
EXAMENSARBETE I INFORMATIONSARKITEKTUR, INRIKTNING WEBBREDAKTÖR
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT

2017
 

Att navigera på en kommunal webbplats
En studie om menystruktur och navigation på Nyköpings kommuns webbplats

JENNIFER KARLSSON

© Jennifer Karlsson
Mångfaldigande och spridande av innehållet i detta arbete 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande.



Svensk titel: Att navigera på en kommunal webbplats – En studie
om  menystruktur  och  navigation  på  Nyköpings
kommuns webbplats

Engelsk titel: Navigating  on  a  municipal  website  –  A study  on
menu  structure  and  navigation  on  Nyköping
municipality's website 

Författare: Jennifer Karlsson

Färdigställt: 2017

Abstract: Websites  for  municipalities has  a  wide  target
audience and therefore the website has to adapt to all
involved. This bachelor thesis focuses on the issues
that may occur on Nyköping municipality’s website
in  form  of  menu  structure  and  navigation.  The
purpose  of  this  study  is  to  create  a  development
suggestion for Nykoping.se as it shows possibilities
in development. With the help of earlier research in
navigation on mobile phones, and menu structures in
general,  multiple  analytical  tools  has  conjured  in
form  of  the  User  experience,  Human-computer
interaction and Usability to help analyze results of
this study. In collaboration, methods in the form of
user  testing  and  semi-structured  interviews  later
opened  up  to  comparisons.  The  analysis  shows  a
number  of  both  quantitative  and  qualitative
similarities  that  conjure  into  a  couple  of
development  suggestions.  The  proposals  implies  a
menu  structure  where  the  user  is  already  able  to
provide a clear overview of the content of the site in
the form of a hierarchical menu from the start page.
This means that the user can be able to overcome a
large amount of information on the same web page
which  can  benefit  the  user  experience  and
Nyköpings municipality’s visitors. 
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1 Introduktion

Det här arbetet handlar om att undersöka Nyköpings kommuns webbplats ur ett
navigationsperspektiv. Det handlar främst om hur uppfattningen av den mobila
navigationen ser ut, men även menynavigation via dator, det vill säga ”desktop-
läge”.  Resultatet  i  sin  tur  ska  sedan  läggas  som  en  grund  för  en
utvecklingsstrategi av menynavigation för främst mobila enheter, men även en
menynavigation för dator.

För organisationen Awwwards  har Cao skrivit en artikel om sex trender inom
webbdesign  som  man  bör  veta  (https://www.awwwards.com/6-web-design-
trends-you-must-know-for-2015-2016.html). Först på listan tar författaren upp
spridningen  av  interaktionsmönster.  Cao  menar  att  en  av  nackdelarna  med
responsiv design är att många webbplatser ser likadana ut, men att ha liknande
sidor behöver dock inte bara vara en dålig sak. Användarnas uppfattning av
mönster  har  ändrats  genom  tiderna  och  därmed  också  den  moderna
uppfattningen. Cao tar som exempel upp den så kallade hamburgermenyn som
har  fått  sin  kritik,  men  ses  ändå  som  ihågkommen  och  igenkännbar  för
användarna.

Författaren  fortsätter  listan  med  att  längre  ner  diskutera  relevansen  i
animationer för menyer.  Menystrukturer och navigation är idag populära att
gömma åt sidan. Inte minst sparar det plats på skärmen och författaren påpekar
att vid ett lätt knapptryck så glider menyn ut när användaren själv behagar.

1.1 Bakgrund

Kommuners webbplatser har bland annat i uppgift att informera besökare och
invånare om stadens innehåll,  kommunala arbeten och ibland även nyheter i
form  av  relevanta  händelser.  Därför  krävs  det  en  fungerande,  kommunal
webbplats, som användare känner igen, känner sig bekväma med och som de
kan  hantera  och  navigera  sig  igenom.  Webbplatsens  menystruktur  och
kategorier  visas  för  tillfället  i  form  av  en  hierarki,  vilket  även  är  vanligt
förekommande  hos  kommunala  webbplatser  så  som  Karlstad
(http://www.karlstad.se/),  Solna  (https://www.solna.se/)  och  Falun
(https://www.falun.se/). 

Nyköpings  kommuns  webbplats  besöks  dagligen  av  flertalet  besökare  och
variationen av användare är stor. Nyköpings kommuns webbplats målgrupp är
alla  boende  inom Nyköpings  kommun samt  möjligtvis  framtida  befolkning
som är intresserade av att flytta till staden. Även företagare som har sin bas i
Nyköping kan ha ett stort intresse av innehållet på Nykoping.se. Webbplatsen
innehåller mycket information som måste nås ut till användarna på bästa sätt,
något som kräver en lätthanterlig menystruktur där användarna kan navigera
fram till det de söker.

Nyköpings kommun förklarar sin webbplats syfte på följande sätt:
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Syftet med webbplatsen är att ge samma service som vid personligt bemötande,
att stödja demokratin och att marknadsföra Nyköping. Vi anstränger oss för att
motsvara  besökarnas  krav  på  tillgänglighet  och  dialog.  Vi  utvecklar  nu  fler
möjligheter  att  uträtta  ärenden,  använda  e-tjänster,  dialog,  ge  klagomål  och
berömma. (http://nykoping.se/Om-webbplatsen/)

Idag erbjuder Webbplatsen, som ovanstående tyder på, e-tjänster och dialog för
att ge användarna möjlighet att interagera med kommunen på enkla och säkra
sätt.  Användaren  har  möjlighet  att  kontakta  kommunen  genom  en
besöksadress,  postadress,  telefon,  fax  och  e-post.  Liknande  syfte  för  sin
webbplats  har  även  Karlstad  kommun  (http://karlstad.se/Om-webbplatsen/)
som  strävar  efter  information,  dialog  och  användning  av  e-tjänster,  samt
webbplatsen  för  Falun  kommun  som  syftar  på  tillgänglighet  och
lättanvändbarhet (https://www.falun.se/om-falun.se.html).

Via e-post kontaktades de webbansvariga på kommunen och där förklarades
bland annat syftet med detta arbete samt vad ett eventuellt samarbete skulle
innebära för organisationen och de inblandade. Efter att ha erhållit ett svar via
e-post  där  ett  starkt  intresse  visades  hördes  jag  och  den  webbstrateg  som
arbetar  hos  Nyköpings kommun av via  telefon och diskuterade arbetet  mer
genomgående, samt bestämde ett kommande möte där vi kunde träffas ansikte
mot ansikte. Fram till mötet hördes vi dock av via e-post angående möjliga
problemområden och för att ge stöd för att enskilt sätta igång med arbetet.

1.2 Problembeskrivning

Nyköpings kommun har, i och med den kontinuerliga ökningen av smartphones
(Glassman & Shen, 2014, s. 78), valt att göra sin webbplats responsiv för att
kunna anpassa innehållet efter olika enheter. När webbplatsens menystruktur
anpassas till  mobila enheter skiljer  den sig något från utseendet i  ”desktop-
läge”. Kommunen själva har i sitt skapande av menystruktur valt att utgå från
det  förslag  på en typ av  ”bas-struktur” som företaget  Funka  har  tagit  fram
tillsammans  med  cirka  50  andra  kommuner.  Förslaget  visar  på  passande
kategorier  och  diverse  underkategorier  som  kommuner  kan  utgå  från.
Förslagen  har  sedan  testats  i flera  steg  som  i  sin  tur  har  utvecklat  en
informationsstruktur som är uppställd ur ett medborgarperspektiv. Trots denna
”bas-struktur”  ser  dock Jenny  Gullstrand  och  Henning  Ejnefjäll,  som  är
webbstrateg respektive webbutvecklare på Nyköpings kommun, att de behöver
en bekräftelse på vad som fungerar och vad som inte fungerar på webbplatsen
(personlig kommunikation, 29 mars 2017).

Målgruppen  är,  som tidigare  nämnt,  väldigt  bred  och  webbplatsen  behöver
därmed  uppnå  alla  sina  användares  mål  och  förväntningar.  Webbplatsen
behöver därmed  uppfylla de krav som finns vad gäller användarupplevelsen.
Sharp, Preece och Rogers (2015, s. 14) förklarar att en bra användarupplevelse
tar  flertalet  aspekter  i  åtanke.  Dessa  aspekter  syftar  framförallt  till
användbarhet,  funktionalitet,  estetik,  innehåll och  utseende  och känsla men
även  personers  förväntningar  har  en  stor  roll  i  användarupplevelsen.
Författarna menar dock att det inte finns någon magisk formel som pekar på en
bra  användarupplevelse,  utan  hur  realistiskt  det  är  att  använda  sig  av  alla
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oändliga aspekter som finns är väldigt subjektivt. Men Sharp et al. menar att
ovanstående aspekter framförallt kan användas som ramverk för att skapa en
bra användarupplevelse (2015, s. 14).

När webbplatsens utseende anpassas till den mobila enheten och användarna
vill ha åtkomst till webbplatsen via sin mobil eller surfplatta så uppstår vissa
svårigheter  som  kan  påverka  användarupplevelsen.  Att  lägga  sin  meny  på
höger  sida  kan  tänkas  vara  kreativt  men  Sara  Gröndahl  (2016)  påpekar  att
forskning  visat  på  att  ögat  rör  sig  som  i  form  av  ett  F vid  besök  av  en
webbplats och att det därmed är mest lämpligt att lägga menysymbolen i övre
vänstra hörnet, det ögat ser först.

Som tidigare nämnts i kapitel 1.1 Bakgrund  så är webbplatsens menystruktur
uppbyggd  som en  hierarki  och  innehåller  därmed  flertalet  olika  kategorier,
samt underkategorier, som måste anpassas för såväl dator som mobila enheter.
För  tillfället  har  webbansvariga  valt  att  hjälpa  användaren  på  den  mobila
enheten genom att ha två olika menyval, där den så kallade hamburgermenyn,
innehåller  alla  kategorier  samt  underkategorier  som  finns  på  webbplatsen,
medan den hjälpande menyn, som visas i form av ett plustecken, endast visar
den aktuella kategorin och dess underkategorier. Denna utveckling visas endast
på den mobila enheten och är tänkt att ge kunder en hjälpande hand, enligt
Nyköpings  kommuns  webbstrateg  och  webbutvecklare  (personlig
kommunikation,  29  mars  2017).  Men  kommunens  webbstrateg  och
webbutvecklare  ser  detta  som  ett  potentiellt  problem.  Den  responsiva
menysymbolen  ändras  vid  anpassning  till  mobila  enheter  till  en så  kallad
hamburgermeny,  men  i  och  med  den  breda  målgrupp  som  kommunens
webbplats har, så kan det ändå finnas personer som inte vet vad denna betyder. 

Problemområdet  handlar  alltså  om  att  webbplatsens  menystruktur  och
navigationsmöjligheter  både i  mobil  enhet  och i  så kallat  ”desktop-läge” är
osäkert och visar potentiella utvecklingsmöjligheter. Ett av problemen är till
exempel  besökarens  förmåga  att  hitta  menysymbolen  men  även  förstå
användningen  av  den. Problemområdets  fokus  landar  därmed  främst  på
navigationsinnehåll  samt  hierarkiska  möjligheter,  design  samt  estetiskt
utseende och funktionalitet.

1.3 Syfte och frågeställningar

Mot bakgrund av ovanstående problembeskrivning så är syftet med detta arbete
att skapa ett utvecklingsförslag för Nyköpings kommuns webbplats med fokus
på navigation och menystruktur. 

För att bemöta ovan beskrivna syfte så har följande frågeställningar tagits fram.

1. Vad anser användarna är viktigt för att få en lätthanterlig navigation?

2. Hur  kan  webbplatsens  menystruktur  förändras  för  att  bli  mer
användarvänlig?
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1.4 Avgränsningar

För att avgränsa arbetet har fokus fått ligga på menystruktur och navigation av
webbplatsen,  både  för  dator  och  mobila  enheter.  Anledningen  är  att  en
kommuns webbplats innehåller mycket information och för att kunna få fram
utvecklingsförslag för hela webbplatsen så krävs mer resurser och framförallt
tid.

Organisationens andra anställda inom webbutveckling är  sedan april  månad
igång med ett arbete att utveckla hela Nykoping.se. Därmed ligger deras ansvar
på resterande områden så som innehåll och design. Tanken med detta arbete är
att  det ska underlätta och främja utvecklingen av hela webbplatsen och inte
endast navigation och menystruktur. Därmed begränsas denna studie för att ge
mer utrymme för resterande webbansvariga samt att ge möjlighet till en mer
grundläggande studie.

1.5 Disposition

Kapitel  1 Introduktion introducerar arbetet genom att presentera ämnet samt
aktuella  trender,  bakgrunden  av  organisationen  och  denna  studie,
problembeskrivning över Nykoping.se och syftet med detta arbete.

Kapitel 2 Tidigare forskning och analysverktyg fokuserar på tidigare forskning
inom  ämnet  menystruktur  och  navigation  men  går  även  in  på  design  och
användarupplevelse samt avslutar med aktuella analysverktyg som anpassats
för denna studie.

Kapitel 3 Metod och material presenterar de metoder och tillvägagångssätt som
har  anpassats  för  denna  studie.  Kapitlet  avslutas  med  att  presentera  hur
analysverktygen ska anpassas för att en möjlig analys ska utföras.

Kapitel  4 Resultat, analys och utvecklingsförslag presenterar relevant resultat
för  studiens  metoder.  Med  relevant  resultat  menas  resultat  som  i  direkt
anslutning gynnar studiens syfte. Därmed presenteras resultat i form av text,
tabeller och figurer. Därefter övergår resultaten i form av en grundad analys
som sedan ger ett relevant utvecklingsförslag för Nykoping.se.

Kapitel 5 Slutsatser och diskussion går in på de lärdomar och slutsatser som
studien har lett fram till, samt de begränsningar som har fått göras och avslutas
med förslag på fortsatt forskning inom ämnet eller liknande projekt.
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2 Tidigare forskning och analysverktyg

En  meny  är  ett  komplett  register  över  innehållet  i  ett  datorsystem  och
författarna  Goubko och Danilenko  (2012,  s.  1410)  menar  att  en  lättanvänd
meny är  en viktig  del  av hela  gränssnittet.  Menystruktur  och Navigation är
några centrala begrepp som är relevanta för detta arbete. Sundström (2005, kap
32.9) definierar förstnämnda som följande: ”Menyn är egentligen inget annat
än några länkar som 'råkar' ligga intill varandra. Trots detta har den en mycket
starkare roll för navigationen”. Författaren fortsätter definiera Navigation som
följande: 

Navigation  är  det  som gör  att  användaren  kan  ta  sig  från  sida  till  sida  i  en
webbplats. Är den välgjord är det också den som gör att hon så småningom lär
sig  webbplatsens  ordning,  inser  hur  den  är  uppbyggd,  och  blir  en  mycket
effektivare brukare av den. (Sundström, 2005, kap 32)

Ett  annat  centralt  begrepp  är  Mobila  enheter som  har  stor  relevans  för
användandet av webbplatser idag. Jung och Jang (2015, s. 1488) förklarar att
användandet av internet genom våra mobiltelefoner kan idag anses vara en del
av vårt vardagliga liv som smartphoneanvändare.

Användarupplevelse är relevant för själva interaktionen av en produkt. Sharp et
al.  (2016,  s.  12)  förklarar  begreppet  med  att  det  handlar  om hur  personer
känner för en produkt samt deras nöje och tillfredsställelse när de upplever
produkten.  Användbarhet å  andra  sidan,  hänvisar  till  lättheten  i  att  lära  sig
produkten,  använda den och hur  den uppfattas  av  användaren.  Sharp  et  al.
(2016, s. 19) menar att det handlar om hur användaren interagerar med den
interaktiva  produkten.  Skapas  produkten  för  att  bli  mer  användbar  för
användaren i sitt arbete, eller skapas den för att motivera användare och utöka
dess kunskaper? Detta, menar författarna, är det som utgör om produkten är
användbar eller inte. I relation till användbarhet definierar också Sharp et al.
(2016, s.  10)  att  Human-computer interaction (HCI)  fokuserar  på designen,
uppskattningen och genomförandet av ett interaktivt system.

Följande forskning fokuserar på menystrukturer och navigation för webbplatser
för såväl datorenheter som mobila enheter. Innehåll där forskarna har fokuserat
på  användarupplevelse  och  användbarhet  samt  HCI  har  varit  relevant  för
arbetet och därmed använts som grund för ett flertal analysverktyg.

2.1 Navigation genom mobila enheter

Denna  rubrik  innefattar  tidigare  forskning  kring  användningen  av  mobila
enheter och hur webbplatser behöver anpassas efter användarens situation och
fysiska förmåga.

Mobila enheter har ofta en betydande mindre skärm än en vanlig dator och det
gör ofta att funktioner från webbplatsen försvinner och användare upplever då
inte  menyn som strukturerad  (Ziefle  & Bay,  2006,  s.  395).  Ziefle  och Bay
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(2006, s. 395) förklarar att konsekvensen av det blir att användare får svårt att
veta vart de är, vart de kom ifrån och vart de ska gå vidare. De får helt enkelt
svårt att navigera sig inom webbplatsen. Däremot, fortsätter författarna, så är
inte lösningen att fylla ut skärmen med allt möjligt innehåll då detta snarare
kan ha negativa effekter på navigationen. De menar att,  precis som med all
information,  bör  innehållet  för  navigationen  hållas  minimalt  och  på  så  sätt
maximera effekten av informationsåtkomst (Ziefle & Bay, 2006, s. 424-425).
Författarna menar även att när kunskapen av både de tekniska och de humana
faktorerna spelar in i designen, så har enheten möjlighet att möta krav för både
användarna, designers och skaparna på samma gång (Ziefle & Bay, 2006, s.
430).

Författarna Xu, Yu, Liu och Shi (2014, s. 63) går igenom flertalet svårigheter
med att faktiskt leda användarna genom navigationen på mobila enheter:

1. Fingret tar ofta upp stor del av skärmen.

2. Fingrets form gör det svårt att nå hörn på skärmen.

3. Kontaktzonen mellan fingret och skärmen är relativt stor vilket gör val
svårbestämt.

4. Det finns oftast ett omedvetet avstånd mellan kontakt och lyftning som
skapar en oavsiktligt förskjutning.

Därmed behöver navigationen anpassas för just mobila enheter och kan därav i
många fall inte vara densamma som för datorenheter. En navigation kan därför
se olika ut för olika enheter, i och med att den måste anpassas för att få optimal
effekt.

2.2 Menystruktur och navigation

Denna rubrik innefattar tidigare forskning kring vad som påverkar användarens
uppfattning av webbplatser och vad som krävs av en meny för att en tydlig
navigation  ska  kunna  utföras.  Kapitlet  presenterar  även  forskning  om  den
vanligaste typen av meny för webbplatser.

Något som vi som användare av webbplatser tenderar att spendera mycket tid
på är att göra val från olika menyer. Detta gör att webbapplikationer ofta är
fastställda  från  användbarheten  av  menystrukturen  (Goubko  &  Danilenko,
2010, s. 67). Ett problem med det är ofta komplexiteten över modellerna som
ska förutse navigationstiden. För att bygga en reell modell så menar Goubko
och Danilenko (2010, s. 74) att ett omfattande arbete är ett krav.

Enligt  Antonelli  och  Fortes  (2015,  s.  34)  så  har  navigationsmenyer  på
webbplatser tre funktionella roller:

1. Navigation genom länkar.

2. Strukturellt stöd och kontextuella förslag.
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3. Stöd för att söka efter information.

Goubko och Danilenko (2012, s. 1411) visar att en hierarki på endast två nivåer
är passande för stora register eftersom samma panel då visar både kategorin
och  den  underliggande  kategorin.  De  menar  att  effektiviteten  av  menyn
definieras av den tid som det för användaren att få åtkomst till ett visst element
(Goubko & Danilenko, 2012, s. 1411). Till exempel så visar olika essäer att ju
bredare menyn är mot slutet, desto mer effektiv är den (Goubko & Danilenko,
2012,  s.  1412),  och  därmed  bör  en  hierarkisk  navigationsmeny  stödja
Antonellis och Fortes ovanstående påstående.

Resultat visar på att strukturen av en hierarki bör vara likvärdig genom alla
nivåer och en ensam typ av design för hela hierarkin är det som gynnar och
uppskattas mest av användare (Goubko & Danilenko, 2012, s. 1422). Menyn i
datorprogram bör ha samma standardutseende och kännas igen av användarna,
men att designa en webbplats har inte riktigt samma krav och ger därmed mer
utrymme  för  att  leka  lite  med  kreativiteten  av  utvecklingen  (Goubko  &
Danilenko, 2012, s. 1411).

Men det är inte bara designen som påverkar uppskattningen. Hsieh, Lo, Hu och
Chang  (2015,  s.  548)  visar  på  resultat  som  indikerar  att  kvaliteten  på
informationen spelar in i hur användarnas kunskap uppfattas. När användare
för deras studie navigerade på en webbplats med högkvalitativ information och
menystruktur så ansågs deras kunskap öka betydligt än vid navigation på en
webbplats med lågkvalitativ information.

Hsieh  et  al.  (2015,  s.  553)  menar  på  att  användarna  vid  användandet  av
högkvalitativ  information  lättare  kunde  ta  åt  sig  informationen  genom
detaljerade beskrivningar av menyalternativ, samordnade fotografier och texter
samt att de anammade emotionella ord som beskrev bakgrundsinformationen.

2.3 Användbarhet och HCI

Denna rubrik innefattar tidigare forskning kring användbarhet och relationen
mellan den och HCI gällande kommunala och organisationers webbplatser och
hemsidor.

Al-Soud  och  Nakata  (2010,  s.  763)  förklarar  att  användbarhet  handlar  om
användarnas  lätthet  i  att  lära  sig  hantera  system  och  memorera  vanliga
funktioner.  De  menar  i  sin  forskning  att  användbarheten  på  en  hemsida
återspeglar lättheten i  bland annat navigation och därmed så accepteras och
används webbplatsen mer ju mer användbar den är.

Vad gäller  kommunala webbplatser så påpekar Youngblood och Mackiewicz
(2012, s. 1) att kvaliteten på dessa konstant måste uppdateras och övervakas för
att attrahera och tillfredsställa användare. En komponent som är relevant för
kvaliteten  av  en  sidas  design  handlar  just  om  användbarheten.  Författarna
menar att brist på detta minskar den totala användarupplevelsen och problem
inom det riskerar att minska tillförlitligheten till e-förvaltning över huvud taget.
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Youngblood och Mackiewicz  (2012,  s.  2)  fortsätter  förklara  att  kommunala
webbplatser  idag  ger  ett  första  intryck  av  staden  för  potentiella  företagare
framförallt,  något  som uppdragsgivaren  för  denna  studie  även  såg  som en
mottagare. I detta plan skapas även tillförlitligheten till staden och kommunen.
Fungerar  inte  webbplatsen  så  finns  risken  att  användarna  helt  enkelt  går
tillbaka till att traditionellt besöka kommunens fysiska kontor för att ta kontakt,
något  som författarna  menar  är  att  gå  tillbaka  till  andra,  mindre  passande
alternativ.

Forskning  visar  dock  på  att  vissa  kommunala  webbplatser  inte  lyckas
upprätthålla de användbarhetskrav som är relaterade till navigation. Bara 8,6%
av webbplatserna som ingick i Youngbloods och Mackiewicz studie upprätthöll
kraven (2012, s. 4).

Författarna försvarar dock sitt  resultat  med att  även om användbarhet är  en
viktigt del av kvaliteten så är även kunskapen i teknologin, programvaran och
analytiska krav av stor relevans, något som kommuner kan sakna på grund av
brist på tillgångar (2012, s. 1).

Användbarhet har blivit ett nyckelbegrepp inom Human-computer interaction
(HCI) och definieras därefter som ”förmågan att användas av människor enkelt
och effektivt” (Sørum, Andersen & Vatrapu, 2012, s. 698).

Högkvalitativa webbplatser måste ta hänsyn till vissa aspekter inom HCI som
kräver  kunskap om användaren,  deras  upplevelse,  förväntningar  och behov.
Sørum  et  al.  menar   att  HCI  har  som  omsorg  att  veta  hur  användaren
interagerar  med  informationen,  teknologin  och  olika  uppgifter,  framförallt
inom  bland  annat  organisationer  (2012,  s.  698).  Däremot  har  publika
webbplatser  en bred målgrupp (Sørum et  al.,  2012,  s.  699),  något  som har
diskuterats tidigare i denna studie, och därför behöver Nyköpings kommun se
till att alla användare får liknande positiva upplevelser på webbplatsen.

2.4 Sammanfattning och analysverktyg

Utifrån  ovanstående  forskning  kan  följande  sammanfattning  tas  fram.  En
menystruktur  bör  vara  koncis,  kortfattad  och  strukturerad,  men  något  som
uppskattas  och ökar  lättheten i  att  ta  åt  sig  informationen i  menyer  är  hög
kvalitet  där  informationen  får  möjlighet  att  visas  genom  informerande
beskrivningar.

Något  som  är  tydligt  är  den  menystruktur  som  är  överlägset  bäst  för
innehållsrika  menyer.  Denna  är  hierarki  där  ett  breddat  avslut  är  det  som
fungerar bäst och där menyn är likvärdig utseende-, och funktionsmässigt från
början till slut. 

För att kunna utföra en relevant analys av kommande data så kan diverse olika
analysverktyg  appliceras.  Kvalitativa  resultat  kan  analyseras  med  hjälp  av
Användarupplevelsen,  som  bland  annat  Ziefle  och  Bay  använder  i  sin
forskning.  Sharp  et  al.  (2016,  s.  19)  förklarar  att  dess  mål  har  i  syfte  att
förtydliga  själva  användarupplevelsen  och  därmed  underlätta  analysen.
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Upplevelsens  aspekter  är  varierande  och  täcker  ett  flertalet  känslor  och
upplevelser. För denna studie önskas aspekter på menystrukturen vara i form av
till  exempel  tillfredsställande,  engagerande,  hjälpsam och  motiverande,
aspekter  som  Sharp  et  al.  tar  upp  som  positiva  aspekter  (2016,  s.  22).
Författarna fortsätter förklara att många av de ovanstående aspekterna dock är
av  subjektiv  kvalitet  och  därmed  är  beroende  av  hur  systemet  känns  för
användaren.  De  menar  att  det  därför  är  viktigt  att  välja  tidpunkter  där
användarens  sinne  är  som  bäst  för  att  kunna  utvärdera  och  förstå
användarupplevelsen (Sharp et al., 2016, s. 23). Detta kan möjliggöras i denna
studie genom att användaren själv får avgöra tidpunkt för metoder, något som
dock begränsas med antal dagar.

För  att  djupare  gå  in  på  Användarupplevelsen  så  kan  Användbarhet  på
webbplatser vara av stor relevans. Den ger användare möjlighet att hitta den
information de söker efter  samt även avsluta sina tilltänkta uppgifter på det
mest effektiva sättet.  Användbarhet handlar om flera faktorer så som lättheten
att  förstå  webbplatsens  struktur,  dess  funktioner,  gränssnitt  och  innehållet,
enkelheten i användningen och tiden det tar för användaren att uppnå sina mål
(Al-Soud & Nakata, 2010, s. 763), vilket är av stor relevans för denna studie.

Human-computer  interaction (HCI)  handlar  om  design,  utvärdering  och
implementering av interaktiva datorsystem anpassade för människan (Sharp et
al., 2016, s. 10). Det handlar alltså om att se perspektivet av människan i sin
kulturella miljö. Kaptelinin och Nardi (2012) menar att brukskvaliteten växer
fram  genom  en  trevägskommunikation  där  användaren,  mediet  och
omgivningen spelar en roll.  Författarna förklarar därmed att resultatet  av de
handlingar som utförs på en viss enhet snabbt kan ändras av en annan enhet
(Kaptelinin & Nardi, 2012). Ziefle & Bay menade i tidigare underavdelning att
det är när denna trevägskommunikation fungerar som enheten kan möta kraven
för både användarna, designern och skaparna i sig (2006, s. 430).

Kaptelinin  och  Nardi  (2012)  påpekar  även  relevansen  i  att  adressera
integrationen av att hantera brukskvaliteten och effekten av denna. Om dessa
designproblem inte hanteras tillräckligt tätt tillsammans så riskerar användaren
att tillfälligt bli förvirrad.
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3 Metod och material

Som Blandford (2013, kap 52.1.3) förklarar så finns det inga ”rätta” metoder
som är anpassade för alla undersökningar, utan i denna fas har denna studies
utgångspunkt varit att välja relevanta metoder som sedan har anpassats utefter
vilka resurser samt begränsningar som finns.

I denna studie ligger fokus framförallt på metoder som både kan ge kvantitativa
och  kvalitativa  resultat.  Studien  vill  besvara  frågor  angående  åsikter  hos
användarna, något som främst kan göras via kvalitativa resultat, samtidigt som
frågan om förändringar i  menystrukturen kan kompletteras med kvantitativa
resultat.  Detta  görs  framförallt  genom  användartester  med  tillhörande
semistrukturerade  intervjuer.  Användartestet  är  tänkt  att  ge  framförallt
kvantitativt  resultat,  medan den semistrukturerade intervjun kan komplettera
med ett mer kvalitativt svar.

3.1 Användartester

Användartestet  är,  som nämnt  i  kapitel  3 Metod och  material,  tänkt  att  ge
resultat  för  framförallt  kvantitet.  Testet,  som  med  annat  namn  kallas
användbarhetstest, låter representativa användare utföra vanligt förekommande
uppgifter  som  sedan  kan  observeras,  och  ge  ett  resultat  för  vad  som  kan
förbättras  (http://www.inuse.se/hur/anvandbarhetstest/).  Metoden  kan
formuleras på ett flertalet olika sätt och som Rosenfeld, Morville och Arango
(2015, s.  348) förklarar så kan till  exempel tidräkning och antalet  musklick
vara relevant. För denna studie begränsas dock informationen till  att  klocka
användaren och istället för musklick, som inte är möjligt för denna studie i och
med vissa mobila enheter, så görs istället en räkning av vyer. Däremot, som
Rosenfeld et al. tar upp (2015, s. 348), så  är också en jämförelse mellan dator-
och mobila enheter av stor relevans. Detta för att upptäcka vilken enhet som är
lättast  att  navigera  sig  igenom,  och  därmed  med  en  förhoppning  att  få  ett
resultat  för  vilken  menystruktur  som  uppskattas  mest  utifrån
användarupplevelsen.

Metoden  i  fråga  kräver  ett  antal  testpersoner  som är  villiga  att  genomföra
användartestet i form av den tid det tar. För att få ett relevant och analyserbart
resultat utförs studien av 11 deltagare, varav alla är i olika åldrar och med olika
datorvana. Metoden i sig har relevans i att blanda personer med olika bakgrund
och vanor inom webbplatser, något som Rosenfeld et al. menar (2015, s. 348-
349), och för denna studie är det framförallt viktigt att blanda personer med
olika datorvana i och med att detta kan ha en betydande roll för resultatet, och
för att Nyköpings kommuns webbplats har en väldigt bred målgrupp som ska
anpassas för alla boende inom kommunen. 

Uppgifterna som utförs av deltagarna bör vara densamma för alla men anpassas
för att utföras både på mobila- och datorenheter. Detta för att, som ovan nämnt,
en jämförelse mellan dessa enheter ska kunna utföras och därmed krävs det att
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uppgifterna  på  respektive  enhet  är  snarlika  (se  Bilaga  E och  Bilaga  F).
Datorenheter tillhandahålls av Nyköpings kommun, medan den mobila enheten
tillhandahålls av deltagaren själv. Detta för att mobila enheter ofta styrs av ett
flertalet olika operativsystem som ser väldigt olika ut och därmed kan brist på
vana påverka resultatet.

Bra strukturerade uppgifter börjar med lättare frågor där deltagaren känner sig
nöjd och bekväm med sin prestation, men avslutas med uppgifter som är desto
svårare, eller nästintill omöjliga. En mer detaljerad beskrivning kan vara att i
början hitta ett specifikt svar till att mot slutet hitta all information om ett visst
ämne. Fortsättningsvis är det viktigt att få deltagaren att känna sig motiverad
genom att göra uppgifterna äkta och bygga upp ett scenario kring uppgiften
(Rosenfeld, 2015, s. 348-349).

Metoden kan i sin tur besvara studiens andra frågeställning som följer: ”Hur
kan  webbplatsens  menystruktur  förändras  för  att  bli  mer  användarvänlig?”.
Detta genom just observationer av enkelheten i att utföra uppgifterna samt den
tid det tar utföra dem.

3.2 Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer kombinerar olika karaktärsdrag från strukturerade
och ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna använder därmed både öppna och
stängda  frågor  (Sharp  et  al.,  2016,  s.  234).  Metod  nämnd  i  föregående
underavdelning kompletteras med en semistrukturerad intervju som genomförs
efter att deltagaren utfört sitt användartest, samt med en fråga om datorvana
innan ovan test utförts. Intervjun inleds helst med en introduktion och avslutas
med någon typ av avskärning. Frågorna anpassas sedan något utifrån personens
datorvana men innehåller för alla deltagare, öppna och mer djupgående frågor
(Blandford, 2013, kap 52.6.4).

Frågorna för till exempel en yngre deltagare i åldern 20-30 år med mycket rik
datorvana anpassas mer för hur hens användarupplevelse uppfattas i jämförelse
med tidigare webbplatser. Frågorna formas utefter design och menystrukturens
utseende, men även navigationen, hur lätt, eller svårt, det var för deltagaren att
hitta den information som söktes i användartestet. Intervjuresultatet bör även
ge en inblick  i  hur  deltagaren uppfattade  ovanstående test  och hur  väl  hen
ansåg att metoderna var utformade (Se Bilaga C).

Frågorna för, till exempel, den äldre generationen i åldern 60-70 år med mycket
fattig  datorvana anpassas  mer för  deltagarens  användarupplevelse  i  allmänt.
Någon jämförelse med andra webbplatser är för denna typ av deltagare inte av
relevans i och med personens brist på datorvana. Deltagaren kan härmed ges
frågor angående Nyköpings kommuns information och vad hen anser om den
information som finns på webbplatsen i nuvarande skede och vad hen kanske
saknar (Se Bilaga D).

I och med att  semistrukturerade intervjuer innehåller både strukturerade och
ostrukturerade  frågor  så  krävs  det  en  viss  planering  i  förtid  för  att  utföra
intervjun. När ostrukturerade frågor ställs så öppnar intervjun upp för oväntade
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händelser,  som  kan  behöva  följas  upp  (Blandford,  2013,  kap  52.6.4).  Vad
deltagaren har för datorvana kommer, innan ovanstående metoder utförs, vara
anonymt, och därmed krävs det att ett antal färdigställda intervjuer finns på
plats så att ett val över passande intervju sedan kan göras. Sharp et al. (2016, s.
234-235) menar att intervjuaren kräver ett lättare manus för vägledning men
försöker sedan kräva mer från den intervjuade. Detta begränsas dock till två
typer av intervjuer, eller manus, en för deltagare med medel till rik datorvana,
och en för deltagare med låg till medel datorvana.

Metoden kan i sin tur besvara studiens första frågeställning som följer: ”Vad
anser användarna är viktigt för att få en lätthanterlig navigation?”. Detta genom
just  subjektiva  frågor  och  svar  samt  att  frågorna  är  semistrukturerade  och
därmed ger den intervjuade möjlighet att utveckla sina svar.

3.3 Material och urval

Eventuella  studiedeltagare  anpassas  efter  antalet  intresserade  av  ett  aktivt
deltagande. Variationen av datorvana och ålder är det avgörande valet för att få
ett så varierat deltagande och resultat som möjligt. Dessa deltagare rekryteras
via Nyköpings kommuns egna Facebook-sida, då detta är en del av webben och
ett bra sätt att nå ut till målgruppen, samt Nyköpings högstadiums Facebook-
sida, för att nå ut till den lite yngre målgruppen. Deltagarna blir även erbjudna
biobiljetter som tack för sitt deltagande vilket förhoppningsvis ökar intresset,
något som Nyköpings kommun tillhandahåller med.

En  begränsning  av  antalet  deltagare  var  tvungen  att  göras.  Optimalt  vore
förstås  att  ha  fler  studiedeltagare  än  vad  denna  studie  använder  sig  av,  11
personer, men antalet begränsas starkt för den brist på tid som finns av studien.
Tillsammans med uppdragsgivaren har det kommit fram att ett antal deltagare
på 11 personer bör ge ett relevant resultat. I och med ett udda antal deltagare
kan även en tydligt skillnad ses om det uppstår något för-eller emot-argument
och åsikter hos deltagarna.

För användartestet och intervjun begränsas studien till att utföras på två dagar
eftersom att tid för analysering och renskrivning behöver prioriteras. Denna tid
begränsas till en timme per deltagare för att ge deltagaren möjlighet att behålla
fokus och motivation, och ge tid till resterande deltagare.

Intervjufrågor begränsas i form av antal och utformning och anpassas något
utefter deltagarens kunskaper inom dator. Frågorna i sig har en viss form av
struktur  som  förklaras  genom  den  tid  som  finns  och  för  att  kunna  ge  ett
analyserbart och relevant resultat. Om deltagarens datorkunskap är relativt hög
ger det möjligheter till  att ha frågor angående tidigare erfarenheter som kan
vara av hög relevans för studiens resultat.

En begränsning angående studiens fokus har också gjorts. Studien lägger fokus
på  endast  menystruktur  och  navigation  då  studien,  som  tidigare  nämnt,
begränsas  i  tid.  Uppdragsgivaren  har  sedan  tidigare  börjat  analysera  en
utveckling  för  resterande  delar  av  webbplatsen,  och  en  studie  om  hela
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webbplatsen skulle därmed bli överflödig och onödig för uppdragsgivaren

3.4 Tillvägagångssätt

Ovannämnda datainsamlingsverktyg sker under två dagar för att få tid till alla
deltagare. Tiden per deltagare begränsas till en timme, främst för att hinna med
alla  deltagare,  men  även  för  att  mer  än  en  timmes  information  kan  bli
utmattande för alla inblandade.

Tid och sidvisningar räknas under tiden varje uppgift utförs för användartestet
och  tiden  startar  när  deltagaren  börjar  och  stoppas  när  deltagaren  avslutat
uppgiften  alternativt  när  en viss  maxtid uppnåtts.  Maxtiden används för  att
deltagaren  inte  ska  uppnå  irritation  eller  ilska  över  otillfredsställelse  över
misslyckad uppgift. För att komplettera antalet sidvisningar får även deltagare
muntligt berätta vilka sidor hen går in på under tiden respektive uppgift utförs,
något som spelas in via en diktafon.

Genom kommunens egna Facebook-sidor nås en blandad målgrupp med olika
åldrar och datorvana. Därmed behövs inga större förkunskaper inom datorvana,
förutom  vana  vid  Facebook,  men  även  personer  utan  denna  kunskap  har
möjlighet att erhålla information genom bekanta som ser inlägget.

Uppgifterna  struktureras  för  att  ge  deltagarna  möjlighet  att  motiveras  och
slutföra  uppgifterna.  Därmed  skapas  användartestet  genom  att  börja  med
uppgifter  där deltagaren med stor sannolikhet avslutar uppgiften snabbt och
effektivt som sedan tilldelas svårare uppgifter där risken finns att deltagaren
inte  lyckats  avsluta  uppgiften  då  maxtid  kan  uppnås.  Med  brist  på
bakgrundsinformation hos  deltagarna  så anpassas  uppgifterna  med blandade
scenarier som kan passa de flesta av deltagarna (Se Bilaga E och Bilaga F).

Sessionen  börjar  med  ett  par  korta  frågor  om  personens  datorvana,  detta
kopplat till den semistrukturerade intervjun, för att få en inblick i hur följande
intervju bör se ut och ge deltagaren en möjlighet att förklara sina kunskaper
inom  ämnet.  Därefter  är  tanken  att  användartestet  sätts  igång  med  fyra
uppgifter,  antingen via  mobil  enhet,  datorenhet  eller  både  och beroende  på
personens datorvana,  där  tid  och antalet  vyer  räknas  per  uppgift,  och tiden
avslutas sedan med resterande intervjufrågor. Därefter tackas deltagaren för sitt
deltagande och erbjuds sin biobiljett.

För  denna  studie  så  inleds  intervjun  med  frågor  om  tidigare  slutfört
användartest för att sedan gå in på mer djupgående frågor om webbplatser och
Nykoping.se.  Intervjuerna avskärs sedan med lättare frågor  om egna åsikter
utan krav på kunskaper (Se Bilaga C och Bilaga D).

Intervjufrågorna  kräver  en  viss  planering  för  att  kunna  anpassas  för  olika
personer med olika kunskaper och erfarenheter. Frågorna utgår i grunden med
ett  samband  till  användartestet  samtidigt  som  de  kopplar  vidare  både  mer
djupgående och generellt. Denna variation är tänkt att skapa känslan av både
struktur och ostruktur.
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3.5 Analys

Efter utförda metoder befinner sig det insamlade materialet på en diktafon samt
som lättare anteckningar. För att få en tydlig översikt över materialet krävs det
renskrivning  av  anteckningarna  som  därefter  fylls  på  efter  avlyssning  av
inspelningsapparaten.  För användartestet  är  inspelningen av stor relevans då
det  är  på  detta  sätt  information  om  specifika  sidvisningar  kommer  fram.
Materialet renskrivs och skiljs åt mellan användartest och intervju för att lättare
få en överblick.

Under användartestet talade även deltagarna om muntligt angående sina åsikter
och tankar angående testet,  någon som med andra ord kan kallas att  ”tänka
högt”. Detta spelades även in genom en diktafon som tidigare nämnts. Dessa
spontana tankar har en stor relevans för både användarupplevelsen men också
HCI. I och med att deltagarna utförde sitt test i ett mindre rum i Rådhuset i
Nyköping  så  kan  deras  resultat,  åsikter  och  tankar  ha  påverkats  av
omgivningen och miljön,  något  som dessa analysverktyg både  kan bekräfta
eller förneka. 

För inspelningen av intervjun kan deltagarens svar och resultat analyseras med
hjälp av användarupplevelsen. Utifrån resultatet kan det vara av relevans att se
över vilka önskvärda aspekter som uppstod för varje intervju, samtidigt som
oönskade aspekter kan ha uppstått  som kan påverka slutresultatet  för denna
studie och därmed möjliga utvecklingsförslag.
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4 Resultat, analys och utvecklingsförslag

Kapitlet går igenom resultatet av tidigare kapitels nämnda metoder genom att
först presentera deltagarna och deras egenskaper för att sedan gå vidare med en
presentation av data som har utvunnits från intervjuerna och användartesterna.
Resultatet  analyseras  även  i  detta  kapitel  för  att  sedan  presentera  ett
utvecklingsförslag.

Tabeller i detta kapitel innehåller en del förkortningar som utläses på följande
sätt.  D1,  D2,  D3  och  så  vidare  representerar  varje  deltagare  där  siffran  är
deltagarens nummer. U1, U2, U3 och så vidare representerar varje uppgift där
siffran är uppgiftens nummer.

4.1 Deltagare

Deltagarna  fick  innan  metoderna  utfördes  meddela  hur  de  uppskattade  sin
datorvana på en skala från 1 till 5, där 1 räknades som väldigt låg datorvana,
och  5  räknades  som  väldigt  rik  datorvana.  Detta  antingen  bekräftades  via
användartestet,  eller  ändrades  utifrån  uppfattning  av  metodansvariga.  Tabell
4.1 visar den slutgiltiga datorvanan.

Förkortning av deltagare Ålder Uppskattad datorvana

D1 53 år 3

D2 49 år 5

D3 40 år 4

D4 14 år 5

D5 36 år 4

D6 80 år 1

D7 28 år 4

D8 22 år 5

D9 30 år 5

D10 74 år 1

D11 23 år 5

Tabell 4.1 Testdeltagare och deras respektive ålder samt uppskattad datorvana

I  många  fall  visade  resultatet  att  det  inte  fanns  någon  större  koppling  till
deltagarnas  ålder  eller  datorvana.  I  Tabell  4.1  visas  deltagarnas  ålder  och
datorvana  där  inget  samband  kan  uppskattas  mellan  datatyperna.  Det  som
kunde urskiljas var dock deltagare med en betydande högre ålder än resterande
deltagare där datorvanan var betydligt lägre än för resterande deltagare. Detta
ses som något som kan ha påverkats kring deltagarnas allmänna uppväxt. Som
pensionär har inte datorer eller mobiler varit en del av ens liv och därmed har
spridningen av internet för dessa äldre varit betydligt långsammare än för de
yngre (Findahl, 2011).
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4.2 Resultat användartest

Resultatet  av  användartestet  redovisas  på  tre  olika  sätt.  Dels  så  visas  vilka
huvudkategorier som deltagarna valde att gå på efter att respektive uppgift hade
presenterats,  dels  så  redovisas  den  tid  det  tog  för  deltagarna  att  utföra
respektive uppgifter och dels så redovisas antalet sidvisningar per deltagare per
uppgift.  Bortfall  skedde  för  båda  enheterna  vilket  förklaras  för  respektive
enhet. 

4.2.1 Val av huvudkategori

För dator skedde två bortfall gällande val av huvudkategori där deltagare 10
hade svårt att förklara sina val av kategorier och spontana tankar och därmed
inte kunde meddela hur hen utförde uppgiften, samt deltagare 4 som endast
utförde testet via mobil.

Figur 4.1 nedan visar vilken huvudkategori deltagaren valde att gå in på efter
presenterad uppgift på dator (Se Bilaga E).

Resultatet  för  uppgifter  på dator  visar  på att  de allra  flesta  deltagare valde
samma typ av huvudkategori för att starta sin uppgift med och därmed kunde
ingen skillnad ses mellan deltagarna. Däremot skulle resultatet av webbplatsen
kunnat påverkats av erfarenheten kring webbplatsen i sig, det vill säga hur ofta
en  deltagare  är  en  aktiv  användare  av  webbplatsen  eller  webbplatser  över
huvud taget.

För  användartest  på  mobil  skedde  två  bortfall  gällande  räkning  av
huvudkategori där deltagare 6 och 10 ej utförde testet via mobil enhet då brist
på kunskaper fanns. Figur 4.2 nedan visar val av den huvudkategori deltagaren
valde att gå in på efter presenterad uppgift på mobil (Se Bilaga F).
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Figur 4.1: Antal testdeltagares val av huvudkategori per uppgift på dator.
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Deltagarna utförde de flesta uppgifter på både dator- och mobil enhet. Därmed
kunde en skillnad ses utifrån resultatet där en betydande del av deltagarnas val
av huvudkategori i alla uppgifter vad gäller mobil enhet var en majoritet. Något
som skulle kunna ha påverkat resultatet i detta fall är att deltagarna vid detta
stadie har vant sig vid omgivningen till skillnad från testets början. Sharp et al.
(2016 s. 96) förklarar att så kallad  Embodied interaction som handlar om att
förstå  både  den  fysiska  och  psykiska  omgivningen,  en  term  som  är
återkommande inom HCI. Författarna menar att dessa typer av tester kan bli
felbedömda om en person inte kan redogöra för hur skillnaderna skulle se ut i
en  annan  miljö,  något  som  tas  i  anspråk  i  denna  studie.  Deltagarna  fick
möjlighet att försvara sig och ge egna argument under sessionens tid.

4.2.2 Tidräkning av uppgift

Tabell 4.2 visar deltagares tid att slutföra respektive uppgift på dator, alternativt
om uppgiften  avbröts  då  maxtid  uppnåddes.  Maxtiden  uppskattades  till  tre
minuter, med viss förutseende ifall deltagaren var nära att slutföra uppgiften.
För  denna tidräkning blev  det  ett  bortfall  i  och  med att  deltagare  4  endast
utförde testet via mobil.

Tabellen tolkas på följande sätt: U= Uppgift, T= Tid och x= avbruten tid. Tiden
utläses genom att först presentera tiden i minut och sedan sekunder. 1 minut
och 3 sekunder blir därmed 1,03, 43 sekunder blir därmed 0,43 och eventuell
avbruten tid presenteras som ett x.
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Figur 4.2: Antal testdeltagares val av startsida per uppgift på mobil.
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53 år 49 år 40 år 36 år 80 år 28 år 22 år 30 år 74 år 23 år

T U1 0,40 0,40 0,18 0,35 x 1,3 0,34 2 3,3 1,09

T U2 2,34 1,22 1,57 x 0,55 3 3,03 0,58 x x

T U3 x 3 x 1,43 x 1,49 x 2,56 x 2,15

T U4 1,52 0,37 2,16 1,39 x 2,22 0,18 0,34 0,55 0,39

Tabell 4.2 Testdeltagares ålder och deras tid för respektive uppgift på dator

Som  i  Tabell  4.2 så  visar  Tabell  4.3 deltagares  tid  att  slutföra  respektive
uppgift, dock på mobil, alternativt om uppgiften avbröts då maxtid uppnåddes.
Maxtiden uppskattades för de allra flesta till tre minuter, med viss förutseende
ifall deltagaren var nära att slutföra uppgiften. För denna tidräkning blev det
samma bortfall som i ovanstående diagram där deltagare 6 och 10 inte utförde
användartestet via mobil.

Tabellen tolkas på samma sätt som Tabell 4.2.

53 år 49 år 40 år 14 år 36 år 28 år 22 år 30 år 23 år

T U1 2 3,07 0,3 0,21 0,45 0,2 0,24 0,22 1,41

T U2 2,08 1,25 1,45 0,54 0,44 1,49 0,33 0,39 0,36

T U3 x x 0,47 x 0,3 1,45 x x 1,25

T U4 x x 1 x x 1,23 1,22 2,07 x

Tabell 4.3 Testdeltagares ålder och deras tid för respektive uppgift på mobil

En stor skillnad som upptäcktes mellan enheterna var ett lika antal avbrutna
tider för mobil enhet som för datorenhet, men en betydligt längre tid att utföra
respektive  uppgift  i  övrigt  trots  rätt  val  av  huvudkategori.  Här  fanns  ett
samband  till  deltagarna  där  yngre  personer  slutförde  uppgifterna  i  högre
utsträckning än äldre och därmed hade färre avbrutna tider.  Dessa avbrutna
tider  fick  ofta  oönskade  aspekter  hos  användarupplevelsen  då  de  äldre
deltagarna ofta meddelade att de kände sig dumma och okunniga. Därmed är
det  viktigt  för  webbansvariga  att  se  till  att  webbplatsen  skapar  önskvärda
känslor hos användaren istället, sådant som gör deltagaren motiverad och får
hen att känna sig smart eller glad (Sharp et al., 2016, s. 135). Något som kan ha
påverkat resultatet av avbrutna tider är personens vana av mobil enhet och hur
kontinuerligt hen använder enheten. Detta var något som gällde för resultatet
av tider och avbrutna tider för datorenhet. Deltagarnas datorvana var relativt
avgörande för huruvida hen klarade av varje uppgift på enheten.

4.2.3 Antalet sidvisningar

För att  lättare kunna besvara frågeställning två (2) så räknades även antalet
sidvisningar  för  varje  uppgift.  Detta  för  att  kunna  uppskatta  hur
användarupplevelsen  kopplade  ihop  med  antalet  sidvisningar  för  en  viss
uppgift.  Med hjälp av följande  formel  kunde ett  aritmetiskt  medelvärde tas
fram och ett  genomsnittligt  resultat  av antal  sidvisningar  per  uppgift  kunde
visas där n representerar antalet deltagare och x representerar varje deltagare:
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m=
x1+x2 ....+xn

y
      (1)

Tabell  4.4 tolkas  på  följande  sätt:  U= Uppgift  och  SV= Antal  sidvisningar
samtidigt som D= Deltagare.

D1 D2 D3 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

SV U1 3 6 3 4 4 6 3 6 6 4

SV U2 6 6 6 7 5 9 10 6 6 10

SV U3 8 8 9 6 4 6 6 9 6 6

SV U4 5 4 9 6 6 8 3 5 5 5

Tabell 4.4 Testdeltagare och antal sidvisningar per uppgift på dator

För uppgifter  på dator gällde att  y= 10 i  och med bortfallet  av deltagare 4.
Medelvärdet för respektive uppgift  för dator visade därmed på att  uppgift  1
hade ett genomsnittligt resultat på 4,5, uppgift 2 hade ett genomsnittligt resultat
på 7,1, uppgift 3 hade ett genomsnittligt resultat på 6,8 och uppgift 4 hade ett
genomsnittligt resultat på 5,6.

Tabell 4.5 på samma sätt som Tabell 4.4.

D1 D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 D11

SV U1 4 8 4 4 4 3 3 3 5

SV U2 4 5 9 4 4 3 4 4 4

SV U3 6 7 5 8 4 6 9 7 4

SV U4 7 6 4 7 8 6 7 8 6

Tabell 4.5 Testdeltagare och antal sidvisningar per uppgift på mobil

För uppgifter på mobil gällde att  y= 9 för tidigare nämnd formel i och med
bortfall av deltagare 6 och 10. Medelvärdet för respektive uppgift för mobil
visade därmed på att uppgift 1 hade ett genomsnittligt resultat på 4,2, uppgift 2
hade ett genomsnittligt resultat på 4,6, uppgift 3 hade ett genomsnittligt resultat
på 6,2 och uppgift 4 hade ett genomsnittligt resultat på 6,6.

Inget tydligt samband kunde urskiljas mellan deltagarna vad gäller ålder och
datorvana. Däremot var känslan av motivation från webbplatsen, något som är
en önskvärd aspekt hos användarupplevelsen hos deltagaren, snarare det som
avgjorde resultatet för antalet sidvisningar. Sharp et al. (2016, s. 133) menar att
dessa känslor är kopplade till den så kallade  Emotional interaction och något
som måste tas till hänsyn vid skapandet av designen, eftersom dessa känslor
kan ändras under användningens gång. Något som upptäcktes hos deltagare 1
var att  hen gärna letade kvar på sidan snarare än att fortsätta vidare genom
underkategorier, medan deltagare 4 gärna testade sig igenom från webbsida till
webbsida, troligtvis tack vara vanan av att gör val från olika menyer, något som
Goubko och Danilenko diskuterar i  sin forskning (2010, s. 67). Oerfarenhet
kring att fortsätta kan därmed ha en relevant del i slutresultatet åt andra hållet,
som för deltagare 1.
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4.3 Resultat intervju

Resultatet av intervjun påverkades något av deltagarens ålder och datorvana.
Deltagarna  fick,  som  tidigare  nämnt,  olika  frågor  beroende  på  hur  deras
datorvana  uppskattades.  En  genomsnittlig  uppskattning  av  den  nuvarande
webbplatsen togs fram genom att deltagarna fick gradera på en skala från 1 till
5 där ett var lätt navigering och fem var svår navigering. Den genomsnittliga
svårighetsgraden uppskattades till 2,6 vilket därmed klassar webbplatsen som
medelsvår enligt deltagarna.

4.3.1 Plustecknet

För mobila enheten var det två deltagare som inte uppskattade den hjälpande
meny som webbansvariga hade skapat. Det så kallade plustecknet var tänkt att
vara en hjälpande hand men tre av deltagarna förklarade muntligt att de inte
förstod funktionen av den.

”Jag ser inte när jag ska använda plustecknet.”

Tre deltagare uppskattade plustecknet trots deras oförståelse kring den. 

”Det enda som skulle kunna vara är plustecknet som jag tycker har en bra
funktion men den är lite oklar för vad den faktiskt gör.”

En  deltagare  gillade  den  mobila  navigationen  mer  än  navigationen  på
datorenheten, medan två andra deltagare inte gillade att menyn gömde sig över
huvud taget. Dessa deltagare hade hellre sett menyn kvar på sidan, något som
bekräftades  av  en  deltagare  som  gärna  struntade  i  att  gå  vidare  i
underkategorierna,  utan letade istället  information på den aktuella sidan hen
befann  sig  på.  Därmed  bekräftas  osäkerheten  även  här  på  vad  en
hamburgermeny innebär och hur en responsiv meny kan ge svårigheter  hos
besökaren.
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Figur 4.3: Med hamburgermeny och plustecken kan 
användaren navigera på två olika sätt.



4.3.2 Allmänna åsikter

Ett förslag som deltagare 4 nämnde var att ha anvisningar under varje kategori
för  att  förklara  vad  den  innehåller  för  information,  i  och  med  vissa  svåra
kategorinamn som deltagare 9 ansåg.

”Den känns lite tråkig för att den ser ganska invecklad ut på grund av rätt
svåra kategorinamn.”

Tre deltagare ansåg att det absolut kunde finnas fler vägar till  slutmålet för
användartestets uppgifter eftersom det i vissa fall blev långsökt och för djupt
med antal nivåer för att ta sig till det man sökte efter. En av de yngre deltagarna
ansåg i  alla fall  att  så var fallet  för den mobila enheten.  Nivåerna var mer
accepterade på dator.

”För datorn kändes nivåerna bra, men för mobil kändes det som för många
steg. Då hade man ingen helhetsbild liksom.”

För utseendet av webbplatsen så ansåg två av de yngre deltagarna att utseendet
var  helt  okej.  De  ansåg  att  en  kommunal  webbplats  ska  vara  saklig  och
informativ så som Nykoping.se ansågs vara, resterande av de yngre deltagarna
tyckte dock att utseendet kändes tråkigt eller helt enkelt förvirrande. Deltagare
6  hade  starr  och  därmed  nedsatt  syn.  Hen  ansåg  därför  att  det  inte  var
tillräckligt  med kontraster  på  webbplatsen  för  personer  med nedsatt  syn  på
datorenheten.

4.3.3 Andra webbplatser

I jämförelse med andra kommunala webbplatser kom det fram att Jönköpings
webbplats  ansågs  ha  färre  flikar  och  underkategorier,  vilket  uppskattades,
samtidigt som deltagare 11 ansåg att Växjö hade sin webbplats mer som en
guide för besökare och därmed mer som ett informationsblad. Detta var något
som hen saknade hos Nykoping.se.

”Nykoping.se  är  mer  formell  och  inte  lika  säljande.  Mer  inriktad  på
barnfamiljer liksom.” 

Deltagarna med relativt  hög datorvana fick även ge förslag om webbplatser
som de själva ansåg var väldigt bra angående menystruktur och navigation. Där
kom förslag fram som till exempel Webbhallen.se, som deltagare 2 tyckte hade
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Figur 4.4: Antal nivåer för att ta sig till Hjortensbergsbadet.



ett väldigt bra menysystem där möjligheter att göra grova hopp fanns och en
tydlig överblick gjorde navigationen väldigt lätthanterlig. Webbplatsen har sin
meny både horisontellt i övre delen av sidan som en ”drop down-meny”, samt
som en vänsterspalt under hela webbplatsen. 

”De har ett bra tänk från början att det ska vara lätt att hitta.”

Deltagare 3 gav också exempel på Ving.se från mobil enhet. Deras meny visas
som  en  hamburgermeny  i  övre  vänstra  hörnet  och  flikas  därmed  ut  vid
öppnandet. Därefter har användaren möjlighet att även öppna underkategorier.

Ett annat förslag var Ligula.se där menyns rubriker visas allra längst upp på
sidan och där  vid  ett  knapptryck så  öppnas  en  stor  flik  som visar  en  kort
informationstext  samt  de  underkategorier  som  finns  i  tillhörande
huvudkategori.  För mobil  enhet finns dock inte informationstexten med och
menyns rubriker anpassas för en hamburgermeny i vänstra övre hörnet.

Till sist tipsar deltagare 11 om Nordea.se som har en ”drop down-meny” och
där  deltagaren uppskattar  att  det  visas snabbtjänster  samtidigt  som man har
tillgång  till  andra  informationsflikar.  Som för  Ligula.se  finns  även  en  liten
anvisning om vad som finns under varje underrubrik.

”Nordeas inloggning är bra. De har en drop down-meny där det även visas
snabbtjänster  och  man  har  även  under  hela  tiden  tillgång  till  andra
informationsflikar.”

4.4 Sammanfattning resultat

Angående  det  potentiella  problemet  angående  navigationsinnehåll  som togs
upp i  kapitel  1.2 Problemområde,  så visade förslagen på andra webbplatser
som några av deltagarna gav bland annat resultat på att knapptryck för att få
fram underkategorier alternativt ha någon slags anvisning för varje kategori är
av relevans för att underlätta navigeringen. En skillnad som dock upptäcktes
mellan deltagarna var att de äldre, som endast utförde användartestet via dator,
ansåg att uppgifterna ofta låg långt ner i nivå i navigationshierarkin och som
därmed  påverkade  användarupplevelsen  och  kändes  långsökt,  något  som
Goubko och Danilenko bekräftar med sin tidigare studie (2012, s. 1412). Yngre
deltagare såg dock inget problem med antalet nivåer på datorenhet, dessvärre
kände de dock det via den mobila enheten. Tre av deltagarna ansåg att det i
många  fall  kunde  underlätta  med  flera  vägar  till  samma  ställe  så  att
möjligheterna för att lyckas hitta rätt ökar. Detta bekräftar positiviteten av att
kunna göra grova hopp som förslagen på andra webbplatser också tydde på.

Angående designen och utseendet på webbplatsen så gav även förslagen idéer
om ”drop down-menyer”. En gemensam nämnare hos de allra flesta av dessa
förslag  på  webbplatser  var  just  en  lättare  överblick  över  underkategorier.
Gällande dessa förslag så finns inte möjligheter till att anpassa alla eftersom det
kan  skapa  oönskade  aspekter  gällande  användarupplevelsen  som frustration
och en känsla av obehag och överflödighet (Sharp et al., 2016, s. 22).
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Trots  deltagarnas  varierande  åsikter  kunde  vissa  röda  trådar  och  samband
mellan deltagarna ändå ses. Det omtalade plustecknet som tidigare nämnts i
denna studie gav en gemensam majoritet hos deltagarna där de flesta använde
den ibland, men oftast omedvetet och någon koppling mellan när de använde
denna meny och när de använde hamburgermenyn kunde inte utvinnas. Något
som Goubko och Danilenko påpekar är att resultat visar på att en hierarkisk
meny bör ha en ensam typ av design då det är det som gynnar användaren mest
(2012,  s.  1422).  Därmed  uppstod  en  viss  oönskad  aspekt  hos
användarupplevelsen som irritation hos tre deltagare på grund av dessa olika
menyer samtidigt som deltagare 3, 4 och 5 dock uppskattade den något mer än
resterande  deltagare.  Dessa  deltagare  hade  en  gemensam hög datorvana  på
siffran fyra och fem men vad som påverkade deras åsikter, mer än datorvanan,
är inget som kan utses.

Gällande utseendet av hela webbplatsen så fanns här inget samband utan det
handlade betydligt om subjektivitet. I och med en så stor variation av åsikter
gällande utseendet  så  krävs  det  snarare att  göra en jämförelse med flertalet
andra kommunala webbplatser för att hitta en kompromiss mellan dessa.

4.5 Utvecklingsförslag

Det är relativt tydligt att det är främst menystrukturen för den mobila enheten
som behöver en utveckling för att kunna förbättra funktionen av menyn, men
även vissa förbättringar skulle kunna anpassas till ”desktop-läget”. Skisserna i
Figur 5.3 och Figur 5.4 är skapade i programmet Adobe InDesign.

Ofta uppstod förvirring kring kategorinamn och vissa deltagare tyckte att till
exempel lediga jobb som barnskötare skulle finnas både under  Näringsliv &
arbete, där den är placerad nu, samt under Barn & utbildning. En förändring av
kategorinamn skulle kanske i detta fall underlätta, men i och med att deltagarna
själva inte kunde visa tendenser på några passande kategorinamn så är risken
då  att  förändringen  inte  förbättrar  över  huvud  taget.  Genom  att  istället  ge
användaren möjlighet  att  redan från startsidan visa vilka underrubriker  som
finns så skulle hen inte behöva gå in under varje kategori för att hitta det hen
söker  efter.  Sharp et  al.  (2016,  s.  168) menar  att  expanderande menyer  ger
användaren betydligt fler valmöjligheter och navigationen blir mer flexibel i
och med att all information finns på samma sida. Författarna fortsätter med att
förklara  att  den  vanligaste  typen  av  en  expanderande  meny  är  också  en
hierarkisk meny som ger användaren möjlighet att ta del av sekundärt, tertiärt
och kanske även kvartärt material om sådant finns (Sharp et al., 2016, s. 168). 

För datorenheten skulle detta kunna betyda att vid startsidan visa en liten pil
bredvid varje kategori för att enkelt ge användaren en liten antydan om att den
är klickbar för mer information. Underkategorierna skulle sedan kunna komma
fram  liknande  en  ”drop  down-meny”.  Därmed  är  det  också  viktigt  för
användaren att veta vilken huvudkategori hen befinner sig på. Detta kan göras
genom att pilen enkelt ändrar riktning, samt att huvudkategorin byter färg (se
Figur  4.5).  För  att  minska  antalet  fel  som kan förekomma om användaren
endast behöver sväva med muspekaren över kategorinamnet, som Sharp et al.
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(2016, s. 168) menar kan uppstå om personen är något skakhänt, så bör det
krävas av användaren att hen fysiskt klickar på den pil där hen vill öppna upp
underkategorierna till vald huvudkategori.

För den mobila enheten betyder denna förändring att varje flik innehållande
kategorier skulle behöva förstoras för att lättare hjälpa användaren klicka på
pilen och därmed få fram alla underrubriker. Därmed är det också här viktigt att
med  färgval  visa  vilken  kategori  användaren  är  inne  på  för  tillfället,  samt
genom att  pilen ändrar riktning (Se  Figur 4.6).  Detta för att inte riskera att
några oönskade aspekter som till exempel förvirring uppstår. 
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Figur 4.5: Förslag på menystruktur för datorenhet.



På  detta  sätt  ökar  tydligheten  av  vilka  underkategorier  som finns  att  välja
mellan samtidigt som besökaren lätt kan välja en annan huvudkategori om hen
önskar.  För  denna  utveckling  så  blir  menyn  så  pass  funktionell  och
informerande  att  det  så  kallade  plustecknet  hos  webbplatsens  nuvarande
utseende blir överflödigt och oanvändbart. Deltagare, som nämnts innan, kände
oftast endast förvirring kring denna och även om deltagaren ibland använde
den, så syntes ingen röd tråd när användaren använde plustecknet, och när hen
använde den klassiska hamburgermenyn. Därmed känns relevansen större i att
ha en informerande meny som ger användaren tillräckligt med information.
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Figur 4.6: Förslag på menystruktur 
för tydlighet av nivåer på mobil enhet.



5 Slutsatser och diskussion

Efter  utförd  studie  har  kunskaper  kring uppsatsskrivande utökats  men även
kunskaper  inom  samarbeten,  relevansen  av  en  fungerande  meny  för
kommunala webbplatser samt hur användartester bör utföras för bästa resultat.
Ett  antal  begränsningar  har  begränsat  studien  som  helhet  och  kapitlet  går
igenom  dessa  samt  lärdomar  och  återkopplar  studiens  resultat  till  tidigare
problembeskrivning och syfte.

5.1 Lärdomar av studien

Studien har genomgått flertalet olika faser där den har byggts upp tematiserat
med en mer introducerande del bestående av kapitel 1 och 2, en metoddel som
öppnar upp för studien som kapitel 3 samt en avslutande del med resultat och
analys som hänvisar till kapitel 4 och 5. För studiens fortlöpande har även ett
kontinuerligt  samarbete med organisationens  webbansvariga hållits  och  som
har varit otroligt givande. Deras samarbete har inneburit stöd genom utförda
metoder, kontinuerlig feedback på studiens uppsats, samt hjälpmedel i form av
biobiljetter och kravställning kring korrekt information. Detta samarbete har
visat mig viljan till att utföra framtida samarbeten men även att båda parter bör
ställa krav för att ett slutgiltigt arbete ska bli väl utfört.

Efter utfört användartest har tydlighet i navigation och menystruktur setts som
otroligt  betydande för en kommunal webbplats.  Brist  på information genom
navigationsmöjligheter leder till  oönskade aspekter hos användarupplevelsen
vilket i sin tur. Deras negativa erfarenheter kan de sedan dela med sig av till
bekanta som kan vara potentiella besökare av webbplatsen. 

En tydlighet i utförandet av denna studies metoder är dock deltagares variation
i tycke och tänk. Det finns därmed inga konkreta svar på hur utseendet av en
webbplats ska se ut, eller hur en funktionell och anpassningsbar meny bör se
ut, utifrån deltagares tidiga kunskaper. Trots forskning inom detta ämne så har
inte deltagarna någon kunskap i hur en funktionell webbplats bör se ut, utan
detta är något som snarare kan anses ligga i personens undermedvetna.

Trots  oönskade aspekter  hos  användarupplevelsen så slutfördes  de  flesta  av
uppgifterna för användartestet innan maxtid uppnåddes, något som deltagarna
själva inte lade fokus på. Deras negativa erfarenheter kring de uppgifter där
maxtid  uppnåddes  var  det  som  deltagarna  fokuserade  på  och  därmed
uppskattade de användartestet som relativt svårt. Därmed kan det, från ledarens
sida, vara viktigt att ge positiv energi när deltagaren lyckas och gör bra ifrån
sig. Deras erfarenheter av användartestet bör helt enkelt för framtida arbeten ge
fokus på de positiva aspekterna för deltagaren, snarare än de negativa, för att
öka motivationen och upplevelsen hos deltagaren. 

De analysverktyg som användes i  denna studie var  Användarupplevelse och
HCI.  För  metodernas  utförande  skulle  det  har  varit  bättre  om  dessa
analysverktyg hade tagits mer i åtanke vid utformandet av intervjufrågor samt
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uppgifter till användartestet. Detta hade i sin tur troligtvis ökat antal resultat att
analysera, men även kanske givit mer utvecklingsförslag.

5.2 Återknytning till problemområde och syfte

Problembeskrivningen för detta arbete kan sammanfattas som följande: 

”Problemområdet  handlar  alltså  om  att  webbplatsens  menystruktur  och
navigationsmöjligheter  både  i  mobil  enhet  och  i  så  kallat  ”desktop-läge”  är
osäkert  och  visar  potentiella  utvecklingsmöjligheter.  Ett  av  problemen  är  till
exempel  besökarens  förmåga  att  hitta  menysymbolen  men  även  förstå
användningen  av  den. Problemområdets  fokus  landar  därmed  främst  på
navigationsinnehåll samt hierarkiska möjligheter, design samt estetiskt utseende
och funktionalitet.”

Något tydligt problem med webbplatsen från början fanns därmed inte enligt
inblandade  utan  snarare  utvecklingsmöjligheter.  Efter  att  denna  studie  har
utförts så har detta bekräftats på flertalet sätt men även givit tydligare problem
som innan var oklart.

Deltagare  påminde  flertalet  gånger  om  deras  misstro  kring  webbplatsens
plustecken  som meny  och  därmed  såg  det  som  ett  grovt  problem.  Menyn
fungerade  i  sig,  men  deras  användarupplevelsen,  något  som  de  onekligen
många gånger nämnde, skapade oönskade aspekter. Sharp et al. påpekar dock
att aspekterna är helt ur deras egna perspektiv (2016, s. 23).

Ett  antal  deltagare  nämnde  även  svårigheterna  i  antalet  nivåer  av
menyhierarkin  och  att  den  flertalet  gånger  kändes  för  djup,  trots  att  deras
åsikter skiljdes åt beroende på enhet. Därmed bekräftades även möjligheter till
utveckling av hierarkin och den forskning som tidigare påstods av Goubko och
Danilenko angående bredare meny mot slutet (2012, s. 1412).

För syftet gällde att skapa ett antal utvecklingsförslag och det med hjälp av
frågeställningar  kring  användarvänlig  menystruktur  och  lätthanterlig
navigation. Vad gäller en lätthanterlig navigation anser användarna att en tydlig
överblick är det allra viktigaste i skapandet av en meny, därav deras tidigare
förslag  av  önskvärda  webbplatser.  Trots  detta  var  det  även  viktigt  för
deltagarna att hierarkin för webbplatsens meny inte var för djup och därmed
lättnavigerad utan att riskera att navigera fel.

Webbplatsens meny kan förändras med bland annat ovanstående användares
åsikter men även genom deras omedvetna val. Deltagarna uppfattades i många
fall som förvirrade av flertalet olika saker gällande navigation och därmed kan
klickbara menyer minska förvirring till skillnad från när en muspekare endast
kräver att sväva över vald kategori. Med hjälp av pilar kan webbplatsens meny
bli mer användarvänlig för att motsvara webbplatsens hela målgrupp, även för
personer med ovana av hierarkiska menyer eller expanderade menyer överlag.
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5.3 Kritisk reflektion

Utgångspunkten  för  denna  studie  var  att  undersöka  Nyköpings  kommuns
webbplats med fokus på menystruktur och navigation, något som har utförts.
Dock visar tidigare forskning och analysverktyg snarare på webbplatser över
huvud taget och därmed tappas fokus på just kommunala webbplatser. En brist
här är att resultatet kan bli något missvisande om inte en tydligt jämförelse med
studiens metoder görs.

En  större  variation  av  datorvana  hade  ökat  trovärdigheten  för  resultatet.
Majoriteten av deltagarna hade relativt rik datorvana vilket självklart påverkar
resultatet. En mer varierad deltagarskara hade givit ett mer analyserbart resultat
som i sin tur kunde skapa flera jämförelsemöjligheter till annan forskning och
metoder.

Information kring hur skapandet av den nuvarande designen av Nykoping.se
gick till hade även det ökat reliabiliteten av denna studie. Utvecklingsförslaget
hade kunnat stöttats från uppdragsgivarnas åsikter, tankar och argument, något
som i sin tur hade kunnat tas i åtanke vid skapandet av utvecklingsförslaget.
Trots  detta  har  en  kontinuerlig  feedback av uppdragsgivaren erhållits  under
studiens gång, något som självklart har varit relevant för slutresultatet.

5.4 Förslag till vidare forskning

Utifrån  studiens  resultat  önskas  vidare  forskning  fokusera  på  kommunala
webbplatser och helheten kring hierarkiska menyer och deras nivåer. Detta för
att  mer  tydlig  forskning  för  just  kommunala  webbplatser  skulle  öka
användarupplevelsen  och  användarvänlighet  hos  besökare  som  söker  efter
information och kommunikation hos respektive kommuns webbplats.

För  webbplatser  i  allmänhet  skulle  ett  intresse  finnas  av  att  jämföra
användarupplevelsen med något webbanalysverktyg som till exempel Google
Analytics. Detta för att kunna se om resultatet hos webbanalysverktygen kan
bekräftas, alternativt förnekas, med användarupplevelsen hos besökare.

Gällande denna studie skulle en liknande studie kunna utföras med andra typer
av metoder.  Dessa metoder  skulle  kunna vara endast  kvantitativa alternativt
kvalitativa för att  se om ett  kvantitativt  resultat  kan ge en tydligare analys,
alternativt  om  ett  kvalitativt  resultat  kan  ge  en  tydligare  analys.  Antalet
metoder kan också vara avgörande för hur reliabiliteten uppfattas av läsaren,
men detta resultat skulle vara en intressant jämförelse mellan flertalet studier
av liknande utgångspunkt.
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Bilaga A: Missivbrev

Hej!

Mitt  namn  är  Jennifer  Karlsson  och  jag  studerar  just  nu  mitt  sista  år  på
Webbredaktörsprogrammet,  distans,  på  Högskolan  i  Borås.  Till  sommaren
beräknar  jag ha min kandidatexamen,  men innan dess  kommer programmet
avslutas med ett examensarbete.

Detta  arbete  innebär  att  jag  ska  analysera  och  ta  fram  ett  detaljerat
utvecklingsförslag för en nuvarande webbplats, och jag har därför tankar om er
webbplats http://nykoping.se/. 

Examensarbetet  innebär  att  jag  tillsammans  med  en  uppdragsgivare  eller
kontaktperson  ska  kunna  samråda  och  komma  överens  om  ett  lämpligt
utvecklingsförslag.  Vill  ni  sedan  som  företag  att  jag  även  ska  genomföra
utvecklingen  så  är  detta  självklart  något  som  kan  diskuteras,  men  mitt
examensarbete  betygsätts  endast  genom rapport  och  den  undersökning som
skrivs. Från er sida kan det därmed vara behövligt att få tillgång till en viss del
av målgruppen (då det kan behövas data från dessa) m.m. för att kunna utföra
arbetet och ta fram utvecklingsförslaget.

Jag hoppas  att  det  finns  en möjlighet  för  mig  att  göra  med examensarbete
tillsammans  med  er.  Jag  bifogar  redan  nu  ett  följebrev  från  mina
programansvariga som mer ingående visar hur examensarbetet går till. Kursen
börjar 23:e mars och pågår fram till 4:e juni.

Mvh

Jennifer Karlsson
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Bilaga B: Rekrytering av deltagare

Vill du hjälpa oss att förbättra nykoping.se? 

Vi söker nu 15 personer i olika åldrar för att göra ett användartest på dator och
mobil, samt en kort intervju.

Testet kommer att ske 20-21 april i Rådhuset. Som tack för hjälpen får du en
biobiljett.

Hör av dig till infomaster@nykoping.se om du vill delta! 
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Bilaga C: Intervjumanual för medel till rik 
datorvana

Frågor innan användartestet

1. Hur anser du att din kunskap inom dator-/mobila enheter ser ut idag?

a) Gradera mellan 1 och 5 där 1 representerar knappt någon datorvana
alls och 5 representerar mycket hög datorvana.

b) Hur använder du enheten idag?

 E-handel,  sociala  medier,  att  ringa  och/eller  smsa  personer,
skicka e-post osv.

Frågor efter användartestet

1. Tidigare användartest utfördes för att få en överblick över Nyköpings
kommuns webbplats och deras menystruktur och navigation. Anser du
att uppgifterna var logiska och möjliga att utföra?

2. Har du tidigare besökt andra kommuners webbplatser?

a) Om  ja,  med  en  lätt  överblick,  ser  du  stora  skillnader  mellan
Nyköpings kommuns och andra kommuners menystruktur?

3. Hur ofta besöker du Nyköpings kommuns webbplats?

4. I jämförelse med andra webbplatser du har stött på tidigare, hur anser
du att menystrukturens utseende uppfattas?

a) Kreativ, utmanande, rolig, härlig, snygg etc.

5. I jämförelse med andra webbplatser du har stött på tidigare, hur anser
du att menystrukturens navigering fungerar?

a) Hierarkisk menystruktur för just en kommunal webbplats.

b) Hur fungerar antalet nivåer och kategorirubriker?

6. Med tanke på det test som utfördes, anser du att den information du
skulle leta efter låg under logiska rubriker?

7. Hur anser  du svårighetsgraden på webbplatsens navigation angående
menystrukturen?

a) Gradera från 1 till 5, där 1 är väldigt lätt och 5 är otroligt svårt.

8. Ser  du  möjlighet  till  en  utveckling  på  webbplatsen,  med  fokus  på
menystruktur och navigation?
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a) I vilken form och i vilket syfte?

9. Om du fick välja helt fritt utan några krav, har du någon webbplats som
du  själv  anser  är  mycket  bra  utformad,  eller  som  du  helt  enkelt
använder regelbunden?

a) Utveckla anledning.
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Bilaga D: Intervjumanual för låg till medel 
datorvana

Frågor innan användartestet

1. Hur anser du att din kunskap inom dator-/mobila enheter ser ut idag?

a) Gradera mellan 1 och 5 där 1 representerar knappt någon datorvana
alls och 5 representerar mycket hög datorvana.

b) Hur använder du enheten idag?

 E-handel,  sociala  medier,  att  ringa  och/eller  smsa  personer,
skicka e-post osv.

Frågor efter användartestet

1. Tidigare användartest utfördes för att få en överblick över Nyköpings
kommuns webbplats och deras menystruktur och navigation. Anser du
att uppgifterna var logiska och möjliga att utföra?

2. Hur ofta besöker du Nyköpings kommuns webbplats?

3. Anser  du  att  den  information  som  finns  på  Nyköpings  kommuns
webbplats är relevant?

a) Antingen utifrån testet eller rent allmänt.

4. Hur anser du att menystrukturens utseende uppfattas?

a) Kreativ, utmanande, rolig, härlig, snygg etc.

5. Med tanke på det test som utfördes, anser du att den information du
skulle leta efter låg under logiska rubriker?

a) Dvs. låg information under de rubriker du innan trodde?

6. Hur anser  du svårighetsgraden på webbplatsens navigation angående
menystrukturen?

a) Gradera från 1 till 5, där 1 är väldigt lätt och 5 är otroligt svårt.

7. Innehåller  Nyköpings  kommuns  webbplats  den  information  du
förväntar dig?

a) Om inte, vad saknas/vad skulle kunna förbättras?

8. Ser  du  möjligheter  till  förbättring  av  webbplatsen  angående  just
navigation av menystruktur och utseende?

a) I vilken form och i vilket syfte?
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Bilaga E: Testuppgifter för datorenheter

1. Du har precis flyttat till Nyköping och söker nu arbete som barnskötare.
Din uppgift är nu att hitta lediga jobb som barnskötare.

2. Du har hört talats om Musikskolan i Nyköping och är intresserad av att
hyra  in  någon  av  skolans  ensembler  för  en  liten  spelning.  Följ
kategorilänkarna  så  att  du  hittar  sidan  där  du  kan  hitta
information om spelningarna.

3. Den lyckliga dagen är här och det är snart dags för ditt bröllop. Du och
din partner har bestämt er för att gifta er borgerligt i rådhuset och det är
nu dags att  skicka in hindersprövning och vigselintyg till  Nyköpings
kommun. Hitta därmed rätt adress dit era godkända dokument ska
skickas.

4. Du vill veta vem som är ordförande i kommunfullmäktige, och hur du
kontaktar henne/honom. Ta tiden att följa kategorilänkarna till du
hittar  detaljinformation  för  personen  som  är  ordförande  i
kommunfullmäktige.
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Bilaga F: Testuppgifter för mobila enheter

1. Du har  precis  flyttat  till  Nyköping tillsammans med familjen och ni
söker nu plats på förskola där ditt barn kan vara på helger, kvällar och
nätter  då  du  jobbar.  Din  uppgift  är  nu  att  hitta  den  eller  de
verksamheter som erbjuder plats på nätter och helger.

2. Snart är sommaren här och det är dags att sätta igång med träningen!
Simma är något du uppskattar mycket och du vill därmed få möjlighet
till  både  gym  och  bad  i  din  träning.  Du  bestämmer  dig  därför  att
Hjortensbergsbadet är den perfekta träningsanläggningen. Du behöver
nu följa kategorilänkarna så att du hittar vem som är ansvarig för
badhuset och länken till deras egna webbplats.

3. En äldre anhörig till dig har inte längre möjlighet att laga mat i sitt eget
hem. Därmed bestämmer ni er för att få färdiglagad mat direkt hem till
dörren skulle vara den bästa lösningen för din anhöriga. Leta fram den
blankett  ni bör fylla  i  för att  ansöka om matdistribution till  din
äldre anhöriga.

4. Du är  på  genomresa  genom Sverige  och stannar  i  Nyköping för  en
längre rastning av din hund som är med på resan. Du skulle tycka det
var toppen om din hund kunde få springa av sig medan du tar en kopp
kaffe  och  fika  i  solen.  Följ  kategorilänkarna  till  du  hittar
information om möjlig hundrastgård där din hund är välkommen
att springa av sig.
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