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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to explore how 

links and labels are used on the project 

collaborator’s – Volvo Construction Equipment’s – 

websites through web analysis tools. Whether 

there’s a correlation between user’s web behavior 

and their choice of navigation channel and clicked 

link label, and what effect placement, label and 

design have on the conversion rate of a link was 

explored by using structured observation and a 

combined field experiment and A/B test. Data was 

collected using two different web analytics tools 

(Adobe Analytics and Hotjar). The results showed 

that there was a statistical relationship between a 

user’s web behavior and which channel she chose, 

but no correlation between her web behavior and 

which link she chose to click. The results also 

showed that changing a link’s placement, label and 

design altogether had a synergic effect on the 

conversion rate of the link, but whether the 

conversion rate was actually affected by changing 

only one of these factors could not be determined as 

the results did not result in a statistical correlation 

using the chi-square test. In addition to presenting 

the findings made, a discussion of the study’s 

implications and how they may have affected the 

reached results is also presented. Among other 

things, there were some issues with the web 

analytics tools used as well as the collected data 

(e.g., a potential bot was identified on one of the 

studied sites which affected the structured 
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observation method). Finally, suggestions on further 

research in the studied area are presented.  

Nyckelord: informationsarkitektur, länketiketter, webbplats-

studie, navigationsingångar, användarbeteende, 

konverteringsgrad, webbanalysverktyg 
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1 Introduktion 

Världen vi lever blir ständigt mer digital. Under år 2017 använde så gott som 

alla svenskar internet, och 95 % av alla i Sverige hade tillgång till internet i 

hemmet (Davidsson, 2018). I takt med att den digitala förekomsten hos 

befolkningen ökar, har även företag insett vikten av att ha en stark nätbaserad 

närvaro. Digitaliseringen har bidragit till att tekniken flyttat in i gemene mans 

vardagsrum och är numera en naturlig del av vardagen. Kunder och användare 

är inte längre beroende av att fysiskt ta sig till leverantörer och företag utan kan 

istället jämföra priser, bläddra i produktbeskrivningar och göra köp direkt från 

soffan eller köksbordet. Många företag har dessutom kunder spridda över hela 

världen, varför geografiskt och kulturellt neutrala webbplatser torde vara en allt 

viktigare faktor. Situationen ställer inte bara krav på en digital närvaro av 

företagen, utan också att deras digitala kanaler uppnår besökarnas höga 

förväntningar.   

På arbetsmarknaden har digitaliseringen skapat nya möjligheter, och i de flesta 

medelstora och stora organisationer finns det åtminstone en person som arbetar 

med organisationens digitala kanaler. För att mäta hur väl dessa digitala 

kanaler presterar torde det finnas mål för webbplatsen som ämnas uppnås – 

exempelvis antal webbplatsbesök, inskickade formulär eller genomförda köp. 

För att dessa mål ska nås krävs det att webbutvecklarna fördjupar sig i 

användaren och dennas syfte med webbplatsbesöket. Enligt Morville och 

Rosenfeld (2010) är ett av de vanligaste målen med webbplatsbesök att hitta 

information, och organisationerna måste därför planera webbplatsens 

informationsarkitektur så att användaren hittar det denna söker – annars finns 

det en risk att besökaren lämnar webbsidan. Ett sätt att strukturera webbplatser 

och dess navigation är med hjälp av menyer, länkar och etiketter. Genom att 

skapa relevanta och strategiskt placerade navigationsystem kan man öka 

chansen att användaren uppnår både sitt eget och organisationens mål med 

webbplatsbesöket.  

Detta arbete ämnar utforska webbplatsen volvoce.coms informationsarkitektur 

samt redogöra för hur denna påverkar användares navigation på webbplatsen. 

Fokus ligger på att undersöka hur Volvo Construction Equipments webbplats 

navigationssystem och etiketter används av webbplatsbesökarna samt hur 

länkars placering, etikett respektive utformning påverkar antalet klick som 

länken får. Förhoppningen är att arbetet ska belysa besökarnas mål med 

webbplatsbesöket och ge insikt i den mest fördelaktiga utformningen av länkar 

för att långsiktigt kunna påverka webbplatsen framgång positivt.  

I rapporten används genomgående skärmavbilder för att illustrera hur Volvo 

CE:s webbplats såg ut vid studiens tidpunkt. Organisationen bakom 

webbplatsen, Volvo Construction Equipment, har godkänt publicering av 

bilderna i detta arbete. 

1.1 Bakgrund 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE), grundat år 1832, är ett av världens 

största företag inom försäljning och service av anläggningsmaskiner (Volvo 
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Construction Equipment, 2018; Statista, 2018). Företaget tillhör koncernen 

Volvo Group som tillsammans med företag såsom Volvo Trucks och Volvo 

Buses är ett internationellt välkänt varumärke. Med miljontals besökare 

(webbanalytiker på Volvo Construction, personlig kommunikation, 30 mars 

2018) från mer än 140 länder varje år är Volvo CE:s webbplats en naturlig 

plattform för besökare som vill veta mer om företagets produkter, fördjupa sig i 

maskinernas specifikationer eller hitta adressen till närmaste återförsäljare. Vid 

tiden för studien tillhandahåller Volvo CE 127 olika sajter för att tillgodose 

sina största marknader med relevant innehåll på olika språk. Dessa webbplatser 

benämns internt som market/dealer sites (marknads- och återförsäljar-

webbplatser). Varje marknads- eller återförsäljarwebbplats tillhör en särskild 

region:  

 Americas (syd- och nordamerikanska länder) 

 EMEA (marknader placerade i Europa, Mellanöstern och Afrika) 

 APAC (Asien och Oceanien) 

 China (Kina).  

Det finns även en global webbplats som främst kommunicerar organisationens 

gemensamma information, såsom företagets produktlinje, pressmeddelanden 

för nya produkter eller större evenemang som arrangeras. På den globala 

webbplatsen finns dessutom ett produktarkiv som driver en hög andel av Volvo 

CE:s totala webbtrafik.  

På grund av webbplatsens komplexitet och storlek använder sig Volvo CE av 

externa företag som hjälper till med den tekniska aspekten av webbplatsen. 

Dessa företag genomför bland annat kontinuerliga uppdateringar av Sitecore 

(det CMS som används), men även uppdateringar av webbplatsens faktiska 

innehåll. För att mäta hur väl webbplatsen presterar och avgöra huruvida den 

når uppsatta KPI:er (nyckeltal) används vid tiden för studien programvaran 

Google Analytics (GA), Adobe Analytics och Hotjar. GA och Adobe Analytics 

är likartade webbanalysverktyg som tar fram kvantitativ data från 

webbplatsanvändares besök. Hotjar är ett heatmap
1
-verktyg som spelar in 

slumpmässiga användares besök och åskådliggör dessas knapptryck, 

musrörelser och navigation på specifika webbsidor.  

Arbetet med Volvo CE:s digitala närvaro, kanaler och marknadsföring 

sysselsätter cirka 25 personer som är utspridda över hela världen 

(marknadsföringschef på Volvo Construction, personlig kommunikation, 14 

mars 2018). Volvo CE:s kontor för global marknadsföring är placerat i 

Eskilstuna och min kontakt med organisationen faller sig naturlig eftersom jag 

har ett extraarbete utöver studierna på denna avdelning. Mina kollegor arbetar 

med bland annat webbanalys, sociala medier, user experience, varumärkes-

kommunikation, sökmotoroptimering, content management och digital 

infrastruktur. Med tanke på Volvo CE:s position på marknaden och dess roll 

både som organisation och varumärke är det av yttersta vikt att både Volvo 

                                                 

1
 Ett heatmap-verktyg tar fran en ”karta” som illustrerar olika datavärden genom att 

representera dessa med olika färger. 
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CE:s och Volvo Groups riktlinjer följs under hela studien och att den data som 

tas fram hanteras korrekt.  

Förslaget att mitt examensarbete skulle genomföras på Volvo CE:s webbplats 

togs emot väl av min chef som är manager för det digitala infrastruktur-teamet. 

Det beslutades att allmänna frågor om arbetets förutsättningar och Volvo CE 

skulle tas upp med hen och att frågor gällande webbanalys och de olika 

webbanalysverktygen skulle tas upp med en kollega som arbetar som webb-

analytiker på företaget.   

Samarbetet har fungerat bra och jag har fått stöd och hjälp vid behov. 

Exempelvis erbjöds en introduktion i webbanalysverktygen av webb-

analytikern innan själva arbetet inleddes för att ge en överblick av verktygens 

funktioner. Jag har också haft möten med min chef och en kollega som arbetar 

med UX för att få svar på frågor kring Volvo CE:s mål med webbplatsen och 

för att diskutera vilka ämnen som skulle kunna utforskas. 

1.2 Problembeskrivning 

Många studier har genomförts för att undersöka hur användare söker 

information på webben och vilka mål de har med besöket. (Broder, 2002; 

Klöckner, Wirschum & Jameson, 2004; Rose & Levinson, 2004; Aula, 

Majaranta, & Räihä, 2005; Jansen, Booth, & Spink, 2007). Bland dessa studier 

är Broders (2002) uppdelning mellan användares sökmål en av de mest 

framträdande; Broder (2002) delade upp användare i tre olika grupper 

(information, navigation och transaktion) baserat på vad de letade efter i en 

sökmotors lista av relevanta resultat. Till dessa grupper har olika 

användarbeteenden kunnat kopplas; Lee, Liu och Cho (2005) fann till exempel 

att navigationsbaserade sökningar tenderar att bara bestå av ett länkklick, 

medan de informationsbaserade sökningarna ofta får fler klick än ett. Dessa 

genomförda studier är utförda på sökresultat i sökmotorer, men liknande 

resultat torde finnas även på ”vanliga” webbplatser, nämligen att besökarnas 

beteenden och mål skiljer sig åt beroende på vilken användargrupp de tillhör. 

Volvo CE:s webbplats är inget undantag, och med tanke på att företaget är 

aktivt på mer än 140 marknader och att dess 127 webbplatser har tiotusentals 

besökare varje vecka, torde besökarna ha olika mål och agera på olika sätt på 

webbplatsen. 

Enligt Ramesh (2000) är användarnas navigationshistorik på webbplatser ofta 

”bullrig” – på vägen till användarens mål stöter de på distraktioner och 

förvirring, varför vägen till målet blir ”slingrig” snarare än rak. En stor 

verksamhet såsom Volvo CE måste ofta ha flera målgrupper i åtanke, vilket 

torde påverka sättet som en webbplats utformas på. Vidare innebär detta att 

analys av webbplatser och användarnas sökvägar kan vara svår att förstå, inte 

minst på grund av användarnas individuella förutsättningar såsom 

språkkunskaper, tillgänglighetsbehov samt kulturell och nationell tillhörighet. 

Enligt Cyr (2013) finns det skillnader mellan olika kulturers upplevelse av 

webbplatsdesign, vilket torde påverka upplevelsen och användningen av 

webbplatsens navigation. Med tanke på Volvo CE:s geografiskt relativt 
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utspridda position uppkommer frågor kring hur besökarnas navigation och 

användning av länkar skiljer sig åt på olika marknader.  

För att motsvara en så stor mängd besökares digitala förväntningar och behov 

som möjligt, finns det på Volvo CE:s webbplats olika navigationssystem med 

länkar till olika destinationer snarare än enbart ett centralt navigationssystem 

där varje länkdestination är unik. Enligt Morville och Rosenfeld (2010) ger ett 

sådant kompletterande navigationssystem större flexibilitet och rörelsefrihet 

inom en webbplats, vilket alltså är önskvärt på en stor och komplex webbplats. 

Istället för att placera länkar till alla webbplatsens webbsidor i ett enormt 

navigationssystem kan man alltså sprida ut dem och med fördel ha länkar med 

samma destination i olika navigationssystem. Dessa kompletterande 

navigationssystem kan exempelvis vara headers och footers, global navigation, 

sidomenyer eller kontextuella länkar i webbsidans innehåll (Morville & 

Rosenfeld, 2010).  

På Volvo CE:s webbplats finns det främst tre navigationssystem: webbsidans 

header och footer, den globala navigationen samt länkar i de olika 

komponenter som fungerar som byggstenar i CMS:et Sitecore. I många fall 

finns en länk med samma destination i flera av dessa navigationssystem – till 

exempel länkas företagets produkter både i den globala navigationen och i en 

komponent på marknadssidornas startsida, se figur 1 och 2 nedan. Länken till 

grävmaskiner (excavators) i den globala navigationen har exempelvis samma 

länkdestination som länken till grävmaskiner i komponenten som internt kallas 

”produktkarusell”. Detta gör att användarna kan välja att navigera till produkt-

sidan för grävmaskiner genom antingen den globala navigationen eller 

produktkarusellen. Dessa olika alternativ av ingångar till samma destination 

kallas här för navigationsingång, fritt översatt från engelskans channel. 

 

Figur 1. Den globala navigationen på Volvo CE:s webbplats. Bilden visar ett exempel 

på hur företagets produkter länkas i webbplatsens globala navigation på 

marknadssidorna (jämför med bild 2). Både bilderna och produktnamnen är klickbara 

länkar. 
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Figur 2. Den kontextuella navigationen på Volvo CE:s webbplats. Bilden visar ett 

exempel på hur företagets produkter länkas i komponenten ”produktkarusellen” på 

marknadssidornas startsida (jämför med bild 1). Både bilderna och produktnamnen är 

klickbara länkar. 

Det finns alltså olika navigationsingångar till samma destination, men ofta 

skiljer sig länkarna åt både textmässigt och grafiskt, det vill säga länkens 

etikett. Länketiketter (labels) – eller ankartext som de också kallas – definieras 

som den synliga, klickbara delen i en hyperlänk (Oxford University Press, u.å). 

Etiketten används ofta för att beskriva vad länken som den representerar leder 

till eller innehåller. I exemplet med grävmaskinen är både bilden på maskinen 

och den tillhörande produkttexten länketiketter med samma länkdestination.  

Med många inströmmande besökare torde det vara viktigt att undersöka och 

testa vad som fungerar och vad som inte fungerar på webbplatsen. McDowell, 

Wilson och Kile (2016) skriver att organisationer måste samla in kunskap om 

användarnas beteende på sina webbplatser från start till slut; på så sätt kan 

användarnas sökvägar studeras. Att undersöka antalet webbplatsbesök är ett 

vanligt sätt att mäta hur framgångsrik en webbplats är, men enligt Moe och 

Fader (2004) räcker det inte att bara mäta antalet besök, särskilt inte i en så 

dynamisk miljö som internet. Ett exempel på en typ av analys som kan 

genomföras som är mer djupgående än enbart beräkning av besöksantal är 

konverteringsgrad (conversion rate eller CR), som kan beskrivas som ett mått 

på hur många besökare på en webbplats som utför en förbestämd handling 

(Nielsen, 2013). Exempel på sådana handlingar är ifyllande av ett formulär, 

beställning av en vara eller nedladdning av en prislista, och generellt sett är en 

så hög konverteringsgrad som möjligt önskvärd. Konverteringsgrad kan 

användas för att mäta hur väl en viss funktion eller implementering på en 

webbplats fungerar, men kan också användas som en KPI för en webbplats. För 

Volvo CE:s del mäts konverteringar i antal ifyllda formulär och nedladdningar 

av broschyrer, men ett annat inslag som vore intressant att utforska är hur 

särskilda länkars konverteringsgrad ter sig och huruvida en länks 

konverteringsgrad kan kopplas till länkens placering, etikett eller utformning 

på webbsidan.  

Mot denna bakgrund är det alltså intressant att studera hur de olika navigations-

systemens ingångar och etiketter används och huruvida dessa kan kopplas till 

ett visst beteende och besöksmål. Det vore också intressant att mäta vilken 
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effekt länkars placering, etikett respektive utformning på en webbsida påverkar 

dess konverteringsgrad för att ta reda på vilken typ av länketikett som fungerar 

bäst för Volvo CE:s målgrupp.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är syftet med föreliggande arbete 

att utforska hur Volvo CE:s webbplatsbesökare använder webbplatsens 

navigationsingångar och etiketter och huruvida dessa kan kopplas till olika 

kategorier av navigationsbeteenden, samt vilken roll placering, etikett 

respektive utformning har på länkars konverteringsgrad. Följande fråge-

ställningar har tagits fram för att svara mot ovan beskrivna syfte: 

1. Finns det en koppling mellan en webbplatsbesökares användarbeteende 

och vilken typ av länk, respektive etikett, hen väljer i en webbplats 

navigationssystem? 

a. Vilka användarbeteenden kan identifieras hos webbplatsens 

besökare? 

b. Finns det ett statistiskt samband mellan användarbeteende och 

vilka navigationsingångar som används av webbplatsens 

besökare? 

c. Finns det ett statistiskt samband mellan användarbeteende och 

vilka typer av länketiketter som webbplatsbesökarna klickar på? 

2. Vilken effekt har placering, etikett respektive utformning på en länks 

konverteringsgrad?  

1.4 Avgränsningar 

För att arbetet ska hålla sig inom ramarna för de resurser som finns tillgängliga 

under studiens gång har vissa avgränsningar gjorts. Att studera samtliga 127 

webbplatser skulle vara alltför tidskrävande och kräva för mycket resurser i 

form av bland annat översättning av webbplatsernas innehåll, och därför 

kommer endast den globala, nordamerikanska, singaporianska samt brittiska 

webbplatsen att studeras. Samtliga utvalda webbplatser är på engelska, men 

ligger i olika världsdelar och olika regioner (Nordamerika tillhör Americas-

regionen, Singapore APAC och Storbritannien EMEA). Undersökningen 

kommer att avgränsas till stationära enheter eftersom majoriteten av 

volvoce.coms besökare använder denna typ av enhet vid användning av 

webbplatsen (baserat på data i Adobe Analytics för perioden mars 2017-mars 

2018). Studien kommer även att avgränsas i antalet webbsidor på respektive 

webbplats som studeras. Hur dessa webbsidor har valts ut beskrivs i kapitel 2.  



12 

 

1.5 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas för undersökningen relevant forskning och begrepp. 

Den utvalda forskningen utgår från studiens problem och syfte. De ämnen som 

tas upp är bland annat generella användarbeteenden, länketiketters 

användningsområden, anpassning av länketiketter och konverterings-

gradsoptimering. Underrubrikerna är strukturerade enligt ett slags trattmodell; 

inledningsvis består avsnittet av mer allmänt hållen forskning inom 

informationsarkitektur och navigation, för att stegvis bli mer detaljerad med 

fokus på forskning som är mer relevant för studiens frågeställningar. .  

1.5.1 Introduktion till informationsarkitektur och navigations-
system 

Detta avsnitt ger en kort introduktion till informationsarkitektur och dess 

definition. Begreppet navigation tas upp och exempel ges på olika typer av 

navigationssystem.  

1.5.1.1 Informationsarkitektur 
Informationsarkitektur (förkortas ofta IA) handlar enligt Morville och 

Rosenfeld (2010) om att göra information begriplig och lätt att hitta. Ett vanligt 

och grundläggande begrepp inom informationsarkitektur är navigation 

(Morville & Rosenfeld, 2010). Med tanke på den stora mängd information som 

ofta finns på webbplatser är det inte sällan ohållbart att placera all data på en 

enskild webbsida. Därför erbjuder de flesta webbplatser någon typ av 

navigation, exempelvis i form av menyer, sökfunktioner och sidkartor. Fang 

och Holsapple (2011) har undersökt hur en webbplats navigationsstruktur 

påverkar graden av användbarhet på webbplatsen. I en första undersökning från 

2007 kom forskarna fram till att ett av webbens primära mål är att skapa 

förutsättningar för användarna att ta till sig kunskap, ett begrepp de kallar 

knowledge aquisition (KA). Att användare har svårt att förstå information kan 

enligt Fang och Holsapple (2011) ha att göra med en dåligt strukturerad 

navigation. En illa utformad navigation kan alltså hindra användare att ta till 

sig kunskap, och därmed försvåra ett av webbens primära mål.  

Resmini och Rosatis (2012) beskriver informationsarkitektur som ett område 

som handlar om att besvara de problem som kan uppstå när webbanvändare tar 

del av webbens stora informationsmängd. En informationsarkitekt kan alltså 

liknas vid en bibliotekarie – båda rollerna innebär att information struktureras 

på ett sätt som gör det enkelt för användarna att hitta, men också lätthanterlig 

för informationsarkitekten eller bibliotekarien. 

1.5.1.2 Navigationssystem 

För att beskriva navigationssystem använder sig Morville och Rosenfeld (2010, 

s. 115) av en metafor: om strukturering och organisation av information är att 

bygga rum, handlar navigationssystem om att ge rummet dörrar och fönster. 

Navigationssystem kan alltså ses som ett system som ämnar att  ge användaren 

möjlighet att komma åt information. Morville och Rosenfeld (2010) beskriver 

att navigationssystemens roll är att hjälpa användaren att ta sig till information, 

ta reda på ens position på webbplatsen och ta sig tillbaka till vart man kom 
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från. Ett navigationssystem är – för att fortsätta med metaforerna – 

användarens kompass, GPS och karta. 

Carter (1999, refererad i Resmini & Rosati, 2012) skriver att en god 

informationsarkitektur bland annat bidrar till att förekomsten av dubbel 

information minskar – istället kan användaren erbjudas flera sätt att ta sig till 

en viss mängd information med hjälp av olika navigationssystem. För att 

användare ska kunna använda en webbplats och nå dess olika webbsidor och 

innehåll är det viktigt att navigationssystemen är lätta att förstå och använda 

(Duyne, Landay, & Hong, 2006). Att erbjuda användarna flera olika 

navigationssystem kan enligt Morville och Rosenfeld (2010) resultera i större 

flexibilitet och rörelsefrihet, något som är önskvärt på en stor och komplex 

webbplats. För att navigationssystem över huvud taget ska vara användbara för 

webbplatsbesökarna krävs det att informationen som navigationen leder till är 

välorganiserad. Ett organisationssystem innebär att webbsidor kategoriseras 

efter olika kriterier och scheman, exempelvis ämne eller uppgift. Ett vanligt 

navigationssystem är den så kallade globala navigationen. som ofta är placerad 

under headern på en webbsida. Detta navigationssystem innehåller ofta 

hierarkier i form av huvudsidor och undersidor (parent och child). Fler 

exempel på andra navigationssystem är header och footer, söksystem samt 

kontextuellt navigationssystem. Header och footer avser menyerna högst upp 

och längst ner på en webbplats. Sökfunktionen tillåter användaren att göra en 

direkt sökning snarare än att navigera genom olika navigationssystems 

hierarkier på webbplatsen. Det kontextuella navigationssystemet åsyftar 

navigationen i webbsidans faktiska innehåll och har enligt Morville och 

Rosenfeld (2010) ofta ett redaktionellt snarare än IA-mässigt syfte.   

1.5.2 Besöksmål och användarbeteenden på webben 

Detta avsnitt behandlar de olika besöksmål och användarbeteenden på webben 

som har definierats av en rad olika forskare. Avsnittet tar även upp begrepp 

såsom musrörelser för att exemplifiera hur användares beteenden kan mätas 

och förstås.   

1.5.2.1 Webbanvändares mål med webbplatsbesöket 

Användares anledningar att besöka en webbplats är många – kanske söker de 

information, vill köpa något, bli underhållna eller delta i en community. Broder 

(2002) kategoriserar användare i dessa tre olika grupper utifrån målet med 

besöket: 

● navigation – användaren vill nå en särskild webbplats eller del av 

webbplats 

● information – användaren söker efter en särskild typ av information 

som denna antar finns på webbplatsen 

● transaktion – användaren vill genomföra någon typ av webbaserad 

aktivitet, såsom att genomföra ett köp eller ladda ner en fil.  

 

Rose och Levinson (2004) har en liknande kategorisering av användarmål, men 

har ersatt Broders transaktions-kategori med resurs. En användare som söker 

efter en resurs är inte ute efter någon särskild webbplats eller information, utan 



14 

 

snarare material som kan användas till något specifikt. Rose och Levinson 

(2004) tar upp låttexter som ett exempel – för användaren spelar det ingen roll 

från vilken webbplats informationen kommer. Hen är heller inte ute efter 

information om låttexter utan vill helt enkelt bara ta del av låtens text. I Rose 

och Levinsons (2004) studie var knappt två tredjedelar (63 %) av de 

genomförda sökningarna informationsbaserade, medan resursbaserade 

sökningar utgjorde 22 %. De navigationsbaserade sökningarna var färst (15 %). 

Detta antyder att användare som använder sökmotorer är ute efter information 

snarare än särskilda webbplatser. 

Lee, Liu och Cho (2005) gjorde en liknande indelning av användarmål, men 

håller sig till enbart två kategorier, nämligen navigation och information. I sin 

studie undersökte forskarna hur olika beteenden hos webbplatsbesökare kunde 

kopplas till deras mål med besöket. Forskarna fann att navigationsbaserade 

sökningar tenderar att bara bestå av ett länkklick, medan de informations-

baserade sökningarna ofta får fler klick än ett. Detta skulle man kunna tolka 

som att användare som genomför navigationsbaserade sökningar i större 

utsträckning vet vad de söker, medan användare som genomför informations-

baserade sökningar letar efter informationen. 

Aula, Majaranta och Räihä (2005) delade upp sina studiedeltagare i två grupper 

baserat på deras sätt att avgöra huruvida länkar som presenterades för dem var 

relevanta eller inte. De ”ekonomiska” bedömarna genomförde sina val 

signifikant snabbare än de ”grundliga” bedömarna, som istället tog sig tid att ta 

del av fler valmöjligheter innan de fattade sitt beslut. Aula et al. (2005) 

beskriver att resultaten antyder att de ekonomiska bedömarna har mer dator-

kunskap och erfarenhet än de grundliga bedömarna.  

Broders (2002), Rose och Levinsons (2004), Lee et al.s (2005) och Aula et al.s 

(2005) studier visar att användare har olika mål när de söker efter information. 

Det bör dock beaktas att samtliga undersökningar fokuserar på sökmotorer 

snarare än enskilda webbplatser, varför denna typ av slutsatser kanske inte kan 

appliceras på just enskilda webbplatser. Studiernas resultat är ändock 

intressanta att utforska på webbplatsnivå – och eftersom informationstäta 

webbplatser med länkar och navigation på många sätt påminner om 

sökmotorers resultatsidor, torde forskarnas resultat ändå vara relevanta för 

denna studie.  

1.5.2.2 Användarbeteenden utifrån eftersökt information 

Klöckner, Wirschum och Jameson (2004) identifierade tre olika kategorier av 

sökbeteenden – strikt djupgående (strict depth-first), bredd-först-sökning 

(breadth-first) och en kombination av de två, dvs. delvis breddsökande. De 

användare som använder sig av den strikt djupgående-metoden avläser 

sökresultaten från toppen och bestämmer sig omedelbart för huruvida de ska 

klicka på sökresultaten eller inte. Bredd-först-sökning innebär istället att 

användarna går igenom hela listan av sökresultat för att sedan välja det resultat 

som är mest relevant för dem. De delvis bredd-först-sökande användarna tittar 

på några av de nästkommande resultaten innan de bestämmer sig för att återgå 

till det sökresultat som bäst stämmer in på deras sökfråga. Studien visade att 

65 % av deltagarna hade ett strikt djupgående sökbeteende, medan 15 % tittade 
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igenom samtliga sökresultat innan de bestämde sig för vilken länk de skulle 

klicka på. De 20 % resterande hade en kombination av de två sökbeteendena, 

det vill säga delvis bredd-först-sökning. 

Studier har visat tecken på olika användarbeteenden beroende på vilken typ av 

data som eftersöks – Jansen, Booth och Spink (2007) fann att användare som 

genomför navigationsbaserade sökningar tenderar att bläddra igenom flera 

olika sökresultatsidor, medan de som genomför navigationsbaserade sökningar 

höll sig till sökresultaten på en sida. Yuan, Dou, Zhang och Liu (2008) 

resonerar att medelvärdet av länkklick för informationsbaserade sökmål är 

högre eftersom användare tenderar att öppna flera dokument. För navigations-

baserade sökmål är det enligt forskarna ”intuitivt” att användarna istället 

klickar på ett eller några få sökresultat. González-Caro och Marcos (2011) 

undersökte också olika beteenden hos användare med informations-, 

navigations- respektive transaktionsbaserade sökmål. Resultaten visade att 

användare med informationsbaserade sökmål fixerade blicken mest och 

tillbringade längst tid vid sökresultatens textbaserade beskrivning jämfört med 

de två andra kategorierna. Studien visade också att användare med 

navigationsbaserade sökmål var den enda gruppen som ägnade procentuellt 

signifikant tidslängd på de tillhörande bilderna till sökmålen. Detta kan dock ha 

att göra med att deltagarna ombads genomföra textbaserade uppgifter snarare 

än bildbaserade sådana.  

Ovan beskrivna studier är genomförda med hjälp av eye-tracking, en metod 

som innebär att man följer och studerar användares ögonrörelser för att bedöma 

var blicken faller. Enligt Tzafilkou och Protogeros (2018) har mycket 

forskning kretsat kring att ta fram ett alternativ till eye-tracking för att kunna 

studera bland annat webbsidor, sökresultat och användaruppmärksamhet. En 

billigare och enklare variant av eye-tracking är mouse-tracking, det vill säga 

musspårning (Tzafilkou & Protogeros, 2018). Att studera pekmarkören på 

skärmen har möjliggjort identifiering av en rad olika pekmarkörsmönster, 

bland annat läsmönster, direkta och slumpmässiga rörelser samt tvekande, 

fixerade och vägledande mönster. I avsnittet nedan beskrivs dessa mönster mer 

ingående. 

1.5.2.3 Studier av användarbeteende utifrån musrörelser 

Raka mönster, eller direkta musrörelser, är enligt Griffiths och Chen (2007) 

självsäkra rörelser. Rörelsen äger rum när användaren har beslutat vad denna 

vill göra härnäst, vilket kan kopplas till användarens självsäkerhet. Enligt 

forskarna är detta ett tecken på att användaren vet vad hen ska göra, och 

därmed har gott självförtroende. Till skillnad från raka mönster består tvekande 

mönster av icke-direkta rörelser. Detta uttrycks ofta med att användaren hovrar 

över en komponent som potentiellt är av intresse (Tzafilkou & Protogeros, 

2018). Enligt Tzafilkou och Protogeros (2018) kan detta beteende tyda på 

tveksamhet och svårighet att välja. Slumpmässiga mönster karakteriseras av 

rörelser som inte har något tydligt syfte och kan enligt Tzafilkou och 

Protogeros (2018) precis som tvekande mönster tyda på tveksamhet och lågt 

självförtroende.  
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Ett annat mönster som har definierats av Griffiths och Chen (2007) är det 

vägledande mönstret. Detta beteende består av en fortlöpande rörelse av 

pekmarkören och har enligt Griffiths och Chen (2007) en ”utforskande” roll. 

Ett mönster som liknar det vägledande mönstret är läsmönstret, som kan delas 

upp i två olika typer av beteenden – ett horisontellt läsmönster där 

pekmarkören följer texten som läses, och ett vertikalt läsmönster där 

pekmarkören följer texten i en vertikal linje med korta eller långa pauser 

(Tzafilkou & Protogeros, 2018). Dessa mönster tyder på att användaren 

undersöker materialet och att information eftersöks. 

I koppling till användarbeteende visade Guo och Agichteins (2010) studie att 

om användarens sökmål är informationsbaserat, kommer musrörelserna vara 

längre och fler eftersom användaren ”letar” information med musen; om målet 

däremot är navigationsbaserat hittar användaren snabbare det denne söker efter, 

vilket resulterar i kortare musrörelsebanor och snabbare svarstider. Detta tyder 

på att användarnas sökmål påverkar sättet de söker efter information och hur de 

interagerar med webbplatsens innehåll och navigation. 

1.5.2.4 Sidvecket 

Enligt en studie av Nielsen (2010) tillbringade användare 80 % av sin tid på en 

viss webbsida på informationen ovanför sidvecket (page fold). Innehållet 

ovanför en webbsidas sidveck syftar på den information som nås utan att 

användaren behöver skrolla på webbsidan. Sidveck kan alltså beskrivas som en 

horisontell linje längst ner i webbläsaren när webbsidan just har laddat klart.  

En uppdaterad version av Nielsens studie visade att siffran sjunkit till från 80 

% till 57 % (Fessenden, 2018) – alltså skrollar fler användare nedanför 

sidvecket. Fessenden (2018) summerar att ju närmare webbsidetoppen 

information placeras, desto högre är chansen att att besökaren läser 

informationen. Fessendens (2018) studie visar alltså att drygt 50 % av 

användarna når information nedanför en webbsidas sidveck. Det torde innebära 

att en webbsidas viktigaste information ska placeras ovanför sidvecket för att 

säkerställa att så många besökare som möjligt nås.  

1.5.3  Länketiketters olika användningsområden 

Följande avsnitt redovisar en definition av länketiketter och vilka olika typer av 

etiketter som beskrivs i framstående litteratur. Avsnittet behandlar även vilken 

effekt kvalité har på etiketter och hur detta påverkar webbplatsens navigation. 

Slutligen beskrivs även hur länketiketter kan tillgänglighetsanpassas.  

1.5.3.1 Om länketiketters användning 
Enligt Morville och Rosenfeld (2010) är etiketter en typ av representation vars 

syfte är att beskriva en mängd information. Etiketter används för att förmedla 

betydelse utan att ta upp för mycket av både webbplatsens yta och användarens 

kognitiva förmåga. Att anpassa en länketikett efter innehållet som denna 

representerar är en förutsättning för att användaren ska förstå vad länken leder 

till, samt ett effektivt sätt att hjälpa användaren att navigera på webbplatsen 

(Shneiderman, 1997). Morville och Rosenfeld (2010) skriver att länketiketter 

måste anpassas efter användarnas förförståelse och förväntningar på 
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webbplatsen. Därför torde det vara av yttersta vikt att förstå och involvera 

användarna när en webbplats länketiketter utformas.  

Vidare skriver Morville och Rosenfeld (2010) att etiketter används för att 

användarna snabbt ska få en överblick av ett större sammanhang och att 

etiketter kan delas upp i olika kategorier för olika användningsområden. Dessa 

kategorier är kontextuella länkar, rubriker, val i navigationssystem, samt 

indextermer såsom nyckelord och taggar. Webbplatsens etikettkategorier 

behöver inte vara unika; en kontextuell länk kan leda till en rubrik med samma 

etikett som själva länken, och innehållet kan taggas med samma etikett som 

både länk och rubrik. Morville och Rosenfeld (2010) skriver också att 

kontextuella länkar är mer beroende av innehållet som de används i, och att de 

inte nödvändigtvis måste tillhöra en undergrupp av länkar. Därför finns det inte 

ett lika stort behov av att se till att etiketterna ”passar ihop” med andra länkars 

etikettering, men att utvecklaren ändå bör vara konsekvent i hur länkarna 

beskrivs. 

Resnick och Sanchez (2004) undersökte hur länketiketters kvalité påverkade 

användarens navigation. Etikettkvalitén baserades på åsikterna hos deltagarna: 

om en etikett ansågs beskriva innehållet i en viss kategori väl, betecknades 

denna etikett vara av hög kvalité. Studien visade att tiden det tar att genomföra 

en navigationsbaserad uppgift på en webbplats är direkt påverkad av kvalitén 

på etiketterna – användare som exponerades för etiketter av låg kvalité 

tillbringade mer tid på uppgiften och la även ner mer tid på att undersöka 

etikettens betydelse. Dessa användare genomförde dessutom fler klick och 

gjorde fler felaktiga val innan de lyckades slutföra uppgiften. Resnick och 

Sanchez (2004) noterade dessutom ökad frustration hos de användare som 

exponerades för etiketter av låg kvalité, och att dessa användare ansåg sig vara 

mindre nöjda än gruppen som fick navigera med etiketter av hög kvalité. 

Resnick och Sanchez (2004) studie utspelade sig dock i en webbshop-miljö, 

och därför bör det tas i beaktning att resultaten kan skilja sig åt från mer 

informationsintensiva webbplatser såsom volvoce.com.  

1.5.3.2 Tillgänglighetsanpassning av länketiketter 

Detta avsnitt beskriver vilka krav som finns på länkar och etiketter enligt olika 

inflytelserika tillgänglighetsorgan, samt vilka skillnader som finns mellan text- 

och illustrationsbaserade etiketter.   

Länkars etiketter är traditionellt sett textbaserade, vilket gynnar användare som 

har skärmläsare som hjälpmedel. Men länketiketter kan även te sig mer 

grafiska, exempelvis i form av ikoner eller bilder. Enligt Shepard (1967) är 

bilder överlägsna både ord och meningar när det gäller användarnas 

igenkänning av dessa, och Standing (1973) argumenterar att människan har en 

närmast ”oändlig förmåga” att känna igen bilder som de har stött på tidigare. 

Dessa teorier testades av Wiedenbeck år 1999 när han studerade en 

användargrupps förmåga att navigera, lära sig och förstå ett program beroende 

på huruvida navigationen bestod av textbaserade etiketter eller ikoner. 

Resultaten visade att användarna som testade gränssnittet med enbart ikoner 

presterade avsevärt sämre vid sin första interaktion med systemet jämfört med 

användarna som fick interagera med gränssnitt med enbart textbaserade 
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etiketter, eller en kombination av textbaserade etiketter och ikoner. Vid 

upprepad användning av gränssnittet blev dock skillnaden mellan de olika 

grupperna mycket mindre. Detta tyder på att ikoners innebörd kan vara svår att 

tolka vid första användningstillfället, men att användaren efter upprepade 

interaktionstillfällen blir mer och mer säker på deras betydelse. Vidare skriver 

Wiedenbeck (1999) att ikoner går snabbare att känna igen jämfört med text, 

och därför är ikonanvändning ett realistiskt – och kanske till och med 

fördelaktigt – sätt att etikettera webbnavigation. Ur ett tillgänglighetsperspektiv 

torde dessutom kombinationen av text och bild eller ikon vara förmånlig 

eftersom användare med språkhinder kan förlita sig på ikonens ofta universella 

betydelse. Å andra sidan kan ikoner vara dubbeltydiga, vilket i så fall bidrar till 

minskad förståelse hos användaren.  

En användargrupp som kan dra nytta av att kunna läsa av webbplatser med 

skärmläsare är personer med nedsatt syn, men det finns vissa aspekter som 

försvårar läsbarheten av skärmar. Borodin, Bigham, Dausch och Ramakrishnan 

(2010) genomförde en enkätstudie med fokus på att ta reda på vilka svårigheter 

som de med nedsatt syn upplever på webben. En av de mest frustrerande 

problemen som nämndes var att länkar inte beskrivs tillräckligt grundligt. 

Användare med skärmläsare har möjlighet att snabbt scanna av en webbplats 

med hjälp av en lista på sidans länkar, och när länkar med otydliga namn tas ur 

sin kontext är de svåra att förstå. Borodin et al. (2010) nämner ”klicka här” 

(click here) och ”ta mig dit” (take me there) som exempel på missvisande 

länketiketter som alltså bör undvikas. Detta torde även betyda att olika länkar 

med identiska etikettnamn på samma webbsida kan vara frustrerande för en 

användare som använder skärmläsare eftersom det blir svårt att skilja på de 

olika länkarna. Borodin et al. (2010) föreslår istället att man beskriver 

länkarnas destination i mer detalj och att alla länkar på en och samma sida ges 

unika namn. Enligt Web Content Accessability Guidelines (WCAG) ska 

etiketter beskriva länkens ämne eller syfte (2018). Länkarnas syfte ska framgå 

av själva länketiketten eller av länketiketten i sin kontext (Post- och 

Telestyrelsen, u.å). Om länken är allmänt dubbeltydig för samtliga användare 

och inte bara för dem som använder sig av hjälpmedel kan dock denna 

rekommendation frångås.  

1.5.4 Konvertering 

Detta avsnitt behandlar konvertering, konverteringsgrad och konverterings-

gradsoptimering, samt vilken effekt webbplatsens design kan ha på sajtens 

konverteringsgrad. 

En enkel beskrivning av konvertering är att det är en genomförd handling. 

Nielsen (2013) skriver att en vanlig syn på konvertering är att det kan vara 

samma sak som ett köp, men det måste det alltså inte vara. Vidare skriver 

Nielsen (2013) att en konvertering istället kan vara vilket nyckeltal (key 

performance indicator, KPI) som helst som är viktig för organisationen. Som 

exempel tar Nielsen (2013) upp bland annat registrerade webbplatsanvändare, 

nedladdning av ett dokument eller läsning av ett visst antal artiklar på en 

webbplats. Mikrokonverteringar beskrivs som användarinteraktioner som 

hjälper webbplatsägaren att mäta olika webbplatsförändringars inverkan på 

webbplatsen (Nielsen, 2014). Som exempel nämns länkklick, videovisningar 
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och skrollning nedanför en webbsidas sidveck (Nielsen, 2013). Lägg gärna 

märke till att det i denna studie inte görs någon skillnad på mikro-

konverteringar och ”vanliga” konverteringar (även kallade makro-

konverteringar).  

1.5.4.1 Konverteringsgrad och optimering 

Konvertering blir ett grundläggande begrepp när man ska räkna ut ett visst 

nyckeltals konverteringsgrad – därför är det viktigt att bestämma en webbplats 

olika nyckeltal och vilka konverteringar man vill mäta. Konverteringsgrad är 

ett mått på andelen måluppfyllelser för en förutbestämd handling (Google, u.å). 

Formeln för hur man räknar ut konverteringsgraden för en viss handling 

beskrivs i avsnitt 2.2.2. Ett sätt för organisationer att mäta framgång och uppnå 

mål på webbplatser genom att förbättra sin konverteringsgrad är att ta hjälp av 

konverteringsgradsoptimering (conversion rate optimization eller CRO). Enligt 

Moe och Fader (2004) är det avgörande för webbplatsägare att mäta och 

optimera konverteringsgraden på sin webbplats, något som bekräftas av 

Econsultancys (2017) senaste rapport. Econsultancys rapport ger viktiga 

insikter i hur nyckelpersoner inom digital marknadsföring uppfattar att 

konverteringsgradsoptimering påverkar deras arbete, och eftersom rapporten 

har genomförts sedan år 2013 kan man följa hur trenderna och åsikterna inom 

området har förändrats under de senaste åren. Enligt Econsultancys (2017) 

rapport anser hälften av digitala marknadsförare och proffs inom e-handel att 

konverteringsgradsoptimering har en avgörande roll i deras digitala 

marknadsföringsstrategi. Endast 1 % ansåg att konverteringsgradsoptimering 

inte är viktigt i arbetet. Rapporten visade också att A/B-test både är den 

vanligaste och mest värdefulla metoden att mäta konverteringsgrad bland de 

tillfrågade deltagarna; 72 % av deltagarna i studien bedömde A/B-test som 

”mycket värdefulla”, vilket är en ökning med 12 procentenheter sedan 2016.  

1.5.4.2 Tekniker för att få användarna att konvertera 
Hur får man då användare att stanna kvar på webbplatser för att de ens ska 

kunna genomföra en konvertering? En del forskare menar att flöde (flow) har 

en stor inverkan på användares tendens att stanna kvar på webbplatser (se 

exempelvis McDowell, Wilson, & Kile, 2016). Novak, Hoffman och Yung 

(2000, s. 2) skriver att flöde uppstår när en användare under webbplats-

navigationen upplever en ”seamless sequence of responses facilitated by 

machine interactivity”. För att ett flöde ska uppstå måste denna interaktion 

dessutom vara behaglig, stärkande och skapa en känsla av avsaknad av 

självmedvetenhet. Novak et al. (2000) beskriver att användarens koncentration 

blockerar andra händelser utanför webbplatsmiljön; flöde uppstår alltså när 

användaren ”går in i sig själv” och inte upplever några störningsmoment. 

Störningsmoment i sammanhanget är exempelvis oinspirerande webbsidor, för 

långa formulär, icke-fungerande länkar och långsamma svarstider från servern 

(Richard & Ramdas, 2005). Enligt McDowell, Wilson och Kile (2016) dröjer 

sig konsumenter kvar på webbplatser om de känner sig försjunkna i webb-

platsen och om de inte upplever mentala störningsmoment i det digitala ut-

rymme som de befinner sig i. McDowell et al. (2016) skriver att företagare 

därför bör ha flöde i åtanke när de designar webbplatser; i sin studie fann 

forskarna nämligen att webbplatser med hög konverteringsgrad har större 
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sannolikhet att ha flödeshöjande inslag än webbplatser med lägre 

konverteringsgrad. Huruvida samma resultat gäller för konverteringar som inte 

handlar om genomförande av köp inom e-handel beskrivs dock inte i studien; 

samtliga webbplatser i undersökningen tillhörde företag inom detaljhandels-

marknaden. 

För att få sina användare att konvertera bör webbplatsutvecklare för det första 

enligt forskningen ovan försöka skapa en så flödesvänlig webbplats som 

möjligt för att behålla besökaren på webbplatsen; Menon och Kahn (2002) 

menar också att användare som är positivt inställda till webbplatsens design 

tenderar att utforska och stanna på webbplatsen mer än de missnöjda 

användarna. Man bör också sätta sig in i sina användares besöksmål; 

Montgomery, Li, Srinivasan och Liechty (2002) fann att teknikerna för att 

optimera konverteringsgraden skiljer sig åt beroende på besökarens mål med 

besöket. Forskarna kom fram till att för användare vars mål med 

webbplatsbesöket är att genomföra ett köp, är det lämpligt att minska mängden 

länkar på en viss webbsida, medan det för surfande användare utan ett specifikt 

besöksmål är precis tvärtom. Moe och Fader (2004) utforskade i sin studie om 

webbanvändare och konverteringsgrad hur besökares beteende på webbplatser 

påverkas av tidigare erfarenhet av webbplatsen. Resultaten visade att 

användare som besöker en webbplats upprepade gånger generellt har högre 

konverteringsgrad än användare som gör sitt första besök på webbplatsen. Det 

bör dock tas i beaktning att Moe och Faders studie behandlade e-handel och att 

resultaten kan skilja sig åt på en mer informationsbaserad webbplats där direkta 

köp inte kan genomföras. Stadnik och Nowak (2018) visade i sin studie att 

tiden det tar för en webbsida att ladda har en direkt påverkan på antalet köp 

som genomförs genom webbplatsen. Studien visade också att webbplatsens 

laddtid påverkade företagets kundtillfredsställelse. 

1.5.5 Sammanfattning 

Mot bakgrund av föreliggande forskning har en sammanfattning av de mest 

framträdande resultaten i  relation till denna studies syfte och frågeställningar 

tagits fram, se nedan. 

Informationsarkitektur är en av grundstenarna för en välfungerande och 

navigeringsbar webbplats. Dåligt strukturerad information kan påverka 

webbanvändares förmåga att ta till sig kunskap (Fang & Holsapple, 2011). 

Jansen et al.s (2007), Zhang och Lius (2008), Guo och Agichteins (2010) och 

González-Caro och Marcos (2011) studier visar att beteendena mellan 

navigations- respektive informationsbaserade sökningar skiljer sig åt – 

användarna med informationsbaserade mål använder musen mer, har ett mer 

sökinriktat beteende, klickar mer och bläddrar igenom fler resultat innan de 

bestämmer sig för att klicka. Användare med navigationsbaserade mål har 

snabbare svarstider, bläddrar igenom färre resultat, klickar färre gånger och 

använder musen mindre. Dessutom var användarna med navigationsbaserade 

sökmål den enda grupp som lade signifikant tid på att studera bilder i 

González-Caro och Marcos (2011) studie. Skillnaderna mellan navigations- 

respektive informationsbaserade sökningar kan jämföras med Aula et al. (2005) 

som kategoriserade deltagarna i ekonomiska och grundliga bedömare baserat 

på deras sökbeteende. Det torde alltså finnas en koppling mellan å ena sidan 
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ekonomiska bedömare och användare med navigationsbaserade mål, och å 

andra sidan grundliga bedömare och användare med informationsbaserade mål.  

Med hjälp av länketiketter kan webbplatsinnehåll struktureras och rubriceras, 

och de kan även hjälpa användaren att navigera på webbplatsen (Morville & 

Rosenfeld, 2010; Shneiderman, 1997; Wiedenbeck, 1999). För att länketiketter 

ska uppfylla sitt syfte måste etiketten anpassas efter innehållet som den 

representerar (Morville & Rosenfeld, 2010; Shneiderman, 1997; W3C, 2018; 

Post- och Telestyrelsen, u.å). Dessutom är det önskvärt att etiketten beskriver 

länkens destination på ett detaljerat sätt (Borodin, et al., 2010; Post- och 

Telestyrelsen, u.å). Bildbaserade etiketter kan vara fördelaktiga tack vare 

människans förmåga att känna igen bilder (Shepard, 1967; Standing, 1973), 

men bör i så fall kombineras med beskrivande text (Wiedenbeck, 1999; 

Borodin, et al., 2010). Länketiketters kvalité har visats sig ha avsevärd effekt 

på användares prestation på en webbplats när det gäller tidslängd, antal fel och 

klick samt användarnas inställning till webbplatsen (Resnick & Sanchez, 

2004). 

Gällande konverteringsgrad verkar digitala marknadsförare vara överens om att 

konverteringsgradsoptimering har en avgörande roll för deras digitala 

marknadsföringsstrategi (Econsultancy, 2017) och att det är fördelaktigt att 

skapa en intresseväckande, snabbladdad och störningsfri webbplats som är 

enkel att navigera i (Montgomery, et al., 2002; Moe & Fader, 2004; Stadnik & 

Nowak; 2018). En sådan webbplats ökar nämligen chansen att ett flöde 

uppstår, vilket gynnar både organisation och användare (Novak, et al., 2000; 

Menon & Kahn, 2002; Richard & Ramdas, 2005; McDowell, et al., 2016).  

Studierna av tidigare forskning inom området har gett många idéer till 

framtida, potentiell forskning – mer om detta i avsnitt 4.3. En observation som 

har gjorts är att mycket forskning av konverteringsgrad har bedrivits på e-

handelswebbplatser, men att mer generella studier av informationsintensiva 

webbplatser och konverteringsgrad och inte verkar har utförts i samma 

utsträckning. Kanske beror detta på att konverteringsgraden ofta har en mer 

avgörande roll för e-handeln eftersom köpen som görs på webbplatsen 

uppfyller ett konkret och ofta direkt mätbart mål. Ett genomfört köp är ett 

tydligt tecken på att användaren uppnått sitt mål med webbplatsbesöket och att 

en konvertering har genomförts – ett länktryck är måhända inte en lika 

uppenbar konvertering och leder inte alltid till en mät- eller spårbar 

efterföljande handling. 

1.6 Analysaspekter 

Genom att studera och ta del av tidigare forskning har tre analysaspekter 

identifierats: länk- och etikettskategorier, användarbeteende och webbplats-

besöksmål. Dessa verktyg beskrivs nedan.  

1.6.1 Länk- och etikettkategorier 

Med inspiration från främst Resnick och Sanchez (2004) och Morville och 

Rosenfeld (2010) har olika länk- och etikettskategorier tagits fram. Dessa 

kategorier har anpassats till innehållet på Volvo CE:s webbplats och kommer 
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att användas för att gruppera navigationsingångarna och länketiketterna på 

webbplatsen. Underlaget kommer sedan att användas för att besvara 

frågeställning 1. 

● Global navigations-länk – länk som är placerad i den globala 

navigationen, det vill säga den horisontella menyn under headern. 

● Komponent-länk – länk som befinner sig i en så kallad komponent, 

alltså ett element som är en del av webbplatsens redaktionella innehåll 

och som inte utgör den globala navigationen på webbplatsen. 

● Header/footer-länk – länk som är placerad i headern eller footern. 

 

Exempel på hur dessa länkar kan se ut återfinns i figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Länkar på Volvo CE:s webbplats. Bild 1 exemplifierar global navigation; bild 2 

och 3 komponent-länkar; bild 4 header/footer-länk.  

 

● Beskrivande etiketter – etiketter som tydligt och sakligt beskriver 

innehållet som länken leder till. 

● CTA-etiketter – etiketter som är mer grafiskt utformade och använder 

ett uppmanande språk med call to action-karaktär.  

● Bild-etiketter – etiketter som består av någon typ av bild, illustration 

eller ikon.  

 

Exempel på hur dessa länkar kan se ut återfinns i figur 4 nedan. 
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Figur 4. Etiketter på Volvo CE:s webbplats. Bild 1 exemplifierar en beskrivande etikett; 

bild 2 en CTA-etikett; bild 3 en bild-etikett. 

1.6.2 Användarbeteende 

För att kunna bedöma användarnas beteenden och skilja olika typer av 

beteenden åt, har följande analysmått tagits fram. Skrollmängd, skrollhastighet, 

antal länkklick, länkdestination och pekmarkörens rörelsebana har delats upp i 

olika kategorier. Värdena för skrollmängd och skrollhastighet kommer att 

användas för att kunna särskilja olika sökbeteenden åt. Pekmarkörsvärdena är 

inspirerade av Tzafilkou och Protogeros (2018) och Griffiths och Chens (2007) 

studier om pekmarkörsmönster, men har syntetiserats och anpassats efter denna 

studie.  

● Skrollmängd – hur mycket användaren skrollar på webbsidan (antal 

gånger användaren skrollar upp eller ner).  

● Skrollhastighet – hur snabbt användaren skrollar på webbsidan (i 

sekunder). 

● Antal länkklick – hur mycket användaren klickar på webbsidan (antal 

klick): 

a. >1 – användaren klickar på minst en länk som tar hen till en 

annan webbsida 

b. =1 – användaren klickar på exakt en länk som tar hen till en 

annan webbsida 

c. <1 – användaren lämnar webbsidan utan att klicka på någon 

länk. 

● Länkdestination – destinationen till den länk som användaren klickar 

på:  

a. produkt-, service- eller modellsida – samtliga sidor på 

webbplatsen som beskriver någon av Volvo CE:s produkter eller 

tjänster 

b. kontaktinformation – sidor som innehåller kontaktuppgifter till 

Volvo CE 

c. nyheter – tidsaktuell information i form av nyhetsartiklar 

d. nedladdning – användaren laddar ner någon typ av information 

e. sökfunktion – användaren använder sökfältet i headern. 
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● Pekmarkör – hur användaren använder sig av pekmarkören: 

a. raka mönster – självsäkra, direkta rörelser och klick  

b. tvekande mönster – icke-direkta rörelser med en stund av 

hovring före klick 

c. slumpmässiga mönster – rörelser utan tydligt syfte, det vill säga 

planlösa rörelser och klick 

d. läsmönster – texten följs, antingen horisontellt eller vertikalt.  

1.6.3 Olika typer av webbplatsbesökare 

Följande kategorier av webbplatsbesökare har tagits fram med utgångspunkt i 

Broders (2002), Rose och Levinsons (2004) och Lee et al.s (2005) studier. De 

två första grupperna är tungt baserade på forskarnas grupperingar, medan den 

tredje gruppen är en kombination av Broder (2002) och Rose och Levinsons 

(2004) transaktions-/resurs-grupp. Kategorierna kommer att användas för att 

särskilja besökarnas mål med webbplatsen.  

 Navigation – besökaren vill nå en särskild webbsida eller tjänst 

relaterad till Volvo CE. Karakteristiska drag är snabb skrollning, liten 

mängd skrollning, snabbare svarstider, färre klick, att hen använder 

musen mindre och gör raka mönster med pekmarkören. 

 Information – besökaren söker efter en särskild typ av information 

relaterad till Volvo CE. Karakteristiska drag är långsam skrollning, 

större mängd skrollning, långsammare svarstider, fler klick, att hen 

använder musen mer samt gör tveksamma eller slumpmässiga mönster 

med pekmarkören. 

 Konvertering – besökaren vill genomföra en särskild typ av aktivitet, 

till exempel ladda ner en fil eller fylla i ett formulär. Karakteristiska 

drag är att användaren genomför en nedladdning eller fyller i ett 

formulär på webbplatsen. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska ramverk. Metoderna 

kommer att beskrivas och diskuteras utifrån metodval, datainsamlings-

instrument, urval, analys samt de etiska och juridiska överväganden som har 

gjorts. Webbanalysverktygen Adobe Analytics och Hotjar kommer också att 

presenteras.  

Kapitlets inledande avsnitt beskriver de valda metoderna och hur dessa kopplas 

till studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur organisationens webbplatsbesökare 

använder webbplatsens navigationsingångar och etiketter och huruvida dessa 

kan kopplas till olika kategorier av navigationsbeteenden, samt hur en länks 

placering, etikett respektive utformning påverkar länkens konverteringsgrad. I 

studien har strukturerad observation och A/B-test / fältexperiment valts ut som 

metoder för att tillsammans med webbanalys besvara frågeställningarna. Enligt 

Sharp, Preece och Rogers (2015) är webbanalys en metod som med fördel kan 

användas för att förstå och optimera webbanvändning, vilket anses vara en 

lämplig metod i sammanhanget. 

Frågeställning 1 – ”Finns det en koppling mellan en webbplatsbesökares 

användarbeteende och vilken typ av länk, respektive etikett, hen väljer i en 

webbplats navigationssystem?” – kommer att undersökas med hjälp av 

strukturerad observation och webbanalys. För att observera användarna 

kommer verktyget Hotjar att användas, och som webbanalysverktyg kommer 

Adobe Analytics att användas. Hotjar är en tjänst som erbjuder heatmaps, 

inspelningar av besöksbeteende samt enkäter och enkätanalyser och används av 

Volvo CE i dagsläget. Även Adobe Analytics används av organisationen idag, 

varför just dessa verktyg anses lämpliga att använda. Eftersom data har samlats 

in med hjälp av dessa verktyg under ungefär ett och ett halvt år finns det 

dessutom mycket data tillgänglig att extrahera. Uppdragsgivaren kommer att 

tillhandahålla åtkomst och inloggningsuppgifter till båda webbanalys-

verktygen.  

Frågeställning 2 – “Vilken effekt har placering, etikett respektive utformning 

på en länks konverteringsgrad?” – kommer att utforskas med hjälp av en slags 

kombination av fältexperiment och A/B-test. Ofta genomförs experiment i 

laboratoriemiljö så att forskaren noggrant kan kontrollera miljön och variabler, 

men forskaren kan också genomföra experimentet på fältet, det vill säga i 

deltagarnas naturliga miljö (Denscombe, 2016). I denna studie anses ett sådant 

experiment lämpligt eftersom det som ska undersökas oftast genomförs i 

användarens naturliga miljö. A/B-test är en typ av experiment där forskaren 

undersöker två olika varianter – en kontrollerad variant (A) och en behandlad 

(B) (Kohavi & Longbotham, 2016). I denna studie kommer som nämnt en 

kombination av dessa olika metoder att användas som en anpassning av 

studiens omfång och förutsättningar.  
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Ovan nämnda metoder beskrivs i avsnitten nedan. 

2.1.1 Webbanalys 

Sharp et al. (2015) skriver att webbanalys är en ”särskilt användbar metod” för 

att evaluera en webbplats designegenskaper, varför denna metod anses lämplig 

för studien. Enligt Sharp et al. (2015) kan webbanalys användas för att avgöra 

huruvida webbplatsanvändarnas mål med besöket uppnås och är därför ett 

kraftfullt verktyg inom studier av webben. Webbanalys tillämpas för att kunna 

följa en användares beteendemönster och interaktion med en webbplats (Sharp, 

et al., 2015) och kan användas till insamling av många olika typer av data. 

Appliceringen av en kvantitativ metod som webbanalys gör det möjligt att 

undersöka hur besökarna använder webbplatsen (Sharp, et al., 2015), och 

eftersom stora mängder data kan samlas in relativt enkelt på kort tid, är 

metoden i sammanhanget kostnads- och tidseffektiv. Webbanalysmetoden gör 

det möjligt att samla in data såsom navigationsingångar, tid tillbringad på 

webbplatsen, antal besökare och varifrån användaren kommer.  

Webbanalys kommer i denna studie att användas som ett verktyg för att 

undersöka hur användarna navigerar på webbplatsen genom att undersöka 

deras beteende, val av navigationsingång och klickad etikett, samt utvalda 

länkars konverteringsgrad.  

Under datainsamlingen kommer förvisso webbplatsanvändarnas beteende att 

studeras kvantitativt, men ingen faktiskt kontakt med användarna kommer att 

tas. Å ena sidan möjliggör det att användarna studeras i sin naturliga miljö, 

men å andra sidan kan datainsamlaren inte ställa följdfrågor till användarna och 

få svar på frågor såsom ”varför”, vilket bör ses som en av metodens 

begränsningar (Sharp, et al., 2015). 

2.1.2 Strukturerad observation 

Enligt Sharp et al. (2015) kan det vara mycket svårt för användare att beskriva 

hur de går tillväga när de genomför en viss handling; därför kan observation av 

användarna vara en lämplig metod att använda när man undersöker hur 

användare interagerar med webbplatser. I denna studie har strukturerad 

observation valts ut som metod för att undersöka hur användarna navigerar på 

webbplatsen och vilka länkar dessa klickar på. Denscombe (2016) beskriver att 

fördelarna med strukturerad observation är att datan kan samlas in direkt och 

att metoden är effektiv. Genomförs metoden på korrekt sätt har den också hög 

tillförlitlighet, men det finns också risker med metoden, bland annat den så 

kallade observatörseffekten. Observatörseffekten innebär att användare som vet 

att de blir iakttagna och observerade ändrar sitt beteende (Denscombe, 2016). 

Detta fenomen kan liknas vid Hawthorne-effekten, som innebär att personer 

som vet att de blir iakttagna är mer benägna att agera ”ögontjänare” och göra 

det de antar att studieledaren förväntar sig från dem (Brannigan & Zwerman, 

2001). Undvikandet av observatörseffekten ökar i sig studiens validitet, och 

metodvalet bidrar till hög ekologisk validitet eftersom användarna som 

studeras antas befinna sig i sin naturliga miljö (Denscombe, 2016).  

Som hjälpmedel kommer ett observationsschema att användas (mer om detta i 

avsnitt 2.4.2). Hotjars inspelningstjänst kommer att användas som hjälpmedel, 
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vilket möjliggör observation av användare utan att de störs av mig som 

testledare och gör också att eventuell observatörseffekt kan undvikas. Eftersom 

användarna inte observeras i realtid utan snarare studeras i en inspelning är 

observationen indirekt (Sharp, et al., 2015). Tillvägagångssättet har granskats 

både etiskt och juridiskt eftersom det inte är säkert att användarna är medvetna 

om att de observeras. Denna aspekt diskuteras i avsnitt 2.3. 

2.1.3 A/B-test / fältexperiment  

Enligt Denscombe (2016) är ett experiment en empirisk undersökning som är 

utformad för att forskaren under kontrollerade omständigheter ska kunna 

undersöka egenskaper och förhållanden mellan specifika faktorer. I 

experimentella studier undersöks och identifieras studiens oberoende och 

beroende variabler. Den oberoende variabeln är enligt Denscombe (2016) den 

som har effekt på den beroende variabeln medan den beroende variabeln inte 

påverkar den oberoende variabeln.    

I denna studie kommer ett experiment att genomföras på den globala webb-

platsens produktsidor för att undersöka om komponentens placering, etikett 

respektive utformning påverkar komponentens totala antal länkklick, det vill 

säga konverteringsgraden. Den oberoende variabeln är alltså komponentens 

placering, etikett respektive utformning, medan konverteringsgraden är den 

beroende variabeln. För att kunna jämföra de resultat som framkommer, 

kommer en webbsida att användas som ett slags kontrollwebbplats. En 

kontrollerad variant används för att forskaren ska kunna avgöra om den 

oberoende variabeln verkligen har en effekt på den beroende variabeln 

(Denscombe, 2016), eller om någon annan faktor kan ha påverkat 

experimentet.  

Att genomföra ett experiment av sorten fältexperiment innebär att experimentet 

genomförs i deltagarnas naturliga miljö (Denscombe, 2016), vilket höjer 

studiens ekologiska validitet. Syftet är att genomföra en ”systematisk 

utvärdering” (Denscombe, 2016) för att undersöka inverkan av en specifik 

faktor som introduceras i deltagarnas naturliga miljö, Sharp et al. (2015) 

skriver att studier som genomförs på fältet är ett bra sätt att ta reda på hur 

deltagarna använder teknik i dess avsedda miljö, men att den kan vara dyr och 

krävande att genomföra. Eftersom fältexperimentet i denna studie inte kräver 

att datainsamlaren aktivt deltar på fältet– istället kan variationer mätas med 

hjälp av webbanalysverktyg – undgås den nackdel som Sharp et al. (2015) tar 

upp. 

A/B-test innebär testning av en viss komponent i en funktion, app eller på en 

webbplats för att avgöra om en eventuell ändring skulle generera ett positivt 

resultat (Optimizely, u.å.b). Oftast innehåller variant B den faktor som ska 

testas (Kohavi & Longbotham, 2016), och de två faktorerna testas på samma 

gång. Vissa användare exponeras alltså för variant A och andra för variant B 

under samma tidsperiod. En variant av A/B-test kallas multivariate testing 

(flervariabel-testning). Denna typ av test undersöker flera variabler på en 

webbsida på samma gång, men kräver också fler deltagare och mer tidsåtgång 

(Optimizely, u.å.a).  
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Slutligen kan det alltså konstateras att den metod som har valts ut för att 

undersöka konverteringsgraden på den globala webbplatsen är en slags 

kombination av fältexperiment och A/B-test. Studien kommer att genomföras i 

användarnas naturliga miljö och den beroende variabelns effekt på den 

oberoende variabeln kommer att studeras. Två olika varianter kommer att 

jämföras; däremot inte under samma tidsperiod (anledningen till detta beskrivs 

i avsnitt 2.5.2). Studien kommer att genomföras på webben, och ett 

webbanalysverktyg kommer att användas för att mäta resultaten.  

2.2 Analytiskt ramverk 

I detta avsnitt beskrivs det analytiska ramverk som kommer att ligga till grund 

för insamlingen av data och själva dataanalysen, nämligen web usage mining 

och uträkning av konverteringsgrad. Dessa teorier har valts ut för att 

möjliggöra att den insamlade datan hanteras och analyseras på ett vetenskapligt 

och korrekt sätt, samt för att öka förståelsen för hur olika webbverktyg utvinner 

data. Konverteringsgradsuträkningen må vara enkel, men är kritisk för att 

skapa en förståelse kring vad konverteringsgrad faktiskt innebär och vilka 

mätetal konverteringsgrad består av.  

2.2.1 Web usage mining 

Den data som samlas in och analyseras in med de utvalda metoderna kommer 

att bearbetas med hjälp av web usage mining (sv. utvinning av 

webbanvändning). Begreppet är ett ramverk som används för att utvinna, 

identifiera och analysera mönster i webbdata (Srivastava, Cooley, Deshpande, 

& Tan, 2000). Enligt Vellingiri, Kaliraj, Satheeshkumar och Parthiban (2015) 

är web usage mining ett av de främsta verktygen för att analysera webbdata 

och förutsäga användares besöksbeteende. Metoden kan exempelvis användas 

för att undersöka hur användare navigerar på en webbplats samt identifiera 

besökares intressen och mål genom att webbplatsens besöksmönster analyseras 

(Srivastava, Cooley, Deshpande, & Tan, 2000; Vellingiri, Kaliraj, 

Satheeshkumar, & Parthiban, 2015; Raphaeli, Goldstein, & Fink, 2017). 

Tekniken består av tre faser: datainsamling (preprocessing), mönster-

identifiering (pattern discovery) och mönsteranalys (pattern analysis) 

(Srivastava, Cooley, Deshpande, & Tan, 2000). Dessa faser beskrivs nedan.  

2.2.1.1 Datainsamling 

Web usage minings inledande fas består av insamling av datan inom det 

område som är av intresse för utvinnaren. I detta steg hämtas först datan från 

webbplatsen ifråga, därefter konverteras denna data till information som 

möjliggör mönsteridentifiering (Srivastava, et al., 2000). Datainsamlings-

metoden består i sig av ytterligare tre faser där användnings-, innehåll- och 

strukturinformation inhämtas. I dessa tre steg klassificeras och grupperas datan 

så att den blir begriplig och så att olika mönster kan identifieras. 

2.2.1.2 Mönsteridentifiering 

I den andra fasen av web usage mining handlar det om att identifiera vilka 

mönster som finns i den insamlade datan för att kunna ta fram ett underlag för 

den kommande analysen. Att gå från fas 1 direkt till fas 3 torde vara teoretiskt 
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möjligt, men skulle förmodligen innebära stor frustration och förvirring för 

datautvinnaren. Mönsteridentifieringen är således viktig för att datautvinnaren 

ska kunna strukturera den insamlade datan och göra den förståelig. För att 

identifiera mönster kan en rad olika metoder användas: Srivastava et al. (2000) 

nämner statistisk analys, associering, gruppering, klassificering, sekventiella 

mönster och beroendeförhållanden. Dessa metoder gör det möjligt att visuellt 

presentera datan med hjälp av diagram och tabeller (Srivastava, et al., 2000). I 

relation till den aktuella studien kan man säga att web usage minings två 

inledande faser automatiskt genomförs av Adobe Analytics men att jag som 

verktygsanvändare styr över vilken typ av data som samlas in. Hotjars 

inspelningsfunktion erbjuder dock inte mönsteridentifiering, varför de mönster 

som framkommer i den datan måste identifieras manuellt.  

2.2.1.3 Mönsteranalys 

Den sista fasen i web usage mining handlar om att analysera den data som 

tagits fram och på olika sätt grupperats och processats. Syftet med detta steg är 

att filtrera ut ointressanta mönster från den insamlade datan i 

mönsteridentifieringen (Srivastava, et al., 2000). Skillnaden mellan mönster-

identifiering och mönsteranalys är att ingen direkt analys genomförs under 

identifieringsfasen; istället handlar identifieringen om att strukturera den 

insamlade datan, medan analysen istället fokuserar på att tolka de identifierade 

mönstren som framkommit. Srivastava et al. (2000) rekommenderar att man 

använder visuella verktyg såsom grafer och färgsättning för att förtydliga de 

resultat man kommer fram till.  

2.2.2 Konverteringsgrad 

Som tidigare har beskrivits är konverteringsgrad ett mått på andelen 

måluppfyllelse för en förutbestämd handling (Nielsen, 2013). Måttet räknas ut 

med följande enkla formel:  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠ö𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑢𝑡𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑚𝑑 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔
÷ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠ö𝑘 = 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  

Denna formel kommer att användas för att räkna ut länkarnas konverterings-

grad när de webbanalysverktyg som används inte automatiskt erbjuder 

beräkningen. 

2.3 Etiska och juridiska överväganden 

I detta avsnitt beskrivs de överväganden som har gjorts för att säkerställa att 

insamlingen av data är etiskt och juridiskt försvarbar; bland annat beskrivs det 

hur Vetenskapsrådets individskyddskrav (2002) och den nya dataskydds-

förordningen – också kallad GDPR (General Data Protection Regulation) – 

har tagits i beaktning i studien. Innan studien inleddes gjordes en 

överenskommelse med uppdragsgivaren kring hur den insamlade datan skulle 

behandlas. Denna överenskommelse återfinns i bilaga B.  

Vid insamling av data från enskilda personer bör Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer (informationskravet, samtyckeskravet, nyttjande-

kravet och konfidentiakitetskravet) tas i beaktning. Principerna är riktlinjer vars 
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syfte är att skydda deltagarnas integritet, och utgör vad som kallas 

individskyddskravet. Sammanfattningsvis anger de fyra principerna att 

deltagarna ska informeras om studiens syfte och att de själva bestämmer över 

sin egen medverkan i studien (exempelvis kan de när som helst under studien 

avbryta sitt deltagande), samt att de uppgifter som har samlats in ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och att uppgifter om enskilda personer 

enbart får användas till avsikten med studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

krav är enligt Vetenskapsrådet (2002) ”den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden”.  

I mitt arbete har förvisso data samlats in från individer, men i detta 

forskningsarbete har jag inte inte haft personlig kontakt med användarna. För 

att uppnå Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer har webbplatsens 

integritetspolicy och meddelande om användning av kakor noggrant granskats 

för att säkerställa att användarnas personliga data på webbplatsen skyddas. 

Med tanke på GDPR som börjar gälla i hela Europa från den 25 maj är denna 

aspekt viktig att ha i åtanke (Datainspektionen, 2018).  

I Volvo CE:s integritetspolicy beskrivs det hur den data som samlas in används 

och vilka rättigheter användaren har – exempelvis kan man när som helst 

kontakta organisationen och begära ett utdrag på all data som har samlats in om 

en. Användaren har också rätt att kräva att all denna data raderas, vilket ger 

användaren mer kontroll över sin digitala data (Datainspektionen, 2018). När 

en användare navigerar till Volvo CE:s webbplats presenteras denna med ett 

pop-up-fönster som beskriver att fortsatt användning av webbplatsen innebär 

att man som användare godkänner kakor, samt en länk till organisationens 

meddelande om kakor. I detta meddelande beskrivs de tjänster som använder 

kakor, vad kakorna används till och vilken typ dessa är av (exempelvis första- 

eller tredjehandskakor och sessions- eller beständiga kakor), samt hur man tar 

bort kakor i sin webbläsare.  

Genom att ta bort kakor i webbläsaren registreras inte ens besök i 

webbanalysverktyg, och man använder därmed webbplatsen spårlöst. Det 

innebär att användaren implicit godkänner insamling av data genom 

webbanalysverktyg såsom Google Analytics, Adobe Analytics och Hotjar, 

vilket gör att insamlingen av data till denna studie anses uppfylla 

Forskningsrådets informationskrav och samtyckeskrav (2002). Deltagarna har 

informerats om att data samlas in och hur denna används, de har fått 

information om hur de kan gå tillväga för att avstå från att delta i studien 

(genom att kräva att data raderas eller genom att ta bort kakor från 

webbläsaren). I detta forskningsarbete har jag säkerställt att konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet följs genom att behandla datan med största möjliga 

konfidentialitet; däremot kan jag inte kontrollera att datan enbart används för 

studiens syfte eftersom uppdragsgivaren använder webbanalysverktygen i sitt 

dagliga arbete. Vad jag dock kan säkerställa är att den data som samlas in av 

mig inte används till någon annan studie eller förs vidare till en tredje part, 

vilket naturligtvis är fallet. All data som har samlats in är anonym, men skulle 

det mot förmodan visa sig att en individ i datan utmärker sig så pass mycket att 

hen kan identifieras, kommer denna individs identitet att skyddas och inte delas 

med obehöriga. Min rådata, såsom observationsprotokoll och anteckningar, 
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kommer därtill att förstöras efter arbetets slut för att säkerställa att den inte 

sprids till obehöriga.  

Ovanstående överväganden har alltså beaktats under studien och har präglat 

studiedesignen.  

2.4 Pilottest och datainsamlingsinstrument 

I detta avsnitt beskrivs de förberedelser som har gjorts inför genomförandet av 

metoderna. Avsnittet består av en kort skildring av det inledande pilottestet 

samt beskrivningar av det datainsamlingsinstrument som har använts i studien.  

2.4.1 Pilottest 

För att bekanta sig med webbanalysverktygen testades Hotjar och Adobe 

Analytics i ett pilottest innan den skarpa datainsamlingen inleddes. I pilottestet 

samlades data som inte ansågs vara relevant för studien in för att möjliggöra 

utforskning av verktygens olika tjänster. Eventuella frågor som uppstod i 

samband med interaktionen med gränssnittet förklarades av en webbanalytiker 

på Volvo CE.  

Pilottestet gav insikter i vilken typ av data som webbanalysverktygen kan ta 

fram, samt vilka faser i web usage mining som dessa verktyg implementerar 

och vilka steg som måste genomföras manuellt – exempelvis erbjuder Hotjars 

inspelningsfunktion inte mönsteridentifiering, varför detta steg måste göras för 

hand när datan samlas in och analyseras. 

2.4.2 Datainsamlingsinstrument  

Under den strukturerade observationens mönsteridentifieringsfas kommer ett 

observationsschema att användas. Enligt Denscombe (2016) specificerar 

observationsschemat vilka beteenden som ska observeras, och är därmed ett 

viktigt instrument i datainsamlingen. Schemat fungerar som ett hjälpmedel för 

att protokollföra alla observationer, och dessutom för att på ett överskådligt sätt 

gruppera de trender och samband som framkommer under observationen.  

Observationsschemats innehåll utformades med hjälp av insikter från 

pilottestet, de identifierade analysmåtten (länk- och etikettkategorier respektive 

användarbeteende) samt Denscombes (2016) beskrivning av hur ett sådant 

schema kan te sig; exempelvis nämner Denscombe (2016) att händelsers 

frekvens och varaktighet är lämpliga saker att mäta. Det tomma 

observationsschemat återfinns i bilaga A. 

2.5 Urval och material 

För att avgränsa arbetet kommer endast fyra av de 127 webbplatserna att 

studeras. Urvalet är icke-slumpmässigt vilket enligt Given (2008)  innebär att 

“forskaren använder sitt omdöme” för att göra urvalet. Vidare innebär detta att 

deltagarna i det totala urvalet (i detta fall, marknadswebbplatserna) inte har 

samma chans att bli utvalda till studien  – istället är urvalet baserat på 

förbestämda kriterier (Given, 2008). Urvalet kan beskrivas som ett strategiskt 

urval (purposive sample) vilket innebär att man väljer ut deltagare baserat på 
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fördefinierade kriterier, exempelvis att deltagarna har en viss typ av 

livserfarenhet eller eller en viss diagnos. I denna studie har fyra olika 

marknadswebbplatser valts ut baserat på deras regionala tillhörighet samt vilket 

språk som webbplatsen är publicerat på. De förbestämda kriterierna är alltså 

geografisk placering och språk. 

Eftersom denna studie ämnar utforska webbplatsens generella målgrupps 

beteende och navigation beslutades det att en webbplats från varje region 

skulle väljas ut för att varje region skulle ha en marknadswebbplats 

representerad i studien. De webbplatser som har valts ut är den globala 

webbplatsen samt marknadswebbplatserna för Nordamerika, Storbritannien 

och Singapore. Kraven på de marknadswebbplatser som valdes ut är att de ska 

vara på engelska, detta för att säkerställa att alla etiketter har samma ”värde”, 

det vill säga samma formulering på samma språk. Att engelska valdes ut som 

språk beror på att det ansågs vara det språk som jag behärskar som är mest 

geografiskt utbrett. Marknadswebbplatserna kommer att studeras för att 

besvara frågeställning 1. Den globala webbplatsen valdes ut eftersom 

uppdragsgivaren kan erbjuda editeringsrättigheter till denna webbplats utan att 

behöva kontakta den externa webbyrån. Den globala webbplatsen kommer att 

studeras för att besvara frågeställning 2.  

Det beslutades också med rekommendation av en webbanalytiker på Volvo CE 

att de utvalda webb-platserna skulle ha minst 300 besök i veckan för att 

tillräckligt mycket data skulle kunna samlas in (personlig kommunikation, 2 

april 2018). Nordamerika och Storbritannien är totalt sett några av Volvo CE:s 

största marknader, och därför föll sig dessa val naturligt. För APAC-regionens 

del valdes Singapore ut eftersom det är en av de mest besökta marknads-

webbplatserna inom regionen som dessutom har engelska som officiellt språk. 

Att Kina–regionen exkluderades beror på att marknadens engelska webbplats 

är mycket impopulär jämfört med webbplatsen som är på mandarin, och därför 

potentiellt inte skulle ge tillräckligt mycket data för att kunna jämföras med de 

andra webbplatserna. Dessutom är engelska enligt Nationalencyklopedin (u.å.) 

inte ett officiellt språk i Kina. 

Nedan beskrivs de särskilda urval som gjordes för respektive metod.  

2.5.1 Urval för strukturerad observation 

För Hotjar är webbsideurvalet smalare än för Adobe Analytics. När 

uppsatsarbetet påbörjades hade Hotjar endast implementerats på några få 

undersidor på den globala och brittiska webbplatsen. Volvo CE:s anställda 

implementerar ingen kod själva, utan använder sig av ett externt företag vid 

backend-uppdateringar av den typen. För att hålla nere kostnaden ombads jag 

av min handledare på Volvo CE att välja ut ett visst antal webbsidor på de 

aktuella webbplatserna som kommer att studeras med hjälp av Hotjar 

(personlig kommunikation, 2 april, 2018). De webbsidor som valdes ut är 

följande: 
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● Startsida 

● Allmän fråga (General enquiry) 

● Kontakta oss (Contact us) 

● Grävmaskiner, produktsida (Excavators) 

● Kompakta grävmskiner, produktsida (Compact excavators) 

● ECR58D, modellsida 

● Ramstyrda dumprar, produktsida (Articulated hauler) 

● A60H, modellsida 

● A60G, modellsida 

● A40G, modellsida 

● Hjullastare, produktsida (Wheel loaders) 

● Stor hjullastare, produktsida (Large wheel loaders) 

● L60H, modellsida 

● L50H, modellsida 

 

Startsidan är enligt data i Adobe Analytics den mest besökta webbsidan på 

samtliga webbplatser, och Allmän fråga- och Kontakta oss-webbsidorna anses 

intressanta eftersom de som besöker dessa sidor torde ha ett specifikt mål med 

webbplatsbesöket (det vill säga, att på något sätt kontakta företaget). Valet av 

de utvalda produkt- och modellsidorna baseras på att dessa webbsidor är några 

av de mest besökta på samtliga tre webbplatser.  

Eftersom färre webbsidor studeras i den strukturerade observationen kommer 

samtlig insamlad data på de tre webbplatserna som har registrerats i Hotjar att 

studeras, nämligen 100 inspelningar per marknadswebbplats. Som tidigare 

nämnts kommer ett observationsschema att användas för att registrera och 

protokollföra identifierade mönster.  

2.5.2  Urval för A/B-test / fältexperiment 

För att undersöka olika länkars konverteringsgrad kommer den globala 

webbplatsen att användas. Valet beror främst på att min uppdragsgivare kan 

tillhandahålla editeringsrättigheter till denna webbplats och att jag kan 

publicera innehåll utan att behöva kontakta det externa webbföretaget, vilket 

sparar in både tidsmässiga och ekonomiska resurser.  

På den globala webbplatsen har produktsidorna under Our offer valts ut – dessa 

webbsidor har ett tydligt mål (att skicka besökaren till dennes regionala 

webbplats) och den komponent som ämnar att guida besökaren till den 

regionala webbplatsen är relativt enkel att ändra i CMS:et Sitecore. De 

webbsidor som har valts ut är de (enligt Adobe Analytics) mest besökta 

produktsidorna, nämligen: 

 Bandgrävmaskiner (crawler excavators) 

 Ramstyrda dumprar (articulated haulers)  

 Stora hjullastare (large wheel loaders) 

 Minigrävare (compact excavators) 

 Kompakta hjullastare (compact wheel loaders) 

 Hjulgrävmaskiner (wheeled excavators) 
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På dessa produktsidor kommer komponenten som leder besökaren till hens 

regionala marknadssida att ändras på olika sätt, antingen i form av placerings, 

etikett- eller bildbyte. En av de studerade produktssidornas komponenter 

kommer att vara oförändrad och vara en slags kontrollgrupp. För att kunna 

jämföra ändringarna och därmed genomföra en typ av A/B-test kommer den 

kontrollerade varianten (A) bestå av komponenternas tillstånd innan dessa 

uppdateras och den behandlade varianten (B) av komponenternas tillstånd efter 

att komponenterna har ändrats. Det innebär att de olika varianterna inte 

kommer att testas samtidigt – istället består variant A av data under 

tidsperioden 1 januari–23 april 2018 och variant B av tidsperioden 24 april–8 

maj. Att tidsperioden för variant B är mycket kortare än den för variant A beror 

på resursbrist. Implikationerna av detta och metodens övriga begränsningar 

diskuteras i avsnitt 4.2.  

2.6 Tillvägagångssätt 

Detta avsnitt beskriver i detalj hur studiens data har samlats in samt hur denna 

har analyserats. Web usage mining har genomgående tillämpats, varför 

avsnittet är strukturerat efter web usage minings tre faser: datainsamling, 

mönsteridentifiering och mönsteranalys.  

Innan datan samlades in gjordes vissa förberedelser för att kunna genomföra 

studien. Den externa webbyrån ombads hjälpa till att lägga in kodavsnittet för 

Hotjar på de utvalda webbsidorna. Så fort kodavsnittet hade lagts in påbörjade 

insamlingen av data i Hotjar. Ett möte med två kollegor på kontoret bokades 

också för att komma överens om de ändringar som skulle genomföras på den 

globala webbplatsens produktsidor. Under detta möte kom vi fram till en 

lämplig länketikett och bild att byta till för några av produktsidorna. Bilden 

letades fram och laddades ner, och länketiketten beslutades vara både tydlig, 

beskrivande och av CTA-karaktär. Ett beslut gällande vilka ändringar som 

skulle genomföras på vilka produktsidor togs, och i tabell 1 nedan tydliggörs 

dessa ändringar. I bilaga C återfinns skärmavbilder av de förändringar som 

genomfördes. Att bilden beslutades att bli utbytt för just bandgrävmaskiner och 

ramstyrda dumprar beror på den tilldelade bildens motiv. Bilden (som återfinns 

i bilaga C) återger nämligen just dessa två maskiner varför det inte ansågs 

lämpligt att använda denna bild för de andra maskinerna eftersom detta skulle 

kunna skapa förvirring hos besökaren.  
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Tabell 1 

Genomförda ändringar på produktsidornas geo-komponent 

Produktsida Bild 

(Utformning) 

Etikett Placering 

Bandgrävmaskiner X X X 

Ramstyrda dumprar  X   

 Stora hjullastare  X  

Minigrävare/kompa

kta hjullastare 

  X 

Hjulgrävmaskiner    

Matrisen anger vilka ändringar som har genomförts på de olika produktsidornas geo-

komponenter. Ett kryss innebär att en ändring har genomförts. 

Efter mötet med kollegorna och webbyråns implementering av Hotjar 

påbörjades själva datainsamlingen.  

2.6.1 Fas 1: Datainsamling 

Efter att förberedelserna för datainsamlingen hade gjorts påbörjades själva 

insamlingen i Hotjar. Datainsamling i Hotjar kräver att man manuellt startar 

insamlingen – därför sattes denna igång direkt. Underlag till heatmaps på den 

globala webbplatsen samlades in och inspelningar för de regionala 

webbplatserna startades. För att begränsa inspelningarna till enbart Singapore, 

Storbritannien och Nordamerika avgränsades insamlingen med hjälp av 

webbplatsernas URL – endast webbsidor med en URL som innehöll strängar 

med antingen singapore, great-britain eller united-states samlades in. Figur 5 

och 6 nedan visar hur gränssnittet i Hotjar ser ut vid tidpunkten för studien. 
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Figur 5. Gränssnitt i Hotjar, heatmap. Bilden visar hur gränssnittet för 

webbanalysverktyget Hotjars heatmap-tjänst ser ut. På bilden syns den ofullständiga 

heatmapen för bandgrävmaskiner under tidsperioden 24 april–8 maj. 

 

 

Figur 6. Gränssnitt i Hotjar, tabell över inspelning. Bilden visar hur gränssnittet för 

webbanalysverktyget Hotjars inspelnings-tjänst ser ut. På bilden syns en tabell över 

några av de inspelningar som gjordes den 18 april 2018. Användarnas identitet (land 

och besöks-ID) har anonymiserats. 

För att spara tid och effektivisera datainsamlingen påbörjades mönster-

identifieringen innan alla 300 inspelningar hade spelats in i Hotjar. Med hjälp 

av observationsprotokollet noterades användarnas beteende i form av 

skrollning, länkklick och pekmarkörsmönster enligt de identifierade analys-

aspekterna (se avsnitt 1.6). För att särskilja de tre olika regionerna användes 

varsitt protokoll för vardera region. I figur 7 och 8 nedan visas exempel på hur 

en inspelning i Hotjar kan se ut samt hur observationsprotokollet har fyllts i.  
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Figur 7. Gränssnitt i Hotjar. Bilden visar hur gränssnittet för webbanalysverktyget 

Hotjars inspelnings-tjänst kan se ut. På bilden syns en inspelning genomförd av en 

webbplatsbesökare. Den röda linjen anger musens rörelser, den gula cirkeln anger 

musens nuvarande position. 

 

Figur 8. Skärmavbild av observationsschema med rådata i Google Spreadsheet. På 

bilden syns ett fragment av den insamlade datan som gjordes på Singapore-sidan. 

Som mall har det framtagna observationsschemat använts.  

Med tanke på arbetets snäva tidsram beslutades det att så mycket data som 

möjligt skulle samlas in så fort som möjligt. Därför påbörjades insamlingen av 

data för perioden innan komponentändringarna genomfördes – det vill säga, det 

som kallas i variant A i ett traditionellt A/B-test (Kohavi & Longbotham, 

2016). Datan som samlades in för denna period var antalet besök till webbsidan 

samt antalet klick på länken i komponenten som leder till produktsidan på 
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marknadswebbplatsen. I Adobe Analytics användes därför en kombination av 

metrikvärdet ”besök” och tidsperioden för variant A, det vill säga 1 januari–23 

april, för att ta reda på det totala antalet besök under tidsperioden för respektive 

produktsida. För att ta reda på antalet klick på länken som leder till produkt-

sidorna skapades ett segment med följande kriterier:  

 Föregående sida (previous page) ska vara produktsidan för maskin X på 

den globala webbplatsen 

 Den besökta sidan (page) ska vara produktsidan för maskin X på den 

regionala webbplatsen, det vill säga länken på den globala webb-

platsens destination 

 Dessa besök ska ha genomförts under den angivna tidsperioden, alltså 1 

januari–23 april. 

Med hjälp av detta segment kan alltså antalet länkklick för respektive maskin 

tas fram. Genom att dividera antalet länkklick med det totala antalet besök och 

sedan multiplicera detta med hundra räknades därefter konverteringsgraden i 

procent för länkarna ut. Efter två veckor samlades även datan för A/B-testets 

B-variant in, det vill säga konverteringsgraden för det förändrade tillståndet. 

Denna data samlades in på samma sätt men med tidsperioden för variant B, 

alltså 24 april–8 maj. 

2.6.2 Fas 2: Mönsteridentifiering 

Efter att all data hade samlats in påbörjades identifieringen av mönster som en 

förberedelse till den kommande analysen. Materialet i observationsprotokollen 

sorterades med hjälp av Google Spreadsheets filterfunktion och de mönster 

som hittades noterades med hjälp av färgmarkering av de olika fälten. De fall 

där ingen tydlig tillhörighet till någon av de tre användarbeteende-grupperna 

kunde fastställas åsidosattes och fokus lades istället på att undersöka de 

observationer där beteendet var så pass tydligt att det kunde beskrivas som 

antingen informations-, navigations- eller konverteringsbeteende. För dessa 

observationer undersöktes därefter användarnas navigation med fokus på vilka 

navigationsingångar de använde samt vilka typer av etiketter som valdes. I 

figur 9 nedan exemplifieras mönsteridentifieringen i observationsprotokollet.  

 

Figur 9. Skärmavbild av observationsprotokoll i Google Spreadsheet, fasen för 

mönsteridentfiering. På bilden syns ett exempel på hur de olika observationerna har 

färgkodats för att kunna kategoriseras i de olika användarbeteendegrupperna (färgen 

blå anger att den observerade användaren har bedömts ha ett navigationsinriktat 

sökbeteende).  

För den experimentella delen av studien jämfördes istället datan direkt i Adobe 

Analytics (se figur 10 nedan); verktyget är anpassat efter sådana jämförelser 

och därför ter sig en sådan jämförelse utmärkt i Adobe Analytics gränssnitt.  
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Figur 10. Gränssnitt i webbanalysverktyget Adobe Analytics. På bilden syns ett 

exempel på det workspace som användes för att räkna ut länkarnas 

konverteringsgrad. Siffrorna i ”Freeform Table” anger konverteringsgraden för de olika 

produktsidorna för tidsperioden 24 april–8 maj.  

2.6.3 Fas 3: Mönsteranalys 

Efter att den insamlade datan hade hanterats och dess mönster identifierats 

påbörjades den avslutande mönsteranalysen. Eftersom denna del av web usage 

mining är mycket starkt kopplad till arbetets Resultat och analys-del, 

presenteras mönsteranalysen i det kapitlet istället: se nedan.  
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3 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras de resultat som har nåtts. Kapitlet 

är strukturerat så att respektive avsnitt besvarar respektive frågeställning.   

3.1 Resultat och analys av strukturerad 
observation 

Nedan beskrivs de resultat som uppkom genom den strukturerade observ-

ationen. Avsnittet är uppdelat i två delar – det första avsnittet tar upp resultat i 

relation till frågeställningarna, det andra avsnittet beskriver övriga användar-

beteendemässiga fynd.  

3.1.1 Resultat i relation till frågeställning 1 

Resultaten visade att webbplatsen har ungefär lika många besökare med 

navigations- respektive informationsmål på webbplatserna – 49 % av de 

studerade användarna har ett navigationsinriktat beteende och 50 % av 

användarna har ett informationssinriktat beteende. Endast en person genom-

förde en konvertering och utgör 1 %. Av dessa besökare klickade totalt 88 

personer på en länk som finns i minst två navigationsingångar på de studerade 

webbsidorna. Dessa besökares val av navigationsingångar presenteras i tabell 2 

nedan. 

Tabell 2 

Resultat från observationer av användarnas val av navigationsingång 

Beteende  

(antal) 

Header/footer

(antal) 

Komponent (antal) Global navigation 

(antal)  

Information 

(43) 

7 24 12 

Navigation 

(45) 

2 14 29 

Tabellen anger hur många av besökarna med respektive sökmål som har använt sig 

av footern, komponenter och den globala navigationen.  

Okulärt ser det ut som att fler användare med ett informationsbaserat sökmål 

navigerar genom komponenter och att användare med ett navigationsbaserat 

sökmål generellt sett navigerar genom den globala navigationen. För att 

undersöka huruvida det finns en statistisk koppling mellan användarbeteende 

och navigationsingång genomfördes ett chi-square-test. Nollhypotesen i detta 

fall är att ingen koppling mellan användarbeteende och navigationsingång 
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finns. Mothypotesen är därmed att det finns en koppling mellan användar-

beteende och navigationsingång. Signifikansnivån är satt till 5 %. 

Resultatet från chi-square-testet visade ett p-värde på 0,002826, vilket är 

mindre än 0,05. Det innebär att nollhypotesen förkastas och att det därför 

verkar finnas ett statistiskt samband mellan användarbeteende och val av 

navigationsingång. Med tanke på den låga frekvensen (blott 88 observationer) 

genomfördes även Fishers exakta test. Detta test gav ett p-värde på 0,002826, 

vilket också är mindre än 0,05, och ett statistiskt samband kan alltså 

konstateras mellan användares sökmål och dennas val av navigationsingång.  

Undersökningen av huruvida det finns ett statistiskt samband mellan användar-

beteende och vilka typer av länketiketter som webbplatsbesökarna klickar på 

var inte lika tydlig. Totalt 67 personer klickade på en komponent som bestod 

av både en bild- och textbaserad länk. Dessa besökares val av länketikett 

presenteras i tabell 3 nedan. 

Tabell 3 

Resultat från observationer av användarnas val av länketiketter 

Beteende (antal) Beskrivande 

(antal) 

Bild (antal) CTA 

(antal) 

Information (32) 17 9 6 

Navigation (35) 25 6 4 

Tabellen anger hur många av besökarna med respektive sökmål som har använt sig 

av beskrivande, bild- respektive CTA-länketiketter.   

För att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan beteende och 

länketikett genomfördes även här ett chi-square-test. Nollhypotesen är att det 

inte finns någon koppling mellan användarbeteende och länketikett. Mot-

hypotesen är därmed att det finns en koppling mellan användarbeteende och 

val av länketikett. Signifikansnivån är satt till 5 %. 

Resultatet från chi-square-testet visade ett p-värde på 0,3021, vilket är betydligt 

större än 0,05. Det innebär att nollhypotesen måste behållas och att det därför 

inte verkar finnas ett statistiskt samband mellan användarbeteende och val av 

länketikett. Fishers exakta test genomfördes även nu på grund av det låga 

deltagarantalet. Detta test returnerade ett p-värde på 0,2786, vilket också är mer 

än 0,05. Därför kan det konstateras att något statistiskt samband inte kunnat 

konstateras. 

Det verkar alltså inte finnas en direkt koppling mellan de olika användar-

beteendena och de länketiketter som besökarna valde att använda – däremot 

verkar det finnas en koppling mellan  navigationsingångar och användar-

beteende. Användare med ett informationsbaserat sökmål navigerar genom 
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komponenter och användare med ett navigationsbaserat sökmål navigerar 

genom den globala navigationen. För få användare hade ett konverteringbaserat 

sökmål för att någon slutsats skulle kunna dras.  

3.1.2 Andra användarbeteende-fynd  

Efter att ha studerat resultaten och undersökt dem i relation till frågeställningen 

utforskades även skillnader marknaderna emellan. Ett av de mest överraskande 

resultaten var att det skiljde sig relativt mycket åt mellan respektive marknads 

avvisningsfrekvens (bounce rate). I figur 11 nedan presenteras de resultat som 

framkom på Singapores, Nordamerikas och Storbritanniens webbplats gällande 

vilka navigationsingångar som används av besökarna. 

 

Figur 11. Klickade länkar per navigationsingång för vardera marknad. Grafen visar 

vilka navigationsingångar som användarna har klickat på på respektive marknad 

(procentuellt).  

Gemensamt för samtliga marknader är att sökfunktionen inte används särskilt 

mycket i jämförelse med webbplatsens övriga navigationsingångar – i 

genomsnitt använder drygt 2 % av användarna sökfunktionen, alltså var 

femtionde person. Morville och Rosenfeld (2010) skriver att många användare 

föredrar att använda sig av navigationssystem snarare än söksystem, och att de 

som använder sig av sökfunktionen ofta vet exakt vad de söker. På Volvo CE:s 

webbplatser verkar användarna förlita sig på att det de söker ska kunna nås via 

exempelvis den globala navigationen snarare än genom sökfunktionen. Tyvärr 

går det inte att se vilka sökord som användes på grund av Hotjars anonym-

iseringsfunktion, men enligt uppgifter från en av Volvo CE:s webbanalytiker 

(personlig kommunikation, 13 april 2018) är vanliga sökord maskinmodeller 

(exempelvis EC750E) och ord som förknippas med jobbsök (exempelvis job 

eller internship).   
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Figur 11 visar också att antalet besökare som använder sig av komponenter (det 

vill säga webbsideinnehåll snarare än navigationssystem) är relativt jämnt 

mellan de olika marknaderna. Däremot har den brittiska webbplatsen fler 

besökare som använder sig av den globala navigationen och samtidigt lägre 

avvisningsfrekvens än de övriga två marknaderna. Detta kan vara ett tecken på 

att besökarna vet var de ska leta eller att de har ett tydligt mål med sitt 

webbplatsbesök (webbanalytiker på Volvo CE, personlig kommunikation, 13 

april 2018).  

Ytterligare ett intressant resultat är att knappt två procent av av de observerade 

besökarna klickade på ”hero-karusellen”, alltså den översta komponenten på 

varje marknads startsida där information om främst aktuella erbjudanden och 

evenemang automatiskt rullar. Hero-karusellens fördelaktiga placering högt 

uppe på webbsidan och det faktum att den befinner sig över sidvecket torde 

göra att många besökare ser den, men den verkar alltså inte fånga besökarnas 

intresse. Vad detta beror på går bara att spekulera om utan att ha pratat med 

användarna, men det kan handla om att användarna helt enkelt inte lägger 

märke till karusellen. Enligt Nielsen (2007, refererad i Pernice, 2017) scannar 

användare av webbsidor i formen av ett F, alltså först i ett lodrätt mönster högst 

upp på webbsidan, sedan lite längre ner i ett liknande lodrätt mönster och till 

slut i ett vertikalt mönster på webbsidans vänstra kant. Karusellens placering 

skulle alltså kunna vara precis mellan F-formens lodräta linjer och därmed inte 

fånga besökarnas uppmärksamhet. 

Ett annat resultat var att relativt få användare laddade ner material eller fyllde i 

kontaktformulär – bland de besökare som observerades fyllde enbart en 

besökare i och skickade ett formulär, medan också blott en användare laddade 

ner en broschyr. En annan upptäckt är att en del användare påbörjade kontakt-

formuläret men i slutändan inte skickade in det. Jarrett och Gaffney (2009) 

skriver att ett sätt att få användarna att fylla i formulär är genom att skapa tillit 

och samtidigt minska de negativa känslor som kan uppstå när användaren ser 

formuläret. Volvo CE:s formulär består att tio obligatoriska fält samt en lång 

text om hur den insamlade datan kommer att hanteras av företaget. Den stora 

informationsmängden kan göra att användaren blir över-väldigad, och därmed 

inte känner sig manad att fylla i formuläret. Ett annat förslag är att användarna 

inte känner sig tillräckligt mogna i sin beslutsfattande process att kontakta 

företaget och därför inte fyller i och skickar formuläret (webbanalytiker på 

Volvo CE, personlig kommunikation, 13 april 2018). 

3.2 Resultat och analys av A/B-test / 
fältexperiment 

Efter att ha samlat in data och identifierat mönster sammanställdes vardera 

länks konverteringsgrad med hjälp av formeln i avsnitt 2.2.2, det vill säga – i 

detta fall – antal länkklick dividerat med antal webbsidebesök, multiplicerat 

med hundra (för att få ett procenttal). Efter att konverteringsgraden räknats ut 

togs figur 12 fram i syfte att illustrera hur länkarnas konverteringsgrad har 

påverkats av de förändringar som har genomförts i anslutning till länken och 

dess komponent. 
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Figur 12. Jämförelse av konverteringsgrad för de olika tidsperioderna. Den blåa 

stapeln anger konverteringsgraden för den utvalda länken på respektive produktsida 

under perioden 1 januari–23 april. Den röda stapeln anger konverteringsgraden för 

den utvalda länken på respektive produktsida under perioden 24 april–8 maj. 

Figur 12 illustrerar skillnaden mellan variant A och B för vardera produktsida 

(se bilaga C för att se vilka förändringar som gjordes för respektive 

komponent). Resultaten visar att den största skillnaden i konverteringsgrad 

ägde rum på bandgrävmaskin-produktsidan, det vill säga webbsidan där 

samtliga tre variabler (placering, länketikett och bild) ändrades; konverterings-

graden ökade från 18,4 % till 23,81 %, alltså en ökning med drygt fem 

procentenheter. Detta kan jämföras med konverteringsgradsförändringen för 

minigrävare och kompakta hjullastare där ökningen var omärkbara 0,4 %. 

Även ramstyrda dumprar hade en stor ökning i konverteringsgrad, från drygt 

14 % till knappt 19 %.  

Överlag har de genomförda ändringarna haft positiv effekt på konverterings-

graden, men det bör tas i beaktning att endast en av ändringarna ses som 

statistiskt signifikant. För att testa huruvida skillnaderna mellan variant A och 

B är statistiskt signifikanta genomfördes ett chi-square-test. Nollhypotesen i 

detta fall är att det inte råder någon skillnad mellan resultaten från variant A 

och B. Mothypotesen är därmed att det finns en skillnad mellan resultaten från 

variant A och B. Signifikansnivån är satt till 5 %, alltså förkastas nollhypotesen 

om det returnerade p-värdet är mindre än 0,05. Om p-värdet istället överstiger 

det returnerade p-värdet behåller vi nollhypotesen. Resultaten från chi-square-

testet sammanfattas i tabell 4 nedan. 
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Tabell 4 

Bedömd signifikant skillnad mellan komponenterna 

Produktsida Förändring 

av 

komponent 

P-värde Förkastas 

nollhypotesen? (Om p-

värde > 0,05) 

Bandgrävmaskiner Bild, position, 

etikett 

0,0396 Ja 

Ramstyrda dumprar  Bild 0,0647 Nej 

Stora hjullastare Etikett 0,6710 Nej 

Minigrävare/ 

kompakta 

hjullastare 

Position 0,4516 Nej 

Hjulgrävmaskiner Ingen 

förändring 

0,2947 Nej 

Tabellen ger en överblick över huruvida nollhypotesen – att det inte råder någon 

skillnad mellan resultaten från variant A och B – förkastas eller inte för de olika 

tillstånden. 

Signifikanstestet som genomfördes visade att p-värdet översteg 0,05 för ett av 

tillstånden (förändring av bild, position och etikett) och att p-värdet var mindre 

än 0,05 för de övriga fyra tillstånden (förändring av position, förändring av 

bild, förändring av etikett respektive ingen ändring). Det innebär att 

nollhypotesen – att det inte råder någon skillnad mellan variant A och B – 

endast förkastas för tillståndet där samtliga komponentdelar ändrades.  

Ett intressant fynd är att uppdateringen av länketikett hade en negativ effekt på 

länkens konverteringsgrad. Den uppdaterade länketiketten var tänkt att 

förtydliga länkens destination och därmed höja konverteringsgraden, men 

förändringen har istället lett till färre länkklick per webbsidebesök. Huruvida 

den uppdaterade länketiketten är otydligt formulerad eller om den förra 

etiketten som är av mer märkbar CTA-art ledde till mer nyfikenhet är svårt att 

säga, men det går i alla fall att konstatera att länketikett-ändringen inte var 

positiv ur ett konverteringsgradsperspektiv. (För sökmotoroptimering torde 

dock den uppdaterade länketiketten vara en förbättring eftersom länketiketten 

tydligare beskriver länkens destination, vilket har en positiv effekt på både 

förståelsen av länkens innebörd och webbplatsens rankning i sökmotorer, 
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Google, 2018). Det bör dock tilläggas att nollhypotesen behölls för detta 

tillstånd, varför skillnaden inte kan anses signifikant.   

I relation till den frågeställning 2 ser vi att placering, etikett respektive 

utformning av en länk tillhörande en komponent hade olika effekter på länkens 

konverteringsgrad. Även om metoden inte gav några konkreta resultat eftersom 

skillnaden inte var signifikant för en majoritet av tillstånden enligt det 

genomförda chi-square-testet, har några skillnader uppdagats mellan de olika 

förändringarna. Den uppdaterade bilden som tydliggör komponentens innehåll 

och dessutom tydliggör komponenten med dess färgstyrka hade en positiv 

påverkan på konverteringsgraden – detsamma gäller den uppdaterade 

placeringen av komponenten då denna flyttades närmare webbsidans sidveck. 

Den uppdaterade länketiketten hade däremot en (ändock liten) negativ effekt på 

konverteringsgraden: denna förändring var den enda som genererade en lägre 

konverteringsgrad. Den enda förändring som visade en statistiskt signifikant 

skillnad mellan version A och B var uppdateringen för bandgrävmaskiner, det 

vill säga förändringen av samtliga delar i komponenten (placering, länketikett 

och bild). Detta tyder på synergi, det vill säga kombinationen av delarna har 

större påverkan än summan av vardera dels påverkan.  
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4 Slutsatser och diskussion 

I uppsatsens avslutande del presenteras och diskuteras studiens slutsatser och 

hur resultatet kan kopplas till och jämföras med tidigare forskningsresultat. En 

reflektion av valet av metoder och de problem som uppstod under studiens 

gång presenteras i avsnitt 4.2. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt 

forskning i ämnet.  

4.1 Diskussion och slutsats 

Utifrån den presenterade analysen av studiens resultat kan det konstateras att 

svaret på frågeställning 1 – ”Finns det en koppling mellan en webbplats-

besökares användarbeteende och vilken typ av länk, respektive etikett, hen 

väljer i en webbplats navigationssystem?” – är ett delvis ja. Resultaten visade 

att det finns en statistisk koppling mellan användarbeteende och vilken 

navigationsingång användarna väljer, men att ett liknande samband mellan 

användarbeteende och val av klickad etikett inte har kunnat identifieras.  

På webbplatsen har ungefär lika många användare med navigationsbaserade 

sökmål (49 %) som användare med informationsbaserade sökmål (50 %) 

identifierats – däremot var det få användare som konverterade och därmed 

ansågs vara användare med konverteringsbaserade sökmål (1 %). Dessa siffror 

kan jämföras med Rose och Levinsons (2004) studie som visade att 63 % av de 

genomförda sökningarna var informationsbaserade, 22 % resursbaserade 

(konvertering) och 14 % navigationsbaserade. Rose och Levinsons (2004) 

studie utspelade sig dock på en sökmotors resultatsidor, varför det inte är 

alltför anmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig åt.  

Resultaten av de olika regionala webbplatsernas användarbeteende som 

framkom i studien tyder på att skillnaderna i användarbeteende och val av 

navigationsingångar på olika marknader är liten. Griffiths och Chen (2007), 

som undersökte olika pekmarkörs- och musmönster, utforskade i sin studie 

även skillnaderna mellan kinesiska och europeiska webbanvändares beteende. 

Griffiths och Chen (2007) fann heller inte några distinkta skillnader i 

användarbeteende för de studerade regionerna.  

Den effekt som placering, länketikett respektive utformning har på en länks 

konverteringsgrad har också utforskats. Resultaten visade att den synergistiska 

förändring som genomfördes där samtliga tre faktorer ändrades hade mest 

positiv påverkan på konverteringsgraden. Detta resultat var också det enda där 

det statistiska testet chi-square kunde bekräfta att förändringen var statistiskt 

signifikant. Anledningen till denna komponents positiva förändring kan ha att 

göra med flöde – McDowell et al. (2016) visade i sin studie att det finns ett 

samband mellan hög konverteringsgrad och flödeshöjande inslag på en 

webbplats.  

En ändring som däremot inte resulterade i en positiv ökning av konverterings-

graden var den ändrade länketiketten. För att en länketikett ska uppfylla sitt 

syfte måste etiketten anpassas efter länkdestinationens innehåll (Morville & 

Rosenfeld, 2010; Shneiderman, 1997; W3C, 2018; Post- och Telestyrelsen, 
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u.å). I denna studie verkar den länketikett som anpassades däremot inte ha 

uppfyllt sitt mål. Borodin et al. (2010) nämner att  ”ta mig dit” (take me there) 

är ett exempel på en missvisande länketikett som bör undvikas. När 

länketiketten ”Take me there” i denna studie ändrades till ”Discover your 

market range” sjönk konverteringsgraden istället, vilket därför inte bekräftar 

Borodin et al.s (2010) resultat. Dock undersökte Borodin et al. (2010) 

länketiketter ur ett tillgänglighetsperspektiv snarare än länketikettens påverkan 

på konverteringsgrad, varför resultaten kan skilja sig åt. Minskningen i 

konverteringsgrad kan också ha att göra med etiketten uttryckssätt – kanske är 

”market” och ”range” inte ord som webbplatsens användare förknippar med 

ens lokala utbud. Det bör också tilläggas att skillnaden i konverteringsgrad för 

variant A och B inte kunde fastställas som statistiskt signifikant för länketikett-

faktorn i denna studie. 

Genom att ha undersökt besökarnas användarbeteenden och val av navigations-

ingångar och länketiketter har en större förståelse för användarnas webbplats-

mål nåtts. Undersökningen har också ökat förståelsen för hur besökarna 

navigerar på webbplatsen och hur deras val av navigationsingång och klickad 

etikett påverkas av deras mål med besöket. Insikterna vad gäller länkars 

konverteringsgrad och vad som påverkar dessa kan gagna företaget genom dess 

kunskapsbidrag kring vilka förändringar som är fördelaktiga, och vilka 

förändringar som inte har lika stor påverkan på en länks konverterings-grad. 

Sammantaget har studien bidragit till ökad kunskap om webbplatsanvändarnas 

navigation i relation till länkar och etiketter, samt gett en inblick i hur man kan 

påverka en länks konverteringsgrad. Denna kunskap kan användas för att 

utveckla webbplatsen ur ett UX-perspektiv, men också för att öka 

webbplatsens konverteringsgrad. En webbplats är trots allt en levande 

plattform och bör därför ständigt utvecklas för att leva upp till användarnas 

förväntningar, krav och behov. Utifrån de resultat som har tagits fram och 

analyserats kan det slutligen konstateras att mer forskning och undersökningar 

måste genomföras innan någon konkret slutsats kring de utforskade områdena 

kan dras, främst på grund av studiens många begränsningar. Begränsningarna 

gör också att något allmänt forskningsbidrag inte kan identifieras – det behövs 

helt enkelt fler studier och resultat för att bekräfta de tendenser som har setts i 

studien.  

4.2 Metodreflektion och studiens begränsningar 

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras de metoder som användes för att samla 

in data. Det förs även en diskussion kring de problem som uppstod under 

studiens datainsamling, samt hur studiens validitet och reliabilitet har påverkats 

av dessa.  

4.2.1 Reflektion kring val av metod 

Informationsarkitektur bör ses som ett högst användarcentrerat designområde – 

webbplatser bör utformas med målgruppen i åtanke och deras behov och 

önskemål bör också ses till (Morville & Rosenfeld, 2010). I denna studie har 

ingen faktiskt kontakt med webbplatsbesökarna tagits och samtliga data som 

har samlats in har varit anonym. Som tidigare har diskuterats är detta både en 
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styrka och en svaghet – å ena sidan värnar det om användarnas integritet och 

personliga data, samtidigt som det inte går att avgöra huruvida de studerade 

besökarna faktiskt tillhör webbplatsens tänkta målgrupp.  

Genom att samla in data genom strukturerad observation och webbanalys har 

användarna blivit studerade i en verklighetstrogen miljö (eftersom de troligtvis 

befinner sig i en naturlig miljö under webbplatsbesöket). Att användarna inte 

befinner sig i en laboratoriumliknande miljö gör att studiens ekologiska 

validitet är hög. Samtidigt har den naturliga miljön inneburit att experimentet 

inte har kunnat kontrollerats. Innebörden och implikationerna av detta beskrivs 

i avsnitt 4.2.2. 

Den strukturerade observationsmetoden med Hotjar som verktyg innebär att 

jag som testledare har kunnat samla in stora mängder data tids- och 

kostnadseffektivt, men också att möjligheten att ställa frågor till användarna 

gällande exempelvis deras syfte med webbplatsbesöket har gått förlorad. 

Denscombe (2016) skriver att strukturerad observation som datainsamlings-

metod beskriver vad som inträffar, men inte varför. Det finns också en risk att 

“kontextuell information” utelämnas eftersom man utgår från innehållet i 

observationschemat (Denscombe, 2016). Den kvantitativa datainsamlingen tar 

heller inte användarnas egna åsikter i beaktning och det kan heller inte 

säkerställas att användarna ingår i webbplatsens övergripande målgrupp 

eftersom all data är anonym. Vid eventuell fortsatt forskning skulle det vara 

intressant att samla in mer kvalitativ data för att angripa problemet från en 

annan vinkel.  

Ett problem med den strukturerade observationsmetoden var att mycket av den 

insamlade datan fick sållas bort. För att besvara frågeställning 1 delades 

besökarna in i olika grupper baserat på deras användarbeteende. Exempelvis 

kvalificerade sig en besökare som skrollade mycket och långsamt – och vars 

pekmarkör rörde sig i ett slumpmässigt mönster – till besökarna med ett 

informationsinriktat mål. För många av webbplatsbesökarna kunde däremot 

inte ett distinkt mål med besöket identifieras, varför dessa användare alltså 

sållades bort. Dessa besökare var antingen inte tillräckligt aktiva på webb-

platsen för att ett visst besöksmål skulle kunna identifieras, eller så lämnade de 

webbplatsen efter bara några sekunder. Några av användarna genomförde inga 

klick på webbsidan och skrollade dessutom i normal takt och i normal mängd, 

vilket gjorde det svårt att identifiera vilket mål de hade med besöket. Att en 

relativt stor mängd data sållades bort (ungefär 70 % av de totala 

observationerna) innebär att studiens validitet har påverkats och kan även ha 

vinklat resultaten.  

En aspekt i studiedesignen som bör diskuteras är valet av de webbsidor där 

Hotjar implementerades. De studerade webbsidorna valdes ut på grund av 

deras trafikmängd för att säkerställa att det skulle finnas data att hämta, och 

antalet webbsidor som valdes ut baserades på rekommendationer av uppdrags-

givaren. Som tidigare har diskuterats sköter företaget själva inte 

implementering av kod, utan har anlitat en extern webbyrå för att hantera 

sådana frågor. Det innebär att varje implementerat kodavsnitt kostar företaget 

pengar, vilket också kräver en beslutsprocess för att få det godkänt. Med tanke 

på studiens relativt begränsade resurser fick antalet webbsidor för den 
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strukturerade observationen begränsas. Det innebar att inspelningen för de 

användare som klickade på en länk vars destination inte hade fått Hotjar 

implementerat ofta var kort och svårbedömlig utifrån användarens beteende 

och besöksmål. Detta bidrog till att mycket av datan fick sållas bort, vilket 

också har en inverkan på studiens resultat och dess validitet.  

4.2.2 Brist på tillgängliga verktyg och data 

Tidigt i datainsamlingen insåg jag att det som från början skulle studeras – 

sambandet mellan en länks konverteringsgrad och dess länketikett – inte var 

praktiskt möjligt att undersöka med de verktyg som fanns tillgängliga. Mycket 

få länkar på webbplatsens utvalda webbsidor är nämligen unika; det finns 

nästan uteslutande en länk med samma destination i antingen global- eller 

footernavigationen på samtliga webbsidor som har undersökts. Vanligtvis kan 

man åtskilja länkar i webbanalysverktyg såsom Adobe Analytics genom att 

göra tillägg i länkens URL (exempelvis ref=footer), och möjliggör då 

särskiljning mellan länkar även om de leder till samma destination. Dessvärre 

hade inga sådana tillägg gjorts, vilket gjorde att resultaten i Adobe Analytics 

inte visade någon skillnad på länkarnas olika placeringar eller etiketter – varje 

destination, oavsett antalet länkar som pekar på den från en webbsida, räknas 

som en länk. Därför fick studien anpassas efter detta och fokus fick bytas 

baserat på den data som faktiskt kunde samlas in. Hade syfte och 

frågeställningar inte korrigerats hade studiens validitet påverkats negativt 

eftersom det som var för avsikt att studeras inte hade lyckats mätas och 

observeras. 

Under studiens inledande del fanns det också planer att använda en A/B-

testfunktion som enligt uppgifter från webbyrån skulle implementeras i CMS:et 

Sitecore under tiden som studien skulle genomföras. Dessvärre blev detta 

projekt försenat, vilket gjorde att den tilltänkta studiedesignen fick planeras 

om. Detta är den främsta anledningen till att de olika varianterna A och B fick 

skiljas åt per tidsperiod, vilket alltså inte är typiskt för ett A/B-test. Denna 

åtgärd innebär att metoden inte har genomförts enligt de allmänna riktlinjer för 

A/B-test som jag har tagit del av, varför framtida forskning och undersökningar 

bör bedrivas innan några slutsatser kan dras från studien. I denna studie kan 

yttre påverkningar såsom tidpunkt (det är kanske mer populärt att köpa 

anläggningsmaskiner under vissa årstider), ekonomi, produktreleaser (nya 

produkter har en tendens att öka intresset) och webbsideuppdateringar som inte 

har genomförts under denna studie ha påverkat resultaten mellan tidsperioden 

för variant A och variant B. Det går därför inte att helt avgöra huruvida de 

genomförda ändringarna verkligen var den enda påverkande variabeln eller om 

andra yttre faktorer har haft en effekt på resultaten.  

En av studiens andra svagheter är – som diskuterades i avsnitt 2.5.2 – 

tidsperioden för variant A och B. Konverteringsgraden för variant A räknades 

ut för tidsperioden 1 januari–23 april, medan konverteringsgraden för variant B 

räknades ut för den två veckor långa perioden 24 april–8 maj. Den stora 

skillnaden i insamlat material (knappt fyra månader respektive två veckor) kan 

ha påverkat resultaten med tanke på de yttre faktorer som nämns ovan (till 

exempel produktreleaser och årstid). Resultaten visade exempelvis att det 

kontrollerade tillståndets konverteringsgrad – det vill säga komponenten för 
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hjulgrävmaskiner – ökade från 17,80 % till 20,21 %, vilket antyder att andra 

faktorer än de faktiska komponentändringarna kan ha påverkat resultaten.  

Dessa yttre faktorer bör ses som en av studiens främsta begränsningar. Om 

vidare studier i ämnet skulle komma att bedrivas skulle ett ”riktigt” A/B-test 

där två varianter testas samtidigt i realtid kunna genomföras – på så sätt kan 

vissa av de nämnda yttre omständigheternas påverkan minskas. 

Ytterligare ett problem som uppstod under studiens insamlingsfas var att det 

upptäcktes att en av de utvalda webbplatserna – Singapore – hade drabbats av 

en bot. Singapore är enligt webbanalysverktygen en av de mest besökta 

webbplatserna i regionen APAC, vilket också låg till grund för urvalet av 

webbplats. När datan började observeras i Hotjars inspelningsverktyg 

upptäcktes det att nästan alla inspelade besök såg exakt likadana ut och att 

rörelser med pekmarkören helt saknades. Dessutom var besöken av samma 

tidslängd, och alla genomfördes i webbläsaren Firefox i operativssystemet 

Linux. Beteendet visade att det förmodligen inte var en person som navigerade 

på webbplatsen, utan någon typ av automatiserad bot. Detta gjorde att all data 

blev vinklad mot bottens länkklick – 97 % av webbplatsbesökens alla länkklick 

gjordes på samma länk. För att inte påverka studiens reliabilitet beslutades det 

därför att alla besök med detta beteende skulle bortses från, vilket gjorde att det 

inte fanns särskilt mycket data att samla in längre. Vidare hade detta en negativ 

påverkan på studien eftersom inte lika mycket relevant data kunde samlas in 

från Singapore-webbplatsen.  

4.2.3 Webbanalysverktygens begränsningar 

I studien har data samlats in med hjälp av enbart Adobe Analytics, trots att 

både Google Analytics och Adobe Analytics fanns tillgängliga att använda. 

Detta påverkar studiens reliabilitet negativt – hade båda webbanalysverktygen 

använts och dessa dessutom hade gett liknande resultat och data under studiens 

gång hade studiens tillförlitlighet ansetts hög. Däremot måste man ha i åtanke 

att Google och Adobe skiljer sig åt på vissa plan; exempelvis är Google 

Analytics skript placerat högst upp i webbsidans kod, medan Adobes är 

placerat längst ner (Search Discovery, 2017). Detta har en potentiell påverkan 

på bland annat antalet användare som antas lämna sidan direkt, samt 

besökarens sessionslängd på webbsidan. I praktiken skulle detta innebära att 

besöken i Adobes analysverktyg registreras som kortare än de i Google 

Analytics, och att Adobe Analytics har färre besökare som lämnar sidan direkt 

(eftersom dessa besök inte hinner registreras). Dagens bredbandshastighet 

torde innebära att denna skillnad är obetydlig (Search Discovery, 2017), men 

det är ändock viktigt att förstå och ha i åtanke om man använder båda 

verktygen och vill jämföra den insamlade datan.  

I Hotjars inspelningsverktyg upplevdes det stundtals att videon hackade och att 

det inspelade materialet inte presenterades i kronologisk ordning. Trots att 

dessa inspelningar avfärdades i datainsamlingen kan inspelningsproblemen ha 

påverkat andra inspelningar som har uppfattats som felfria. Detta påverkar 

studiens insamlade materials reliabilitet negativt och måste beaktas.  
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4.2.4 Tidsaspekten 

I denna studie har ett relativt begränsat antal sidor studerats, främst på grund av 

resursskäl i form av tid. De problem som uppstod under datainsamlingen 

gjorde att den redan snäva tidsramen för insamling av data blev ännu smalare, 

vilket försenade den tilltänkta tidsplanen eftersom ytterligare tid fick läggas på 

att samla in och analysera ny data. Med mer tid att fördela på studiens olika 

delar hade ett mer gediget arbete kunnat genomföras och en mer djupgående 

analys av resultaten genomföras. Framför allt hade urvalet av webbsidor och 

marknadswebbplatser genomgått en mer noggrann granskning för att 

säkerställa att det faktiskt fanns tillräckligt mycket data att analysera. 

Tidsperioden för den insamlade datan förA/B-testet / fältexperiment  

behandlade variant hade också förlängts.  

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har insikter kring det undersökta området uppkommit, inte 

minst förslag och tankar kring fortsatt forskning inom området. Exempelvis 

skulle studien kunna utökas genom att komplettera med metoder som fokuserar 

på kontakt med användarna. Trots att den insamlade datan i allra högsta grad 

baseras på webbplatsbesökarna, saknar studien insikter om användarnas åsikter 

och tankar. Som tidigare nämnts beskriver de valda metoderna vad användarna 

gör, men inte varför (Denscombe, 2016). Ett förslag till vidare forskning är 

därför att utöka datainsamlingen med hjälp av kvalitativa metoder såsom 

enkätundersökningar eller användarcentrerade tester, exempelvis contextual 

inquiries. På så sätt skulle den kvantitativa datan kompletteras och därmed 

kunna analyseras och diskuteras från en annan vinkel.  

Andra närliggande ämnen som skulle vara intressanta att utforska i framtiden 

är hur länketiketter kan anpassas efter sökmotoroptimeringsmässiga metoder 

och hur länkar som indexeras av Google påverkar webbplatsens sökresultat. I 

denna studie har sökmotoroptimering inte övervägts, och det skulle därför vara 

intressant att undersöka kopplingen mellan länketiketter och ranking i 

sökmotorer. Hur påverkar exempelvis länkar med CTA-etiketter webbsidans 

ranking, och hur kan länkarnas etiketter anpassas till webbplatsens sökmotor-

optimeringsstrategi?  

En annan aspekt som denna studie inte har haft som fokus är det oerhört viktiga 

området tillgänglighet. Borodin, Bigham, Dausch och Ramakrishnans (2010) 

studie som kortfattat beskrevs i avsnittet om tidigare forskning visade att ett av 

de mest frustrerande problemen på webben för personer med synnedsättning är 

att länkar inte beskrivs tillräckligt tydligt. Det skulle vara intressant att göra en 

liknande undersökning för att utforska vilka andra problem som personer med 

olika tillgänglighetsbehov upplever vad gäller länkar och dess etiketter. I en 

sådan studie skulle man kunna använda sig av denna uppsats länk- och 

etikettkategorier för att utforska vilka kategorier som personer med 

tillgänglighetsbehov föredrar.  

Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är webbplatsers 

allmänna konverteringsgrad. I denna studie har fokus legat på en enskild 

webbplats länkars konverteringsgrad, och en utökning av detta med en mer 



53 

 

allmän inriktning skulle vara spännande att undersöka. En sådan studie skulle 

kunna dela upp webbplatser i olika grupper för att skapa generella riktlinjer för 

vad som anses vara hög, medel och låg konverteringsgrad; sådana riktlinjer 

skulle i och för sig vara svåra att dra eftersom ingen webbplats är den andra lik. 
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Bilaga A: Observationsschema 

Följande observationsschema användes vid insamling av data i 

webbanalysverktyget Hotjar. Ett observationsschema användes för vardera 

marknadswebbplats. 

Besöks-

ID 

Ingångssida Länk- 

kategori 

Etikett- 

kategori 

Skroll- 

mängd 

Skroll- 

hastighet 

Länk- 

destination 

Länk- 

klick 

Pekmarkör 
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Bilaga B: Överenskommelse med 
uppdragsgivare 

Följande mejl skrevs till min handledare på Volvo CE för att beskriva hur den 

insamlade datan skulle hanteras.  

on 2018-04-04 08:44  

The data I will be collecting for my examensarbete will be drawn from Hotjar 

and Adobe Analytics. I will be investigating users’ routes and journeys and 

how they interact with the navigation and the data collected will be drawn 

from the British, Singaporean, North American and global sites. All data will 

be anonymously collected and will only be used in my examensarbete. No 

actual customers will be contacted. 

As all data in Hotjar and Adobe Analytics is anonymous, I will not be asking 

users for permission to use the data. If a user – unpredictably – can be 

identified from the data, his or her identity will not be disclosed. After having 

finished the paper, all raw data will be destroyed. 

In my paper, I will not disclose any figures that may harm Volvo CE’s internet 

presence position. I will avoid using people’s names and instead use their roles 

(e.g. web analyst instead of Jane Doe). Any confidential information will be left 

out completely. 
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Bilaga C: Ändringar av produktsidor  

Bandgrävmaskiner 

 

Ändrad placering (närmare sidvecket), bild och länketikett. 

 

Ramstyrda dumprar 

 

Ändrad bild. 
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Stora hjullastare 

 

Ändrad länketikett. 

 

Minigrävare

 

Ändrad placering (närmare sidvecket). 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Kompakta hjullastare 

 

Ändrad placering (närmare sidvecket). 

 

Hjulgrävmaskiner 

 

Ingen förändring. 


