklingsförslagsavsnittets sista del presenteras 
studiens utvecklingsförslag i form av prototyper. 

5.1.  Utvecklingsförslag: navigering och  
navigation 

Nedan anknyts analys till de förbättringsförslag som har utvecklats under 
föreliggande studie, gällande förbättring av webbplatsens navigation. 

5.1.1.	Navigation	
Genom resultaten från undersökningarna blir det tydligt att utformningen av 
diverse element i navigationen påverkar hur rörigt användaren anser att det är 
på webbplatsen. Nielsen och Li (2017) menar att en megameny kan förbättra 
översikten av webbplatsens sidor och hierarkin sinsemellan. Resultatet visar 
dock att megamenyns utformning på Marknad Varbergs webbplats inte är 
optimal då den upplevs som ostrukturerad och på så vis gav studiedeltagarna 
ett rörigt intryck. I detta fall kan en tolkning göras att webbplatsens megameny, 
vid tiden för studien, snarare försämrar navigerbarheten än förbättrar den.   

Vidare uppfattade inte studiedeltagarna att underkategorierna i megamenyn är 
klickbara, utan de uppfattades snarare som rubriker. Vi gör tolkningen att 
missuppfattningen kan bero på att det inte visas någon markering om att 
underkategorierna är klickbara länkar, se Figur 5.1. nedan. Länkar ska vara 
tydliga i dess utformning. Det kan exempelvis göras genom att länken ändrar 
utseende när muspekaren förs över länktexten (Beaird & George, 2014, s. 6). 
Detta kan även ha orsakat förvirringen som uppstod i förhållande till 
brödsmulorna på webbplatsen. Studiedeltagarna ansåg nämligen att bröd-
smulorna inte visar en logisk navigationsväg med korrekta etikettnamn som 
berättar var användaren befinner sig på webbplatsen. Ett antagande görs här om 
att detta kan bero på att att underkategorierna i megamenyn inte uppfattas som 
överordnade sidor då de tolkades som rubriker. Att denna sida placeras i 
brödsmulorna blir då förvirrande för studiedeltagarna, se Figur 5.2. nedan. En 
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idé till förbättringsförslag är därför att tydligt markera vad som är klickbart på 
webbplatsen genom någon typ av formatering av texten. I Figur 5.5. (se avsnitt 
5.3. Prototyper) syns hur en implementering av brödsmulorna kan komma att 
se ut. Även dessa är tänkta att vara klickbara och föränderliga i dess utseende 
när muspekaren förs över brödsmulorna. Logiska brödsmulor skapar en 
återkoppling till användaren som är viktig av den anledningen att användaren 
ska ska veta var denne befinner sig (Nielsen, 2003). Vid otydlighet kring detta 
kan förvirring och frustration uppstå (Rosenfeld et al., 2015, s. 175).  

!  

Figur 5.1. Länk för underkategori markeras inte tillräckligt när muspekaren förs över 
texten (www.foretagare.marknadvarberg.se , hämtad: 2017-03-16). 

!  

Figur 5.2. Brödsmulorna skapar förvirring över navigationsvägen  
(www.foretagare.marknadvarberg.se/gora/gora-1/finansiering-1, hämtad: 2017-05-21). 

Ytterligare ett element som bidrar till att skapa förvirring på webbplatsen är 
webbplatskartan med dess ofullständiga innehåll. Att konkretisera en webbplats 
innehåll är viktigt för dess överskådlighet och för att användaren snabbt ska 
kunna ta sig till rätt plats (Beasley och Waugh, 1995, refererad i Wojdynski & 
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Kalyanaraman, 2016, s. 457; Rosenfeld et al., 2015, s. 177), vilket går förlorat i 
webbplatskartan vid tiden för studien.  

De önskemål som beskrivs av studiedeltagarna, att kategorierna i huvudmenyn 
ska vara tydligt klickbara och följaktligen leda till en presentationssida av dess 
innehåll, tydliggör hur viktigt det är för användare att få en överblick över 
innehållet på webbplatsen. Rosenfeld et al. (2015, s. 365) styrker betydelsen i 
att skapa en presentation av vad som ingår i kategorierna då detta ökar 
användarens möjligheter till att förstå innehållet. Tidigare nämnda förbättrings-
förslag om att implementera lokala sidomenyer och kort information skulle 
även kunna förstärka informationsdoften, vilket tas upp i avsnitt 2.2.2. 
Etikettering. Det blir alltså ett sätt för att visa på att användarna är på rätt väg 
till målet (Nielsen, 2003; Rosenfeld, 2015, s. 365). I prototypen för huvudsidan 
“Etablera företag”, som syns i Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper, är sektionen 
“Vi hjälper dig att etablera dig i Varberg” bland annat avsedd för att presentera 
innehållet i kategorin i form av en kort presentation. Sidan är även försedd med 
en lokal sidomeny för att göra det lättare för användaren att få en överblick av 
undersidorna och se navigationsvägarna. Dessa lokala sidomenyer föreslås ska 
finnas på alla huvudsidor för kategorierna. Det är även möjligt att det kan vara 
lämpligt att implementera lokala sidomenyer i kategoriernas undersidor för att 
användaren ska slippa ta sig upp till huvudnavigationen.  

Att “Kontakt” hittades så pass snabbt av studiedeltagarna berodde på att det 
ansågs vara standardiserat, och på så vis intuitivt, att ”Kontakt” finns i topp-
menyn. Wojdynski och Kalyanaraman (2016, s. 457) menar att om strukturen 
överensstämmer med användarens förväntningar är det enklare för användaren 
att hitta det innehåll denne söker efter. Detta har tagits med och införlivats i 
prototypen för webbplatskartan, se Figur 5.3. i avsnitt 5.3. Prototyper, där 
“Kontakt”, “Nyheter” och “Frågor & Svar” syns placerade i toppmenyn. 
Undersökningsresultaten visar också på att det inte går att ta för givet att alla 
användare känner till konventionerna för denna typ av webbplats. Det kan 
därför vara lämpligt att implementera ytterligare navigeringsalternativ. Av den 
anledningen finns därför ”Kontakt” att tillgå som undersida. Kontakt-
uppgifterna är tänkta att även finnas i webbplatsens bottenmeny, som syns i 
Figur 5.4. och Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper.  

5.1.2.	Organisation	
Resultatet visade på att en logisk struktur för studiedeltagarna var att 
strukturera sidorna utefter uppgift, ämne och i somliga fall målgrupp. 
Rosenfeld et al. (2015, s. 114) varnar dock för att ett hybrid organisations-
schema kan skapa förvirring hos användarna då det kan bli svårt att följa ett 
mönster för att hitta det som söks efter. Samtidigt menar Rosenfeld et al (2015, 
s. 115) att det finns flera webbplatser som lyckas kombinera ämne och uppgift 
på ett effektivt sätt. Det svåra är när det handlar om stora mängder innehåll, där 
det kan skapas djupa hierarkier. Det är viktigt att det finns en logik bakom 
webbplatsens struktur, och att leta efter ämne eller vilja utföra en uppgift är ett 
naturligt sätt för användaren att navigera (Rosenfeld et al., 2015, s. 115; 
Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 457). Att finna en bra balans i ett hybrid 
organisationsschema är något att sträva efter på Marknad Varbergs webbplats. I 
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organisationsscheman som är strukturerade efter ämne och uppgift etcetera är 
det svårt att placera en sida under endast en kategori, så som det ser ut i en 
strikt hierarki (Rosenfeld et al., 2015, s. 118). För majoriteten av 
studiedeltagarna föll det sig därför vara mest praktiskt att placera en och 
samma sida i flera olika kategorier. Genom detta angreppssätt skapades 
polyhierarkier (eng. polyhierarchy), som möjliggör att sidorna går att finna på 
flera ställen (Rosenfeld et al., 2015, s. 301-302). Ett exempel är “Lokaler & 
Mark”, som utifrån en kompromiss mellan de olika lösningar som framkom 
under Card Sorting-sessionerna kom att ligga under “Starta företag” respektive 
“Driva företag”. Se Figur 5.3. i avsnitt 5.3. Prototyper för att se hur denna 
polyhierarki kom att se ut i sitemap-prototypen.  

Organisering av sidorna har skett utifrån relevans vid Card Sorting-sessionerna. 
Den ordning som skildras i sitemap-protoypen är skapad utefter de mönster 
som har identifierats bland de olika lösningsförslagen som uppkom från Card 
Sortingen, se Figur 5.3. i avsnitt 5.3. Prototyper. Studiedeltagarna organiserade 
sidorna baserat på relevans, därför syns samma slags organisation i prototypen. 
”Lokaler & Mark” kännetecknas till exempel av en högre rankning då Marknad 
Varberg har hävdat att den är välbesökt och uppskattad bland användarna. 
Sidor som “Rekrytering” och “Finansieringsstöd” placeras sist eftersom att 
rekrytering bör föregås av finansiering i processen att starta företag, samt att 
intresse av finansieringsstöd likaså är något som blir aktuellt längre fram i 
företagsprocessen.  

En analys av resultatet indikerar att användare gärna ser ett lågt antal kategorier 
i den globala navigationen för att de ska kunna hantera innehållet lättare. En 
jämförelse kan göras med startsidor som fylls med mycket innehåll och har 
många länkar till andra sidor. Sådana startsidor kan leda till att en webbplats 
upplevs som rörig och tappar överskådlighet (Ruzza et al., 2017, s. 167). 
Studiedeltagarnas reflektioner kring att försöka använda få kategorier i den 
globala navigationen kan tolkas som ett resultat av att försöka behålla en 
överskådlighet samt att innehållet blir mer hanterbart. För att bespara 
kategorier och undersidor har ”Nyheter” och ”Frågor & Svar” placerats i 
prototypens toppmeny, se Figur 5.4. i avsnitt 5.3. Prototyper. Vidare har 
somliga undersidor prioriterats bort i prototypen. Detta gäller “Tillstånd”, 
vilken innehåller information som enligt detta utvecklingsförslag föreställs 
samlas i “Lotshjälp för tillstånd och regler” istället. Även “Kommunikationer” 
har avlägsnats för att endast framgå som information på undersidan “Flytta till 
Varberg”. En studiedeltagare var angelägen om att sammanfoga “Driva & 
Utveckla” med “Etablera” då denne upplevde dessa som synonyma. Dessa 
kategorier bibehålls dock separerade till följd av att ”Driva & Utveckla” skulle 
bli för tung och för att vissa etiketter var mer riktade mot en specifik målgrupp. 
“Branscher och företag i Varberg” samt “Framgångsrika Varbergsföretagare” 
har tagits bort för att inkluderas i en nytillkommen undersida vid namn 
“Varbergs näringsliv”. Etikettnamnet motiveras av att användare primärt antas 
söka efter information om näringslivet och inte explicit efter berättelser om 
företagare exempelvis. 
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5.1.3.	Etiketter	
Att använda etiketter som beskriver och motsvarar innehållet är en 
förutsättning för att användaren ska kunna utföra sin uppgift på webbplatsen 
med så lite kognitiv belastning som möjligt (jmf. t.ex. Nielsen, 2003; 
Rosenfeld et al., 2015, s. 133-134; Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 456). 
Detta styrks av resultaten från undersökningarna som påvisar hur viktigt det är 
för användare att etiketter tydliggör vad det är för typ av innehåll som återfinns 
i kategorin eller på sidan. Missledande etikettering ledde till att studie-
deltagarna fick klicka runt på flertalet sidor för att hitta rätt. “Företagslotsen” är 
ett exempel på en sådan etikett som inte var tillräckligt beskrivande enligt 
studiedeltagarna. ”Företagslotsen” döptes vid utvecklingen av sitemap-
prototypen om till etiketten “Lotshjälp för tillstånd och regler”, för att etiketten 
skulle bli tydligare. Tanken är att denna sida presenterar tjänsten 
”Företagslotsen”, men även länkar till information om olika tillstånd som finns 
att ansöka. Även “Personligt möte” har döpts om till den mer beskrivande 
etiketten “Boka utvecklingsmöte”, då det handlar om bokning av ett möte med 
avseende på att få hjälp med att utveckla sitt företag. Vidare döptes “Bo i 
Varberg” om till “Flytta till Varberg”, “Finansiering” blev “Finansieringsstöd”, 
och “Öppna Företag” blev “Nätverket Öppna Företag”. Slutligen döptes 
“Tjänster” om till “Service” för att matcha Marknad Varbergs språkbruk men 
även till följd av att tjänster upplevs vara något som endast kostar. Ordet 
“service” täcker ett större område och införlivas därför i utvecklingsförslaget. 
Se Figur 5.3. i avsnitt 5.3. Prototyper, för att se ändringarna införlivade i den 
sitemap-prototyp som har konstruerats.  

I tidigare forskning redogörs det för hur viktigt det är att inte använda alltför 
vaga eller egenpåhittade ord i etiketterna samt att vara försiktig med att bryta 
konventionerna. I en viss grad är det dock möjligt att göra detta för att sticka ut 
från resterande verksamheter (Nielsen, 2003; Rosenfeld et al., 2015, 
s. 68 & 148). I studiens undersökningar visar det sig att egenkonstruerade 
namn, såsom “7:27” eller “Öppna Företag”, kan vara svåra att förstå för den 
som använder webbplatsen och inte känner till namnen sedan tidigare. 
Etiketterna kan därmed misstolkas om de inte sätts i ett sammanhang där 
användaren förstår innebörden. Gällande “VarbergsMorgon” och “Varbergs-
Galan” slopas en blandning av versaler och gemener enligt förbättrings-
förslaget, vilket är ett val baserat på studiedeltagarnas åsikter om att det såg 
mindre bra ut. 

5.2. Utvecklingsförslag: inspirera till företagande 

Nedan anknyts analys till de förbättringsförslag som har uppkommit under 
föreliggande studie gällande förbättring av webbplatsens förmåga till att 
inspirera till företagande. 

5.2.1.	Trovärdighet	
Avsaknaden av konkretiseringar gällande vad Marknad Varberg är, och hur de 
kan bistå med stöd, gjorde det svårt för studiedeltagarna att bilda sig en 
uppfattning om verksamheten. Problematiken framkom särskilt för de 
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studiedeltagare som sedan tidigare var obekanta med verksamheten. För att 
skapa trovärdighet på en webbplats, och följaktligen skapa möjlighet att väcka 
övertygelse hos användare, är det viktigt att påvisa att det står ärligt och 
tillförlitligt folk bakom webbplatsen och som arbetar inom verksamheten (jmf. 
t.ex. Smith, 2013, s. 178; Fogg, 2002b). Den aktuella studiens undersökningar 
påvisar att det är minst lika viktigt för användaren att få en bild av själva 
verksamheten också, då resultaten vittnar om att flera studiedeltagare saknar en 
konkret presentation av Marknad Varberg vid tiden för studien.  

Precis som att lättsamma biografier kan implementeras om verksamhetens 
anställda så borde även verksamhetens idé, historia och visioner få ta plats på 
webbplatsen för att ge användaren det konkreta och personliga som denne 
saknar. Möjligheter att införliva detta har skapats genom att göra rum för en 
presentation i prototypen för startsidan, se Figur 5.4. i avsnitt 5.3. Prototyper. 
Som följd av studiedeltagarnas önskemål om mer mänskliga inslag och 
personlig kontakt föreslår även prototypen ifråga en porträttbild av förslagsvis 
en av verksamhetens anställda eller att eventuella frontfigurer får ta plats.  

För att skapa trovärdighet på en webbplats är det även viktigt att verksamheten 
ger intryck av professionalitet. Det kan göras genom att lyfta fram specifik 
expertis inom verksamheten, tjänsteutbudet eller webbplatsinnehållet (Fogg, 
2002b). Detta går i linje med studiedeltagarnas uttryckta önskemål om att 
Marknad Varbergs tjänster bör främjas på webbplatsen. En kombination av 
ovan nämnda faktorer som påverkar trovärdigheten visas även i utvecklings-
förslaget för sidan ”Etablera företag”, se Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper. I 
denna prototyp implementerades en sektion för ansvarig kontaktperson att 
kontakta vid frågor gällande etablering av företag. Tanken är att det även här 
ska finnas en porträttbild, men också en kortare beskrivning av den expertis 
som personen besitter inom ämnet. Detta anser vi skapar förutsättningar för att 
en trovärdig bild av verksamheten och dess expertis skapas.  

Det kan även vara relevant enligt Fogg (2002b) att lyfta fram samman-
kopplingar med andra respekterade verksamheter för att skapa trovärdighet, 
såsom Marknad Varbergs samarbetspartners Almi Företagspartner och Region 
Halland. Denna tanke fördes även med till utvecklingen av en prototyp på 
webbplatsens sitemap som konkretiserar samarbeten genom undersidan 
“Samarbete”, se Figur 5.3. i avsnitt 5.3. Prototyper. Implementering av 
“Frequently Asked Questions” (FAQ) är också betydelsefullt för att inge 
förtroende i en design (Schaffer, 2008, s. 10), vilket även välkomnades av 
studiedeltagarna. Därmed kom sitemap-prototypen att inkludera detta genom 
kategorin ”Frågor & Svar”, se Figur 5.3. i avsnitt 5.3. Prototyper. Därutöver 
upplevde en studiedeltagare kopplingen mellan Varberg kommun och Marknad 
Varberg som otydlig. Detta befarades kunna resultera i att personer som sedan 
tidigare är obekanta med Marknad Varberg lämnas omedvetna om vad 
Marknad Varberg är för typ av verksamhet. Därför kom prototyperna, se Figur 
5.4. och Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper, att inkludera Varberg kommuns 
logotyp i bottenmenyn.   
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5.2.2.	Stöd	och	tjänster	
Studiedeltagarna saknade även förtydliganden om vad Marknad Varberg har för 
stöd att erbjuda till den som ska starta, etablera eller driva företag i Varberg, 
vilket de påstod kan vara starka medel för att locka etablering till Varberg. 
Enligt en studiedeltagare upplevs eventuella möjligheter till stöd från 
kommunen som betydelsefullt för att känna trygghet i valet att etablera sitt 
företag i Varberg. Att visa på vilka typer av tjänster och expertis som 
verksamheten besitter är, likt tidigare nämnt, av stor betydelse för att skapa ett 
förtroende för verksamheten (Fogg, 2002b). I prototypen för sidan ”Etablera 
företag”, se Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper, var det relevant att bland annat 
tillhandahålla användaren med information om verksamhetens tjänster som kan 
vara relevanta för de som ska etablera företag. Denna information delges i 
sektionen “Vi hjälper dig att etablera ditt företag i Varberg”. Informationen kan 
exempelvis handla om att det går att boka tid för utvecklingsmöte med kunniga 
inom näringslivet.   

Förutom att Marknad Varbergs olika service numera konkretiseras i den 
service-kategori som sitemap-prototypen i Figur 5.3. skildrar (se avsnitt 5.3. 
Prototyper) kan information och marknadsföring av verksamhetens service 
även tänkas införlivas och framföras via startsidans interaktiva bildspel, se 
Figur 5.4. i avsnitt 5.3. Prototyper. Detta går även i linje med studiedeltagarens 
förslag om att Marknad Varberg bör arbeta mer med webbplatsens bildspel för 
att förmedla vad Marknad Varberg är för något och vad verksamheten rent 
konkret har att erbjuda befintliga och potentiella företagare. Utöver detta kan 
även nyhetssektionen tänkas antyda framöver om vad för aktiviteter som pågår 
hos Marknad Varberg. En sådan nyhet skulle kunna vara att Entreprenörskolan 
snart drar igång samt kort information om det.   

För att övertyga till etablering kan Marknad Varberg även arbeta med 
övertygelsefaktorn ömsesidighet. Enligt Ibrahim et al. (2013, s. 176) handlar 
detta om att erbjuda användaren något utan att förvänta sig något i gengäld. Till 
sin natur lär användaren ändå känna sig skyldig att gengälda verksamheten på 
något vis, vilket är själva poängen med denna övertygelsefaktor. Rent praktiskt 
kan detta handla om att lyfta fram den kostnadsfria kursen Entreprenörskolan 
via nyheterna eller bildspelet, en utbildning som syftar till att stimulera ett ökat 
nyföretagande i Varberg kommun. Med avseende på servicen som en 
kostnadsfri gåva kan Marknad Varberg få användare att känna sig ömsesidigt 
påverkade till att faktiskt delta i Entreprenörskolan eller åtminstone få de till att 
rekommendera denna service vidare till sina kontaktnät.   

5.2.3.	Nätverka	och	inspireras	
Badal (2012, s. 56-57) menar att möjligheter att skapa och utgöra en del av 
affärsnätverk kan vara en viktig faktor för att motivera företagare till etablering 
på en viss plats. Det kan därför vara en god idé att lyfta fram andra företag och 
branscher inom området på webbplatsen. Av den aktuella undersökningen 
framgår att en majoritet av studiedeltagarna är angelägna om att det ska finnas 
möjligheter till att kunna nätverka med andra företagare. Undersökningen 
visade även att vetskapen om att det finns ett stöttande lokalt näringsliv är 
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viktig och betydelsefull för företagare eftersom att detta gör att det upplevs 
vara betydligt enklare och tryggare att etablera företag på en viss plats. 
Undersökningarna resulterade i tydliga önskemål om att webbplatsen framöver 
ska främja aktiviteter som anspelar på att nätverka, såsom ”VarbergsMorgon” 
exempelvis. En studiedeltagare gav även önskemål om att webbplatsen ska 
skildra hur lokala företag arbetar, träffas och håller ihop för att stärka det lokala 
näringslivet.   

Ovan nämnda önskemål och behov togs i beaktande vid skapandet av 
prototypen för sidan Etablera företag, se Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper. 
Två sektioner har placerats bredvid varandra och är klickbara: ”Branscher & 
företag i Varberg” samt ”Aktiviteter & Evenemang”. Sektionen för ”Branscher 
& företag i Varberg” ska länka till undersidan ”Varbergs näringsliv” som bland 
annat innehåller information om de lokala branscherna och företagen som finns 
i Varberg. Detta puffas alltså på huvudsidan ”Etablera företag” i syfte att 
uppmärksamma användaren på innehåll som kan skapa motivation till 
etablering genom att skapa kontaktnät med likasinnade. Förslagsvis bör denna 
puff innehålla en bild på företag i Varberg då resultatet av undersökningen 
visade på att detta är något som studiedeltagarna ser som relevant för en 
webbplats som riktar sig mot näringslivet. Sektionen ”Aktiviteter & 
Evenemang”, som länkar vidare till kategorin ifråga, har här som syfte att 
belysa nätverkandet mellan företag emellan. En passande bild till denna puff 
kan exempelvis vara en bild från evenemanget ”VarbergsMorgon”, där 
företagare samlas tillsammans.  

Studiedeltagarna kastade även ljus på andra viktiga faktorer som kan öka 
webbplatsens förmåga att locka till etablering i Varberg. Dessa faktorer handlar 
om att kunna ta del av inspirerande berättelser eller intervjuer med företagare 
som har etablerat företag i Varberg och som eventuellt skildrar hur Marknad 
Varberg har hjälpt dem framåt. Att lyfta fram goda exempel eller inflytelserika 
företagare på webbplatsen, genom exempelvis inspirerande berättelser eller 
intervjuer, anspelar på övertygelseprinciperna socialt bevis och auktoritet (jmf. 
t.ex. Cialdini, 2007, & Armstrong, 2010, refererad i Ibrahim et al., 2013, 
s. 176-177). Att arbeta enligt dessa övertygelseprinciper kan resultera i att 
webbdesignen upplevs som både mer övertygande och trovärdig. Därför har en 
sektion placerats i Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper, kallad “Företagare 
berättar”, som syftar till att lyfta inspirerande berättelser som handlar om 
företagares etablering i Varberg. Även detta är en puff som länkar vidare till 
undersidan ”Varbergs näringsliv”.  

Reflektion har även gjorts över de upplevelser som framkom via under-
sökningarna, att Marknad Varberg och dess webbplats upplevs främst rikta sig 
till de större företagen. Ett antagande om att det upplevs på detta sätt, är att text 
och bilder på Marknad Varbergs webbplats i de flesta fall skildrar större och 
mer framstående företag, exempelvis Vagabond och Cycleurope Sverige. Det 
antas av oss att det därmed kan finnas stor risk att de mindre företagen tror att 
Marknad Varbergs tjänster inte är tillgängliga för dem. Med anledning av att 
Cialdini (2007, refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 176) också menar att 
människor tenderar att göra som andra människor gör så behöver det finnas 
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goda exempel och representanter för även de mindre företagarna. För att 
välkomna olika typer och storlekar av verksamheter föreslås inkludering av 
inslag som indikerar på att Marknad Varberg erbjuder stöd och service till även 
mindre samt eventuellt inte så synliga företag. I Figur 5.5. i avsnitt 5.3. 
Prototyper, föreslås exempelvis en användning av bilder som både 
representerar större och mindre företag för att påvisa mångfalden.  

Precis som i fallet med att promota verksamhetens service i startsidans 
interaktiva bildspel, som skildras i Figur 5.4. i avsnitt 5.3. Prototyper, kan det 
också vara en god idé att höja upp utvalda aktiviteter och evenemang i detta 
uppseendeväckande visuella element. “Kalender för företagare” är ett annat 
uppskattat inslag hos studiedeltagarna. Kalendern uppdaterar företagare i 
Varberg om olika mötesplatser och vad som är på gång inom det lokala 
näringslivet. Enligt önskemål från studiedeltagarnas sida har därför kalendern 
behållits inför omdesignen och införlivats i prototypen för startsidan, se Figur 
5.4. i avsnitt 5.3. Prototyper. För att motivera människor till att ta del av något 
kan designers arbeta med övertygelseprincipen om begränsad tillgång (Ibrahim 
et al., 2013, s. 177). I ”Kalender för företagare” skulle Marknad Varberg kunna 
arbeta med denna övertygelsefaktor genom att skildra utbudet av platser i ett 
evenemang exempelvis. 

5.2.4.	Informationsbehov	
Andra viktiga faktorer som kan vara behjälpliga vid etablering var enligt 
studiedeltagarna att det ska finnas information att tillgå om den aktuella 
stadens tillväxt, framtidsutsikter, logistikmöjligheter, företagslokaler, regler, 
finansieringsmöjligheter, samt vilka branscher och företag som finns i staden. I 
detta avseende menar även Kimelberg och Williams (2013, s. 100 & 106) på att 
webbplatsen ska ta upp vad som framgår som intressant för företagaren, i syfte 
att skapa övertygelse inför etablering på en viss plats. Detta kan exempelvis 
handla om kostnader för lokalhyra, tillgång till lämplig arbetskraft samt sådant 
som som är relaterat till tillståndsprocessen (Kimelberg & Williams, 2013, 
s. 100 & 107). Det sistnämnda kan jämföras med information om aktuella 
upphandlingar, som även lyfts fram av en studiedeltagare som viktig 
information att ha till förfogande.  

Den information studiedeltagarna lyfter fram, som kan påverka till etablering i 
en viss stad, är tänkta att inkluderas på Marknad Varbergs webbplats. I Figur 
5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper ska förslagsvis sektionen “Vi hjälper dig att 
etablera dig i Varberg”, innehålla information och länkar till andra sidor på 
webbplatsen som kan ge information om exempelvis regler och finansiering. 
Sidan har även en lokal sidomeny till kategorins undersidor som består av 
”Lokaler & Mark”, Varbergs näringsliv samt ”Flytta till Varberg” (se Figur 5.5. 
i avsnitt 5.3. Prototyper). Samtliga av dessa undersidor är tänkta att bistå 
användaren med den information som genom undersökningarna har visat sig 
vara viktiga för företagare som vill etablera en verksamhet i Varberg. Några 
exempel på detta är information om företagslokaler och dess hyreskostnader, 
och hur Varbergs näringsliv utvecklas på olika sätt. Det är dock av vikt att vara 
uppmärksam på att informationsbehoven för övertygelse av etablering på en 
viss plats kan skilja sig åt beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om, 
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såsom: industrier, kontor eller detaljhandel (Kimelberg & Williams, 2013, 
s. 109-110). Vi anser att även de geografiska skillnaderna kan vara av betydelse 
för de informationsbehov användaren har. I studien av Kimelberg & Williams 
(2013) redogörs det för att information om parkeringsmöjligheter för de 
anställda är av stor vikt. Vi bedömer dock att Varbergs arbete med att främja 
cykeltrafiken (Beuerman, 2017) bidrar till att information om parkerings-
möjligheter inte är lika viktig, då det antas att många cyklar till sitt arbete. Av 
dessa anledningar, branschskillnader och geografiska skillnader, anses det av 
oss undersökare vara viktigt att vara lyhörd åt sina olika användare och lyssna 
till eventuellt skilda behov för att täcka en stor grupp av olika företagare. 

5.2.5.	Kreativitet	
För att webbplatsen ska lyckas motivera användarna till att etablera företag i 
Varberg var efterfrågan tydlig hos flera av studiedeltagarna att webbplatsen 
behöver bli mer kreativ. I detta avseende vill användarna se videoklipp och 
bilder ta plats som i en positiv anda, och med fler mänskliga inslag, visar på ett 
spännande näringsliv. Här urskiljs en potential i att arbeta med webbplatsens 
interaktiva bildspel och headerelement framöver. Det bedöms även i allmänhet 
vara en god idé att ha studiedeltagarnas återkoppling i åtanke när webbplatsen 
ska förses med diverse bildmaterial. I Figur 5.4. för startsidan och Figur 5.5. 
för ”Etablera företag” (se avsnitt 5.3. Prototyper) har dessa önskemål tagits 
fasta på genom att fler bilder har implementerats på webbplatsen. I Figur 5.5. 
är ett förslag att använda bilder som har med just näringslivet att göra, att 
skildra både människor men även små och stora företag i Varberg. Ibrahim et 
al. (2013, s. 176-177) tar likt studiedeltagarna upp att det kan vara en god idé 
att implementera text och bilder som utstrålar glädje samt bildspel eller video 
som går att interagera med.   

Ett annat önskemål från studiedeltagarnas sida var att webbplatsen framöver 
bör tillhandahålla videoklipp som presenterar Varberg som stad, som på så vis 
kan gagna eventuella etablerare. I Figur 5.5. har det därför placerats en sektion 
för en video som presenterar Varberg som en inspirerande stad att etablera 
företag inom och som även kan verka för en mer kreativ upplevelse av 
webbplatsen. Videoklipp, som på ett tydligt vis förklarar hur saker och ting 
fungerar, var en annan typ av funktion som ansågs ha hög relevans. Därutöver 
vill studiedeltagarna se ett mer effektfullt bildspel, innehållande beskrivande 
och meningsfulla bilder samt tydligare text, då de tror att bildspelet besitter en 
potential i att bidra till att skapa övertygelse om företagande i Varberg. I 
prototypen för startsidan, se Figur 5.4. i avsnitt 5.3. Prototyper, har 
studiedeltagarnas åsikter tagits tillvara på genom att bildspelet är avsett att ta 
mer plats och promota de aktiviteter, evenemang och den service som Marknad 
Varberg har att tillhandahålla. Textelementet placeras till höger på bildspelet 
eftersom att främsta fokus tänks riktas åt beskrivande, meningsfulla och 
inspirerande bilder. De resultat som har uppkommit utifrån studiens 
användarundersökningar går i linje med vad Ibrahim et al. (2013) hävdar vara 
viktiga faktorer för att öka en webbplats kraft att övertyga. Författarna 
konstaterar att det i detta avseende är viktigt att använda sig av medel på 
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webbplatsen som talar till känslorna eller som går att interagera med, något 
som även har påvisats vara av betydelse i den aktuella studien.   

5.2.6.	Den	mer	generella	upplevelsen	
Till de mer generella förbättringsförslagen av webbplatsen uppkom förslag om 
att utnyttja utrymmet bättre genom att dela in layouten om större spalter, och 
på så vis minimera sidornas skroll. Vid tiden för studien var webbplatsen 
indelad i en trekolumnslayout, vilket har tagits med till prototyperna som 
skildras i Figur 5.4. och Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper. Intentionen är dock 
att webbplatsen ska bli bredare, det vill säga att den negativa rymden utanför 
webbplatsen minimeras, samt att innehåll reduceras för att webbplatsen ska bli 
mindre avlång. I synnerhet startsidan upplevdes som informationstung och 
rörig vid tiden för användbarhetsundersökningarna. En studiedeltagare 
kommenterade då att webbplatsen behöver koncentreras enligt vad Marknad 
Varberg vill lyfta fram. I prototypen för startsidan, se Figur 5.4. i avsnitt 5.3. 
Prototyper, föreslås att nyheter, vad som är på gång i Varberg, Magasin Varberg 
och nyhetsbrevsprenumeration lyfts fram. Samtidigt som webbplatsens 
befintliga innehåll såsom ”Lokaler & Mark”, näringslivsregister, aktuella 
upphandlingar och länkar till e-tjänster prioriteras bort. Prioriteringen har 
gjorts mot bakgrund av den potential som innehåll har, såsom nyheter och 
Marknad Varbergs årshjul, gällande att utformas i enlighet med somliga av de 
övertygelsefaktorer som har lyfts fram genom studien. ”Lokaler & Mark”, 
näringslivsregister, aktuella upphandlingar och länkar till e-tjänster besparas i 
detta avseende åt kategorierna: ”Starta företag”, ”Driva företag”, och ”Etablera 
företag”. Detta sker även till förmån mot ett mer koncentrerat innehåll.  

Ytterligare en faktor som påvisades bidra till en mindre bra användarupplevelse 
var att somliga länkar dirigerade studiedeltagarna vidare till webbplatsen för 
besökare i Varberg, eller till webbplatsen som presenterar Marknad Varberg 
som verksamhet. Ett typiskt exempel var scenariot när studiedeltagarna 
ombads att kontakta verksamheten som då blev dirigerade vidare till 
webbplatsen för presentation av Marknad Varberg. Ett sådant förfaringssätt kan 
göra skada för webbplatsens upplevda trovärdighet och följaktligen dess 
övertygelseförmåga, då Fogg (2002b) menar att enkla kontaktvägar är 
betydelsefullt för en webbplats trovärdighet. Enkla kontaktvägar skapas genom 
att webbplatsen på ett tydligt sätt tillhandahåller användaren med tydlig 
kontaktinformation; fysisk adress, telefonnummer och e-postadress (Fogg, 
2002b). Dessa forskningsrön har tagits tillvara på genom att implementera 
Marknad Varbergs kontaktuppgifter i webbplatsens bottenmeny. Ytterligare 
kontaktvägar till Marknad Varberg är via verksamhetens sociala mediekanaler. 
Därför har även dessa införlivats i prototyperna. Utvecklingsförslaget syftar 
även till att göra det mer tillgängligt att kontakta en ansvarig person inom ett 
visst område på Marknad Varberg, detta genom att placera ytterligare 
kontaktvägar på exempelvis huvudsidorna för kategorierna. En skildring av 
detta sker i Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper vars kontaktperson är placerad 
till vänster, tillsammans med den lokala sidomenyn, tänkta med en tillhörande 
beskrivning av personens ansvarsområde. 
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Ett annat problem upplevdes vara att Marknad Varberg-begreppet urholkas till 
följd av den centrala roll som logotypen “Varberg inspirerar.” får på 
webbplatsen vid tiden för studien. Därtill önskades en konsekvent tillämpning 
av Marknad Varbergs logotyp, vilken har införlivats i prototyperna, se Figur 
5.4. och Figur 5.5. i avsnitt 5.3. Prototyper. Därför har inte platsvarumärkets 
kärna “Varberg inspirerar.” inkluderats i prototyperna. Kärnvärdet kan dock 
tänkas framgå genom andra element, såsom startsidans interaktiva bildspel 
eller i headerelementet. 

5.3. Prototyper 

I detta avsnitt presenteras studiens konkreta utvecklingsförslag i form av 
prototyper. Dessa har utformats baserat på såväl insamlade data som relevant 
forskning, teorier och designprinciper. Figur 5.3. är ett förbättringsförslag som 
svarar mot studiens initiala frågeställning om hur webbplatsens befintliga 
navigation kan förbättras. Figur 5.4. och Figur 5.5. utgör i sin tur 
förbättringsförslag som svarar mot studiens andra frågeställning om hur 
webbplatsens förmåga att inspirera till företagande kan förbättras. 

!  

Figur 5.3. Prototyp på sitemap, som visar hur navigationsstrukturen på Marknad  
Varbergs webbplats kan förbättras för att den avsedda användaren ska hitta vad denne 
söker.  
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Figur 5.4. Prototyp av startsidan, som exemplifierar hur Marknad Varbergs webbplats 
kan förbättras för att människor ska känna sig motiverade till företagande på en viss 
plats. Bildkälla: PixaBay. 
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Figur 5.5. Prototyp av sidan ”Etablera företag", som är ett av två konkreta exempel på 
hur Marknad Varbergs webbplats kan förbättras för att motivera människor till företa-
gande på en viss plats. Bildkälla: Created by Harryarts. Created by Kjpargeter - Free-
pik.com. Created by Freepik. 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6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt når studien sitt avslut. Diskussion sker och slutsatser dras kring 
dess resultat som i samverkan med relevant forskning, teorier och 
designprinciper har införlivats i prototyper. Dessa syftar till att belysa hur 
navigationsstrukturen samt upplevelsen av Marknad Varbergs webbplats kan 
förbättras för att användare ska hitta vad de söker och känna sig motiverade till 
företagande. Följer gör en reflektion om de begränsningar som har identifierats 
i studien, därefter lämnas förslag till vidare forskning.   

6.1.  Diskussion och slutsats 

Frågeställning ett: “Hur upplever användarna navigationen på webbplatsen 
idag, och hur kan den förbättras?”  

Det har klargjorts genom denna undersökning av Marknad Varbergs webbplats 
att en logisk utformad navigation är av stor betydelse för att användaren på ett 
enkelt sätt och utan frustration ska kunna hitta vad denne söker. Studien ger en 
indikation på hur småföretagare anser att en webbplats för näringslivs-
utveckling bör struktureras för att webbplatsen inte ska upplevas rörig. De 
framtagna utvecklingsförslagen möjliggör till att skapa en användbar 
webbplats som ökar chanserna till en förbättrad användarupplevelse. 

I situationer då information är svår att hitta, som i fallet med Marknad Varbergs 
webbplats, är det relevant att fokusera på utveckling av en webbplats 
informationsarkitektur. Det innebär ett metodiskt och ofta användarcentrerat 
arbete för att omstrukturera existerande innehåll. Det kan även handla om att 
skapa helt nytt innehåll och strukturer så att webbplatsen ifråga hänger samman 
och blir enkel, logisk och överblickbar för användaren (jmf. t.ex. Rosenfeld, 
2015, s. 16-17). Utifrån Card Sortingen lät vi oss medvetandegöras om att det 
var logiskt för användarna att strukturera sidorna utefter uppgift, ämne och 
målgrupp. Detta skapar ett så kallat hybrid organisationsschema. Att skapa en 
bra logik i ett hybrid organisationsschema är något att sträva efter på Marknad 
Varbergs webbplats, där ämne och uppgift ska kombineras på ett effektivt sätt 
som inte förvirrar användarna. Detta är en utmaning när det handlar om större 
mängder innehåll där djupa hierarkier skapas. Den sitemap-prototyp som har 
uppkommit till följd av studien exemplifierar hur ett hybrid organisations-
schema kan se ut på Marknad Varbergs webbplats med en struktur utefter ämne 
och uppgift.  

Utifrån föreliggande användbarhetsundersökningar framgår det även att det är 
viktigt för webbplatsens avsedda användare att kunna få en överblick över 
innehållet för att kunna hitta lättare. I ett sådant avseende fyller en 
webbplatskarta en stor och komplementär funktion i förhållande till en global 
navigation, i termer av att webbplatskartan ska representera webbplatsens 
undersidor samt dess navigationsvägar på ett överskådligt vis och därmed 
minska risken för desorientering (Beasley & Waugh, 1995, refererad i 
Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 457). Den webbplatskarta som finns i 
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webbplatsens bottenmeny visar dock inte alla sidor som finns i den globala 
navigationsmenyn, och leder därmed till ett önskemål om framtida förbättring.   

Som ett komplement till att förbättra överblicken av navigationsvägarna på 
webbplatsen kan det även vara relevant att, likt förbättringsförslaget föreslår, 
implementera lokala sidomenyer. Sidomenyer kan tillämpas på webbplatser för 
att förstärka informationsdoften och på så vis antyda om en användare är på 
rätt väg mot att nå ett mål eller inte (jmf. t.ex. Nielsen, 2003; Rosenfeld, 2015, 
s. 365).  

Användbarhets- och Card Sorting-undersökningarna visade att de avsedda 
användarna av Marknad Varbergs webbplats i allmänhet upplever webbplatsens 
navigationssystem, i form av en så kallad megameny, som ostrukturerad och 
svårnavigerad. Den negativa upplevelsen förankras i utformningen av somliga 
element i megamenyn, såsom vaga etiketter och otydliga länkar. Användarna 
upplever även att megamenyn inte är estetiskt tilltalande samt att den tar upp 
onödigt med plats med förhållandevis tomma ytor. En slutsats kan dras från de 
resultat som framkommit via användarundersökningarna om att webbplatsens 
navigationsssystem snarare försämrar navigerbarheten än förbättrar den.   

Enligt webbplatsens målgrupp kan navigationssystemet eventuellt förbättras 
genom att det omdesignas till en drop down-meny istället. I denna meny är det 
tvunget att det framgår tydligt att varje huvud- och underkategori är klickbara. 
Vid tiden för studien misslyckas webbplatsen mindre bra med detta då 
användare snarare uppfattar kategorierna som statiska rubriker och på så vis 
riskerar att gå miste om att hitta somligt innehåll.   

Föreliggande utvecklingsförslag presenterar även ett antal nytillkomna 
kategorier och undersidor utifrån målgruppens önskemål. Förekomsten av de 
nya kategorierna beror på att användarna vill att innehåll såsom nyheter, frågor 
och svar, verksamhetens service, aktiviteter och evenemang samt samarbets-
partners konkretiseras i specificerade huvudkategorier istället för att spridas ut i 
olika kategorier utan logiskt sammanhang. Denna förbättringsåtgärd skulle 
bidra i en mer konkret och mindre rörig skildring av exempelvis utbudet av den 
service, evenemang och aktiviteter som Marknad Varberg tillhandahåller, samt 
vilka andra respekterade verksamheter Marknad Varberg samverkar med. 
Vidare är flertalet av kategorierna praktiska utifrån synvinkeln att sidor med 
något vaga namn placeras i en kontext. I utvecklingsförslaget för Marknad 
Varbergs webbplats presenteras exempelvis de nya kategorierna “Service” och 
“Aktiviteter & Evenemang”, som på så vis tydliggör vad undersidorna handlar 
om. Studien påvisar även hur viktigt användarna anser att det är att 
verksamheten beskrivs i sin helhet på webbplatsen. I Marknad Varbergs fall 
handlar det om att få en presentation av de anställda och vad verksamheten har 
att erbjuda för den som vill starta eller etablera företag i Varberg.   

Att använda etiketter som beskriver och motsvarar innehållet som hämtas är en 
förutsättning för att användare ska kunna utföra dess uppgift på webbplatsen 
med så lite kognitiv belastning som möjligt (jmf. t.ex. Nielsen, 2003; 
Rosenfeld et al., 2015, s. 133-134; Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 456). 
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Resultaten i denna studie visar inga undantag, tvärtom är det precis som 
Nielsen (2003), Rosenfeld et al. (2015) och Wojdynski och Kalyanaraman 
(2016) beskriver viktigt att etiketter är beskrivande enligt användarna. Detta 
har lett till att ett par etiketter har döpts om. “Företagslotsen” har exempelvis 
kommit att bli “Lotshjälp för tillstånd och regler” istället, vilket leder till att 
etiketten inte endast blir tydligare utan även mindre beroende av att placeras 
under service-kategorin för att användaren ska kunna förstå vad för typ av 
innehåll som hämtas. Studien manar även till försiktighet gällande att tillämpa 
etiketter med egenkonstruerade namn, såsom “7:27” eller “Öppna Företag” 
som används i navigationssystemet vid tiden för studien. Dessa etikettnamn 
framgår av användarna som svåra att förstå för den som inte har använt sig av 
webbplatsen eller känner till namnen sedan tidigare. Etiketterna kan därmed 
misstolkas, eller i värsta fall inte förstås alls, om de inte förtydligas eller sätts 
in i ett sammanhang som skapar förutsättningar för användaren att förstå 
innebörden.  

För att skapa en övertygande design, vilket är ett problem som studiens andra 
frågeställning berör, är det i första rum förutsatt att webbplatsen ska 
kännetecknas av en god användbarhet. Det innefattar bland annat att 
webbplatsen ska vara lätt att använda och att användaren med enkelhet ska 
kunna hitta vad denne söker (Hasle, 2011, s. 571; Seckler et al., 2015, s. 49), 
som i kontext av denna studie kräver att de problem som studiens första 
frågeställning behandlar måste åtgärdas först. Är användbarheten ett faktum 
har en webbdesign goda möjligheter att utvecklas till att på ett effektivare vis 
leda användaren mot engagemang och handling.  

Frågeställning två: “Hur upplever användarna den nuvarande webbplatsens 
förmåga att inspirera till företagande, och hur kan det förbättras?”  

Den aktuella studien påvisar att det kan vara en god idé att arbeta med 
vetenskapliga tekniker som anspelar på att skapa trovärdighet, känsla och 
övertygelse för att förbättra en webbplats för näringslivsutvecklings förmåga 
att inspirera till företagande i en stad. Studien ger indikation på hur 
småföretagare anser att en webbplats av detta slag kan utformas för att 
motivera människor till företagande. Tillämpning av det utvecklingsförslag 
som presenteras i föreliggande studie skulle, mot bakgrund av insamlad teori 
och empiri, kunna göra att en webbplats för näringslivsutveckling framför 
kärnvärden i form av förtroende samt en känsla av inspiration. Intentionen är 
att detta kan leda till att motivera och väcka övertygelse hos människor inför 
etablering i en stad.  

Via användbarhetsundersökningarna framkom data som stödjer uppdrags-
givarens initiala antagande om att det finns goda utrymmen för förbättring när 
det kommer till att stärka Marknad Varbergs webbplats för näringslivs förmåga 
att inspirera människor till företagande. Detta är ett problem som kan anses 
vara viktigt att utröna i webbsammanhang eftersom att en övertygande 
webbdesign kan bidra till att användaren får upp ögonen för insikter som denne 
på förhand inte sökt efter eller trott sig ha användning för (Hasle, 2011, s. 571). 
Dessa insikter kan exempelvis handla om bra motiv för att etablera företag på 
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en viss plats. För att skapa en övertygande design, vilken har som syfte att 
motivera användare till en specifik handling, kan det vara en god idé att arbeta 
med vetenskapliga tekniker som anspelar på att skapa: trovärdighet, känsla och 
övertygelse (jmf. t.ex. Smith, 2013, s. 178). I detta avseende är trovärdighet av 
särskilt stor vikt för att en användare ska kunna motiveras eller inspireras till 
att utföra en viss handling (Smith, 2013, s. 178). Det är därför en god idé att i 
första hand arbeta för att en kommuns webbplats för näringslivsutveckling ska 
ge intryck av trovärdighet, innan det blir frågan om att tillämpa specifika 
övertygelsetekniker.  

En mängd konkreta förbättringsförslag kunde utvinnas från studiens 
användbarhetsundersökningar. Detta kom bland annat att handla om att 
användarna saknar en konkret presentation om vad Marknad Varberg är för typ 
av verksamhet och vad den har att erbjuda, vilket kan anses vara en 
förutsättning för att grunda ett förtroende hos användaren. Lyckas Marknad 
Varberg med att ge användaren en konkret och personlig uppfattning om 
verksamheten kan detta likväl samspela med en av Foggs (2002b) 
vetenskapliga riktlinjer om trovärdighet på webben, som inbegriper att påvisa 
att det står äkta och tillförlitliga människor bakom en webbplats och 
verksamhet. Till dessa vetenskapliga riktlinjer hör även att en verksamhet ska 
ge intryck av professionalitet. Det kan göras genom att lyfta fram specifik 
expertis inom såväl den aktuella verksamheten som inom dess tjänsteutbud 
eller webbplatsinnehåll (Fogg, 2002b). I förhållande till detta föreslår 
utvecklingsförslaget att tjänster bör främjas. Det införlivas i prototyperna både 
genom en konkret service-kategori i navigationen samt ett bildspel. Specifik 
expertis skildras i prototyperna på så vis att kontaktpersoner som besitter olika 
expertis i diverse sakfrågor får chans att främjas i förhållande till somligt 
webbplatsinnehåll. Sitemap-prototypen antyder även att det finns kopplingar 
till samarbetspartners, vilket är relevant för att skapa trovärdighet på en 
webbplats. Detta till följd av att sammankopplingar med andra respekterade 
verksamheter kan bidra till att lyfta förtroendet för den egna verksamheten 
(Fogg, 2002b). 

Utvecklingsförslaget föreslår även att en verksamhets kontaktuppgifter ska 
finnas att tillgå på ett tydligt sätt. I fallet med Marknad Varberg kan detta vara 
särskilt aktuellt att åtgärda framöver, då studiens användarundersökningar 
påvisar att det är en mindre bra upplevelse att användarna dirigeras vidare till 
externa webbplatser för detta ändamål. Därtill visar forskningsrön enligt Fogg 
(2002b) att ett sådant förfaringssätt kan göra skada för en webbplats upplevda 
trovärdighet, och följaktligen dess övertygelseförmåga.  

För att locka etablering till en viss stad och skapa trygghet i ett sådant beslut, 
ansåg användarna att det är viktigt att en verksamhet förtydligar vad den har 
för stöd att erbjuda till den som ska starta, etablera eller driva företag i den 
aktuella staden. Vetskapen om att det finns ett stöttande lokalt näringsliv, samt 
återgivningar om hur lokala företag samverkar och stärker näringslivet med 
dess samspel, är viktig och betydelsefull för företagare. Det blir därför viktigt 
att lyfta detta på webbplatsen. Föreliggande utvecklingsförslag föreslår 
följaktligen ett främjande av aktiviteter som anspelar på att nätverka. Med 
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avseende på att främja aktiviteter som anspelar på att nätverka, fyller 
“Kalender för företagare” en betydelsefull funktion i fallet med Marknad 
Varbergs webbplats. Baserat på användarnas önskemål har denna kalender-
funktion behållits till förbättringsförslaget, och kan nyttjas på ett strategiskt sätt 
framöver för att motivera företagare till att delta i Marknad Varbergs 
aktiviteter. På så vis hade webbplatsen kunnat tänkas bidra till ett stimulerande 
och inspirerande näringsliv. För att motivera människor till att ta del av något 
kan designers arbeta med övertygelseprincipen om begränsad tillgång (Ibrahim 
et al., 2013, s. 177). I ”Kalender för företagare” skulle Marknad Varberg kunna 
arbeta med denna övertygelsefaktor genom att skildra ett begränsat antal 
platser för olika evenemang exempelvis.  

Ytterligare faktorer som kan påverka etablering av företag i en viss stad är 
information om bland annat aktuella upphandlingar, företagslokaler och dess 
hyreskostander, samt hur näringslivet i staden utvecklas. Att vara lyhörd åt 
webbplatsens olika användare och dess behov, baserat både på bransch och 
geografisk plats, är av stor vikt för att kunna tillfredsställa det informations-
behov som finns.   

För att skapa övertygande design är det viktigt att förstå och dra fördel av 
användarens känslor som kan uppstå genom ett webbplatsbesök (Fogg, 2002a, 
s. 89; Schaffer, 2008, s. 12). Dessa känslor kan ha förmåga till att få 
användaren till att fatta beslut (Fogg, 2002a). För att skapa en trovärdig design, 
med kraft att övertyga om etablering på en viss plats, kan designers arbeta 
strategiskt med faktorerna om: socialt bevis, auktoritet, ömsesidighet samt den 
tidigare diskuterade begränsad tillgång. Att lyfta fram återgivningar och 
intervjuer med inspirerande företagare på webbplatsen, som tar upp både 
framgångar och upplevda svårigheter framgick som intressant för användarna. I 
detta avseende kan det även vara relevant att skildra hur en kommuns 
avdelning för näringslivsutveckling, såsom Marknad Varberg, kan ha varit ett 
stöd i etableringsprocessen. Ovan nämnt anspelar indirekt på övertygelse-
principerna socialt bevis och auktoritet.   

Det är viktigt att Marknad Varberg lyfter fram de små och medelstora företagen 
mer på webbplatsen framöver, då användarna i nuläget upplever att Marknad 
Varberg och dess webbplats främst riktar sig till de större företagen. Det antas 
av oss att det därmed kan finnas stor risk att de mindre företagen tror att 
Marknad Varbergs tjänster inte är tillgängliga för dem, när det kanske i själva 
verket är de som är i mest behov av stödet. Med anledning av att Cialdini 
(2007, refererad i Ibrahim et al., 2013, s. 176) också lyfter fram att människor 
tenderar till att göra som andra människor gör, behöver det finnas goda 
exempel och representanter även för de mindre företagarna. Resultaten av 
undersökningarna gör oss varse om att det verkar vara viktigt att potentiella 
målgrupper känner sig representerade och välkomna på en webbplats för att en 
god användarupplevelse ska bli ett faktum. Ömsesidighet handlar i sin tur om 
att erbjuda användaren något utan att förvänta sig något i gengäld (Ibrahim et 
al., 2013, s. 176). Till sin natur lär användaren ändå känna sig skyldig att 
gengälda verksamheten på något vis. Detta kan handla om att lyfta fram 
kostnadsfri service. Det kan få de som tar del av servicen att bli ömsesidigt 
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påverkade att faktiskt delta i verksamhetens aktiviteter, eller att de åtminstone 
rekommenderar verksamhetens service till sina kontaktnät.  

För att öka webbplatsens övertygelsekraft att inspirera användarna till att 
etablera företag i Varberg finns en tydlig efterfrågan hos användarna om att 
webbplatsen behöver bli mer kreativ. I detta avseende vill användarna se 
videoklipp och bilder ta plats som i en meningsfull och positiv anda, med fler 
mänskliga inslag, visar på ett spännande lokalt näringsliv. Detta går i linje med 
Ibrahim et al. (2013, s. 176-177) studier, som menar att en webbplats 
övertygelsekraft kan öka genom implementering av: text, bilder eller 
interaktiva element som utstrålar glädje. 

6.2.  Begränsningar 

I följande avsnitt diskuteras identifierade begränsningar och svagheter i 
föreliggande studie. Detta sker med avseende på rekrytering och urval, 
tidsbegränsningar, samt en kritisk reflektion kring metoderna och dess resultat i 
termer av reliabilitet och validitet. 

6.2.1.	Rekrytering	och	urval	
Vid rekrytering till studiens användarundersökningar upplevde vi att det var 
svårt att nå ett representativt urval av studiedeltagare. Detta till följd av att 
företagsamhet inte är att anse som allmängiltigt, utan snarare angår personer 
som intresserar sig för företagande eller bedriver företag. Vid sådana 
begränsade situationer är det vanligt inom kvalitativa studier att tillämpa ett 
strategiskt urval, vilket är en icke-slumpmässig urvalsteknik (Denscombe, 
2014, s. 41). För att generalisera studieresultaten är det dock önskvärt att 
tillämpa ett slumpmässigt urval av studiedeltagare, en urvalsteknik som enligt 
Denscombe (2014, s. 41) är att anse som ideal för att generera representativa 
urval. Detta då slumpmässiga urval baseras på slumpen. På så vis säkras att 
forskaren inte har inflytande på processen. Den ursprungliga idéen var att 
utföra ett slumpmässigt urval utifrån exempelvis en e-postlista från Marknad 
Varberg, där studiedeltagare skulle väljas ut och tillfrågas baserat på slumpen. 
Till följd av sekretesskäl var detta tillvägagångssätt dock inte görbart. Det kan 
även anses vara en begränsning i föreliggande studie att vi endast har fått 
tillgång till studiedeltagare som redan är företagare, med tanke på 
webbplatsens olika undergrupper av tilltänkta slutanvändare.   

Att användarundersökningarna föregicks av en rekryteringsprocess som 
genomfördes utan tillgång till lockbete eller motprestationer är att betrakta som 
en begränsning med studien, då det var svårt att få tilltänkta studiedeltagare 
motiverade till att ställa upp i undersökningarna. Detta har lett till begränsning 
i form av att deltagarantalet fick reduceras från ett antal av åtta stycken 
studiedeltagare till ett totalt antal om fem stycken studiedeltagare. Styrkan med 
ett strategiskt urval är enligt Denscombe (2014, s. 41) att forskare kan få ut 
mycket bra information och värdefulla insikter trots ett litet antal studie-
deltagare. Dock hade ursprungligt antal tilltänkta studiedeltagare kunnat tänkas 
ge studien mer insikter i upplevda problem samt förstärkta mönster. 
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6.2.2.	Kritisk	re@lektion	kring	metod	
Att endast tillämpa kvalitativa metoder kan medföra begränsningar. Conklin 
och Hayhoe (2010) menar nämligen att kvalitativa metoder karakteriseras av 
ett antal potentiella problem som undersökare bör gardera sig emot. Dessa 
problem berör pålitlighet, generaliserbarhet och potentiella misstolkningar av 
data. Användbarhetstest- och Card Sortingmetoden framställer alltså ingen 
statistisk signifikant data, såsom kvantitativa metoder som webbanalys kan 
göra, vilket kan utgöra en begränsning med metoderna.   

Få begränsningar kan identifieras i användbarhetstestmetoden. En invändning 
görs dock mot Sharp et al. (2015, s. 475) som hävdar att det är bra att 
användaren utför användbarhetstesterna i en kontrollerad miljö, såsom i fallet 
med ett grupprum i föreliggande studie. Detta för att studiedeltagaren inte ska 
påverkas av sin omgivning när hon eller han utför uppgifterna. Tänkbart är 
dock att användbarhetstest i ett grupprum på biblioteket inte är fullständigt 
representativt för användningssituationen och interaktionen med webbplatsen i 
användarens verkliga miljö.  

Allt fler begränsningar kan identifieras i Card Sorting-metoden. En 
begränsning ligger i att Card Sorting-metoden inte kan förväntas vara en 
garanti för att användbara resultat ska skapas varje gång, till följd av att resultat 
står i beroende till många faktorer (Interaction Design Foundation, 2016). Blir 
resultaten sedermera motsägelsefulla leder detta till att dataanalysen kan 
upplevas som tröttsam enligt Narula (2014, s. 7 & 8), och inte minst 
tidskrävande (Interaction Design Foundation, 2016).  

Att fördefinierade kategorier och undersidor tillämpades i studien kan ha låst 
användarna till att sortera efter just dessa. En annan lösning vore att endast ha 
beskrivningen av respektive kategori eller undersida på korten. Detta ställer 
dock samtidigt till med svårigheter då det finns somliga namn som är 
inarbetade för Marknad Varberg. Ett exempel är evenemanget “Varbergs-
Morgon” eller ett frukostmöte vid namn “7:27”.  

Det kan även vara så att fem stycken studiedeltagare inte är tillräckligt för att 
Card Sortingen ska ge en rättvis bild av hur en webbplats målgrupp föredrar att 
en navigationsstruktur ska se ut. Denna slutsats dras utifrån Nielsen (2004), 
som menar att designers bör utföra Card Sorting med minst tre gånger så 
många deltagare som vid ett traditionellt användbarhetstest, vilket uppgår till i 
alla fall 15 stycken studiedeltagare. Detta hade dock inte varit görbart mot 
bakgrund av svårigheterna med rekryteringen av representativa studiedeltagare.  

Användbarhetstest har begränsningar när det kommer till validitet och 
reliabilitet. Reliabilitet är ett form av mått för hur pass pålitliga metoder är 
gällande att skapa likvärdiga resultat under olika omständigheter, under-
sökningstillfällen och med andra undersökare (Sharp et al., 2015, s. 470). 
Utifrån detta dras slutsatsen om att metoden ska generera samma resultat 
oberoende av vem eller var undersökningen genomförs. Användbarhetstest kan 
ha en mindre bra reliabilitet om undersökarna testar med användare som inte är 
avsedda användare av webbplatsen. Det är även viktigt att ha i åtanke att 
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individuell variation inom testpopulationen kan göra det mindre säkert att 
insamlat data är att anse som tillförlitlig (Wheat & Greenberg, 1998, refererad i 
Norlin & Winters, 2002, s. 6). Card Sorting är i sin tur en metod som 
producerar varierande resultat, därför är dess reliabilitet allmänt sett svag 
(Interaction Design Foundation, 2016). Gällande denna studie var dock inte de 
olika resultaten särskilt gravt avvikande från varandra, vilket kan ha att göra 
med att undersökarna gav upphov till fördefinierade kategorier och undersidor 
som ändå kunde sätta slags ramar för de olika lösningsförslagen. Validitet är i 
sin tur den omfattning som undersökare mäter det som ska mätas samt hur pass 
generaliserbara studiens resultat är (Wheat & Greenberg, 1998, refererad i 
Norlin & Winters, 2002, s. 5). Gällande användbarhetstest och validitet är det 
viktigt att vara medveten om att resultat som uppkommer från användbarhets-
test inte är generaliserbart för den totala populationen av användare. Data som 
samlas in är också i beroende av scenariers noggrannhet samt testmiljön. 

6.2.3.	Tidsbegränsning	
Studien har understötts av noggrann planering och tidsmässig beräkning av 
genomförandet av olika moment. Trots detta har tidsaspekten varit att anse som 
en av de större begränsningarna med arbetet. I synnerhet har rekryterings-
processen, inbokning av undersökningar och transkribering och analys av 
studiens kvalitativa data tagit längre tid än beräknat. Ett gediget arbete har 
därtill genomförts i att forska fram relevant forskning för studien och dess 
problemområden. Ett annorlunda genomförande hade varit att försöka 
effektivisera den här processen för att ge mer tidsrum åt dataanalys och 
sammanställning av resultat. Med mer tid tillgodo hade vi gärna utvecklat 
prototyperna till att bli än mer detaljerade i dess visuella utformning. 

6.3. Förslag till fortsatt utvecklingsarbete
En webbplats är en levande produkt som bör ses över, uppdateras och utvecklas 
kontinuerligt (Garrett, 2010, s. 91). Det går med största sannolikhet alltid att 
förbättra webbplatsen. För att fortsätta utvecklingen av Marknad Varbergs 
webbplats föreslår vi förslag på fortsatta undersökningar, vilka presenteras här 
nedan.  

En stark rekommendation är att utföra fler användbarhetstester på webbplatsen 
efter en ny implementering av ett utvecklingsförslag. Detta för att undersöka 
om webbplatsen har god användbarhet och användarupplevelse – att 
webbplatsen motsvarar det syfte att användaren hittar vad denne söker med den 
nya strukturen och att denne känner sig motiverad till företagande. En mer 
tidskrävande undersökning är även att förslagsvis undersöka användare under 
en längre tid samt i relation till webbplatsanvändningen och kontakt med 
Marknad Varberg. En sådan undersökning syftar då till att undersöka om de har 
motiverats av webbplatsen, och på så vis utvecklar och etablerar sitt företag i 
Varberg.  

Ytterligare en rekommendation är ett fortsatt utvecklingsarbete som fokuserar 
på att skapa en webbplats anpassad för mobil användning. Rapporten 
Svenskarna och internet (Davidsson, Findahl & Ahlgren, 2016, s. 19-20) 
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redovisar att 78 procent av den svenska befolkningen använder internet via 
telefonen år 2016. Det har skett en ökning från tidigare år, med en timme per 
vecka gällande spenderad tid på internet via mobiltelefonen. Detta påvisar 
betydelsen i att skapa en mobilanpassad webbplats då mycket webb-
användning sker på den enheten. Att anpassa webbplatsen till mobila enheter 
handlar inte om att förminska webbplatsen i storlek så att den passar skärmen 
(Ding & Lin, 2009, s. 124), eller om att skapa separata webbplatser beroende 
på enhet förklarar Kadlec (2013, s. 11). Det handlar snarare om att skapa en 
flexibel webbplats. I teknisk bemärkelse, som Kadlec (2013, s. 11 & 13) 
redogör för, ska webbplatsen ha en responsiv design. Rosenfeld et al. (2015, 
s. 72) anser också att webbplatsen ska vara flexibel i sin utformning av innehåll 
som är baserat på användarens behov. Vidare lyfter Rosenfeld et al. (2015, 
s. 72) fram att det är viktigt att det finns en konsekvens mellan de olika 
informationsmiljöernas struktur. Här krävs undersökningar med användare för 
att ta reda på vad de prioriterar för information när de använder sig av en mobil 
enhet, men också hur användbarheten fungerar. Det ska fungera att nå sitt mål 
på en mobil enhet lika bra som på en dator.   

För framtida utvecklingsarbete föreslår vi även att det bör göras fler 
användarundersökningar som syftar till att undersöka vilka olika menytyper 
som kan vara lämpliga för den avsedda målgruppen för Marknad Varbergs 
webbplats. Detta skulle göras i syfte att främja navigerbarheten. I de 
undersökningar som gjordes i föreliggande studie var det flera studiedeltagare 
som ansåg att den megameny som finns implementerad på Marknad Varbergs 
webbplats brister i att bringa god navigerbarhet. Istället föreslogs en 
implementering av en drop-downmeny. Det tåls att undersöka om denna 
menytyp hade fungerat bättre, vilket bör testas i exempelvis en interaktiv 
prototyp. Ett förslag är även att testa flera olika menytyper för att se vad som 
kan vara mest lämpligt för användaren, men även för de olika digitala 
enheterna.  

Det hade även varit intressant att undersöka ytterligare övertygelseprinciper än 
de vi har nämnt i denna studie, inriktat mer på den visuella designen. I denna 
studie har detta inte studerats i någon större utsträckning, mer än att resultaten 
från undersökningarna visar på att studiedeltagarna förespråkar ett mer estetiskt 
tilltalande utseende med mer färg och kreativa inslag i form av bilder och 
videos bland annat. Ett förslag till fortsatt utvecklingsarbete är även att 
undersöka mer på djupet om vilka färger, typsnitt, placering av element 
etcetera, som kan förbättra användarupplevelsen.  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Bilaga A: Missivbrev 

Nedan är ett missivbrev som skickades till en anställd vid Marknad Varberg 
innan studien. Samarbetet avtalades därefter muntligt under mötesform, och i 
samband med detta överlämnades ett följebrev från Högskolan i Borås.  

Hej! 

Vi är två webbredaktörsstudenter vid Högskolan i Borås, men bosatta i 
Varberg, som heter Emelie Bellviken och Emma Håkansson.  

Vi är inne på den sjätte och sista terminen på Webbredaktörsutbildningen, och 
ska snart påbörja examensarbetet som leder till kandidatexamen. Vårt huvud-
område är informationsarkitektur med profilering webbredaktör Front End-
webbutvecklare.  

Just nu läser vi en förberedande kurs inför vårens kandidatuppsats, och har 
därmed påbörjat sökandet efter ett företag att samarbeta med. Vi är intresserade 
av att inleda ett samarbete med er på Marknad Varberg, där utgångspunkten är 
att vi ska skriva en kandidatuppsats som handlar om att ta fram ett detaljerat 
utvecklingsförslag för en webbplats. Utvecklingsförslaget ska bygga på en 
analys som vi kommer att genomföra avseende behov och önskemål som finns 
hos webbplatsens målgrupp/målgrupper. Analysen genomförs via olika 
vetenskapligt förankrade metoder för att samla in och analysera data.  

Genom ett sådant här samarbete får Marknad Varberg ett kostnadsfritt 
utvecklingsförslag gällande webbplatsutveckling. Själva implementationen 
ingår dock inte i vårt examinationsprojekt, men här ser vi en möjlighet till att 
föra vårt engagemang vidare till en ny nivå och implementera utvecklings-
förslaget via eventuella framtida tjänster.  

Under tre år har vi dagligen varit i kontakt med de områden som har med 
kommunikationsyrken att göra. Utbildningen har bland annat innefattat hur vi 
skriver effektiva texter för webben, sökmotoroptimering, programmering, 
arbete i CMS samt hur vi kombinerar bild, text och grafisk formgivning till en 
fungerande helhet. Här kan du titta närmre på utbildningsinnehållet: 
www.hb.se/Bibliotekshogskolan/Utbildning/Program-och-Kurser/Program-
HT-2017/Webbredaktor/#programContent  

Vi uppskattar varmt om vi skulle kunna få svar senast nästa vecka, detta 
eftersom att vi känner att vi vill etablera en kontakt med vår uppdragsgivare så 
snart som möjligt. Vid intresse träffar vi er väldigt gärna personligen för 
presentation!  

Med vänliga hälsningar  
Emelie Bellviken och Emma Håkansson 
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Bilaga B: Guide för undersökning av  
Marknad Varbergs näringslivswebbplats 

A. Presentation 

Till oss undersökare: Vi hälsar våra studiedeltagare välkomna samt håller en 
kort presentation av oss som undersökare, där vi presenterar oss vid våra namn 
och berättar att vi studerar Webbredaktörsutbildningen vid Högskolan i Borås. 

B. Innan sessionen påbörjas skall följande information redogöras: 

- Undersökningens syfte 
- Dina rättigheter som deltagare i studien  
- Studieintroduktion 

Undersökningens syfte 
Vi (Emelie och Emma) läser sista året, och ska nu göra vårt examensarbete i 
form av en kandidatuppsats. Vi ska därmed ta fram ett utvecklingsförslag för 
Marknad Varbergs webbplats för näringsliv.  

För att vi ska kunna skapa ett så bra utvecklingsförslag som möjligt till 
näringslivswebbplatsen, behöver vi ta del av dina åsikter som tänkbar 
användare av webbplatsen. Detta vill vi göra för att få en så verklighets-
förankrad respons som möjligt. Det är dina åsikter, som användare av en 
webbplats, som är av betydelse för att skapa en användbar webbplats.  

Det vi främst ska undersöka är att titta på hur väl webbplatsen är utformad, för 
att du som användare ska hitta vad du söker. Vi kommer även att vilja ta del av 
vilka känslor som användningen av webbplatsen ger upphov till.  

Dina rättigheter som deltagare i studien  
Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning 
vilket innebär att: 

1. Deltagandet är frivilligt. Du är fri till att avvika från undersökningen om du 
känner behov av det. 

2. Samtliga individuella uppgifter som samlas in och behandlas i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Det betyder att du som person och det företag du 
representerar vare sig direkt eller indirekt kommer att kunna identifieras som 
deltagare i denna studie av någon utomstående. 

3. Undersökningsmaterialet kommer under bearbetningen endast finnas på våra 
datorer tills resultatet är sammanställt i kandidatuppsatsen. 

4. De resultat som framkommer i undersökningen kommer att presenteras i vår 
kandidatuppsats som i sin tur är en offentlig handling genom Högskolan i 
Borås. Den kan även komma att publiceras i en elektronisk databas (DiVA) 
och därigenom bli tillgänglig på internet. 
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5. Uppgifter som framkommer i undersökningen kommer ej att användas för 
övriga ändamål än detta examensarbetet. 

Studieintroduktion 
I undersökningen kommer du att få utföra ett antal uppgifter på Marknad 
Varbergs näringslivswebbplats. Jag kommer att titta på hur du utför uppgiften, 
och här vill jag poängtera att det inte finns några rätt eller fel. Detta är ett test 
av webbplatsen, inte ett test på dig. Allt som kommer fram i undersökningen är 
värdefullt för oss. Jag kommer även att stämma av med frågor efter respektive 
slutförd uppgift. För att jag ska lyckas grunda en god förståelse under 
sessionens gång, vill jag be dig att tänka högt medan du utför uppgifterna. På 
så vis håller jag mig informerad om dina tankegångar, beslut och förväntningar. 
Alla åsikter och kommentarer välkomnas!  

Har du några frågor så får du gärna ställa dem. Svaren ger jag dock gärna först 
efter att uppgiften är slutförd, då jag vill se hur du som användare använder 
webbplatsen när det inte finns någon bredvid som kan svara på hur du kan 
göra. Är uppgiften i sig otydlig, gör jag givetvis mitt bästa för att försöka 
förtydliga den.  

Jag kommer att anteckna under tiden som du utför uppgifterna. Jag hade även 
uppskattat om vi spelar in sessionen via ljudinspelning, då det blir enklare för 
oss undersökare att gå igenom och analysera materialet i efterhand. Hur ställer 
du dig till detta? 

C. Session 

Inledande frågor 
Vi inleder sessionen med ett par inledande frågor:  
 - Namn  
 - Ålder  
 - Bostadsort 
 - Ungefär hur många timmar spenderar du på internet per dag?  
 
 - Vad arbetar du med idag?  
  Eventuella följdfrågor vid behov:  
  -Vad har du för yrkesroll?  
  Alternativt:  
  -Är du företagare idag?  
   - Om ja: Vad för typ av företag?  
   - Om inte: Planerar du att starta eget?  

 - Känner du till vilka tjänster som Marknad Varberg erbjuder företag som 
vill etablera en verksamhet i Varberg?  
  - Om ja: Vad för typ av tjänster? 

- Är du sedan tidigare bekant med vad Marknad Varbergs 
näringslivswebbplats?  
 - Om ja: Av vilken anledning kom du i kontakt med webbplatsen? 
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 - Vad förväntar du dig att en kommuns webbplats för näringsliv ska 
innehålla? 

Scenarier 
Nu går vi vidare med några uppgifter som jag vill att du ska utföra på 
webbplatsen. Uppgifterna är utformade som fyra stycken olika scenarier, som 
vi ska tänka oss in i. Dessa scenarier rymmer även ett antal delfrågor. Jag vill 
påminna om att försöka tänka högt medan du utför uppgifterna, eftersom att jag 
vill få en förståelse för hur du tänker och känner när du rör dig på webbplatsen 

* Kom ihåg till undersökare och studiedeltagare: Utgångspunkten för varje 
scenario är startsidan.  

 
Uppgifter/Scenarion 

1. Scenario (Upplevelse) 

Du bestämmer dig för att besöka Marknad Varbergs näringslivswebbplats, för 
att få en bild över hur Marknad Varberg kan hjälpa dig att etablera företag i 
Varberg. Med “etablera” menas att starta företag i Varberg, eller utvidga ett 
befintligt företag till Varberg. Du bläddrar lite på startsidan. Vad är ditt första 
intryck av sidan? 

 - Hur väl tycker du att startsidan förmedlar vad Marknad Varberg är för 
verksamhet?  
 -Berätta varför du tycker som du gör? 

 - Saknar du något på startsidan? 

Påminnelse till oss undersökare gällande vad vi ska observera:  
- Lägg märke till hur studiedeltagaren reagerar och upplever webbplatsen. 

Utrymme för anteckningar: 
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2. Scenario (Navigation)  

Du har frågor gällande hur näringslivsutvecklingen ser ut i Varberg, och vill 
kontakta en person på Marknad Varberg. Hur går du tillväga på webbplatsen 
för att kontakta någon av Marknad Varbergs anställda? 

 - Hur tycker du det gick att hitta den här informationen?  
  - Om det gick bra: Vad anser du påverkade att det gick bra att 
  hitta informationen?  
  - Om det gick mindre bra: Vad skulle kunna förbättras för att 
  det skulle bli tydligare för dig att hitta informationen?  

Påminnelse till oss undersökare gällande vad vi ska observera:  
- Lägg märke till hur studiedeltagaren reagerar och upplever webbplatsen  
- Vilka vägar tar hen för att nå målet?  
- Hittar studiedeltagaren rätt på en gång? 

Utrymme för anteckningar: 
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3. Scenario (Navigation) 

Du är inne på webbplatsen för att ta reda på information om hur du kan ta del 
av de tjänster som Marknad Varberg erbjuder företagare. En av dessa tjänster 
som erbjuds är ett form av möte, där företagare kan få samlad information om 
kommunens förvaltningar och kontaktpersoner. Denna tjänst finns placerad 
under fliken “Etablera”, kan du hitta tjänsten?  

 - Hur tyckte du det gick att hitta information om Företagslotsen?  
  - Om det gick bra: Vad anser du påverkade att det gick bra att 
  hitta?  
  - Hjälpfrågor: Navigation? Namn på länkar?  
  - Om det gick mindre bra: Vad skulle kunna förbättras för att 
  det skulle bli tydligare för dig att hitta den här informationen?  
  - Hjälpfrågor: Navigation? Namn på länkar?  

Påminnelse till oss undersökare gällande vad vi ska observera:  
- Lägg märke till hur studiedeltagaren reagerar och upplever webbplatsen  
- Hittar studiedeltagaren rätt på en gång?  

Utrymme för anteckningar: 

  

  

  

  

  

!72



4. Scenario (Upplevelse) 

Låt säga att du vill etablera ett företag i Varberg. Orientera dig lite lätt i fliken 
“Näringsliv” och “Etablera”. Kan du hitta något här som lockar dig till 
företagande i Varberg?  

 - Vad tycker du kan vara viktiga inslag på en webbplats för att du ska bli 
 lockad och känna dig trygg till att etablera företag i en viss kommun?  
  - Hjälpfrågor: Mänskliga inslag (Chatt, video, biografi)? Inslag av 
  bilder? Inslag av information om staden?  
 -Följdfrågor: Vad för typ av mänskliga inslag/bilder/information om  
 staden?  

Påminnelse till oss undersökare gällande vad vi ska observera:  
- Lägg märke till hur studiedeltagaren reagerar och upplever webbplatsen  
- Vilka vägar tar hen för att nå målet? 

Utrymme för anteckningar: 
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Sex stycken avslutande frågor 
 - Hur upplever du webbplatsen överlag?  
 - Tycker du innehållet på webbplatsen motsvarade det som du hade  
 förväntat dig gällande att etablera företag i Varberg?  
 - Hur tycker du det gick att navigera på webbplatsen?  
  - Eventuella följdfrågor: Är navigationen enkel eller svår att  
  använda? Varför?  
 - Nu när du har navigerat en del på webbplatsen, anser du att det är  
 tydligt vad Marknad Varberg erbjuder för tjänster?  
  - Om ja: Varför? 
  - Om nej: Hur skulle man kunna förbättra detta?  
 - Har du någon tanke kring vad som bör förändras på webbplatsen?  
 - Är det något positivt från webbplatsbesöket som du tar med dig? 

Har du några mer tankar kring webbplatsen eller undersökningen? Kommer du 
på något vid ett senare tillfälle, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till 
oss undersökare via e-post.                         

Vi vill tacka för din medverkan! Vi är glada och tacksamma för att du ville 
ställa upp, och ge oss en värdefull insikt i hur användandet av webbplatsen 
upplevs. 
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Bilaga C: Material till Card Sorting
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Bilaga D: Informationsblad till  
studiedeltagare- Användbarhetstest 

Syftet med undersökningen  
Ett utvecklingsförslag ska tas fram för Marknad Varbergs näringslivs-
webbplats: http://foretagare.marknadvarberg.se/. För att vi undersökare ska 
kunna skapa ett så bra utvecklingsförslag som möjligt, behöver vi ta del av 
dina åsikter som potentiell användare av webbplatsen. Detta för att få en så 
pass verklighetsförankrad respons som möjligt. Det är dina åsikter som 
användare av en webbplats som är av betydelse för att skapa en användbar 
webbplats. Det vi främst ska undersöka är att titta på hur väl webbplatsen är 
utformad, för att du som användare ska hitta vad du söker. Alla åsikter och 
kommentarer välkomnas. 

Dina rättigheter som deltagare i studien  
Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning 
vilket innebär att: 

1. Deltagandet är frivilligt. Du är fri till att avvika från undersökningen om du 
känner behov av det. 

2. Samtliga individuella uppgifter som samlas in och behandlas i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Det betyder att du som person och det företag du 
representerar vare sig direkt eller indirekt kommer att kunna identifieras som 
deltagare i denna studie av någon utomstående. 

3. Undersökningsmaterialet kommer under bearbetningen endast finnas på våra 
datorer tills resultatet är sammanställt i kandidatuppsatsen. 

4. De resultat som framkommer i undersökningen kommer att presenteras i vår 
kandidatuppsats som i sin tur är en offentlig handling genom Högskolan i 
Borås. Den kan även komma att publiceras i en elektronisk databas (DiVA) 
och därigenom bli tillgänglig på internet. 

5. Uppgifter som framkommer i undersökningen kommer ej att användas för 
övriga ändamål än detta examensarbetet. 

Hur går undersökningen till? 
I studien kommer du att få utföra ett antal uppgifter på Marknad Varbergs 
näringslivswebbplats. Genomförandet av uppgifterna kommer att ske under 
observation, där undersökaren tittar på hur du genomför uppgifterna. Detta 
kompletteras med intervjufrågor, som ställs efter respektive slutförd uppgift. 
För att undersökaren ska lyckas grunda en så god förståelse för dig som möjligt 
under sessionens gång, ombeds du att tänka högt medan du utför uppgifterna. 
På så vis hålls undersökaren informerade om dina tankegångar, beslutsfattande 
och förväntningar. 

!79



Har du några mer tankar kring webbplatsen eller undersökningen? Kommer du 
på något vid ett senare tillfälle, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till 
oss undersökare via e-post.  

Emma Håkansson: s142477@student.hb.se 
Emelie Bellviken: s142561@student.hb.se 

Underskrift 
Härmed samtycker jag till att uppgifterna som jag har uppgett muntligen under 
denna undersökning via ljudupptagning, kommer att bearbetas och analyseras 
konfidentiellt av Emelie Bellviken och Emma Håkansson. Resultatet kommer 
sedermera att presenteras i en akademisk rapport, vilken går under offentlig 
handling. Som medverkande i studien är jag, och förblir anonymiserad.  

  

––––––––––––––––––––––––––––– 

Signatur, ort och datum 
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Bilaga E: Informationsblad till  
studiedeltagare- Card Sorting 

Kort om Card Sorting samt syftet med undersökningen  
För att vi undersökare ska kunna skapa ett så bra utvecklingsförslag som 
möjligt, behöver vi ta del av dina åsikter som potentiell användare av 
webbplatsen. Detta för att få en så pass verklighetsförankrad respons som 
möjligt.  

Card Sorting (Kortsortering) hjälper designers att förstå hur webbplatsens 
målgrupp skulle föredra att navigera på webbplatsen. För att strukturera 
information på ett sätt som upplevs som lättbegripligt och logiskt för den 
avsedda målgruppen, måste designers undersöka användarnas förväntningar på 
navigationsstrukturen. 

Hur går undersökningen till? 
Studiedeltagaren organiserar kort som är märkta med kategorier samt en kort 
beskrivning av webbsideinnehållet, och organiserar dessa utefter den struktur 
som du anser är rimlig. Det finns även möjlighet att själv komma med förslag 
på kategorier som man själv anser saknas. 

För att undersökaren ska lyckas grunda en så god förståelse som möjligt för dig 
under sessionens gång, ombeds du att diskutera högt medan du ordnar korten. 
På så vis hålls undersökaren informerad om dina tankegångar, beslut och 
förväntningar. Undersökaren kan även komma att ställa uppföljande frågor, 
detta för få en bättre förståelse för de möjligheter som finns gällande hur du 
föredrar att döpa och organisera innehåll. 

Dina rättigheter som deltagare i studien  
Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning 
vilket innebär att:  

1. Deltagandet är frivilligt. Du är fri till att avvika från undersökningen om du 
känner behov av det.  

2. Samtliga individuella uppgifter som samlas in och behandlas i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Det betyder att du som person och det företag du 
representerar vare sig direkt eller indirekt kommer att kunna identifieras som 
deltagare i denna studie av någon utomstående.  

3. Undersökningsmaterialet kommer under bearbetningen endast finnas på våra 
datorer tills resultatet är sammanställt i kandidatuppsatsen.  

4. De resultat som framkommer i undersökningen kommer att presenteras i vår 
kandidatuppsats som i sin tur är en offentlig handling genom Högskolan i 
Borås. Den kan även komma att publiceras i en elektronisk databas (DiVA) 
och därigenom bli tillgänglig på internet.  
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5. Uppgifter som framkommer i undersökningen kommer ej att användas för 
övriga ändamål än detta examensarbetet.  

Har du några mer tankar kring webbplatsen eller undersökningen? Kommer du 
på något vid ett senare tillfälle, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till 
oss undersökare via e-post. 

Emma Håkansson: s142477@student.hb.se 
Emelie Bellviken: s142561@student.hb.se 

Underskrift 
Härmed samtycker jag till att uppgifterna som jag har uppgett muntligen under 
denna undersökning kommer att bearbetas och analyseras konfidentiellt av 
Emelie Bellviken och Emma Håkansson. Resultatet kommer sedermera att 
presenteras i en akademisk rapport, vilken går under offentlig handling. Som 
medverkande i studien är jag, och förblir anonymiserad.  

  

––––––––––––––––––––––––––––– 

Signatur, ort och datum

!82


