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Svensk titel:  På användares villkor: Att utforma globala 
navigationssystem på e-handelswebbplatser inom 
modebranschen 

Engelsk titel: On user terms: Designing global navigation systems 
on e-commerce websites in the fashion industry 

Författare: Jonna Kronlid och Lina Laster 

Färdigställt: 2018 

Abstract: The aim of the study was to investigate whether user 
preferred a horizontal or vertical global navigation 
system on an e-commerce website in the fashion 
industry. In addition, the purpose was also to 
investigate what features users expected in a global 
navigation system and to examine what users 
considered to be particularly important in the design 
of labels in global navigation systems. A user-
centered method called Contextual inquiry was 
adopted do define user expectations, opinions and 
needs on global navigation systems in the fashion 
industry. In the study ten participants participated and 
studied two e-commerce websites in the fashion 
industry: ginatricot.com and zara.com The aspects 
investigated in relation to global navigation systems 
were user-centered design, horizontal and vertical 
global navigation systems, features and labels in a 
global navigation system. The method contributed to 
a deeper understanding of how web designers can 
customize the global navigation system on e-
commerce websites in the fashion industry for users. 
For example, by involving users early in the 
development process, customizing labels based on 
user´s languages, designing clear links using easy-to-
read font and color, implementing the global 
navigation system on top of the website, using a logo 
as a home button and implementing a clear search 
feature in the global navigation system.  

Nyckelord: E-handelswebbplatser, Navigationssystem, 
Användarcentrerad navigation, 
Informationsarkitektur, Webbdesign. 
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1. Introduktion 
Att gå vilse och inte hitta hem förknippas i sagor som en fråga om liv och död. 
Likt sagornas framställningar kan webbplatsers navigation påverka användaren 
på ett negativt sätt där användaren kan känna frustration eller förvirring 
(Rosenfeld, Morville och Arango, 2015, s. 115). Navigering på webbplatser ses 
förvisso inte som en fråga om liv och död men kan däremot påverka användares 
upplevelser på olika sätt. Informationsarkitektur även benämnt IA handlar enligt 
Rosenfeld et al. (2015, s. 24) och Ding och Lin (2009, s. 2) om hur information 
på webbplatser organiseras, hanteras och struktureras. Därtill handlar det om att 
hjälpa användare att förstå information och navigera på en webbplats (Ding & 
Lin, 2009, s. 2). Kalbach (2007, s. 19) menar att IA har en stor inverkan på en 
webbplats menynavigation och hur den är utformad. Därför är det väsentligt för 
webbdesigners att ha kunskap om hur innehåll kan struktureras och organiseras 
för att ge användare en god upplevelse. Rosenfeld et al. (2015, s. 183) beskriver 
Globalt navigationssystem som ett navigeringsfält som placeras längst upp på en 
webbplats. Detta arbete fokuserades på globalt navigationssystem och hur det 
kan utformas på e-handelswebbplatser inom modebranschen för att uppfylla 
användares förväntningar och behov. Fördenskull har e-handelswebbplatserna 
Ginatricot.com samt Zara.com undersökts med fokus på webbplatsernas olika 
utformningar av globala navigationssystem. Gina Tricots globala 
navigationssystem är utformat horisontellt medan Zaras är utformat vertikalt. 
För att förstå vad användare föredrar för utformning av ett globalt 
navigationssystem undersöktes användares förväntningar samt upplevelser på 
horisontellt och vertikalt globalt navigationssystem. I nästa avsnitt beskrivs 
bakgrunden till ämnesvalet och arbetets inriktning. 

1.1 Bakgrund 
För att användare ska vilja stanna kvar på en webbplats krävs det att webbplatsen 
är anpassad efter användaren (Garrett, 2011, s. 10). Användarcentrerad design 
är en process där utformaren designar för användare vid utvecklandet av en 
webbplats eller produkt (Kalbach, 2007, s. 19) och inte designar enligt 
webbdesigners eller företagets perspektiv som ofta inte stämmer överens med 
användarna (Andrews et al., 2012, s. 124). För att hjälpa användare att navigera 
på en webbplats utformas navigationssystem som hjälper användare att känna 
till sin position i en webbplats. Dessutom hjälper navigationssystem användare 
att navigera sig vidare till andra sidor på webbplatsen (Lee & Koubek, 2010). 
Eftersom att navigation på webbplatser är viktigt för både användare och företag 
är det betydelsefullt för utformare att veta hur ett globalt navigationssystem ska 
utformas för att anpassas till användare. Mer om navigationssystem kommer att 
behandlas i kapitlet bakgrund och tidigare forskning.   

E-handelswebbplatser har under dem senaste åren ökat i antal som en 
konsekvens av detaljhandelns kraftiga konkurrens. Allt fler företag startar en e-
handelswebbplats för att bli mer lönsamma vilket gör det väsentligt att anpassa 
sin webbplats efter användare och deras behov (Blazquéz, 2014, s. 97). Internet 
har idag blivit en ytterligare inköpskanal för användare. Denna utveckling menar 
Sebald och Jacob (2017, s. 188) har lett till att mode är den största e-
handelsbranschen trots att det var den bransch som långsammast anpassade sig 
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till e-handeln och dess framfart. I nästa avsnitt beskrivs arbetets problemområde 
som utgör grunden för denna studie. 

1.2 Problembeskrivning 
Navigation är avgörande på en e-handelswebbplats för att användare ska kunna 
bläddra bland produkter samt genomföra köp. Om användare inte kan finna det 
som eftersöks förklarar Kalbach (2007, s. 18) att användaren kan lämna 
webbplatsen vilket bidrar till att företaget förlorar kunden. Enligt Kalbach (2007, 
s. 22) är det betydande för webbdesigners att förstå användarna och vad de 
försöker åstadkomma på en webbplats, vilket gör det väsentligt för 
webbdesigners att fokusera på användarnas mål. För att underlätta användares 
navigation finns det olika typer av navigationssystem som kan implementeras på 
en webbplats. Dels globalt navigationssystem som placeras längst upp på en 
webbplats samt lokalt navigationssystem som ofta är ett komplement till det 
globala navigationssystemet (Rosenfeld et al. 2015, s. 176). Detta arbete 
fokuserar på globalt navigationssystem, även kallat huvudmeny som ur ett 
generellt perspektiv representerar webbplatsens översta sidor i dess struktur 
(Kalbach, 2007, s. 86).  Vidare förväntas länkarna i det globala 
navigationssystemet leda till sidor inom webbplatsen och inte vilseleda 
användarna någonstans helt orelaterat (Kalbach, 2007, s. 86). Detta gör att 
länkarnas etiketter är viktiga inslag att förutse vad som kommer näst efter att 
användaren klickar på en länk (Kalbach, 2007, s. 121).  Etiketter fungerar som 
genvägar där användare kan bestämma om de vill klicka på etiketten för att läsa 
vidare förklarar Rosenfeld et al. (2015, s. 133).   
 
Ett problemområde som Chammas, Quaresma och Mont’Alvão (2015) redogör 
för som även anknyter till detta arbetets problemområde är användarcentrerad 
design, då många företag främst fokuserar på att främja webbdesigners eller 
företagets behov och perspektiv. Exempelvis kan etiketter och funktioner som 
oftast finns i närheten av ett navigationssystem vara anpassade för företaget och 
inte anpassade efter användares förförståelse och kunskap. Detta menar 
Chammas et al. (2015) är fel väg att gå vid utvecklandet av webbplatser. En 
användarcentrerad designprocess placerar användaren i centrum vid utveckling 
av en produkt eller tjänst. Användarcentrerad design består enligt Kalbach 
(2007, s. 19) av olika metoder som gör att användaren till en integrerad del av 
utvecklingsprocessen med hjälp av aktiviteter som exempelvis intervjuer och 
observationer. I detta arbete genomfördes en användarcentrerad metod, 
Contextual inquiry för att besvara arbetets syfte och frågeställningar som 
presenteras i nästa avsnitt. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av problembeskrivningen var syftet med denna studie att 
undersöka om användare föredrar ett horisontellt eller ett vertikalt globalt 
navigationssystem på en e-handelswebbplats inom modebranschen. Dessutom 
var även syftet att undersöka vilka funktioner användare förväntade sig i 
närheten av ett globalt navigationssystem samt undersöka vad användare ansåg 
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var särskilt betydelsefullt vid utformningen av etiketter i ett globalt 
navigationssystem.  
För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats för att vägleda 
arbetsprocessen: 
 
1. Föredrar användare ett horisontellt eller vertikalt globalt navigationssystem 
på en e-handelswebbplats inom modebranschen? 
 
2. Vilka funktioner förväntar sig användare ska finnas i närheten av ett globalt 
navigationssystem på en e-handelswebbplats inom modebranschen? 
 
3. Vad bör webbdesigners ur användares perspektiv fokusera på vid utformandet 
av etiketter på en e-handelswebbplats inom modebranschen?	 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar som gjort gällande urval är dels hur urvalsprocessen gick till. För 
att hitta deltagare till studien delades ett Facebook-inlägg på arbetets författares 
Facebooksidor där frågan om deltagande i undersökningen ställdes. Därmed 
avgränsades urvalet till respektive Facebookvänner. Undersökningen 
avgränsades även till åldersintervallet 18–40 år för att anpassa till de valda e-
handelswebbplatsernas målgrupper.  
 
Arbetet avgränsades till e-handelswebbplatser inom modebranschen vilket 
medför att undersökningens resultat inte gäller för exempelvis elektronik eller 
bygg e-handelswebbplatser. De e-handelswebbplatser inom modebranschen som 
valdes är ginatricot.com samt zara.com som har utformat sina globala 
navigationssystem på olika sätt.  Därav valdes dessa webbplatser för att 
användare ska kunna jämföra horisontellt och vertikalt globalt 
navigationssystem och hur användare upplever de olika utformningarna. 
Ytterligare en avgränsning som gjorts är val av navigationselement. Detta arbete 
fokuserade på globalt navigationssystem samt funktioner som ofta finns i dess 
närhet (sökruta, logotyp och varukorg).  Därför behandlades exempelvis inte ett 
lokalt navigationssystem, sidfot, hyperlänkar eller andra navigeringselement på 
en webbplats.  

1.5 Disposition 
Kapitel 2 behandlar bakgrund och tidigare forskning som är relevant för arbetets 
frågeställningar och problembeskrivning. Dessutom innehåller kapitlet en 
sammanfattning som ger en övergripande bild av arbetets undersökningsområde. 

Kapitel 3 behandlar metod och material där studiens valda metod Contextual 
inquiry presenteras. Därtill behandlas dessutom forskningsetiska 
ställningsantaganden och studiedesign. Kapitlet behandlar även hur insamlade 
data bearbetats för analys.  

I kapitel 4 presenteras undersökningens resultat och analys. Kapitlet är 
tematiskt uppdelat i globalt navigationssystem, funktioner och etiketter för att 
besvara arbetets frågeställningar.  
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Kapitel 5 behandlar slutligen en diskussion gällande den metod som valts samt 
resultaten som framkommit. Kapitlet innehåller dessutom en reflektion 
gällande arbetets begräsningar samt förslag till vidare forskning.   

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas bakgrund och tidigare forskning som var betydelsefullt 
inom ramen för problemområdet. De områden som behandlades var dels 
användarcentrerad design som är en process där webbutvecklare involverar 
användare i ett tidigt skede i processen för att definiera eventuella problem 
(Andrews et al., 2012, s. 124). Därefter behandlades även området 
navigationssystem samt globalt navigationssystem eftersom att arbetet 
fokuserade på just denna typ av navigationssystem. Slutligen behandlades även 
etiketter och funktioner i ett globalt navigationssystem. Exempelvis logotypen 
som är en viktig komponent i huvudmenyn för att besökare ska veta var de har 
hamnat (Rosenfeld et al., 2015, s. 83).  

De databaser som använts för att söka relevant litteratur är SpringerLink, Primo, 
Web of Science samt Google Scholar. I databaserna har det bland annat sökts 
efter navigation systems, user-centered design, information architecture och E-
commerce design. För att säkerhetsställa källornas relevans för arbetet filtrerades 
källorna efter ”pree reviewed” för att generera källor med hög standard. 
Dessutom filtrerades även källornas utgivningsår för att hitta relevanta källor 
som publicerats under 2000-talet för att inte tillämpa föråldrade källor som idag 
kan vara inaktuella. I nästa avsnitt redogörs begreppet användarcentrerad design 
och varför det kan vara betydelsefullt att involvera användarna tidigt i en 
utvecklingsprocess.  

2.1 Användarcentrerad design 
På 80-talet började designers och datavetenskapare ifrågasätta att designen av 
system utfördes av ingenjörer och menade istället att användare skulle involveras 
i utvecklingsprocessen. Denna process blev känd som användarcentrerad design 
(Chammas et al., 2015, s. 5398). Cyzyk (2018, s. 4) förklarar att 
användarcentrerad design handlar om att fokusera på användare i en process 
genom att uppmärksamma användare, studera användares beteende samt att 
lyssna på användare. Idag är användarcentrerad design en av de mest populära 
processerna för webbutveckling (Chammas et al., 2015, s. 5398). Allt fler företag 
använder användarcentrerade designmetoder för att förbättra sina produkter och 
tjänster förklarar Kalbach (2007, s. 21). Målet med användarcentrerad design är 
att skapa en grundlig förståelse för användaren och användarens behov vilket 
resulterar till att företag kan anpassa sina produkter för användarna och därmed 
identifiera nya möjligheter att fokusera på (Kalbach, 2007, s. 21). 	

Vidare förklarar Chammas et al. (2015) att vissa webbdesigners väljer att 
designa för företaget istället för användaren. Detta menar författarna kan leda till 
att användaren slösar dyrbar tid och ansträngning för att hitta den information 
som eftersöks. Idag händer det fortfarande att stora och framgångsrika företag 
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tror att de redan känner sina användare vilket leder till att de inte fokuserar på en 
användarcentrerad design utan på företagets design (Chammas et al., 2015, s. 
5402). Andrews et al. (2012, s. 124) beskriver att webbdesigners kan ha en 
tendens att fokusera på sina egna designproblem istället för att anpassa för 
användarna vilket är en uppenbar brist. Garrett (2011, s. 10) menar att detta kan 
leda till att besökare tar på sig skulden själva och väljer att lämna webbplatsen 
när den inte är anpassad för användare. Vidare förklarar Garrett (2011, s. 12) att 
en webbplats som är anpassad för användare gör att kunder kommer tillbaka till 
webbplatsen. Detta gör att det är ännu viktigare att designa för användaren. 
Kalbach (2007, s. 21) förklarar att användarcentrerad designmetod kan ge en 
djupare förståelse för användaren vilket öppnar långsiktiga relationer mellan 
företag och användare som med tiden resulterar till en ökad kundlojalitet och ett 
starkare varumärke. Det är viktigt att involvera användaren i ett tidigt skede av 
designprocessen. Detta på grund av att många designers bekymrar sig över att 
behöva ändra sitt arbete efter användarnas respons vilket visar på en uppenbar 
brist när det kommer till design för interaktivitet. Att involvera användaren i ett 
tidigt skede i processen bidrar även till att företag sparar pengar (Andrews et al., 
2012, s. 124; Kalbac, 2007, s. 21; Peischl, Ferk och Holzinger, 2015, s. 517).	

Kraft (2012, s. 6) förklarar att det första intrycket på en webbplats är viktigt för 
att inte förlora en stor mängd kunder. En långvarig användarupplevelse som 
skapar lojalitet hos användare kan vara lika viktigt som första intrycket hos en 
webbplats om webbdesignern vill att kunden ska komma tillbaka. Det finns fyra 
tillvägagångsätt för en användarcentrerad designmetod vid första intrycket 
redogör Kraft (2012, s. 105) för. De fyra tillvägagångsätten är att identifiera 
kärnuppgifter av användarnas första intryck, identifiera smärtpunkter av 
användarnas första intryck, lösningar och resultat och att bearbeta 
informationen. Det finns många olika användarcentrerade designmetoder enligt 
Lai, Honda och Yang (2010, s. 304). De metoder som författarna nämner var 
bland annat intervjuer, enkäter, observationer, kortsortering och fokusgrupper, 
vilket även Kalbach (2007, s. 19) redogör för. Utöver nämnda metoder menar 
Peischl et al. (2015, s. 517) att prototyper även kan vara en användarcentrerad 
designmetod som förbättrar en produkts kvalité betydligt mer (Peischl et al., 
2015, s. 517).  

Även om det finns vedertagna användarcentrerade designmetoder har forskare 
som Andrews et al. (2012, s. 124) utvecklat nya koncept. Deras studie bygger på 
prototyper samt en multimodal metod för att involvera användarna tidigt i 
processen som kallas för Collaborative Prototype Design Process (CPDP). Målet 
med studien var att skapa en webbplats som gav information till en 
användargrupp om ett årligt seminarium. Först definierade forskare 
användargrupper som sedan fick utveckla prototyper som därefter testades. 
Sedan utvecklade deltagarna prototyperna igen och testade wireframes (en enkel 
skiss). Till sist utvecklade de en slutlig prototyp för testning. Den nya processen 
CPDP visade att en användarcentrerad designmetod har många fördelar 
exempelvis minskad kostnad, ökade användarkommentarer och förslag, samt 
flera prototyper som möjliggör en användbarhetstestning av fler 
designalternativ. CPDP gör det möjligt för designers att testa fler uppgifter samt 
involvera användare. Andrews et al. (2012, s. 139) nämner till sist att CPDP 
medför många fördelar med användarcentrerad design, datainsamling och 
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iterativ (upprepande) testning. Processen kan användas i alla tekniska projekt 
som kräver ett ekonomiskt men ändå detaljrikt sätt att identifiera och uppfylla 
användarnas behov (Andrews et al., 2012, s. 140).  

I nästa avsnitt beskrivs navigationssystem som spelar en viktig roll för att 
utforma användarnas upplevelser och förväntningar (Kalbach, 2007, s. 3). Därtill 
presenteras även begreppen globalt navigationssystem, vertikal och horisontell 
utformning samt vanliga funktioner som kan finnas i närheten av ett globalt 
navigationssystem. 

2.2 Navigationssystem 
Navigationssystems syfte är att hjälpa användare att känna till sin position och 
navigera sig till andra sidor på en webbplats (Lee & Koubek, 2010). Vid 
designandet av navigationssystem redogör Kalbach (2007, s. 5) för att det är 
ytterst lämpligt att länka och bestämma vikten av relevansen av sidorna och 
innehållet på en webbplats vilket kan relateras till att svårigheter med 
navigationen på en webbplats beskrivs som den största bidragande orsaken till 
att konsumenter överger webbplatsen för en gå till en konkurrents webbplats 
(Chen & Ryu, 2013, s. 574). Därutöver belyser (Kalbach, 2007, s. 5) vikten av 
att utformandet av navigationssystem inte enbart handlar om att användaren ska 
hitta den information som eftersöks, utan även hur användaren upplever 
informationen. 
 
Navigering spelar en stor roll för att uttrycka ett varumärke då navigering 
kommunicerar företagsprioriteringar och värderingar vid utformandet av 
kategorier, länkarnas ordning och etiketternas namn (Kalbach, 2007, s. 22). En 
navigering som är anpassad för användare bidrar även till att trovärdigheten på 
en webbplats kan öka hos användare vilket är särskilt viktigt för e-
handelswebbplatsers försäljning (Kalbach, 2007, s. 22). Rosenfeld et al.  (2015, 
s. 176) beskriver att det finns olika navigationssystem som webbdesigners kan 
implementera vid utvecklandet av en webbplats. De navigationssystem som 
beskrivs är bland annat globalt och lokalt navigationssystem. Vidare förklarar 
Rosenfeld et al. (2015, s. 176) navigationssystemens gemensamma mål är att 
hjälpa användare att förstå var de är och var de kan gå genom att ge kontext och 
flexibilitet. I avsnittet nedan beskrivs det globala navigationssystemet eftersom 
att det står centralt för arbetes syfte och frågeställningar.  

2.3 Globalt navigationssystem 
Ett globalt navigationssystem menar Rosenfeld et al. (2015, s. 183) kan 
beskrivas som ett navigeringsfält vilket placeras längst upp på en webbplats. 
Kalbach (2007, s. 86) beskriver att ett globalt navigationssystem även kan 
benämnas som huvudmeny. Vidare beskriver Kalbach (2007, s. 86) att ett globalt 
navigationssystem har en viktig roll för användare vid användning av en 
webbplats. Det beskrivs även att det globala navigationssystemet ger en 
överblick och svarar på viktiga frågor hos användare när de kommer till en 
webbplats. Exempelvis ”har den här webbplatsen det jag söker?” (Kalbach, 
2007, s. 86). Dessutom kan ett globalt navigationssystem underlätta 
orienteringen då den alltid är bestående på webbplatsen (Kalbach, 2007, s. 87).  
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Vid designandet av ett globalt navigationssystem understryker Rosenfeld et al. 
(2015, s. 184) att det finns ett antal utmaningar för webbdesigners. Ett globalt 
navigationssystem måste anpassas efter ett flertal aspekter så som användares 
behov, innehåll, teknik, kultur samt företagets mål (Rosenfeld et al., 2015, s. 
184). Ett globalt navigationssystem kan designas på olika sätt. Antingen 
horisontellt längst upp på sidan (Kalbach, 2007, s. 55) eller vertikalt på antingen 
höger eller vänster sida (Kalbach, 2007, s. 72). I en studie som utfördes av 
Murano och Lomas (2015) undersöktes effektivitet och användares åsikter om 
menyutformningar på webbplatser. De menyutformningar studien fokuserade på 
var högervertikalt, vänstervertikalt, övre horisontell och botten horisontell. 56 
deltagare medverkade i undersökningen där de uppmanades att utföra olika 
sökuppgifter på de olika menyutformningarna. Författarnas resultat tyder på att 
övre horisontell och vänstervertikala menyer medförde färre fel och färre 
musklick och tycks därför vara mer effektiva och föredragna av användare. Det 
framgår dock inte i Murano och Lomas (2015) studie vilket av det övre 
horisontella eller vänstervertikala som anses vara mest effektiv eller som 
användare föredrar. Studiens resultat styrker därmed behovet av att undersöka 
en horisontell menyutformning gentemot en vertikal menyutformning. 
 
I studien av Kara och Cagiltay (2007) undersöks även olika utformningar av 
menyer utifrån dess effektivitet och användares tillfredsställelse. I studien 
medverkar 24 frivilliga studenter som i studien får använda sig av fyra olika 
webbplatser som författarna skapat med olika utformningar av menyer. 
Deltagarna delades upp i olika grupper för att kunna analysera hur effektivt 
deltagarna utför sökuppgifter och hur tillfredsställande de olika grupperna kände 
sig. Resultatet indikerar att en horisontell meny är mer effektiv än vad en vertikal 
meny är då författarna konstaterade att den grupp som valts för horisontell 
menyutformning utförde sökuppgifterna snabbare och var även mer 
tillfredsställande för användarna. Även om Karas och Cagiltays (2007) studie 
visar på att en horisontell meny kan vara att föredra på webbplatser är detta dock 
inte utforskat inom olika branscher inom e-handeln. Exempelvis 
modebranschen, vilket gör att det finns ett behov att utforska olika utformningar 
på globala navigationssystem på e-handelswebbplatser inom modebranschen.   
 
Avslutningsvis menar Rosenfeld et al. (2015, s. 186) att ett globalt 
navigationssystem kan ha en stor inverkan på webbplatsens och navigationens 
användbarhet eftersom att det globala navigationssystemet oftast är det enda 
konsekventa navigeringselementet på en webbplats. I det globala 
navigationssystemet beskrivs det att viktiga länkar som nyckelområden och 
funktioner alltid ska vara tillgängliga oavsett var användaren befinner sig i 
webbplatsens hierarki (Rosenfeld et al., 2015, s. 183). I nästa avsnitt presenteras 
därför vanligt förekommande funktioner i närheten av ett globalt 
navigationssystem.   

2.4 Funktioner i närheten av ett globalt 
navigationssystem 

Zoghbi, Heyman, Gomez och Moens (2016) beskriver att konsumenter 
spenderar miljoner dollar på kläder varje år på internet. Därför beskriver Zoghbi 
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et al. (2016) att söksystem på mode e-handelswebbplatser har ett stort 
samhällsvärde.  Rosenfeld et al. (2015, s. 184) beskriver att det är vanligt att det 
finns en länk till ett söksystem i närheten av ett globalt navigationssystem. Dock 
belyser Rosenfeld et al. (2015, s. 212) att webbdesigners ofta ser söksystem som 
den enda lösningen på användares sökuppgifter. Detta gör att utvecklare inte 
lägger ned tid på att utveckla navigationssystem, vilket kan bidra till att 
användare inte hittar det dem söker. Det bidrar till att navigationssystemen blir 
dåligt utformade och att fokusen istället ligger på att utforma ett söksystem 
(Rosenfeld et al., 2015, s. 212). Därtill förklarar även författarna att användare 
drar mer nytta av att använda både navigationssystem och söksystem för att hitta 
det som eftersöks och att dessa fungerar bra tillsammans. 
 
Enligt Rosenfeld et al. (2015, s. 215) förväntar sig användare att det ska finnas 
en sökbox var de än går vilket gör det svårt för webbdesigners att blunda för. 
Något som är viktigt att tänka på är hur mycket en webbplats innehåller och om 
sökfunktionen kan vara till nytta för användare (Rosenfeld et al., 2015, s. 212). 
På e-handelswebbplatser i modebranschen finns det oftast många olika 
produkter och landningssidor vilket gör att en sökfunktion blir relevant för 
besökarens behov. Ytterligare en funktion som ofta implementeras i närheten av 
ett globalt navigationssystem är företagets logotyp. Logotypen är dels en viktig 
komponent i huvudmenyn för att besökare ska veta var de har hamnat (Rosenfeld 
et al., 2015, s. 83). Dessutom är även företagets logotyp viktig i den globala 
navigeringen då den vanligtvis även fungerar som en länk till webbplatsens 
startsida (Rosenfeld et al., 2015, s. 184). Trots att företagets logotyp är en vanlig 
tillbakalänk redogör Gwizdka och Spence (2007) för en tidigare genomförd 
studie av andra forskare som visat att webbläsarens tillbakaknapp är den mest 
föredragna tillbakafunktionen än vid direkta länkar eller en logotypens 
hemknapp.  
 
På en e-handelswebbplats inom modebranschen är det viktigt för användare att 
kunna spara de artiklar eller produkter som de är intresserade av att köpa på ett 
och samma ställe för att inte tappa bort dem. Därför kan en varukorg beskrivas 
som en betydelsefull funktion i närheten av ett globalt navigationssystem för att 
besökaren enkelt ska kunna organisera artiklar (Rosenfeld et al., 2015, s. 251). 
Vidare förklarar Rosenfeld et al. (2015, s. 251) att en varukorgsfunktion kan vara 
användarbar speciellt i sökintensiva miljöer där användarna kan spara en 
delmängd av sin hämtning för att sedan kunna sortera dessa resultat i en lista när 
de är färdiga med sökningen på webbplatsen. Muntean, Târnaveanuo och Ion 
(2016) tillägger avslutningsvis att varukorgen är den viktigaste funktionen då 
målet för en e-handelswebbplats är att sälja. Detta kan tyda på att varukorgen 
bör implementeras i närheten av ett globalt navigationssystem för att göra den 
mer synlig och lättillgänglig för användaren. Även om ovanstående funktioner 
är vanliga i närheten av ett globalt navigationssystem beskriver Rosenfeld et al. 
(2015, s. 184) följande utmaning med att utveckla ett globalt navigationssystem 
“Global navigation system design forces difficult decisions that must be 
informed by user needs and by the organiza- tion’s goals, content, technology, 
and culture” (Rosenfeld et al., 2015, s. 184) vilket tyder på att det är viktigt att 
anpassa det globala navigationssystemet för användare. I nästa avsnitt 
presenteras olika metoder för att kunna identifiera navigationsproblem vilket är 
viktigt för att kunna anpassa och förbättra navigationen för användaren.  
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2.5 Att identifiera navigationsproblem 
Att designa detaljer direkt vid början av ett projekt menar Kalbach (2007, s. 169) 
kan vara lockande. Därutöver menar författaren att webbutvecklare ska förbise 
detta och först fokusera på problem vid utveckling av navigationssystem. Det 
finns olika metoder för att kunna identifiera navigeringsproblem och förbättra 
ett navigationssystem. Kalbach (2007, s. 184) nämner exempelvis Kortsortering, 
Contextual Inquiry, Rapid prototyping samt Participatory design.  Därtill finns 
det även metoder som fokusgrupper och användbarhetstestning som hjälper 
utvecklare att förstå och förbättra användares förmåga att kunna genomföra 
uppgifter på webbplatsen (Unger & Chandler, 2012). Geng och Tian (2014) 
föreslår en ny metod för att identifiera navigeringsrelaterade 
användbarhetsproblem genom att jämföra webbanvändningsmönster som 
extraheras från serverns loggar mot förväntad användning som representeras i 
kognitiva användarmodeller. Dock framgår inte namnet på metoden i artikeln. 
Geng och Tian (2014, s. 84) beskriver att metoden avses att användas som 
komplement till traditionella användbarhetsmetoder så som heuristisk 
utvärdering av experter eller användbarhetstestning som enligt författarna 
vanligtvis används för att identifiera användbarhetsfrågor. För att bestämma 
metod förklarar Unger och Chandler (2012, s. 94) att nedanstående punkter kan 
tas i beaktning: 
 

• Varför genomför du forskningen: vad du vill lära dig av det? 
• Vem du inkluderar: de primära användargrupperna  
• Hur får du deltagare: rekrytering av människor att delta  
• Hur du kompenserar deltagarna 
• Vilket utrymme och utrustning du behöver 
• Vad du täcker: de främsta ämnena 
• Hur du samlar information: antalet personer som är involverade och 

vilka verktyg som de använder  

En typ av navigationsproblem i det globala navigationssystemet kan vara dess 
etiketter som kan vara svåra att förstå. Exempelvis kan etiketternas språk inte 
vara anpassade för användare vilket kan resultera i att användaren har det svårt 
att navigera sig på en webbplats Leavitt och Shneiderman (2006, s. 124). I nästa 
avsnitt presenteras tidigare forskning om etiketter och hur det kan påverka 
användares upplevelser av navigationen. 

2.6 Etiketter 
Att skapa etiketter för användare är ofta en underskattad del av designprocessen. 
Dock är detta väldigt viktigt utifrån användarnas perspektiv då etiketter leder 
användarna till innehåll, struktur samt funktionalitet. Etiketten fångar antingen 
användarens uppmärksamhet eller så kan etiketten verka ointressant för 
användaren och resultera i att användaren väljer att ignorera länken (Kalbach, 
2007, s. 121). Det finns olika typer av etiketter som exempelvis hyperlänkar, 
rubriker, index termer, sökord, taggar och ämnesrubriker (Rosenfeld et al., 2015, 
s. 140). Exempelvis är ”kontakta oss” en etikett som representerar en del 
information som kontaktnamn, adress, e-post och telefon. All denna information 
kan enligt Rosenfeld et al., (2015, s. 133) inte presenteras på startsidan eftersom 
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att det kan bli för mycket information för användare vilket kan resultera i att de 
känner sig frustrerade. Etiketter fungerar som genvägar där användare kan 
bestämma om de vill klicka på etiketten för att läsa vidare förklarar Rosenfeld et 
al. (2015, s. 133). Målet med etiketter är att effektivt kommunicera information 
på webbplatser, det vill säga att förmedla avsikt utan att ta upp för mycket av 
sidans vertikala utrymme eller användarens kognitiva utrymme (Rosenfeld et al., 
2015, s. 134). Kommunikationen mellan en användare och webbplats börjar 
oftast på webbplatsens startsida. Oftast är framgångsrika etiketter något som 
användaren inte tänker på och något som inte kommer i vägen för användaren. 
När en webbdesigner utformar etiketter på en webbplats är det viktigt att 
använda sig av samma språk som användarnas miljö samtidigt som de speglar 
innehållet (Rosenfeld et al., 2015, s. 135). Likt Rosenfeld et al., (2015, s. 135) 
menar även Leavitt och Shneiderman (2006, s. 124) att webbdesigners ska 
använda samma språk som användarna vid döpning av etiketter. Vid tvivelaktiga 
etiketter uppmanar författarna att det ska göras användbarhetsprovning med 
kvalificerade användare för att säkerhetsställa etikettens funktion. Leavitt och 
Shneiderman (2006, s. 124) menar att webbdesigners ska skapa etiketter som 
presenterar det användare förväntar sig. Dessutom beskriver författarna att 
beskrivande etiketter som är tydliga och koncisa definierar innehållet. Leavitt 
och Shneiderman (2006, s. 124) förklarar att webbdesigners ska skapa tydliga 
etiketter som inte förvirrar användarna. Etiketter är till för att utbilda användare 
om nya koncept och hjälpa dem att navigera på ett enkelt och snabbt sätt 
(Rosenfeld et al., 2015, s. 135). 
 
Kalbach (2007, s. 125) ger exempel på att förkortningar inte bör användas på en 
etikett. Förkortningar sparar dock utrymme men kan resultera i att besökare inte 
förstår etiketten. Några besökare kanske inte ens förstår vissa förkortningar 
överhuvudtaget och då är det väsentligt att ge ledtrådar om kategorins innehåll 
som etiketterna presenterar. Framstående etiketter kommunicerar syftet med 
kategorin och är så beskrivande som möjligt (Kalbach, 2007, s. 127).  

2.7 Sammanfattning och analysverktyg 
En användarcentrerad designmetod hjälper webbdesigners och utvecklare att 
förstå användares förväntningar, upplevelser samt beteenden i ett tidigt skede 
och kan därför vara ett viktigt begrepp att behärska för att utforma 
navigationssystem. Navigationssystem är till för att hjälpa användare att 
navigera sig på webbplatsen och veta var de befinner sig. Ett navigationssystems 
etiketter är viktiga för användares navigation och förståelse för att kunna se vad 
en webbplats innehåller. Målet med etiketter är att kommunicera information på 
webbplatser på ett effektivt sätt genom att använda samma språk som 
användarnas miljö samtidigt som de speglar innehållet. För att utforma 
navigationssystem kan företag ta hjälp av olika metoder för att undersöka 
användares förväntningar och behov. Exempel på sådana metoder är 
kortsortering, heuristisk evaluering, Rapid protoyping, fokusgrupper och 
Contextual inquiry. 
 
Det navigationssystem som bearbetades i tidigare forskning var globalt 
navigationssystem. Målet med ett globalt navigationssystem är att hjälpa 
användarna att förstå var de är och var de kan gå genom att ge kontext och 
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flexibilitet. Funktioner som länkar, sökfunktion och en logotyp som fungerar 
som en hemknapp är vanligtvis implementerade i närheten av det globala 
navigationssystemet. Vidare har ett globalt navigationssystem en stor inverkan 
på webbplatsens och navigationens användbarhet eftersom att det oftast är det 
enda konsekventa navigeringselementet på webbplatsen. Ett globalt 
navigationssystem visualiseras som ett navigeringsfält antingen horisontellt 
högst upp på webbplatsen eller vertikalt på höger eller vänster sida. Den tidigare 
forskning som presenterats angående utformning av globala navigationssystem 
har inte varit tillräcklig utforskad i den bemärkelse att olika branscher och dess 
webbplatser inte har jämförts. Det medför dock att denna studie kan vara 
betydelsefull inom problemområdet för kommande webbplatsprojekt och 
forskning. I nästa kapitel beskrivs studiens undersökning med hjälp av metoden 
Contextual inquiry för att besvara arbetets syfte och frågeställningar.  
 
Kapitlet har presenterat bakgrund och tidigare forskning inom ramen för 
problemområdet vilket även ligger till grund för arbetets analysverktyg. De 
begrepp som behandlades i undersökningen utifrån den presenterade bakgrund 
och tidigare forskning var deltagarnas förväntningar samt upplevelser kring 
följande områden: 
 

• Globalt navigationssystem 
• Funktioner 
• Etiketter 

Ovannämnda begrepp medförde att undersökningen kunde beröra 
frågeställningarna och dess områden. Syftet med punkterna var även att kunna 
jämföra deltagarnas förväntningar samt upplevelser av de olika begreppen.  
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3. Metod och material  

I detta kapitel presenteras vald metod, material och tillvägagångssätt som 
tillämpats för att ta fram empiriska data. Den valda metoden är Contextual 
inquiry (CI). Metoden innefattar dels kvalitativa intervjuer samt uppföljande 
observationer (Ho et al., 2012). I detta kapitel beskrivs den valda metoden samt 
metodens urvalsprocess, forskningsetiska ställningstaganden samt 
tillvägagångssätt.  

CI är en kvalitativ användarcentrerad metod som dels gör det möjligt för 
designteam att samla in detaljerade data samt gör det möjligt att observera 
användare vid användning av en produkt (Ho, Aridor och Parwani, 2012).  
Studiens syfte var att undersöka om användare föredrar ett horisontellt eller ett 
vertikalt globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats inom 
modebranschen. Dessutom var även syftet att undersöka vilka funktioner 
användare förväntade sig i närheten av ett globalt navigationssystem samt 
undersöka vad användare ansåg var särskilt betydelsefullt vid utformningen av 
etiketter i ett globalt navigationssystem. Med syftet i beaktning var en 
användarstudie i högsta grad relevant för att svara på arbetets syfte och gjorde 
det möjligt att samla in relevant empiriska data om användares förväntningar och 
upplevelser.  
 
Arbetets första frågeställning var ”Föredrar användare ett horisontellt eller 
vertikalt globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats inom 
modebranschen?”. För att besvara frågeställningen genomfördes observationer 
som ingår i CI (Ho et al., 2012), för att dels ta reda på hur deltagarna upplevde 
de olika utformningarna av ett globalt navigationssystem (horisontellt eller 
vertikalt). Därutöver för att även samla in kvantitativa data om vilken utformning 
av det globala navigationssystemet som föredrogs. För att besvara arbetets andra 
frågeställning ”Vilka funktioner förväntar sig användare ska finnas i närheten av 
ett globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats inom modebranschen?” 
utfördes kvalitativa intervjuer som även ingår i CI (Ho et al., 2012), där 
deltagares svar kunde fördjupas med hjälp av följdfrågor. Arbetets tredje och 
sista frågeställning var ”Vad bör webbdesigners fokusera på vid utformandet av 
etiketter på en e-handelswebbplats i modebranschen ur användares perspektiv?”. 
För att besvara frågeställningen ställdes det kvalitativa intervjufrågor till 
deltagarna om deras förväntningar på etiketter. Dessutom observerades deltagare 
när de utforskade två webbplatsers etiketter, för att ge deltagarna kontext. I nästa 
avsnitt presenteras den valda metoden Contextual inquiry mer ingående.  

3.1 Contextual inquiry (CI) 
CI är enligt Ho et al. (2012) en kvalitativ användarcentrerad metod som används 
för att få detaljrika data med intervjuer samt observationer som utförs med 
användare. Under en CI intervju kan intervjuaren ställa förtydligande frågor till 
användare vilket gör att intervjun kan ge en djupare förståelse för användare 
(Berndt, Furniss och Blandford, 2015, s. 432). Efter varje intervju samlas 
uppgifterna in för tolkning och då kan uppgifterna målas upp för intervjuaren. 
Detta menar Berndt et al (2015, s. 433) gör att resultaten blir mer tillgängliga för 
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diskussioner inom designteamet för att skapa en förståelse för kontexten. 
Observationer gör att deltagarna lär observatörerna hur de utför uppgifter i 
samband med att observatörerna ställer frågor om uppgifterna. Dessutom 
dokumenteras både observationer och de anteckningar som skrivits under 
processen av observatörerna (Ho et al., 2012). Vidare förklarar författarna att 
10–20 intervjuer vanligtvis är tillräckligt för en analys. Berndt et al. (2015, s. 
432) förklarar att en kombination av intervju och observation kan ge tillgång till 
oarbetad kunskap för att utveckla en djupare förståelse för användarna vilket gör 
att CI är relevant för detta arbetes syfte och frågeställningar.  

För att metoden skulle passa bättre till arbetets syfte implementerades aspekter 
från användartester (Kalbach, 2007, s 162). Dessa aspekter låg till grund för 
intervjuernas och observationernas utformning samt berörda områden. De 
aspekter som implementerades var följande:  

• Synlighet: Ser användare nyckelnavigationselement på sidan? 

• Etiketter: Är etiketter tydliga och förståeliga? 

• Orientering: Går användare vilse när de utforskar webbsidan? 

• Upptäckbarhet: Kan användare hitta den information de behöver? 

• Effektivitet: Kan användare slutföra sökuppgifter snabbt och effektivt?  

3.2 Deltagare, urval och material  
Med avsikt att få tillgång till ett representativt urval för undersökningen 
tillämpades subjektivt urval. Urvalsmetoden bygger på att få den mest värdefulla 
informationen genom att inrikta sig på ett litet antal personer (Denscombe, 
2016). I undersökningen deltog tio deltagare som dessutom är en bra grund för 
analys (Ho et al., 2012). För att värva studiedeltagare publicerades ett Facebook-
inlägg på respektive författares Facebooksida. I inlägget beskrevs syftet med 
studien och avslutades med en fråga om deltagande. Ett subjektivt urval fungerar 
när forskaren redan har kunskap kring ämnet och medvetet väljer de personer 
som är mest lämpade och ger värdefulla data (Denscombe, 2016).  Urvalet 
handplockades utifrån om deltagarna hade goda kunskaper och erfarenheter i 
anknytning till e-handelswebbplatser inom modebranschen. På så sätt menar 
(Denscombe, 2016) att undersökningen kan inrikta sig till människor som kan 
vara betydelsefulla för undersökningen. Efter handplockandet av tio deltagare 
bokades en tid in för en träff där undersökningen skulle ske. 8 av 10 deltagare 
var kvinnor och 2 av 10 deltagare i studien var män.  

För analys valdes två specifika mode e-handelswebbplatser, Ginatricot.se och 
Zara.com. De nämnda webbplatserna är välkända aktörer inom den svenska 
mode e-handeln vilket medförde att just dessa valdes. Dessutom valdes e-
handelswebbplatserna för att de använder olika utformningar av det globala 
navigationssystemet. Urvalet av användare som deltog i undersökningen var 
bland de valda e-handelswebbplatsernas målgrupper. För att ta reda på Gina 
Tricots målgrupp till sin e-handelswebbplats kontaktades Gina Tricots 
webbdesigner. Hen svarade att målgruppen för Ginatricot.com är tjejer i åldrarna 
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18–25 år. Att ta reda på Zaras målgrupp var en svår uppgift då det saknades 
information på deras webbplats därtill att varken huvudkontoret eller customer 
service hade information om just detta. För att ta reda på Zaras målgrupp söktes 
information på internet där konstaterade två olika källor att Zaras målgrupp är: 
prismedvetna personer upp till 40 års åldern med känsla för de senaste 
modetrenderna (Essays UK, 2013; Harbott, 2011). Det som skiljer Gina Tricot 
och Zara är utbudet av kläder då Zara även erbjuder mode för män och barn 
vilket inte Gina Tricot gör. Trots detta valdes ett urval som bestod av män och 
kvinnor i åldern 18–40 år för att urvalet skulle omfatta både Zaras och Gina 
Tricots målgrupper.  

I tabell 1 nedanför presenteras deltagarna med information som ålder, kön och 
erfarenhet av e-handelswebbplatser inom modebranschen. Eftersom att 
deltagarnas identitet behandlas anonymt och konfidentiellt (se avsnitt 3.3) har 
deltagarnas namn ersatts med kodnamn som kan utläsas i tabell 1. Detta gör att 
deltagarnas åsikter sedan kan urskiljas i resultat och analys.  

 

Deltagare	 Ålder	 Kön	 Erfarenhet	 av	 e-handelswebbplatser	 inom	
modebranschen	

1	 24 år Kvinna Mycket erfarenhet 

2	 26 år Kvinna Mycket erfarenhet 

3	 23 år Kvinna Mycket erfarenhet 

4	 27 år Kvinna Mycket erfarenhet 

5	 40 år Kvinna Relativt mycket erfarenhet 

6	 22 år Kvinna Mycket erfarenhet 

7	 27 år Man Mycket erfarenhet 

8	 23 år Kvinna Mycket erfarenhet 

9	 19 år Man Relativt mycket erfarenhet 

10	 22 år Kvinna Mycket erfarenhet 

Tabell 1 visualiserar deltagare 1–10 som medverkade i CI undersökningen. 

I nästa avsnitt beskrivs de forskningsetiska ställningsantaganden som gjordes för 
att dels deltagarna skulle förbli anonyma samt för att säkerhetsställa att den data 
som samlades in var konfidentiell.  
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3.3 Forskningsetiska ställningsantaganden 
Vid genomförandet av undersökningen gjordes forskningsetiska 
ställningsantaganden. Informerat samtycke, sekretess och integritet var de 
forskningsetiska ställningstaganden som togs i beaktning vid planerandet av 
undersökningarna. Denscombe (2010, s. 7) beskriver att etiska 
ställningstaganden är särskilt viktiga när det kommer till social forskning. Vidare 
beskriver Denscombe (2010, s. 7) att forskare i sociala undersökningar dels ska 
fastställa deltagares anonymitet, att den data som samlas in är konfidentiell, att 
deltagarna förstår forskningsfrågan och sitt deltagande samt att deltagarna 
samtycker till sin involvering i forskningen.  
 
För att ta hänsyn till de ovannämnda forskningsetiska ställningsantaganden 
skrevs ett avtal där deltagarna fick läsa om undersökningens syfte, hur 
informationen används, anonymitet med mera. Sedan fick även deltagarna 
underteckna avtalet för att godkänna att bidraget används i undersökningen (Se 
bilaga A). 
 
Vid planerandet av metodens tillvägagångsätt övervägdes inspelning av varje 
undersökning. Denscombe (2010, s. 193) beskriver dock att användning av ett 
inspelningsverktyg kan bidra till att deltagare kan hämmas på grund av 
medvetenheten om inspelningsverktyget. Det kan därtill bidra till att användaren 
känner sig obekväm i situationen (Denscombe, 2010, s. 193). För att kunna 
erbjuda deltagarna en bekväm miljö bestämdes det att undersökningen skulle 
antecknas skriftligt. I nästa avsnitt beskrivs utvecklingen av 
datainsamlingsinstrumenten som använts för undersökningen.  

3.4 Utveckling av datainsamlingsinstrument 
Vid utformningen av datainsamlingsinstrument har denna studie utgått från två 
tidigare modeller för CI. Robert Newell är en UX forskare och designer som 
redogör för ett CI protokoll i hans rapport (Newell, 2015). Newells protokoll är 
baserad på en CI undersökning som North Carolina State University använde när 
de skulle designa om sin webbplats år 2010 (Newell, 2015). Protokollet har fyra 
huvuddelar: introduktion, intervjufrågor, observation och avslut. Kalbach (2007, 
s. 185) redogör även för att CI kan bestå av fyra olika huvuddelar som liknar 
Newells protokoll. Kalbach (2007, s. 185) beskriver de olika delarna följande: 
”Up-front interview” där intervjuarna får en överblick av intervjudeltagarna. 
Andra delen är ”Master-apprentice teaching and demonstration” som innebär att 
intervjuarna får detaljerad information om användarna och där det är användarna 
som lär intervjuarna hur de beter sig. Tredje huvuddelen är observation där 
observatörerna observerar deltagarna i sitt naturliga beteende när de utför 
uppgifter. Här förklarar Kalbach (2007, s. 185) att det är viktigt för 
observatörerna att eftersöka förklaringar till varför användare har en åsikt om 
eller beter sig på ett visst sätt. Fjärde och sista huvuddelen i CI är ”Summarize 
and follow-up” där intervjuaren avslutar sessionen. Här kan även öppna frågor 
ställas (Kalbach, 2007, s. 185).  

Vid utformningen av intervjufrågor och observationsprotokoll låg användaren i 
fokus. Intervjufrågorna utformades för att svara på vad användare har för 
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förväntningar av ett globalt navigationssystem på e-handelswebbplatser inom 
modebranschen. Observationsprotokollet utformades för att tydliggöra om 
användare föredrog en horisontell eller vertikal global navigation. 
Intervjufrågorna och observationsprotokollet kan ses i Bilaga B. Under nästa 
rubrik beskrivs det hur undersökningens tillvägagångssätt.  

3.5 Tillvägagångssätt 
Inför undersökningarna delades arbetet upp om vem som skulle intervjua och 
vem som skulle anteckna. Undersökningen bestod av fyra delar som Kalbach 
(2007, s. 185) redogör för. Varje undersökningssession beräknades till 30 
minuter för att anpassa till studiens tidsram. Första delen var introduktion och 
bakgrund som var en mjukstart för båda parterna. Här ställdes det frågor om 
ålder, kön, intressen/hobbies samt internetvanor. Efter inledningen påbörjades 
intervjufrågor om e-handelswebbplatser inom modebranschen samt om 
förväntningar på ett globalt navigationssystem. Därefter påbörjades 
undersökningens observationer där deltagaren jämförde Gina Tricots och Zaras 
vertikala och horisontella globala navigationssystem för att konkretisera vilket 
av de olika utformningarna som uppfyller deltagarnas förväntningar. Vid 
observationerna användes två datorer där deltagaren kunde se både Gina Tricot 
och Zaras webbplats för att lättare kunna jämföra de olika webbplatsernas 
globala navigationssystem. Under observationerna ställdes olika frågor och 
uppgifter som deltagaren förväntades utföra (Se bilaga B). I observationerna fick 
deltagarna utföra uppgifter på de valda webbplatsernas respektive globala 
navigationssystem rörande fem aspekter som beskrevs i tidigare avsnitt 3.1 
Contextual inquiry: synlighet, etiketter, orientering, upptäckbarhet och 
effektivitet (Kalbach, 2007, s 162). Alla intervjuer och observationer 
antecknades under tiden men om intervjuerna ledde in till sidospår som inte var 
relevanta för studien antecknades inte dessa.  
 
I slutet av varje undersökning fanns det även en avslutningsdel där intervjuaren 
frågade om deltagarna hade några ytterligare synpunkter gällande de olika 
utformningarna (horisontella och vertikala utformningarna) och om det fanns 
några tankar kring den utförda undersökningen. Avslutningsvis tackades 
deltagaren för sin medverkan och därmed kunde bearbetning och analys av 
insamlade data påbörjas som förklaras i nästa avsnitt.  

3.6 Bearbetning och analys av data 
För att bearbeta det insamlade materialet måste informationen konverteras 
(Kalbach, 2007, s. 186). Parallellt med insamlandet av empiri genomfördes 
transkribering av undersökningen. För att bearbeta data från CI undersökningen 
skriver Kalbach (2007, s. 186) att forskare kan börja med att leta efter vanliga 
teman. Detta kan enligt författaren utföras med hjälp av post-it lappar för att 
skapa en struktur och för att identifiera mönster från deltagarnas svar. 
Affinitydiagram är en analysmetod där post-it lappar används och som kan vara 
både enkel och kostnadseffektiv (Sharp, Preece och Rogers, 2015, s. 292). Vid 
analyserandet av studiens data sorterades post-it lappar i hierarkier efter ämne 
eller andra gemensamma faktorer. Undersökningen bestod av både intervjuer 
och observationer som ingår i CI (Ho et al., 2012). Därav skapades ett 
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affinitydiagram där ämnen definierades och sorterades efter deltagarnas svar. 
Figur 1 nedanför presenteras de ämnen som framkom under bearbetningen och 
analyserandet av data med hjälp av affinitydiagrammet.  
 

 
 
Figur 1 illustrerar affinitydiagrammets olika definierade ämnen från CI undersökningen.  
 
Som figur 1 ovan visar resulterade CI undersökningen till elva olika ämnen i 
affinitydiagrammet. Det framkom sex ämnen angående ett globalt 
navigationssystem: förväntningar, tidigare problem, synlighet, etiketter, hitta 
information samt sökning. Därtill kunde fem olika ämnen definieras utifrån 
deltagarnas svar och uppgifter när de undersökte Zara och Gina Tricots 
webbplats. De ämnen som framgick var Zaras bildspel, Zaras globala 
navigationssystem, Zaras etiketter, Ginas Tricots navigationssystem samt Gina 
Tricots etiketter. I nästa kapitel presenteras undersökningens resultat mer 
ingående. De ämnen som presenterades i figur 1 diskuteras och presenteras i 
nästa kapitel. 
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4. Resultat 

I detta kapitel framställs resultatet från den genomförda CI undersökningen. 
Rubrikerna är uppdelade efter analysverktygets tre punkter: globalt 
navigationssystem, etiketter samt funktioner för att svara på arbetets 
frågeställningar. 

4.1 Globalt navigationssystem 
Arbetets första frågeställningen var ”Föredrar användare ett horisontellt eller 
vertikalt globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats inom 
modebranschen?”. Nedanför presenteras deltagares svar angående det globala 
navigationssystemet som visar på att deltagarna föredrog Gina Tricots 
horisontella utformning.  

De förväntningar som framkom under undersökningen var dels att fyra deltagare 
ansåg att det ska vara enkelt att hitta det som eftersöks på e-handelswebbplats 
inom modebranschen. Deltagare 10 ansåg att det globala navigationssystemet 
ska vara längst upp samtidigt som person 9 ansåg att det alltid ska finnas kvar 
även om besökaren scrollar ned eller går till en annan sida på webbplatsen. 
Ytterligare förväntningar som framkom var att det inte ska finnas störande 
element i det globala navigationssystemet och att det ska vara enkelt att hitta till 
startsidan.  

Andra ämnet som framkom under undersökningen var tidigare problem som 
deltagare stött på vid användandet av ett globalt navigationssystem. Tre 
deltagare svarade att de hade upplevt problem eller svårigheter. Deltagare 4 
beskrev exempelvis att hen inte funnit vad som eftersökts på grund av att det 
saknades eller var svårt att hitta länkar till viktiga sidor som ”om oss”. Detta 
förklarade deltagaren bidrog till att hen inte kände tillit och därav lämnade 
webbplatsen. Därtill hade deltagare 9 upplevt problem med en webbplats som 
använt sig av två globala navigationssystem, både horisontellt och vertikalt på 
startsidan vilket bidrog till överflödig information. Slutligen förklarade deltagare 
7 att hen stött på problem med ett globalt navigationssystem för att hen inte 
hittade det som eftersöktes eftersom att länkarna eller etiketterna inte stämde 
överens med innehållet. 

Tredje ämnet som framkom under undersökningen var det globala 
navigationssystemets synlighet. Här handlade deltagarnas svar mestadels om 
text, färg, typsnitt och utformning. Fyra deltagare ansåg exempelvis att typsnittet 
var viktigt och skulle vara lättläst så att användare enkelt ska kunna navigera sig 
på ett globalt navigationssystem utan att behöva leta sig fram. Något som därtill 
var viktigt angående ett globalt navigationssystems synlighet var att länkarna 
inte ska ha för små bokstäver. Deltagare 4 menade att detta kunde vara ett 
problem för äldre personer och personer med exempelvis synskador. Exempelvis 
menade deltagaren att vissa länkar på Zaras globala navigationssystem väldigt 
små. Slutligen menade även 8 av 10 deltagare att text och färg ska skilja sig från 
bakgrunden. Förslagsvis att det globala navigationssystemets länkar ska vara 
tydliga även om de är placerade på en bild. Detta upplevdes negativt på Zaras 
globala navigationssystem då länkarna ibland försvann ihop med bildspelet.  
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Det kan tydligt ses i undersökningen att deltagare föredrog Gina Tricots 
horisontella utformning av det globala navigationssystemet. Detta eftersom att 
10 av 10 deltagare svarade i undersökningen att Gina Tricots globala 
navigationssystem var mer ”vanlig” för att de flesta e-handelswebbplatser inom 
modebranschen enligt deltagarna använder sig av en horisontell utformning. 
Därtill svarade även 9 av 10 deltagare att Gina Tricots globala navigationssystem 
var mer tydlig och synlig då den hade fler länkar som gjorde att deltagarna fick 
en större överblick av dess innehåll. Dessutom tyckte 6 av 10 deltagare att det 
var enkelt att använda Gina Tricots globala navigationssystem då länkarna var 
lättlästa och att länkarnas färger hade en bra kontrast mot bakgrunden vilket 
skapade en tydlig navigation. 

4.2 Funktioner 
Arbetets andra frågeställning var ”Vilka funktioner förväntar sig användare ska 
finnas i närheten av ett globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats 
inom modebranschen?”. Härefter presenteras deltagarnas svar och vilka 
funktioner de förväntar sig på en e-handelswebbplats inom modebranschen.  

10 av 10 deltagare ansåg att det bör finnas en sökfunktion för att användare ska 
kunna slutföra sökuppgifter på ett snabbt och effektivt sätt, förutsatt att de vet 
vad de letar efter. 3 av 10 deltagare tyckte att det skulle finnas en fungerande 
sökruta. Med detta menade deltagarna att sökresultatet skulle presentera det dem 
sökte. Exempelvis sade deltagare 9 att om hen sökte på röda klänningar så ska 
endast röda klänningar visas och inte andra färger. Deltagare 3 föredrog därtill 
att sökfunktionen skulle ligga högst upp i det globala navigationssystemet så att 
användarna enkelt kan hitta sökfunktionen. Slutligen ansåg deltagare 10 att en 
sökruta alltid ska finnas tillgänglig på en webbplats och finnas nära till hands för 
att kunna slutföra sökuppgifter på e-handelswebbplats inom modebranschen.  

En funktion som 4 av 10 deltagare ansåg var viktig på en e-handelswebbplats 
inom modebranschen var en logotyp som hemknapp. 3 av 10 deltagare hade 
förväntningar på att besökare ska kunna komma tillbaka till det globala 
navigationssystemet via ett klick. Detta kan exempelvis vara en logotyp som en 
hemknapp vilket var något deltagarna föreslog. Deltagare 2 som medverkade i 
studien ville att det skulle vara enkelt att hitta tillbaka till startsidan, deltagaren 
gav också förslag om att logotypen kunde vara en hemknapp eller att det skulle 
finnas en länk som hette ”hem”.  

Avslutningsvis var det 1 av 10 deltagare som nämnde varukorgen som en viktig 
funktion på en e-handelswebbplats inom modebranschen. Deltagaren tyckte att 
det ska vara enkelt att hitta till varukorgen för att kunna avsluta sitt köp effektivt. 

4.3 Etiketter 
Arbetets tredje och sista frågeställning var ”Vad bör webbdesigners ur 
användares perspektiv fokusera på vid utformandet av etiketter på en e-
handelswebbplats inom modebranschen?”. Nedanför presenteras deltagarnas 
svar om vad de anser att webbdesigners bör fokusera på.  
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Resultatet från undersökningen visade på att deltagare ansåg att etiketter har en 
viktig roll i ett globalt navigationssystem för att besökare ska hitta det som 
eftersöks. Enligt majoriteten av deltagarna i studien ska etiketter utformas med 
användaren i fokus. Detta kan enligt deltagarna uppnås om webbdesigners 
använder ett mer vardagligt språk som många kan förstå vilket var något 8 
personer i studien hävdade. Deltagare 5 och 6 menade att det inte ska användas 
yrkesmässiga etiketter utan att det ska vara etiketter som personer som inte är 
insatta i ämnet förstår. Därtill förklarade exempelvis deltagare 5 att slangord inte 
skulle användas som namn på etiketter, exempelvis etiketten ”dojor” istället för 
”skor” eftersom att det kan ses som oseriöst och kanske inte förstås av alla 
användare.  

För att hitta information på en webbplats menade deltagare 1 och 10 att det skulle 
vara tydliga länkar i ett globalt navigationssystem. Med detta menade deltagarna 
att det skulle vara lättbegripliga länkar som gör att besökarna hittar den 
information som eftersöks. Deltagare 2 och 4 ansåg att det skulle vara begripliga 
och lättförståeliga länkar i ett globalt navigationssystem. De båda gav exempel 
om att länkarna skulle vara strukturerande på ett logiskt sätt. Deltagarna menade 
att de föredrog att länkarna strukturerades från kläder till underkläder. 
Exempelvis tröjor, byxor, klänningar, underkläder och badkläder. Denna 
struktur menade deltagare 2 skulle kunna struktureras i en ”dropdown” meny 
som Gina Tricot använder sig av. Deltagare 7 som deltog tyckte att det var viktigt 
att länkarna skulle skilja sig från bakgrunden så att det inte uppstår svårigheter 
när en användare ska använda sig av länken då det kan ha en negativ påverkan.  

10 av 10 deltagare föredrog Gina Tricots etiketter framför Zaras etiketter på 
grund av att de använde sig av rubriker och underrubriker och hade ett 
lättbegripligt språk. Deltagarna menade att Zaras etiketter som exempelvis 
”TRF, join life, stories, förra veckan och co-ord sets” var oklara, frustrerande 
och dåliga etiketter vilket bidrog till en negativ upplevelse. Slutligen beskrev 4 
av 10 deltagare även att Zara inte använde sig av underrubriker (dropdown-
meny) vilket deltagarna tyckte var negativt och gjorde det svårare att hitta det 
dem eftersökte.  
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5. Slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel ingår djupare diskussioner utifrån de resultat som 
presenterats i föregående kapitel i förhållande till problem, syfte och 
frågeställningar. Syftet med arbetet var att undersöka om användare föredrar ett 
horisontellt eller ett vertikalt globalt navigationssystem på en e-
handelswebbplats inom modebranschen. Därtill var även syftet med arbetet att 
undersöka vilka funktioner användare förväntar sig i närheten av ett globalt 
navigationssystem samt att undersöka vad användare förväntar sig av en 
webbplats etiketter inom modebranschen. Denna studie har bidragit till att 
undersöka outforskade forskningsområden som syftet för arbetet 
problematiserar. 

Kapitlet har delats upp tematiskt utifrån arbetets analysverktyg: globalt 
navigationssystem, funktioner samt etiketter. Därefter presenteras en kritisk 
reflektion över tillämpad metod samt begränsningar. Kapitlet avslutas därefter 
med förslag till vidare forskning. 

5.1 Globalt navigationssystem  
Med hjälp av undersökningens observationer som ingår i CI metoden kunde 
arbetets första frågeställning besvaras: ”Föredrar användare ett horisontellt eller 
vertikalt globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats inom 
modebranschen?”. Då 10 av 10 deltagare i undersökningen föredrog Gina 
Tricots horisontella utformning framför Zaras vertikala utformning kan 
slutsatsen dras att användare föredrar en horisontell utformning av ett globalt 
navigationssystem. Detta resultat kan kopplas till Karas och Cagiltays (2007) 
studie som även visar på att en horisontell utformning är att föredra, även om 
författarna inte specifikt utforskade en horisontell utformning i modebranschen.  
 
Zaras vertikala utformning av deras globala navigationssystem uppfattades som 
en aning ovanligare av deltagare i undersökningen vilket deltagare menade 
påverkade upplevelsen negativt. Med deltagarnas svar i beaktning angående 
förväntningar i jämförelse med hur de upplevde de olika webbplatserna och dess 
globala navigationssystem kan slutsatsen dras att Gina Tricot möjligtvis arbetat 
mer med företagets målgrupp och användare än vad Zara gjort, vilket Kalbach 
(2007, s. 169) redogör för och menar är viktigt. Han menar att webbdesigners 
ska börja fokusera på problem vid utveckling av navigationssystem. Om 
webbutvecklare inte är medvetna om användares förväntningar på 
navigationssystem kan det med största sannolikhet uppstå problem senare i 
processen som det visades på Zaras globala navigationssystem. 
	
5.2 Funktioner	
	
Med hjälp av undersökningens intervjuer som ingår i CI metoden fick vi svar på 
andra frågeställningen: ”Vilka funktioner förväntar sig användare ska finnas i 
närheten av ett globalt navigationssystem på en e-handelswebbplats inom 
modebranschen?”.  
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Flera deltagare i undersökningen påpekade att en sökfunktion var viktig i 
närheten av ett globalt navigationssystem. Exempelvis föredrog deltagare att 
sökfunktionen skulle ligga högst upp i globala och alltid finnas tillgänglig 
navigationssystemet så användare enkelt ska hitta sökfunktionen. Detta är även 
något Rosenfeld et al. (2015, s. 215) påpekar för att det alltid ska finnas en 
sökbox vart än användaren går. Därtill beskriver Rosenfeld et al. (2015, s. 215) 
att användare dessutom förväntar sig att en sökbox alltid ska finnas tillgänglig. 
Med detta kan slutsatsen dras att en sökfunktion i ett globalt navigationssystem 
är väsentligt för att användare ska kunna slutföra sökuppgifter på en e-
handelswebbplats. Ett samband som kan dras mellan sökuppgifter, etiketter och 
globala navigationssystemet är att det behövs lättförståeliga etiketter för att 
användare ska kunna slutföra sökuppgifter på ett snabbt och effektivt sätt vilket 
kan göras genom ett strukturerat navigationssystem. Utifrån detta kan en annan 
slutsats dras att webbdesigners borde lägga ned tid på både en tydlig sökruta i 
globala navigationssystemet men även på tydliga länkar och lättförståeliga 
etiketter i navigationssystemet för att anpassa dessa till webbplatsens användare. 
Detta är även något som Rosenfeld et al. (2015, s. 212) redogör för då de nämner 
att användare drar mer nytta av att använda både länkar i navigationssystem men 
även en sökfunktion för att användare ska hitta det som eftersöks.  

Ytterligare funktioner som deltagare ansåg som viktiga var bland annat en 
logotyp som skulle fungera som en hemknapp. Detta är även något 
som (Rosenfeld et al., 2015, s. 83) redogör för och menar är viktigt för att en 
användare ska kunna förstå var hen har hamnat. Avslutningsvis påpekade 1 av 
10 deltagare att varukorgen är en viktig funktion i närheten av ett globalt 
navigationssystem på en e-handelswebbplats inom modebranschen. Författarna 
Muntean et al. (2016) beskriver att varukorgen är den viktigaste funktionen för 
en e-handelswebbplats eftersom att målet oftast är sälja. Utifrån detta kan ett 
frågetecken ställas varför inte fler deltagare i vår undersökning tog upp 
varukorgen som en viktig funktion. Möjligtvis för att funktionen kan ses som en 
självklarhet eller för att deltagarna inte ansåg att funktionen var viktig för att 
slutföra sökuppgifter på en e-handelswebbplats inom modebranschen.  

 

5.3 Etiketter 

Arbetets tredje frågeställning ”Vad bör webbdesigners ur användares perspektiv 
fokusera på vid utformandet av etiketter på en e-handelswebbplats inom 
modebranschen?” besvarades med hjälp av undersökningens intervjuer och 
observationer som tillhör CI metoden. Det som deltagare exempelvis tog upp var 
att etiketter inte ska vara skrivna på både engelska och svenska som det är på 
Zaras webbplats. Etiketterna ska vara lätta att förstå för folk som inte är insatta i 
ämnet enligt deltagarna och är även något som Rosenfeld et al. (2015, 135) och 
Leavitt och Shneiderman (2006, s. 124) redogör för. Rosenfeld et al. (2015, s. 
135) menar att en webbdesigner bör använda sig av samma språk som 
användarnas miljö samtidigt som de speglar innehållet. Vid tvivelaktiga etiketter 
uppmanar Leavitt och Shneiderman (2006, s. 124) att det ska göras 
användbarhetsprovning med kvalificerade användare för att säkerhetsställa 
etikettens funktion. Detta är någonting som Zara exempelvis hade kunnat ta till 
sig för att anpassa sitt globala navigationssystem för användarna då deltagare i 
undersökningen inte ansåg att deras etiketter var lättförståeliga.  
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Rosenfeld et al. (2015, s. 135) förklarar att framgångsrika etiketter är något som 
användaren inte tänker på och något som inte står i vägen för användaren. Detta 
är något som inte stod i vägen för Gina Tricots etiketter men däremot påpekade 
ett antal deltagare brister angående Zaras etiketter. De brister som påpekades var 
dels att flera deltagare inte förstod etiketterna ”TRF, join life, stories, förra 
veckan och co-ord sets”. Kalbach (2007, s. 125) förklarar att förkortningar inte 
ska användas på en etikett då vissa besökare inte förstår vissa förkortningar. 
Zaras etiketter ”TRF” samt ”co-ord sets” är förkortningar som upplevdes 
oförståeliga av majoriteten av deltagarna vilket styrker Kalbach (2007, s. 125) 
uttalande. Här kan slutsatsen dras att webbdesigners borde namnge sina etiketter 
efter användarnas språk och att engelska samt förkortningar av etiketter inte är 
speciellt önskvärt utifrån användarnas perspektiv. Andra brister som upptäcktes 
på Zaras etiketter var att etiketterna inte kunde ses tydligt på grund av Zaras 
bildspel. Gina Tricots etiketter var dessutom mer lämpliga för att de använde sig 
av fler etiketter som rubriker och underrubriker och inte bara rubriker som Zara 
vilket påverkade att det var svårare att hitta på Zaras vertikala globala 
navigationssystem.  

5.4 Begränsningar 

De begränsningar som kan ses med den utförda studien är dels urvalsprocessen. 
Antalet deltagare i studien var tio stycken med en majoritet av kvinnor vilket 
även kan begränsa studiens resultat då det endast var 2 av 10 deltagare som var 
män. En ytterligare begränsning kan vara urvalsmetoden subjektivt urval. 
Metoden är till för att samla in deltagare med god kunskap inom 
forskningsområdet (Denscombe, 2016). Detta ledde till att undersökningen 
endast bestod av deltagare som hade kunskap och erfarenhet av att handla på e-
handelswebbplatser inom modebranschen. Om urvalet även hade inkluderat 
deltagare som inte är vana vid att handla på e-handelswebbplatser inom 
modebranschen hade det säkerligen blivit ett annat resultat. Då hade 
undersökningen möjligtvis gagnat mer information från både erfarna och 
oerfarna användare. Detta skulle kunna leda till ett resultat som även fokuserar 
på nya användare på e-handelswebbplatser inom modebranschen för att kunna 
anpassa globala navigationssystem för de oerfarna användarna. 

Ytterligare en begränsning med studien är antalet webbplatser som jämfördes. 
Gina Tricot och Zara var de webbplatser som valdes eftersom att de är två 
välkända e-handelswebbplatser inom modebranschen och för att anpassa studien 
till arbetets tidsram. Ett centralt problemområde som uppkom vid 
observationerna var Zaras bildspel som påverkade deltagares upplevelser av 
Zaras vertikala globala navigationssystem negativt. Vid vidare forskning hade 
det önskats göra en större jämförelse mellan en vertikal och en horisontell 
utformning för att genomföra fler exempel för deltagarna där möjligtvis en 
vertikal utformning inte störs av ett rörande bildspel i bakgrunden.  

Avslutningsvis kan en fördel med en CI undersökning enligt Ho et al. (2012) 
vara att det är deltagarna som lär observatörerna och fokus ligger på att gagna 
en djupare förståelse för användarnas förväntningar och behov. Däremot hade 
det möjligtvis blivit mer naturligt att genomföra undersökningen i deltagarnas 
naturliga omgivning, exempelvis hemma hos deltagaren där deltagaren använder 
hens egna laptop som även Sharp et al. (2015, s. 366) redogör för. Att använda 
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affinitydiagram skapade en bra överblick av ämnen från deltagarnas svar på både 
intervjumetoden samt observationsmetoden inom CI metoden. Dock var det 
desto svårare att urskilja kommentarer då vissa kommentarer överlappade flera 
liknande ämnen. Lärdomen härifrån kan dras att antingen skapa tydligare frågor 
som inte kan komma att överlappa varandra. Exempelvis att etiketter även 
påverkade andra ämnen som exempelvis ”funktioner” vilket kan skapa förvirring 
vid studiens slutsatser.  

5.5 Förslag till vidare forskning 

Den utförda studien visar på att en horisontell utformning på e-
handelswebbplatser inom modebranschen upplevs som mest användbart och 
uppfyller användares förväntningar och behov. Trots detta är det intressant för 
vidare forskning att undersöka ett vertikalt globalt navigationssystem mer 
djupgående och hur det i sådana fall kan utformas för att svara mer på användares 
förväntningar och behov. Hur kan exempelvis Zaras vertikala globala navigation 
utvecklas för att bli mer anpassad till användare? Som en deltagare i 
undersökningen uttryckte: ”Att Zaras vertikala utformning upplevdes som mer 
modern och nytt. Men att det behöver bli mer anpassad för användare”. Något 
som även nämndes i avsnittet ”begränsningar” var att i vidare forskning 
undersöka fler olika webbplatser för att utöka mångfalden och därmed få en 
djupare empirisk studie.  

Avslutningsvis kan även ett förslag till vidare forskning vara att utforma en e-
handelswebbplats globala navigationssystem från grunden och exempelvis 
genomföra fler användarcentrerade metoder såsom rapid prototyping och 
kortsortering (Kalbach, 2007) istället för att endast använda CI som användes i 
denna studie. Detta hade troligtvis kunnat bidra till att webbdesigners kan 
utforma mer anpassade vertikala globala navigationssystem för användaren.   
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Bilaga A: Avtal om intervjudeltagande 
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Bilaga B: CI protokoll 
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