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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to study if culture 
influences users’ expectations of the organizing and 
labeling of the website navigation belonging to the 
KTH Royal Institute of Technology. Based on 
previous research, we hypothesize that users’ mental 
models differ depending on cultural heritage and that 
this in turn will affect the user experience. Using a 
mixed method approach, the navigation is tested 
from a usability perspective, focusing on the 
organization, hierarchy and labeling of content. 
Methods used are qualitative card sorting and 
quantitative tree testing to compare international 
students with Swedish students. The results show no 
significant differences between the two groups’ 
mental models. However, neither groups’ 
expectations correspond with the navigation 
structure, therefore affecting the user experience 
negatively. 
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1 Introduktion 

Denna studie ämnar undersöka om Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) 
webbplats motsvarar internationella och utbytesstudenters förväntningar på 
navigationen och om eventuella skillnader i preferenser kan hänföras till kultur. 
En del av disciplinen informationsarkitektur är navigation, vilket handlar om 
att på ett optimalt sätt organisera innehåll för användarna inom ett avgränsat 
område (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015). Detta kommer exempelvis till 
uttryck i strukturering, kategorisering och namngivning av innehåll i en 
webbplats’ navigation. Ett globalt navigationssystem placeras ofta högst upp på 
webbplatsen och syftar till att vägleda användaren till webbplatsens olika 
sektioner (Rosenfeld et al., 2015); lokala navigationssystem tillgängliggör i sin 
tur information inom respektive sektion. Länkar till olika delar av webbplatsen 
är byggstenar i ett navigationssystem och hur de namnges benämns som 
etikettering (Rosenfeld et al., 2015). En förutsättning för god navigering kan 
vara att etiketterna är meningsfulla för användaren, vilket innebär att 
etiketterna beskriver innehållet de representerar på ett språk som användarna 
förstår (Garrett, 2011; Whitenton, 2014; Wojdynski, & Kalyanaraman, 2016). 
De beståndsdelar som utgör en design kallas av Alexander, Murray och 
Thompson (2017b) för designelement och inkluderar de ovan nämnda 
komponenterna, likaså typografi och text. 

Interaktionsdesign handlar om att designa produkter, tjänster och upplevelser 
på ett sätt som är användbart. Användbarhet (eng. usability) syftar på hur lätt, 
effektiv och njutbar användningen av en produkt är (Sharp et al., 2015). Hur 
användaren upplever produkten eller tjänsten kallas för användarupplevelse 
(UX, på engelska user experience) och kan inte designas, utan det är 
förutsättningarna som utformas och anpassas med god UX som konsekvens 
(Garrett, 2011; Sharp, Preece & Rogers, 2015). Tidigare forskning (Hsieh, 
Holland & Young, 2009; Johnson & Martin, 2014; Rosenthal, 2007) visar att 
användarupplevelsen kan påverkas negativt om funktionaliteten på en 
webbplats inte stämmer överens med användarnas mentala modeller. Dessa 
mentala modeller syftar här på användarens förväntningar om hur 
webbplatsens informationsarkitektur är uppbyggd. Informationsarkitektur 
handlar om hur innehåll struktureras, kategoriseras och etiketteras (Garrett, 
2011).  

Genom att analysera KTH:s webbplats ser vi att den fungerar som 
informationskälla för en bred och varierad målgrupp bestående av bland annat 
befintliga studenter, potentiella studenter, lärare och gästföreläsare (Kungliga 
Tekniska Högskolan, 2018). Inom gruppen befintliga och potentiella studenter 
finns även underkategorier av exempelvis svenska, internationella och 
utbytesstudenter. Webbplatsens målgrupp befinner sig med andra ord inom en 
tvärkulturell population med avseende på både nationell kultur samt 
subkulturer som ålder, kön eller utbildningsnivå. Enligt Singh, Zhao och Hu 
(2005) kan insyn i målgruppens mentala modeller uppnås genom att ta hänsyn 
till deras kulturella tillhörighet. Att människor har olika preferenser och sätt att 
kommunicera kan därmed härledas till att kultur influerar hur kommunikation 
ser ut inom och mellan olika grupper (Bai, 2016; Singh & Matsuo, 2004). 
Genom en medvetenhet av målgruppens behov och förväntningar ökar därmed 
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förutsättningarna för att designa meningsfull och intuitiv navigering (Rosenfeld 
et al., 2015). 

Med avsikt att undersöka om UX påverkas av användarnas olika kulturella 
bakgrund är objektet för denna studie den engelska versionen av KTH:s 
webbplats. Varje år tar KTH emot 1000 utbytesstudenter och ännu fler 
internationella elever (KTH, 2018). Vi bedömer det därför lämpligt att 
undersöka om webbplatsens navigation uppfyller målgruppens förväntningar. I 
nästa avsnitt beskrivs problemområdet som utgör grunden för denna studie. 

1.1 Problembeskrivning 
Eftersom KTH erbjuder utbytesprogram och kursutbud för internationella 
studenter, resulterar det i ett behov av att webbplatsens innehåll även finns 
tillgänglig och anpassas för denna målgrupp. Alexander et al. (2017b) förklarar 
dock att en översättning av språket inte är tillräckligt för att uppnå en effektiv 
kommunikation mellan olika kulturella grupper. Författarna beskriver att även 
designelement som layout och navigation behöver anpassas för olika kulturer. 
Inom informationsarkitektur är navigationen den komponent som vägleder 
användaren till det innehåll hen söker (Farrell, 2015). För att navigationen skall 
upplevas som meningsfull för användarna behöver den dock vara anpassad 
efter deras förförståelse, mål och syfte (Rosenfeld et al., 2015). Författaren 
nämner kultur som en vägledande faktor för att förstå sin målgrupp. Hsieh et 
al. (2009) visar på att människor med olika bakgrund och förförståelse även har 
olika mentala modeller för bland annat navigation, layout och interaktion. 
Detta bjuder på ytterligare komplexitet för målgruppen internationella och 
utbytesstudenter och utgör problemet som ligger till grund för den här 
uppsatsen.  

En korrelation mellan kultur och användares preferenser för webbplatsers olika 
designelement har belysts inom e-handel, reklambranschen och 
företagswebbplatser (Alexander, Thompson & Murray, 2017a; Bai, 2016; 
Faisal, Gonzalez-Rodriguez, Fernandez-Lanvin & de Andres-Suarez, 2017; 
Gevorgyan & Manucharova, 2009; Lim, Leung, Sia & Lee, 2004; Lin, Koroglu 
& Olsons, 2012; Moura, Singh & Chun, 2016; Pérez, 2014; Reinecke & 
Bernstein, 2011; Singh & Matsuo, 2004; Singh, Zhao & Hu, 2003). Det finns 
viss forskning (jmf. Lewis & Hepburn, 2010; Mall, 2014; Roy, Pattnaik & 
Şengel, 2013; Shieh, 2012) inom kategorin för högskolor och universitets 
webbplatser (omnämns hädanefter som akademiska webbplatser), men Moura 
et al. (2016) påpekar att det finns både utrymme och behov att undersöka den 
kulturella faktorn i relation till akademiska webbplatser. Studenter med 
distinkta olika kulturella bakgrunder används ofta som målgrupp (Moura et al., 
2016), dock har inte någon studie hittats som jämför internationella och 
svenska studenter, vilket denna studie bidrar till att granska. Med avseende på 
metoder fyller den aktuella studien ytterligare ett tomrum inom området med 
kombinationen av card sorting och tree testing. 
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1.2 Syfte 
Mot bakgrund av problembeskrivningen är syftet med detta arbete att ta reda på 
hur väl navigationen på Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) webbplats 
fungerar för internationella studenter. Mer konkret handlar det om hur olika 
designelement i navigationssystemet stämmer överens med användarens 
mentala modell för organisering och etikettering. För att undersöka detta 
diskuteras först tidigare forskning och andra beaktansvärda källor, vilket 
underbygger denna studies centrala tes om att internationella och svenska 
studenters mentala modeller skiljer sig åt. Tesen granskas av anledningen att 
skillnaden i mentala modeller förväntas påverka hur studenter organiserar och 
etiketterar information och således ha en inverkan på deras UX. 

1.3 Avgränsningar 
Problemområdet inkluderar ett brett spektrum av discipliner och 
forskningsområden, men inom tidsramen för detta arbete finns inte utrymme att 
undersöka alla faktorer som påverkar navigation. Därför har val av färger och 
typsnitt uteslutits för att rikta studien mot organisation och etikettering. Vidare 
kommer andra typer av navigationssystem såsom sidfot, supplementär 
navigation (eng. supplementary navigation) och kontextuell navigation (eng. 
contextual navigation) inte heller att undersökas, utan fokus läggs endast på 
den globala och lokala navigationen. Trots att design av navigation innefattar 
responsivitet och mobilanpassning har även en avgränsning gjorts till stora 
skärmar, exempelvis stationär eller bärbar dator, eftersom det i huvudsak är 
organisering och etikettering och inte formatet, som skall undersökas. 

Den engelska versionen av KTH:s webbplats har valts ut för denna studie 
baserat på den hierarkiska nivån i menyn. Ursprungligen skulle flera 
webbplatser jämföras och valdes utifrån kriteriet “tekniska högskolor” för att 
en jämförelse skulle kunna utföras mellan liknande innehåll. Med hänvisning 
till tidsaspekten uteslöts två webbplatser och KTH behölls. 

Med avseende på urval har begränsningen gjorts till svenska, internationella 
och utbytesstudenter eftersom studien har som syfte att undersöka om deras 
olika kulturella förförståelse påverkar UX. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och centrala begrepp definieras för att 
skapa en helhetsbild av problemområdet. De olika ämnesområdena som anses 
centrala för denna studie och presenteras är user experience design, 
interaktionsdesign, informationsarkitektur, kultur, användbarhet, navigation- 
system och etikettering. 

I kapitel 3 presenteras de hypoteser som tagits fram mot bakgrund av tidigare 
forskning och centrala teorier. 

I kapitel 4 introduceras de forskningsmetoder som används för att generera 
studiens empiriska underlag. Kapitlet delas upp i rubriker för metoden card 
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sorting och metoden tree testing. Kapitlet redogör för hur metoderna 
utvecklats, anpassats och genomförts. Avslutningsvis förs en diskussion över 
de etiska ställningstaganden som gjorts i samband med studien, samt hur det 
empiriska underlaget bearbetats och analyserats. 

I kapitel 5 presenteras de resultat som framkommit genom de två metoderna för 
datainsamling. Resultaten behandlas tematiskt under respektive metod. 

I kapitel 6 förs en diskussion över resultaten kopplat till studiens centrala tes 
och tillhörande hypoteser. Fortsättningsvis belyses de begränsningar som 
framkommit i kombination med urval, rekrytering och metodernas reliabilitet 
samt validitet. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket bygger på forskning och andra beaktansvärda källor. 
Avsikten att undersöka hur kultur är en variabel för användares förväntningar 
på navigation agerar som utgångspunkt för underlaget som samlats in. Fokus 
har lagts på informationsarkitektur, etikettering, navigation, kultur, 
användbarhet och UX som illustreras i Figur 1 nedan. 

 
 

 
 

Figur 1. De forskningsområden den centrala hypotesen bygger på 

De valda områdena underbygger den centrala hypotesen om att internationella 
och utbytesstudenters förväntningar på etikettering och uppdelning av 
information skiljer sig åt. Som Figur 1 visar, finns kopplingar mellan de olika 
områdena och varje enskild komponent kan därför vara en betydande faktor för 
tesen. 

Det teoretiska ramverket bygger på ett urval källor som genomgått kollegial 
granskning eller på annat sätt selekterats för vetenskaplig publikation. I 
sökprocessen efter relevant material har breda sökord tillämpats och senare 
specificerats inom de olika områdena (se Figur 2). 
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Figur 2. Nyckelord och fraser som använts i sökprocessen. 

Sökningarna är främst gjorda i databaserna Primo via Högskolan i Borås, 
Summon via University College of Dublin, Scopus, Web of Science, LISTA, 
Science Direct och Google Scholar. Inga vetenskapliga källor återfanns i 
databaserna med de svenska sökorden. Möjligheten att använda statliga källor 
utesluts de i denna uppsats av anledning att de ligger utanför problemområdet. 
Eftersom den aktuella studien undersöker designaspekter inom ett snabbt 
föränderligt område, har filtrering efter utgivningsår också applicerats för att 
hitta de mest relevanta källorna. För att beskriva området kultur har dock äldre 
källor använts eftersom de bygger på äldre teorier om kulturella dimensioner. 
Trots sin ålder förekommer dessa teorier fortfarande ofta som ramverk för 
analys av kultur i sammanhang med användbarhet och UX (jmf. Alexander et 
al., 2017a; Bai, 2016; Faisal et al., 2017; Gevorgyan & Manucharova, 2009; 
Lim et al., 2004; Singh et al., 2003; Singh et al., 2005). Citationsfrekvensen har 
också brukats som parameter för relevant forskning under urvalsprocessen med 
motiveringen att en hög citationsfrekvens kan anses motsvara likvärdiga 
forskares rekommendationer. Via utvalda relevanta källor har sökmetoden 
snowballing använts, där ofta omnämnda författare och referenser har sökts 
vidare på. Rekommenderade artiklar på databasernas hemsidor har också 
granskats. 

Den aktuella studien fokuserar på användarens förväntningar på KTH:s 
webbplats’ navigation och i förlängningen hur UX påverkas. I nästa avsnitt 
redogörs det för hur UX ses som både utgångspunkt och en konsekvens i 
design, samt hur det relaterar till studiens övriga områden. 
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2.1 User Experience och design  
UX-design betraktas av flera forskare vara helhetskonceptet som inkluderar de 
andra disciplinerna: informationsdesign, data- och systemvetenskap, människa-
datorinteraktion (MDI), informationsarkitektur och interaktionsdesign 
(Resmini & Rosati, 2011; Sharp et al., 2015). Enligt Sharp et al. (2015) handlar 
UX-design om att skapa förutsättningar för en god användarupplevelse vilket 
kan uppnås genom att uppfylla olika UX-mål. Dessa mål kan delas upp som 
önskvärda och icke önskvärda känslor som uppstår i användarens interaktion 
med produkten. (Sharp et al., 2015). Önskvärda känslor som har relevans för 
navigationen är tillfredsställande och hjälpsam. Det finns dock desto fler 
känslor som bör undvikas, exempelvis frustrerande, irriterande och få 
användaren att känna sig dum (Sharp et al., 2015). UX som inte uppfyller 
dessa mål kan innebära negativa konsekvenser som att användaren inte hittar 
det den söker, blir frustrerad och lämnar webbplatsen (Garrett, 2011; Johnson 
& Martin, 2014). Det kan även leda till ett sämre förtroende för företaget eller 
organisationen webbplatsen representerar (Fogg et al., 2001; Johnson & 
Martin, 2014). Även Faisal et al. (2017) belyser UX och visar hur anpassad 
design kan öka kundnöjdhet, tillit och lojalitet.  

En bra utgångspunkt för positiv UX är därför att webbplatsens funktionalitet 
och struktur stämmer överens med användarens mentala modell (Chen & Ryu, 
2013; Rosenfeld et al., 2015; Rosenthal, 2007). I problembeskrivningen nämns 
det att människor med olika kulturella bakgrunder även har olika mentala 
modeller för hur en webbplats’ innehåll struktureras och organiseras. Detta 
styrks även av Reinecke och Bernsteins (2011) studie där resultaten visar hur 
UX kan förhöjas genom kulturellt adapterade användargränssnitt. Inom UX-
design betonas därför vikten av att utföra användartester för att förstå 
målgruppens mentala modeller och designpreferenser (Rosenfeld et al., 2015), 
vilket tas i beaktning och tillämpas i denna studie. Med slutanvändaren i åtanke 
kan rätt förutsättningar för användandet designas, vilket benämns som 
interaktionsdesign och presenteras i nästa avsnitt.  

2.1.1 Interaktionsdesign 
Grunden för interaktionsdesign syftar till att generera bra UX genom att 
designa rätt förutsättningar och relaterar till områden såsom gränssnittsdesign 
(eng. interface design), användarcentrerad design (eng. user-centered design) 
och upplevelsedesign (eng. experience design) (Sharp et al., 2015). Begreppet 
har definierats av Löwgren och Stolterman (2004) som “the shaping of use-
oriented qualities of a digital artefact for one or more clients” (s. 2), och 
hänvisar till vikten av att vara en eftertänksam och reflekterande designer för 
att generera användbara produkter. Preece, Rogers och Sharp (2016) tar 
begreppet längre och beskriver interaktionsdesign som “design av interaktiva 
produkter för att hjälpa människor att kommunicera och interagera i sin vardag 
och sitt yrkesliv” (s. 29). Denna definition belyser att interaktion med 
produkter och tjänster ständigt sker och det är därför essentiellt att beakta detta 
i design. I den aktuella studien relaterar detta till användarens upplevelse av 
navigationssystemet på KTH:s webbplats. Navigationssystemet består av olika 
byggstenar och är en del av området informationsarkitektur som presenteras i 
nästa avsnitt. 
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2.1.2 Informationsarkitektur 
Föreliggande studie utgår från den befintliga strukturen hos KTH:s webbplats 
och använder informationsarkitektur som utgångspunkt med UX som en 
konsekvens.  

Informationsarkitektur kan definieras som en strukturerad organisering av 
informationen på en webbplats (Cardello, 2014; Ruzza, Tiozzo, Mantovani, 
D’Este & Ravarotto, 2017) och lägger grunden för samspelet mellan en 
webbplats’ innehåll och funktionalitet. Resmini och Rosati (2011) beskriver 
informationsarkitektur som ett ekosystem där alla komponenter måste anpassas 
till och fungera med varandra för att bidra till god UX. Rosenfeld et al. (2015) 
nämner dock att det inte går att göra en enkel och slående definition av området 
eftersom det är så mångfacetterat och komplext. Enligt författarna speglar detta 
även utmaningen med att tala ett språk som alla förstår och designa så att alla 
hittar. Resmini och Rosati (2011) definierar informationsarkitektur som “the art 
and science of organizing and labeling web sites” och beskriver att en 
genomtänkt informationsarkitektur kan förbättra hittbarhet och i förlängning 
även användbarheten. Detta kan uppnås med hjälp av tre centrala och nära 
sammankopplade komponenter inom informationsarkitektur: organisation, 
etikettering och navigation (Burford, 2014; Rosenfeld et al., 2015; Ruzza et al., 
2017). Dessa tre aspekter är även huvudfokus för den föreliggande studien.  

Resultatet av den organisering som nämns ovan kallas även taxonomi och kan 
exempelvis ha en hierarkisk struktur där information sorteras i en förälder - 
barn (eng. parent - child) relation på samma sätt som i ett släktträd (Rosenfeld 
et al., 2015; Garrett, 2010). Denna typ av struktur rekommenderas inom 
informationsarkitektur eftersom hierarkier förekommer naturligt i människors 
vardag (Rosenfeld et al., 2015), exempelvis i relationen mellan chef, anställd 
och assistent. Även hierarkierna varierar i sin struktur och kan vara 
organiserade alfabetiskt, tematiskt eller efter personliga preferenser (Rosenfeld 
et al., 2015). Med avseende på skillnader i organisationsscheman kan 
problematik uppstå eftersom förförståelse och koncept kopplade till 
människors olika världsbilder påverkar tolkningen och förväntningar på 
information och design (Rosenfeld, 2015). I nästa avsnitt görs därför en 
närmare redogörelse för vad kultur innebär. 

2.2 Kultur som variabel 
Hofstede (1980) definierar kultur som “the collective programming of the 
human mind that distinguishes the members of one human group from those of 
another.” (s. 24), vilket indikerar att människor som tillhör samma grupp även 
delar samma regler, normer och värderingar. Författaren påpekar även att 
definitionen sträcker sig utanför enskilda länders kultur och gäller även 
subgrupper såsom professioner, familjer och organisationer. Cushner och 
Brislin (1996) bygger på detta och tydliggör att inom varje kultur lär sig 
människor socialisera och definierar det som “the process by which we all 
come to believe that there is a right way to think, express and act” (s. 5). 
Definitionerna antyder att människor från samma kulturer har liknande mentala 
modeller och därmed förväntningar på koncept och i denna studies fall, 
uppbyggnad av navigationssystem.  
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Begreppet mental modell myntas redan 1943 av psykologen Kenneth Kraik 
(som citerat i Johnson-Laird, 1980) och bygger på tanken om att alla varelser 
har en inre modell över sin omgivning. Under senare tid har begreppet blivit 
centralt inom människa-datorinteraktion (MDI) där mentala modeller 
definieras som hur användaren tror ett system fungerar (jmf. Chen & Ryu, 
2013; Fang & Holsapple, 2007; Kummer, Recker & Mendling, 2016; Nielsen, 
2010; Park, 2015; Wagner, Hassanein & Head, 2014; Wojdynski & 
Kalyanaraman, 2016). Idén om olika mentala modeller tas även upp av Fincher 
och Tenenberg (2005) som hänvisar till George Kelly’s Personal Construct 
Theory; teorin belyser människors olika inre modeller som en påverkande 
faktor i hur de kommunicerar. Nielsen (2010) förklarar fortsättningsvis att 
användare har individuella mentala modeller som är föränderliga och påverkas 
av nya intryck eller erfarenheter. Eftersom de ovan nämnda kulturella faktorer i 
hög grad är gemensamma för en kulturell grupp, antas det att även användarnas 
mentala modeller liknar varandra inom gruppen. I nästa avsnitt presenteras 
kulturens betydelse i webbdesign närmare. 

2.2.1 Kultur inom informationsarkitektur 
Kultur kan ses som en förklaring till varför design, preferenser och 
förväntningar skiljer sig åt mellan olika människor och länder. Som tidigare 
nämnt har omfattande studier gjorts på relationen mellan kultur och 
webbdesign. Genomgående för studierna är användningen av Hofstede (2001) 
och Halls (1976) teorier om kulturella dimensioner. Länder bedöms efter hur 
hög eller låg grad av dimensionerna de uppfyller; exempelvis uppskattas ett 
land med djupa hierarkier och ojämn maktfördelning ha en hög grad av 
dimensionen maktdistans. Teorierna används i studierna för att tolka 
människors ageranden och preferenser utifrån de dimensioner som 
karaktäriserar landet. Att koppla människors beteende till länder genom dessa 
teorier har dock kritiserats på grund av risk för generalisering (Alexander et al., 
2017b; Baskerville, 2003; Fernandez, Carlson, Stepina & Nicholsons, 1997; 
Kittler, Rygl & Mackinnon, 2011). I den aktuella studien tas därför denna 
kritik i beaktning vid tillämpning av kultur som variabel för förväntningar på 
design. 

Med avseende på kultur i olika länder jämför Singh och Matsuo (2004) 
designelement på webbplatser från Japan och USA, där resultatet visar en 
signifikant skillnad. De japanska webbplatserna innehåller oftare element som 
“clubs, family themes, cultural symbols, loyalty programs, and links to local 
Web sites” (Singh & Matsuo, 2004, s. 869), samt tydliga könsroller och 
striktare hierarkier. De amerikanska webbplatserna innehåller däremot en 
högre grad superlativ, regler i relation till köp och beskrivningar om hur 
prestigefyllt företaget anses vara. På liknande sätt visar andra studier skillnader 
mellan länder med avseende på språk (Pérez, 2014) och utformning av reklam 
(Bai, 2016; Lin et al., 2012). I linje med ovan nämnda forskning studerar 
Gevorgyan och Manucharova (2009) användares preferenser för webbsidor 
som härleds till deras kultur. Resultaten visar att de kinesiska användarna 
föredrar webbsidor med element som “emphasized group membership and 
many-to-many forms of communication” (Gevorgyan & Manucharova, 2009, 
s. 399), exempelvis öppna chattrum, mer än de amerikanska användarna. De 
sistnämnda visar istället preferens för element som skyddar användarens 
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privatliv och att innehållet bryts ner i mindre enheter (Gevorgyan & 
Manucharova, 2009).  

De stora kulturella skillnaderna i webbdesign underbygger argumentet för att 
studenter kan antas ha olika förväntningar på webbsidor beroende på härkomst.  
Detta innebär sedermera att informationsarkitekturen behöver anpassas för att 
tillgodose målgruppens UX. I samband med detta är webbplatsens navigation 
en viktig komponent och behöver enligt Cardello (2014) anpassas efter vilket 
innehåll som finns. Därmed redovisas navigationens roll i nästa avsnitt. 

2.3 Navigationssystem 
Navigationssystemets uppgift är att både vägleda och underlätta 
informationssökningen för användarna på webbplatsen (Cardello, 2014; 
Rosenfeld, 2015). Navigationssystemet har också som funktion att visa 
användarna var de befinner sig på webbplatsen och designen behöver därför 
reflektera deras förväntningar (Farrell, 2015). Navigation byggs upp av 
kategorier med innehåll som länkar till webbplatsens viktigaste delar (Cardello, 
2014; Whitenton, 2015). Vidare visualiseras relationen elementen har till 
varandra och vad användarna kan göra med innehållet på den sidan de befinner 
sig (Garrett, 2011). När en användare upplever en webbplats som enkel att söka 
information på anses den ha hög navigerbarhet (eng. navigability), medan 
webbplatser som orsakar frustration har låg navigerbarhet (Wojdynski & 
Kalyanaraman, 2016). 

Som tidigare diskuterat är taxonomi ett begrepp som används för att förklara 
hur innehåll struktureras. Enligt Rosenfeld et al. (2015) kan taxonomier ha en 
strikt utformning, vilket innebär att ett innehållsblock endast tillåts på en plats. 
I kontrast till detta nämner författarna poly-hierarkisk taxonomi, vilket är en 
vanlig utformning på webbplatser med omfattande innehåll där flera sektioner 
med samma innehåll accepteras. Navigationssystemens hierarki kan därför 
variera i komplexitet beroende på mängden innehåll som organiseras. Både 
Nielsen och Li (2017) och Rosenfeld (2015) tar upp megamenyer (eng. mega 
menus) som ett exempel på en mer utvecklad variant av huvudmenyn 
bestående av flera nivåer; designen utgörs av utfällbara paneler som samlar 
länkar till stora delar av webbplatsen tillsammans med andra grafiska element 
på ett ställe. Enligt författarna gör denna utformning viktigt innehåll 
överskådligt för användaren och ökar navigerbarheten på webbplatsen. 
Rosenfeld et al. (2015) skriver att det globala navigationssystemet syftar till att 
vara ett återkommande element på webbplatsens alla sidor. Trots variation i 
utföranden skriver författaren att det är konventionellt att placera den högst upp 
på webbsidan. Som ett komplement till detta kan lokal navigation användas för 
att vägleda användaren till relaterat innehåll i närheten (Rosenfeld et al., 2015).  

I studien av Manzari och Trinidad-Christensen (2006) skall ett biblioteks 
webbplats omkonstrueras för att förbättra navigationen. Författarna använder 
sig av metoden heuristisk evaluering för att först identifiera problem på 
webbplatsen. Tre experter inom webbdesign och MDI utvärderar webbplatsen 
och belyser följande som problemområden: länkar till externa webbplatser är 
utformade annorlunda, förkortningar utan förklaringar används och menyerna 
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varierar i utformning. Efter den heuristiska evalueringen genomförs 
användartester med studenter för att avslöja eventuella brister i användbarhet. 
Deltagarna utför åtta uppgifter på webbplatsen där resultatet dels visar att 
deltagarna har svårt att navigera när designen förändras mellan olika sidor. 
Vidare har deltagarna olika svårt att förstå vad länkar med akronymer står för 
och överlag läser deltagarna sällan den förklarande texten. Sammanfattningsvis 
fastslår Manzari och Trinidad-Christensen (2006) att det är fördelaktigt att 
utvärdera webbplatser för att bekräfta bra design men även att avslöja brister 
med hjälp av användarnas åsikter.   

Användare har olika krav och förväntningar på navigationssystem (Nielsen, 
2000; Rosenfeld, 2015). Hur de graderar dess användbarhet utifrån detta, 
förklarar Rosenfeld et al. (2015) kan härledas till kultur och att “one size does 
not fit all” (s. 184). Författaren redogör för att innehållet på webbplatsen måste 
anpassas efter målgruppen men också de mål organisationen har och kontexten 
webbplatsen används i. För KTH utgör denna aspekt en stor utmaning eftersom 
webbplatsen skall anpassas för flera målgrupper med varierande mål och 
bakgrunder. Vidare förklarar Whitenton (2014) att svårigheter i navigerbarhet 
uppstår för användaren om namnen på länkarna inte upplevs som naturliga 
eller beskriver innehållet dåligt. Därför förklaras innebörden av terminologin 
som används i navigationens länkar i nästa avsnitt.  

2.3.1 Etikettering 
Länkarna i ett navigationssystem benämns som etiketter och består av ord eller 
meningar som representerar innehållet på sidan länken leder till (Rosenfeld et 
al., 2015). En grundläggande förutsättning för fungerande etiketter är att 
språket anpassas efter användaren för att bidra till naturlig navigering. Likt 
organisationssystem och navigationssystem, är människors olika förförståelse 
och mångtydighet hos ord också betydande faktorer i vilken terminologi som 
bör väljas (Rosenfeld et al., 2015). Detta innebär mer specifikt att ett 
standardiserat språk som användarna är vana vid är att föredra, medan 
påhittade termer och jargong bör undvikas om inte alla tillhör samma 
vokabulära kultur (Resmini & Rosati, 2011; Rosenfeld et al, 2015; Whitenton, 
2014). Vidare belyser både Esser (2018) och Rosenfeld et al. (2015) vikten av 
tydligt språk i etiketter, för att användare inte skall behöva gissa vilket innehåll 
länken leder till. Detta inkluderar även länkar till innehåll med samma namn, 
vilket kan skapa förvirring för användarna när de inte kan särskilja innehållet. 
Rosenfeld et al. (2015) beskriver fortsättningsvis hur etiketteringen är den del 
av navigationen som tydligast vägleder användarna till rätt innehåll, något 
Resmini och Rosati (2011) förklarar kan åstadkommas genom att vara 
konsekvent i sitt språkbruk.  

Korrelationen mellan etiketteringen, navigering och organisering inom 
informationsarkitektur är tydlig och betydande för användbarheten på en 
webbplats. Inom området informationsarkitektur förklarar Rosenfeld et al. 
(2015) att den globala navigationen har störst inverkan på användbarhet 
eftersom det ofta är det enda beständiga elementet på webbplatsens alla sidor. 
Detta styrks även av Johnson och Martins (2014) studie som visar ett samband 
mellan navigation och UX där testpersonerna reagerar med ilska och frustration 
när navigationen inte uppfyller deras krav på användbarhet. Detta ger 
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ytterligare stöd för att studera navigationssystemet på KTH:s webbplats med 
fokus på UX och således användbarhet som avhandlas i följande kapitel. 

2.4 Användbarhet 
Att informationsarkitekturen utformas på ett sätt som förenklar användarens 
informationssökning kan beskrivas som grundläggande för att en webbplats ska 
anses vara användbar. Sharp et al. (2015) beskriver användbarhet som att 
säkerställa att användaren upplever interaktiva produkter som njutbara, 
effektiva och lätta att använda. Enligt definitionen av International 
Organization of Standardization (ISO) handlar begreppet om “the 
effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve 
specified goals in particular environments.” (ISO 9241–11:2018). Mot 
bakgrund av detta presenterar Sharp et al. (2015) sex delmål som fungerar som 
variabler för att mäta användbarhet. Författarna förklarar att målen beskriver 
hur väl en produkt fungerar (verkningsgrad, eng. effectiveness), graden av 
hjälp användaren får av produkten i sitt användande (effektivitet, eng. 
efficiency), hur hög funktionalitet produkten bidrar med (nytta, eng. utility), 
hur lätt det är för användaren att lära sig produkten (intuivitet, eng. learnability) 
och hur lätt eller svårt det är för användaren att minnas hur produkten används 
(inpräntande, eng. memorability). Med avseende på organisationen, 
kategoriseringen, hierarkin och etiketteringen på KTH:s webbplats kan dessa 
användbarhetsmål bidra till en tydlig beskrivning av positiva och negativa 
aspekter. År 2009 myntas begreppet hittbarhet (eng. findability) av Lutze 
(2009) som beskriver konceptet som en aktiv process.  Rosenfeld et al. (2015) 
tar också upp begreppet och skriver om att designa webbplatser för att hitta, 
men belyser även komplexiteten som uppstår som konsekvens av användares 
olika mönster och behov vid informationssökning. Vidare påpekar författarna 
att hittbarhet föregår användbarhet eftersom om användarna inte hittar det de 
söker, kan det inte användas och därmed uppfylls inte kravet om användbarhet 
alls. 

Ett annat perspektiv som lyfts inom området för användbarhet är målgruppens 
roll. Alexander, Thompson och Murray (2017a) finner i sin studie att 
deltagarnas preferenser för olika designelement påverkas av den kulturella 
bakgrunden och därmed hur användbarheten bedöms. Detta resultat styrker 
behovet av att undersöka hur navigationen på KTH:s webbplats fungerar för 
användare från olika kulturer. Att även anpassa en webbplats’ design med hjälp 
av kulturellt betingade element för att förhöja användbarheten tas upp av 
Reinecke och Bernstein (2011). Författarna påpekar att preferenser för vissa 
designelement kan kopplas till kultur, vilket resultatet i deras studie bekräftar. 
Testpersonerna i deras studie utför uppgifter snabbare och med mindre felutfall 
på webbplatserna som anpassats efter respektive kultur jämfört med den 
amerikanska webbplatsen som används som referenstest.  

Som nämnts i Hofstedes (1980) definition förekommer kultur inte bara på en 
nationell nivå utan också inom subgrupper. I sin studie tar sig Mentes och 
Turan (2012) an detta perspektiv där de undersöker om deltagarnas uppfattning 
av användbarhet på ett universitets webbplats skiljer sig åt beroende på kön, 
ålder, internet-erfarenhet och tjänst på universitet. Studien använder också en 
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kombination av de användbarhetsmål som nämnts av Sharp et al. (2015) och 
egna utvalda faktorer i form av attraktivitet (eng. attractiveness), 
kontrollerbarhet (eng. controllability), effektivitet (eng. efficiency), 
hjälpsamhet (eng. helpfulness) och intuitivitet (eng. learnability). Resultatet 
visar att de demografiska faktorerna har en signifikant påverkan på deras 
bedömning av användbarhet. Roy et al. (2014) bygger på Mentes och Turans 
(2012) men jämför användbarheten på tre webbplatser och utesluter de 
demografiska faktorerna. Istället tillförs användbarhetsmål för 
informationsdelning (eng. information sharing), multi-språksupport (eng. 
multiple language support) och navigation. Resultaten bekräftar att 
användbarhetsmål är en fördelaktig metod för att mäta användbarhet. 
Fortsättningsvis belyses en korrelation mellan hur lång tid det tar för 
användarna att utföra testerna och hur användbar de bedömer webbplatsen; ju 
längre tid desto mindre användbar anses webbplatsen. Ytterligare argument för 
kopplingen mellan kultur och användbarhet har definierats av Barber och 
Badre (1998 som citerat i Cyr & Trevor-Smith, 2004), som kallar det för 
“kulturell användbarhet” (eng. culturability, en sammanslagning av culture och 
usability). Detta koncept sträcker sig även längre än användbarhet i sig och 
illustrerar hur innehåll på en webbplats kan anpassas efter kultur och i sin tur 
förhöja UX.  
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3 Utveckling av hypoteser 

Baserat på den forskning och övriga källor som presenteras i det teoretiska 
ramverket, formas en central tes som berör hur kultur påverkar användares 
förväntningar på design. I följande kapitel sammanfattas de resonemang som 
underbygger de två hypoteserna som prövas i den aktuella studien.  

3.1 Kulturens påverkan på mentala modeller 
Den centrala tesen för denna studie är att kultur påverkar människors mentala 
modeller och därmed deras förväntningar på navigationssystemet på KTH:s 
webbplats. Detta beror dels på att kultur influerar människors normer, vanor 
och sätt att tänka, vilket inkluderar kommunikationen med och inom gruppen 
(Bai, 2016; Cushner & Brislin, 1996; Hofstede, 1980). Kulturella skillnader 
inom kommunikation illustreras på ett brett spektrum, exempelvis vilken typ av 
språk som används (Pérez, 2014), hur den visuella kommunikationen är 
utformad i reklam (Bai, 2016; Lin et al., 2012) och hur människor upplever och 
bedömer designelement på webbplatser (Gevorgyan & Manucharova, 2009; 
Singh & Matsuo, 2004). Därför förväntas studenterna ha olika förväntningar 
och referensramar som påverkar deras bedömning av hittbarheten i 
navigationssystemet på KTH:s webbplats. Mot bakgrund av teorin om 
kulturens påverkan utvecklas följande hypotes: 

H1 De internationella studenternas mentala modeller för navigation 
skiljer sig från de svenska studenternas mentala modeller 

3.2 Navigation och användarupplevelse 
Användandet av en produkt eller tjänst bidrar till och resulterar i UX (Sharp et 
al., 2015). Användarnas subjektiva känslor för designens utformning och 
användbarhet påverkar således om den UX som genereras är positiv eller 
negativ. För den aktuella studien innebär detta att anpassa komponenterna i 
informationsarkitekturen på ett sätt som bidrar till optimal användning, mer 
specifikt avser detta uppbyggnaden och utformningen av navigationssystemet 
på KTH:s webbplats. För att generera positiv UX bör webbplatsens 
funktionalitet och utformning motsvara användarnas mentala modell (Chen & 
Ryu, 2013; Johnson & Martin, 2014; Rosenfeld et al., 2015; Rosenthal, 2007). 
Denna studie avser att mäta faktorer som rör användbarheten och slutsatser 
som rör UX kommer dras utifrån detta. I relation till antagandet om en skillnad 
i mentala modeller och förväntningar på design, formas följande hypotes med 
teorin att UX påverkas när förväntningarna på navigationen inte uppfylls: 

H2 Om studentens förväntningar på navigationen på KTH:s webbplats 
inte uppfylls påverkas användarupplevelsen negativt 
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4 Metod 

För att pröva hypoteserna tillämpas metoderna card sorting och tree testing. 
Resultaten bidrar till ökad förståelse för användarnas förväntningar och 
preferenser. En fördel med att kombinera metoder är att problemet granskas ur 
flera perspektiv och därmed återger en mer fullständig bild av det studerade 
området (Denscombe, 2016). Inför den aktuella studien utfördes pilottester för 
respektive metod med avsikt att identifiera eventuella problem som kunde 
påverka resultatens validitet samt anpassa metoderna efter studiens syfte. Sharp 
et al. (2015) påpekar att studier alltid bör utföra pilottester för att testa 
metodernas genomförbarhet. 

Card sorting används för att få inblick i gruppernas mentala modeller genom att 
låta deltagarna organisera innehåll från den befintliga navigationsstrukturen på 
KTH:s webbplats. Fortsättningsvis får deltagarna också skapa ett antal 
etiketter, vilket indikerar vilken terminologi som är naturlig för dem, samt 
indikerar vilken hierarkisk nivå de föredrar. För att få kännedom om eventuella 
svårigheter och problem kombineras card sorting med tänka-högt-metoden 
(eng. think aloud) där deltagarna uppmuntras berätta om sina tankebanor och 
funderingar. 

Tree testing avser att undersöka hur väl den befintliga navigationen fungerar 
för internationella respektive svenska studenter. Mer specifikt mäter tree testet 
tidsåtgången, antal korrekta svar, samt den exakta vägen deltagarna navigerat 
för att utföra uppgifterna; resultaten åskådliggör om etiketterna är meningsfulla 
och om organiseringen är intuitiv för deltagarna och är därmed talande för 
deras mentala modeller.  

Tack vare metodernas natur genererar de både kvantitativa och kvalitativa data 
som används både enskilt och som komplement till varandra för att pröva båda 
hypoteserna. Resultaten åskådliggör både skillnader och likheter i mentala 
modeller, samt illustrerar sambandet med vilken UX som orsakas som 
konsekvens. Datainsamlingen har skett parallellt med olika personer, därav har 
ordningen inte haft betydelse för varken genomförande eller resultat. 

I följande avsnitt redovisas ovan nämnda metoder, urval, tillvägagångssätt, 
datainsamlingsinstrumenten, samt bearbetning och analys av data. En 
presentation av forskningsetiska övervägande återfinns i slutet av kapitlet. För 
att definiera metoderna används Garrett (2011), Hudson (u.å.), Le, Chaudhuri, 
Chung, Thompson och Demiris (2014), Rosenfeld et al. (2015), Wentzel, de 
Jong och van der Geest (2016), Wentzel, Müller, Beerlage-de Jong och van 
Gemert-Pijnen (2016) och Unger och Chandler (2012). I nästa avsnitt 
presenteras hur urvalsprocessen för studiedeltagarna har gått till.  

4.1 Urval och studiedeltagare 
Populationen i föreliggande studie avgränsas till internationella och 
utbytesstudenter. Internationella studenter definieras här som studenter med 
ursprung i ett annat land än Sverige, samt vars hemuniversitet är utanför 
Sveriges gränser. 
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Med avsikt att få tillgång till ett representativt urval för båda metoderna 
tillämpas sannolikhetsurval. Detta bygger enligt Denscombe (2016) på att 
forskaren inte påverkar urvalet och är därför ett fördelaktigt tillvägagångssätt. 
För datainsamlingen i denna studie utformas således ett rekryteringsbrev till 
studenter (se Bilaga A) som skickas till det internationella kontoret på 
Högskolan i Borås (HB); endast rekrytering för card sorting görs via HB 
eftersom den skall göras ansikte mot ansikte, medan tree testet skall utföras via 
ett webbaserat verktyg på distans. Koordinatorer på HB publicerar 
rekryteringsbrevet på högskolans intranät PingPong och skickar även 
personliga direktmeddelanden till de internationella och utbytesstudenterna; 
brevet uppmanar studenterna att ta kontakt via de två angivna mailadresserna 
för att delta i en card sorting-session. För att rekrytera internationella studenter 
för tree testet tillfrågas det internationella kontoret vid Jönköpings Universitet 
(JU) att publicera motsvarande rekryteringsbrev (se Bilaga B) i deras kanaler 
för internationella studenter. 

Rekryteringsbreven genererar inga svar, vilket leder till att subjektivt urval 
används som substitut för båda datainsamlingsmetoderna. Subjektivt urval 
handlar om att välja ut personer som anses frambringa betydelsefulla data 
genom att besitta relevant kunskap och kompetens (Denscombe, 2016). 
Urvalsmetoden är särskilt bra i småskaliga studier där målet är att erhålla 
kvalitativa data och kan utföras ansikte mot ansikte (Denscombe, 2016; 
Hudson, u.å.). När detta kombineras med tänka-högt-metoden utvinns 
värdefulla data om användarens tankar och åsikter. Rekryteringsbrevet för card 
sorting publiceras därför i Facebook-gruppen “International students - 
University of Borås” med avsikt att få kontakt med personer tillgängliga i 
närheten av Borås. Tre respondenter anmäler sig via privata meddelanden på 
Facebook, varpå datum och tid bokas in med dem och ett informationsbrev 
skickas ut till dem (se Bilaga C). Eftersom syftet med denna studie är att 
granska om de mentala modellerna hos de internationella och 
utbytesstudenterna skiljer sig från dem hos svenska studenter, tillämpas 
subjektivt urval även för samma antal svenska studenter. Tre svenska studenter 
kontaktas via Facebook Messenger med information om testet (se Bilaga D) 
och vid anmälan om deltagande, bokas datum för enskilda sessioner. 

För att nå ut till potentiella deltagare för tree testet publiceras rekryteringsbrev 
(Bilaga B) och informationsbrev (se Bilaga E) i ovan nämnda Facebook-grupp, 
samt en grupp för internationella studenter i Köpenhamn. Den sistnämnda 
gruppen används för att nå flera potentiella deltagare inom populationen. 
Länken med tillhörande informationsbrev delades även till studenter i våra 
egna kontaktnät. Svenska studenter kontaktades eftersom en referensgrupp 
krävs för att göra jämförelser. Studenter vid webbredaktörsprogrammet uteslöts 
dock eftersom vi anser att det finns en risk för partiskhet. Vårt val att kontakta 
studenter direkt istället för att publicera öppet på våra egna Facebook-sidor 
grundas i att vilja säkerställa resultatets validitet och inte riskera att personer 
utanför populationen utför testet. Totalt deltar fyra stycken svenskar och 
tjugoåtta stycken internationella studenter i tree testet. 



21 

 

4.2 Card sorting 
Card sorting tillämpas här för att synliggöra urvalets tolkning och egna 
organisation och namngivning av den befintliga strukturen hos navigationen på 
KTH:s webbplats. Metoden beskrivs av forskare (Garrett, 2011; Rosenfeld et 
al., 2015; Wentzel et al., 2016; Wentzel, Müller et al., 2016) som effektiv för 
att ta reda på eventuella problem med navigationens informationsarkitektur, 
eftersom den ger insikt i användarens mentala modeller för hur innehåll 
namnges och grupperas. Metoden kan också ge en inblick i hur användaren ser 
på relationerna mellan olika element som hör ihop och hur dessa element 
placeras i olika kategorier (Hudson, u.å.). Vi bedömer att card sorting är en 
särskilt användbar metod i föreliggande studie eftersom de mentala modellerna 
hos urvalet förväntas skilja sig åt, vilket kan påverka deras navigation på 
webbplatsen och i förlängning även UX. Under nästa rubrik beskrivs 
utvecklingen av datainsamlingsinstrumenten som använts under card sorting-
sessionerna. 

4.2.1 Utveckling av card sorting 
I card sorting tilldelas testpersonerna kort som representerar komponenterna i 
den struktur som skall undersökas, men anpassningar kan göras efter studiens 
syfte (Hudson, u.å.; Wentzel, Müller et al., 2016). Denna studie använder de tre 
första nivåerna av menystrukturen på KTH:s webbplats för att granska om 
personer från olika kulturer varierar i sin syn på struktur, hierarki, organisation 
och etikettering av information. För att besvara detta används en hybrid mellan 
öppen sortering (eng. open sorting) och stängd sortering (eng. closed sorting). 
Öppen sortering innebär att testpersonen själv namnger korten, vilket med 
fördel används för att förstå hur användaren tänker och vilken terminologi som 
bör användas (Hudson, u.å.; Rosenfeld, 2015). Stängd sortering avser istället 
att korten etiketteras i förväg utifrån en befintlig struktur (Wentzel, Müller et 
al., 2016).  

Hybrid-sorteringen i denna studie byggs därför upp av blanka huvudkategorier 
på nivå ett för att ge användarna chansen att uttrycka sig i egna ord. De kort 
som representerar kategorierna på nivå två etiketteras enligt den befintliga 
strukturen och innehåller också en kort kompletterande beskrivning av det 
innehåll som förväntas grupperas under dem. Andra forskare (jmf. Hudson, 
u.å.; Unger & Chandler 2012; Wentzel et al., 2016) nämner att beskrivningen 
tillför kontext för deltagaren, vilket också bekräftades i pilottesterna där 
deltagarna uttryckte att korten var för ambiguösa med endast rubrik. Sidorna på 
nivå tre etiketteras enligt sidnamnen på webbplatsen. Vidare behålls dubbletter 
av kort som förekommer i den befintliga strukturen. Testpersonerna får 
dessutom tillgång till tomma post-it-lappar där de kan skriva egna förslag till 
innehåll de anser saknas på dessa nivåer, något Wentzel, Müller et al. (2016) 
nämner kan indikera vilka relationer deltagaren anser innehåll har. Ytterligare 
ett beslut som tas efter pilottesterna är att bidra med översättning från engelska 
(som skrivet på etiketterna) till hemspråk via Google Translate om deltagarna 
ber om det. Däremot besvaras inte frågor om innebörden eller synonymer till 
ord av anledningen att minimera risken att påverka resultatet.  
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Vid pilottesterna av card sortingen användes 100 stycken kort, vilket motsvarar 
alla kategorier och sidor på de tre första nivåerna av menystrukturen på KTH:s 
webbplats. Deltagarna uttryckte att de blev överväldigade av mängden kort att 
sortera, vilket både Wentzel et al. (2016) och Wentzel, Müller et al. (2016) 
styrker i sina studier. Därför gjordes ett urval av huvudkategorier i 
menystrukturen på KTH:s webbplats i denna studie, där “Research” och “Co-
Operation” bedömdes som minst relevanta för internationella studenter och 
uteslöts. Card sortingens syfte är i föreliggande studie att generera kvalitativa 
data med hjälp av 47 stycken etiketterade kort som skrivits ut inför sessionerna 
(för exempel, se Bilaga C). Valet att begränsa antalet kort styrks av Wentzel et 
al. (2016) som poängterar att deras användning av 43 kort fungerade väl för 
samma ändamål. För att få ytterligare insikt i urvalets mentala modeller skriver 
Rosenfeld et al. (2015) att deltagarna kan uppmuntras till att dela med sig av 
sina tankar, därför tillämpas tänka-högt-metoden under tiden card sortingen 
sker. I tester som utförs ansikte mot ansikte har forskaren dessutom 
möjligheten att vägleda testpersonen genom att till exempel uppmana till att 
skapa flera kategorier eller förtydliga instruktioner (Hudson, u.å.).  

För att kunna jämföra samtliga data med tree testet inkluderas frågor om 
deltagarnas studieområde och sessionernas tidsåtgång noteras i dokumentet 
tillsammans med övriga anteckningar. Hur genomförandet av card sortingen 
gick till presenteras i nästa avsnitt. 

4.2.2 Genomförande av card sorting 
Inför sessionerna skickas ett informationsblad ut till deltagarna (se Bilaga C, 
D) för att undvara värdefull tid vid de schemalagda tillfällena. Vid varje pass 
presenterar vi oss själva och anger vem som är instruktör respektive ansvarig 
för anteckningar under sessionen. Deltagaren blir sedan ombedd att sätta sig på 
den plats där informationsblad, utskrivna kort för nivå två och tre, penna och 
post-its finns utlagda. Därefter tillfrågas deltagaren om hen läst informationen, 
har frågor eller vill läsa informationen igen, vilket tillåts i de fall som 
uppkommer. Deltagaren informeras kort om proceduren för testet och hänvisas 
till ett exempel av menystrukturen på en whiteboard för att tydliggöra de olika 
nivåerna och instrueras sedan om möjligheten att översätta ord och skapa egna 
kategorier. Avslutningsvis får deltagaren godkänna datainsamlingen genom att 
signera informationsbladet med namn, plats och datum, samt besvara frågan 
om vad de studerar. 

Utan tidsbegränsning börjar deltagaren med del ett som innefattar att dela in 
nivå-tre-sidorna i de olika nivå-två-kategorierna i den ordning hen anser är 
logisk; det finns däremot inget krav på särskild organisering inom kategorierna. 
Vid de tillfällen en deltagare inte förstår innebörden av ett kort, får de lägga 
dem åt sidan i en “jag vet inte”-hög om inte översättning till hemspråket 
hjälper. Om de anser att kategorierna inte uppfyller deras krav, skapar de egna 
med hjälp av post-it-lapparna; de får också placera sidor eller kategorier på en 
annan nivå än vad som anges på lappen. När deltagaren anser sig vara nöjd 
med organiseringen fotograferas resultatet, men deltagaren har fortfarande 
möjlighet att revidera sin organisering. 
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Del två av sessionen påbörjas när deltagaren är nöjd med organiseringen av 
korten för nivå två och tre. Då ges instruktionen att skapa egna etiketter för 
huvudkategorierna på nivå ett och sedan placera de redan sorterade 
kategorierna under. När deltagaren uttrycker sig som nöjd med sin indelning 
fotograferas det slutgiltiga resultatet. Under hela sessionen uppmuntras 
deltagaren att tänka högt, beskriva sina val, funderingar, frågor och 
tankegångar; vissa deltagare kräver ett större engagemang från instruktören 
medan andra pratar mer självgående. Vid de tillfällen deltagaren är särskilt tyst 
ställs frågor om det finns några särskilda etiketter de anser var svåra att placera 
eller förstå och om de har andra tankar de ville dela med sig av. 

4.3 Tree testing 
Tree testing används i denna studie som ett komplement till card sorting och 
syftar till att fylla behovet för data som visar hur användaren navigerar i 
menystrukturen. Fortsättningsvis testas webbplatsens taxonomi med hjälp av 
tio uppgifter där testpersonerna lokaliserar kategorier i en abstraherad version 
av navigationen (Le et al., 2014). De parametrar som mäts är tidsåtgång, 
precision, samt lyckade och misslyckade lokaliseringar (jmf. Albert & Tullis 
2013; Le et al., 2014). Resultaten kan indikera om etiketteringen följer en 
terminologi som är bekant och meningsfull för användaren, såväl som om 
innehållet är grupperat på ett logiskt sätt. Tree testing är mycket väl lämpad för 
att undersöka komplexa navigationssystem likt navigationen på KTH:s 
webbplats, vilket styrks av Hudson (u.å) som säger att tree testing kan 
underlätta utvärderingen av så kallade multinivå hierarkier (eng. multi level 
hierarchy).  

Testdeltagarnas svar kan bidra till insikt i hur väl navigationens struktur 
stämmer överens med deras mentala modeller och upptäcka eventuella problem 
med användbarheten och i synnerhet hittbarheten. I förlängning undersöks även 
om resultaten kan härledas till deltagarnas kulturella bakgrund genom att 
jämföra resultaten från de internationella studenterna med resultaten från 
referensgruppen bestående av svenska studenter. Tree testing används således 
för att pröva H1 och H2. 

4.3.1 Utveckling av tree test 
I denna studie används det webbaserade verktyget Treejack1 som 
datainsamlingsinstrument. I likhet med card sortingen används nivå 1–3 i 
navigationens struktur. Designelement som exempelvis färg, typsnitt och 
layout plockas bort i testmiljön vilket gör att studien fokuseras på en mycket 
avgränsad del av webbplatsens navigation (jmf. Le et al., 2014). Testformatet 
har experimentliknande egenskaper eftersom det är specifika faktorer och 
förhållanden som mäts (jmf. Denscombe, 2016) under delvis kontrollerade 
former.  

                                                

1 Tjänsten Treejack tillhandahålls av www.optimalworkshop.com som erbjuder webbaserade 
verktyg för användartester i samband med UX-design.  
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Inledningsvis utformas en kortare informationstext som nämner 
undersökningens syfte och vikten av testpersonernas deltagande. Detta 
kompletteras med tydliga instruktioner för hur testet skall utföras (se Figur 3).  

 Here's how it works: 

1. The website you will be testing is called UNI. 
2. You will be asked to locate the appropriate category for a given piece of 

information. To locate the category you'll be presented with a list of links. 
3. Click through the list until you arrive at one that you think helps you complete the 

task. 
4. If you take a wrong turn, you can go back by clicking one of the links above. 

 

This is not a test of your ability, there are no right or wrong answers. 

That's it, let's get started! 
Figur 3. De inledande instruktionerna i tree testet. 
 

Instruktionerna står i punktform för att så tydligt som möjligt förklara hur testet 
går till och visualiseras genom en stiliserad bild av menyns struktur och hur 
destinationskategorin sedan väljs. Denna genomgång är av stor vikt för att 
testresultaten skall vara så representativa som möjligt (jmf. Le et al., 2014; 
Rosenfeld et al., 2015). 

För att ta reda på vilka delar av webbplatsen som har högst relevans för 
målgruppen vore det lämpligt att utföra en förstudie, exempelvis i form av en 
enkät. Detta bedöms dock inte vara genomförbart inom ramen för detta arbete 
och istället utförs en analys av webbplatsens innehåll för att avgöra vilken 
information som har relevans för populationen. Mot bakgrund av denna analys 
bedöms följande innehåll vara av störst betydelse: 

• Kursutbud för utbytesstudenter 
• Kartor över campus 
• Skolpengar 
• Online-kurser 
• Kontaktinformation till personal eller olika avdelningar på skolan 
• Vilka försäkringar som täcker internationella studenter 
• Information om studieuppehåll 
• KTH:s bibliotek 
• Karriärservice 

Utifrån dessa ämnen formuleras uppgifterna som scenarier (se Bilaga G) med 
syfte att undersöka navigationens hittbarhet och navigerbarhet. Pilottestet som 
utfördes inför denna studie bestod av tre uppgifter eftersom detta var det högst 
tillåtna antalet i gratisversionen av verktyget. Med tillgång till Treejack i sin 
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helhet har antalet utökats till tio olika scenarier. Denna omfattning 
rekommenderades av Treejacks’ utvecklare, vilket även Le et al. (2014) styrker 
med argumentet att urvalet består av frivilliga testpersoner. 

Pilotstudien visade att vissa uppgifter kunde upplevas som ambiguösa. Med 
detta i beaktning utformas scenarierna varsamt för att vara så tydliga som 
möjligt och minimera tolkningsutrymmet för testpersonerna. Ett exempel på en 
uppgift lyder: “You’d like to check if a book you need is available in the 
library. Where would you locate the library’s section of the website?”. Det 
korrekta alternativet markeras sedan i navigationens struktur och används för 
att bedöma om korrekt kategori hittas. Uppgifternas svårighetsgrad varieras för 
att testet skall upplevas genomförbart, vilket också rekommenderas av Le et al. 
(2014). Frågornas följd arrangeras så att enklare och svårare frågor varvas. Till 
skillnad från card sortingen, finns alla etiketter och kategorier i nivå 1–3 
representerade i navigationen som används i tree testet eftersom det finns bättre 
möjligheter att undersöka bredare och djupare hierarkier, men även för att 
återgivningen av menyns struktur skall vara så realistisk som möjligt. 
Uppgifternas korrekta destinationer finns dock inte inom alla huvudkategorier 
eftersom inte all information ansågs ha relevans för urvalsgruppen.   

Med ett webbaserat verktyg som Treejack kan testet utföras på distans för att 
nå så många som möjligt inom populationen. Detta innebär dock att testet 
utförs utan övervakning och det uppstår en risk att testpersoner fuskar genom 
att titta på hemsidan studien ämnar undersöka. KTH har därför anonymiserats 
och omnämns som UNI på alla ställen där högskolans namn eller akronymen 
KTH förekommer i den befintliga strukturen. Detta anses vara mer fördelaktig 
än att behålla KTH i etiketterna och istället uppmana deltagarna att inte titta på 
webbplatsen i förväg, då denna uppmaning skulle kunna vara kontraproduktiv. 
Det faktum att testpersonerna inte övervakas medan de utför tree testet kan 
även medföra en risk för inaktivitet. Detta kan i sin tur påverka studiens 
reliabilitet vilket behandlas i det avslutande diskussionskapitlet. 

4.3.2 Genomförande av tree test 
I samband med rekryteringen av testpersoner bifogas även här ett 
informationsblad som bland annat förklarar studiens syfte och deltagarnas 
rättigheter (se Bilaga E). Eftersom testet utförs på distans går det inte att 
redogöra för varje enskild individs genomförande men alla deltagare får ta del 
av samma information, instruktioner och testmiljö. Vid ett tillfälle ställs frågan 
om testet kan utföras via mobiltelefon. Här rekommenderas personen att utföra 
testet via en dator eftersom det inkluderar flera utfällbara menyer och det är 
oklart om en mobilskärm fungerar optimalt. Den metadata som framkommer 
om varje testdeltagare visar att alla utfört testet via en dator. 

Testpersonerna möts inledningsvis av den information och instruktioner som 
redovisats i föregående avsnitt och klickar sig sedan vidare till de två inledande 
frågorna som rör hemland och studieinriktning. Härefter presenteras den första 
uppgiften. För att hitta korrekt kategori visas en meny med utfällbara 
undermenyer; testpersonerna kan röra sig mellan de olika flikarna eller gå 
tillbaka till “Home” och prova en annan sökväg för att hitta en lämplig 
kategori. När deltagaren tror sig lokaliserats korrekt kategori väljs alternativet 
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“I’d find it here”, och nästa uppgift påbörjas. Uppgiften är hela tiden synlig 
längst upp på sidan så det finns möjlighet att läsa om den. När alla uppgifter 
utförts tackas deltagaren för sitt medverkande och testet avslutas. 

4.4 Etiska ställningstaganden 
I samband med datainsamlingen för denna studie har ett antal etiska 
övervägande gjorts. Enligt Patel och Davidsson (2011) syftar etik till att en 
balans återfinns mellan personers integritet, forskningens kvalitet och 
samhällsnyttan den bidrar med. Forskning inom UX kan anses göra användare 
mer effektiva och företag mer framgångsrika. Detta innebär mer specifikt att 
kunskap om användares tankegångar och vad som påverkar UX i en positiv 
eller negativ riktning ger oss en bättre bild av hur världen hänger samman. 
Därför kan denna studies bidrag ses som nyttig för samhället i stort och av hög 
kvalitet.  

För att skydda deltagarnas integritet vidtas ett antal åtgärder. Inför card 
sortingen skickas ett informationsbrev till deltagarna (se Bilaga C och D) med 
en redogörelse för testets syfte, vilken nytta deras medverkan bidrar till, hur de 
data som samlas in skall användas, att deras identitet förblir anonym, samt 
deras rättigheter som deltagare i testet. Vid starten av varje session tillfrågas 
deltagaren om de godkänner datainsamling via inspelning, fotografering och 
anteckningar, varpå de får signera informationsbladet med namn, plats och 
datum. Eftersom tree testerna utförs via webbverktyget Treejack bifogas 
informationsbrevet (se Bilaga E) vid kontakttillfället med de potentiella 
deltagarna. I testet informeras deltagarna att genom medverkandet godkänns 
insamling, bearbetning, analys och användning av data från testet.  

4.5 Dataanalys 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för hur det insamlade empiriska 
underlaget bearbetats och analyserats. De teman som utvinns i analysen syftar 
till att pröva hypoteserna i nästkommande kapitel. 

4.5.1 Bearbetning av card sorting-data 
För att avslöja strukturer som kan kopplas till studenternas mentala modeller, 
med avseende på organisering och etikettering och således UX, har 
innehållsanalys tillämpats vid bearbetningen av denna studies empiriska data. 
Denscombe (2016) förklarar att metoden fungerar väl för att kvantifiera 
textinnehåll; i den aktuella studien avser detta exempelvis hur ofta etiketter 
placeras ihop av deltagarna. Fortsättningsvis beskriver författaren att 
innehållsanalys är lämplig för att hitta underliggande budskap och få förståelse 
för vilket innehåll skaparen anser är mest relevant, samt avslöja relationer 
denne bygger mellan olika komponenter i innehållet. I card sortingens fall är 
deltagaren skaparen som förmedlar relationer mellan etiketter med hjälp av 
korten och speglar därmed sin mentala modell i strukturen.  

Enligt Denscombe (2016) brukar innehållsanalys tillämpas enligt en procedur 
på sex steg men metoden anpassas i den aktuella studien efter behov. Enligt 
författaren är bearbetningens första steg att avgränsa texturvalet, vilket i 
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föreliggande studie avser data från card sortingen. Steg två syftar till att bryta 
ner texten i mindre enheter och tillämpas när card sorting-sessionerna 
genomförts; deltagarnas sorteringar matas då in i enskilda dokument för att ge 
en bättre översikt av de enskilda sorteringarna (se Figur 4). 

 

  
Figur 4. Exempel på hur deltagarna organiserat kategorier och rubriker i card sortingen.  

Steg tre (kodning) och fyra (tematisering) enligt Denscombes (2016) procedur 
har tillämpats i omvänd ordning och med viss modifiering. Steg tre innebär i 
den aktuella studien att dokumenten som innehåller deltagarnas sorteringar 
kodas med INT för internationella studenter och SV för svenska studenter, samt 
numrering 01–03 (se Figur 4 för exempel). Detta görs för att skydda 
deltagarnas identitet och samtidigt ha möjligheten att utvinna eventuella 
mönster hos individerna. Eftersom en jämförelse skall göras mellan 
internationella och svenska studenters mentala modeller bearbetas gruppernas 
data enskilt först. 

Bearbetningen övergår sedan till steg fyra som syftar till att hitta teman 
relevanta för hypoteserna. Därför fortskrider analysen med att skriva ner 
mönster på post it-lappar utifrån de händelser som noterats som särskilt 
utmärkande under card sorting-sessionerna, exempelvis de etiketter deltagarna 
haft svårt att förstå. Istället för att koda insamlade data enligt det Denscombe 
(2016) beskriver, kombineras de noterade mönstren med de anteckningar och 
observationer som förts i samband med tänka-högt-metoden i sessionerna (se 
Figur 5) för att skapa teman.   
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Figur 5. Data från card sortingen tematiserad med post-its.  

Som Figur 5 visar anges tematiska rubriker på gröna post it-lappar, därefter 
placeras etiketter under dessa teman med noteringar om vilken/vilka deltagare 
som har denna relation till innehållet. Strukturerna deltagarna skapat med hjälp 
av korten används som referensmaterial till anteckningarna som förts och 
hjälper till vid placeringen av etiketterna. Denna tematisering leder oss in till 
steg fem där innehållet kvantifieras genom att beräkna hur ofta vissa mönster 
förekommer. Det slutliga steget handlar enligt Denscombe (2016) om att 
jämföra mönstrens frekvens med andra variabler, därför beräknas mönstren 
först internt per grupp, för att sedan kunna jämföras som helheter. Vidare 
används de uträknade frekvenserna i jämförelsen med den kvalitativa data som 
åstadkommits. Hur korten organiseras ger fortsättningsvis en inblick i 
deltagarnas mentala modeller och jämförs med både befintlig struktur och 
problem som nämnts i tänka-högt-metoden för att bekräfta om de förstår 
etiketterna eller inte. Det görs också en jämförelse mellan mönstren för att 
identifiera eventuella relationer.  

4.5.2 Bearbetning av tree test-data 
De data som samlats in genom tree testet sammanfattas i stor grad automatiskt i 
verktyget Treejack. Materialet kan sedan filtreras för att se eventuella 
skillnader mellan individer eller grupper. Resultaten inklusive direkt/indirekt 
lyckad sökväg och direkt/indirekt misslyckad sökväg kan sedan illustreras i ett 
cirkeldiagram eller ett mer detaljerat diagram Treejack kallar “pie tree” - en 
hybrid mellan cirkeldiagram och dendrogram. Diagrammet (se Figur 6) visar 
tydligt om testpersonerna valt korrekta eller felaktiga sökvägar, vilka 
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kategorier de valt som slutdestination samt om den valda kategorin är korrekt 
eller fel. 

 

Figur 6. Diagram över alla respondenters sökvägar i uppgift ett.  
I Figur 6 visar cirkeldiagrammet home hur stor andel av testdeltagare som valt 
korrekt sökväg och hur stor andel som valt felaktig sökväg. De korrekta 
sökvägarna markeras i diagrammet med grönt och de felaktiga med grått. 
Kategorier som nominerats som destinationskategori representeras med gult i 
cirkeldiagrammen.  

Sammanställningen i Treejack ger inte möjlighet att på något fördelaktigt sätt 
jämföra olika grupper av testdeltagare, vilket är en nödvändighet för att 
generera ett underlag som kan verifiera eller falsifiera H1. Resultaten 
exporteras därför till ett Excel-dokument, med undantag för de deltagare som 
inte fullfört testet. De insamlade svaren sorteras sedan efter det hemland 
testdeltagaren angivit i det inledande frågeformuläret. På så sätt kan deltagarna 
grupperas efter hemland och världsdel eller internationella och svenska 
studenter. Även i Excel-dokumentet syns det tydligt vilka sökvägar deltagarna 
valt så att en jämförelse kan göras mellan antal korrekta och felaktiga 
sökvägar. En annan parameter som kan ha signifikans för användbarhet, och i 
förlängningen även UX, är hur många klick testpersonerna gör för att hitta den 
kategori de sedan markerar som destinationskategori. Detta sammanfattas dock 
inte i Treejack utan sökvägarna finns redovisade och antal klick räknas 
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manuellt. Ett medelvärde av antalet klick per sökväg räknas ut för 
internationella studenter respektive svenska studenter. 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten som sammanställts för varje metod i 
föregående analyskapitel. De teman som framkommit relaterar till den aktuella 
studiens hypoteser och illustreras delvis med hjälp av figurer och tabeller. 
Deltagarna kodas som INT för internationella och SV för svenskar. 

5.1 Card sorting 
Som två grundläggande aspekter i navigation och hittbarhet, fokuserar card 
sortingen på att undersöka organisering och etikettering. Det första temat som 
framkommer är otydliga eller svåra etiketter. Samtliga deltagare i card sorting-
sessionerna hade problem att förstå minst två etiketter i webbplatsens 
navigationsstruktur (se Tabell 1). 

Tabell 1 
De etiketter som var svåra att förstå och/eller behövde översättas. 

TEMA PERSON ETIKETT NIVÅ 2 ETIKETT NIVÅ 3 

Svåra etiketter att 
förstå/behövde 
översättas 

INT: 01, 02   ”Competence” 

  INT: 01, 03 
SV: 02 

  “AlbaNova” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

  ”Business Liaison” 

  INT: 02, 03 
SV: 01, 02 

  ”Faculty Council” 

  INT: 03 
SV: 01, 02, 03 

  ”MOOCs” 

  INT: 03   ”Press contacts” 

  SV: 02 ”Cooperation”   

  SV: 03 ”Facts”   

  SV: 02   ”Internationalisation” 

 

Som tabell 1 visar är “Business Liaison” den etikett samtliga deltagare inte 
förstod, samt översatte hela eller delar av. Deltagarnas sorteringar visar att fem 
av sex deltagare placerar denna under kategorin “Cooperation” och stämmer 
överens med den befintliga strukturen på KTH:s webbplats. Även “Faculty 
Council” kräver översättning från båda grupperna. Etiketten “MOOCs” 



32 

 

ifrågasätts av den svenska gruppen och en av de internationella deltagarna. 
Ytterligare ett exempel på en svårförståelig etikett är delen “AlbaNova” i 
“AlbaNova University Center”, som deltagare från båda grupperna 
kommenterar. Inga deltagare placerar den i kategorin “Other units”, som är 
dess överrubrik på webbplatsen, utan oftare i “Cooperation” eller “KTH 
Schools”. 

Följande tema går i samma linje som det nämnt ovan med avseende på 
etiketternas betydelse. Deltagarna i båda grupperna belyser problemet med 
ambiguitet i ord och svårigheten att veta vad de syftar på (se Tabell 2). 

Tabell 2 
De etiketter deltagarna ansett syftat på flera saker eller på något annat än det de gör enligt 
den befintliga strukturen. 

TEMA PERSON ETIKETT NIVÅ 2 ETIKETT NIVÅ 3 

Syftnings- 
problem 

INT: 02 ”Contact”   

  INT: 02   “Contact persons and student 
counseling” 

  INT: 01, 02 ”Support” 
”Your studies” 

  

  INT: 01 “Other units”   

  INT: 02   “Electrical Engineering” 

  INT: 02, 03 “Support”   

  INT: 02, 03   ”IT-support” 

  INT: 01, 02, 03   “Environment and sustainable 
development” 

  INT: 03 “Employee 
search” 

  

  INT: 02   “Work at KTH” 

  INT: 02   “During a programme” 

  INT: 01, 02   “Before and during a course” 

  INT: 02   “Faculty Council” 

  INT: 01, 02   “Competence centers” 
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  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

KTH Schools   

  INT: 02 
SV: 02, 03 

  “Architecture and the Built 
Environment” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 03 

  ”Internationalisation” 

  SV: 02   “Our campuses and maps” 
“Maps and addresses” 

  SV: 03   ”President’s Thoughts” 

  SV: 02   ”Competence centers” 

  INT: 02, 03 
SV: 01, 02 

  ”President’s Group” 

 

Under sessionerna har deltagarna ifrågasatt de etiketter de ansett tvetydiga eller 
haft problem att placera på grund av syftningsproblem, där totalt 18 etiketter 
pekats ut av minst en person. Tabell 2 illustrerar att “KTH Schools” är den 
etikett samtliga deltagare ifrågasatt huruvida den hänvisar till olika 
studieinriktningar eller skolor som samarbetar med KTH. Två deltagare från 
varje grupp undrar vem “President” är i “President’s Group”; de anser att det 
rör någon på en hög position men vet inte om titeln avser personal, ledning 
eller studenter. Till skillnad från den svenska gruppen undrar de internationella 
deltagarna om “Environment and sustainable development” är en 
studieinriktning eller hur KTH arbetar med dessa frågor. I linje med föregående 
exempel undrar två svenska och en internationell deltagare om “Architecture 
and the Built Environment” är en ämnesinriktning eller om det rör 
byggnaderna på KTS:s campus. En svensk deltagare uttryckte att etiketterna 
“Our campuses and maps” och “Maps and addresses” är problematiska 
eftersom det finns en förväntan om liknande information på dessa sidor, men 
att skillnaden på etiketterna indikerar en variation i informationen. Vidare 
uttryckte också en av de svenska deltagarna att “man känner sig dum när man 
inte förstår vad etiketterna betyder”. Hur grupperna väljer att organisera korten 
presenteras i nästa avsnitt. 

Med avseende på organisering synliggjordes ett mönster där båda grupperna 
parat ihop nivå-3-sidor med nivå-2-kategorier med liknande namn (se Tabell 
3). 

Tabell 3 
Deltagarnas placeringar av nivå-3-sidor i nivå-2-kategorier med liknande ord. 

TEMA PERSON ETIKETT NIVÅ 2 ETIKETT NIVÅ 3 

Lika namn på sidor 
och kategorier 

INT: 01, 02, 03 ”Support” “Student support and 
student life” 
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  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 03 

”Support” ”IT-support” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

”Employee Search” “Search for employees 
at KTH” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

”Your studies” ”Your studies” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

”Contact” ”Contact KTH” 

  SV: 01, 02, 03 ”Contact” “Contact persons and 
student counseling” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

”Facts” ”Facts about KTH” 

 
Tabell 3 illustrerar fyra fall där samtliga deltagare parar ihop en sida med en 
kategori med ett eller två gemensamma nyckelord. På gruppnivå finns 
ytterligare fall där detta mönster förekommer. 

Ett annat mönster som hittats vid bearbetningen av data är deltagarnas sätt att 
para ihop särskilda sidor med särskilda kategorier (se Tabell 4). 

Tabell 4 
De sidor som alltid förekommer ihop i de specifika kategorierna. 

TEMA PERSON ETIKETT NIVÅ 2 ETIKETT NIVÅ 3 

Nivå 3 förekommer 
ihop i nivå-2 

INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

“Facts” “Facts about KTH” 
“News & Events” 

  INT: 01, 02, 03 
SV: 01, 02, 03 

“Employee search” “Search for employees at 
KTH” 

  INT: 01, 02, 03 “Other units” “KTH’s Organisation” 
“President’s Group” 

  SV: 01, 02, 03 ”Other units” - 

  INT: 01, 02, 03 “Your studies” “Your studies” 
“My timetable” 
“During a programme” 

  SV: 01, 02, 03 ”Your studies” ”Your studies” 
”My timetable” 

  INT: 01, 02, 03 “Support” “IT-support” 
“Student support and 
student life” 

  SV: 01, 02, 03 ”Support” 
  

“Student support and 
student life” 

  INT: 01, 02, 03 “Study options” “Bachelor’s progamme” 
“Master’s programmes” 
“Doctoral studies (PhD)” 
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  SV: 01, 02, 03 ”Study options” “Master’s programmes” 
“Bachelor’s programme” 
“Doctoral studies (PhD)” 
“Electrical Engineering” 
“Engineering Sciences” 
“Engineering Sciences in 
Chemistry, 
Biotechnology and 
Health” 
”Industrial Engineering” 

  INT: 01, 02, 03 “Contact” Contact KTH” 

  SV: 01, 02, 03 ”Contact” ”Contact KTH” 
”Press contacts” 

  INT: 01, 02, 03 “Cooperation” - 

  SV: 01, 02, 03 ”Cooperation” ”Business Liaison” 

  INT: 01, 02, 03 “KTH Schools” - 

  SV: 01, 02, 03 ”KTH Schools” ”AlbaNova University 
Center” 

 

Utöver de mönster som följer samma tema om nyckelord som i föregående 
stycke, placerar även samtliga deltagare “News and Events” i kategorin “Facts” 
Det finns fortsättningsvis flera kategorier med liknande strukturering. Båda 
grupperna placerar exempelvis etiketterna “Master’s programmes”, 
“Bachelor’s programme” och “Doctoral studies (PhD)” i kategorin “Study 
Options”, men de svenska deltagarna placerar även ämnesinriktningar förutom 
“Architecture and the Built Environment” i denna grupp. De internationella 
studenterna grupperar också ämnesinriktningarna ihop (inkluderat 
“Architecture and the Built Environment”, men i olika kategorier. På samma 
sätt parar båda grupperna innehåll på liknande sätt i kategorierna “Contact”, 
“Support” och “Your Studies”, med enstaka sidor som skiljer dem åt. 
Anteckningar från sessionerna i kombination med deltagarnas sorteringar visar 
även att kategorierna “Your studies” och “Support” bedömdes som liknande 
etiketter och påverkade hur organiseringen skedde. 

I del två av card sorting-sessionerna fick deltagarna skapa max åtta stycken 
egna nivå-1-kategorier och benämna dem på det sätt de ansåg lämpligt (se 
Tabell 5). 

Tabell 5 
De nivå-1-etiketterna deltagarna skapat själva. 

TEMA PERSON ETIKETT NIVÅ 1 

Egna nivå-1-kategorier INT: 01 Support 
Study 
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Contact 
KTH Library (KTHB) 

  INT: 02 Staff contact 
Study 
About KTH 
Cooperation and contact 

  INT: 03 News 
Cooperation and contact 
As a students 
Staffs and lecturers 
Find a study 
Our schools 

  SV: 01 Library 
Contact 
This is KTH 
I am a student 
I want to study 

  SV: 02 Education 
Information 
Contact 
Student 

  SV: 03 General information 
Study at KTH 
Staff and organisation 

 

Två av de internationella studenterna skapade fyra stycken kategorier och den 
tredje skapade sex stycken, medan de svenska studenterna skapade tre, fyra och 
fem kategorier. Antalet etiketter går inte att generalisera inom grupperna, men 
termerna och orden visar på vilka teman deltagarna organiserat innehållet efter. 
Det tydligaste mönstret är att samtliga deltagare skapat en kategori för innehåll 
som riktar sig till studenter eller studier. Därefter skiljer det sig åt mellan både 
grupperna och individerna. Två av tre svenskar skapar en kategori som heter 
“Information” som innefattar information som rör KTH som verksamhet. Den 
tredje svenska deltagaren kategoriserar informationen likadant, men döper den 
nivå-1-etiketten till “This is KTH”. På ett liknande sätt skiljs information som 
deltagarna anser rör skolan och lärare från student-relaterad information, dock i 
fler kategorier. Sammanfattningsvis bör det nämnas att deltagare från båda 
grupperna uttryckte att de vid organiseringen och etiketteringen använde sig av 
sina egna referensramar för att både skapa förståelse men också strukturera 
menyn.  

5.2 Tree test 
För att ytterligare belysa aspekter med relevans för studiens centrala tes 
redovisas härmed resultatet av tree testet. Även här framkom vissa skillnader 
mellan grupperna svenska och internationella studenter. De parametrar som 
tagits i beaktning är som nämnt i kapitel 4 vilket antal klick testpersonen 
använder för att hitta korrekt kategori, hur lång tid det denna process tar samt 
om korrekt kategori hittas överhuvudtaget.  
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Varje uppgift i tree testet har lösts genom att testpersonerna navigerar genom 
menystrukturen. Som visat i Figur 7 framkommer det tydliga skillnader i antal 
klick mellan grupperna i vissa uppgifter, medan andra har liknande resultat. 
 
 

 
 

 Figur 7. Medelvärdet av testpersonernas antal klick per uppgift, sorterade efter svenska och 
internationella studenter. 

 
I åtta av tio uppgifter har gruppen internationella studenter använt fler klick än 
referensgruppen med svenska studenter. I uppgift tre och åtta har däremot de 
svenska studenterna använt betydligt längre sökvägar. I uppgift två, fyra och 
tio har däremot de internationella studenterna använt nästan dubbelt så många 
klick för att välja en destinationskategori. Antal klick för resterande uppgifter 
innebär liten eller ingen nämnvärd skillnad mellan de två grupperna.  

 
Det framkommer även vissa skillnader vid mätning av parametern tidsåtgång. 
Mest markant är skillnaderna i tidsåtgång för uppgift två vilket illustreras i 
Figur 8.  
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Figur 8. Medelvärdet av testpersonernas tidsåtgång per uppgift sorterat efter svenska och 
internationella studenter. 

 
I uppgift två ombads testpersonerna att hitta en karta över campus (se Bilaga 
G), där de internationella studenterna hade ett medelvärde på 110 sekunder mer 
än de svenska studenterna. Här fanns dock ett ytterlighetsfall i gruppen som 
använde 42 minuter på denna uppgift och skiljer sig markant från resterande 
testdeltagare. Även i uppgift fyra och tio har de internationella studenterna 
använt betydligt längre tid än de svenska studenterna. I uppgift åtta som syftar 
till att lokalisera bibliotekets område på webbplatsen, är det däremot de 
svenska studenterna som använt 64 sekunder mer än de internationella 
studenterna. Här finns också ett ytterlighetsfall som drar upp medelvärdet 
betydligt.   Resultaten av de resterande uppgifterna visar dock inga signifikanta 
skillnader mellan de två grupperna.  

 
En annan parameter som används för att bedöma om navigationen stämmer 
överens med användarens mentala modeller är graden av korrekta och 
inkorrekta destinationskategorier. Tabell 6 visar varje testpersons resultat för 
respektive uppgift. 
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Tabell 6 
Deltagarnas lyckade och misslyckade lokaliseringar av innehåll samt sökvägens precision. 

TESTPERSONER UPPGIFTER 

INT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

11           
13           
15           
16           
17           
18           
19           
21           
22           
23           
24           
26           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
36           
37           
39           

SV.           
8           
9           

35           
38           

           
FÄRGKOD  Direkt och korrekt sökväg 

  Indirekt men korrekt sökväg 
  Direkt men felaktig sökväg 
  Indirekt och felaktig sökväg 

  

Trots att de internationella studenterna använde mer tid och flera klick för att 
hitta korrekt kategori, visar resultaten att de ändå har en högre andel korrekta 
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svar. Medelvärdet av de svenska studenternas korrekta lokaliseringar var 40%, 
medan resultatet för de internationella studenterna var 48%. Å andra sidan har 
den svenska gruppen använt något mer precisa sökvägar (30% direkta träffar 
respektive 25% direkta träffar i den internationella gruppen), vilket innebär att 
de valt korrekt sökväg från början och inte behövt återgå till Home och börja 
om.  

För att sedan kunna göra en bedömning av vilka etiketter som är meningsfulla 
gjordes en korsreferens av tidsåtgång i kombination med antal 
lyckade/misslyckade lokaliseringar. 

Tabell 7 
Korrekt lokaliserade kategorier i procent i kombination med tidsåtgång och antal klick.

 

INTERNATIONELLA STUDENTER 
Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Korrekta svar i 
% 

86% 71% 32% 39% 14% 11% 64% 75% 75% 14% 

Medelvärde 
tidsåtgång(sek) 

10,27 125,4 45,32 24,16 34,7 25,89 37,34 27,56 18,09 50,7 

Antal klick 4,36 9,64 11,96 7,07 10,71 8,25 11,25 10,29 5,43 12 

 

SVENSKA STUDENTER 
Korrekta svar i 
% 

75% 100% 0% 100% 0% 0% 50% 50% 25% 0% 

Medelvärde 
tidsåtgång(sek) 

10,23 16,22 49,32 11,59 42,07 20,52 52,87 91,5 17,77 28,57 

Antal klick 3 5,5 15,25 3 7,5 5 10,5 23,25 3,5 6 

           

FÄRGKOD           

  <50% lyckade lokaliseringar 

  > 50% misslyckade lokaliseringar 

 
 
Tabell 7 visar uppgifter med mer än 50% lyckade lokaliseringar markerat med 
blått och uppgifter med lika med eller mindre än 50% lyckade lokaliseringar i 
gult.  

En annan aspekt som kan plockas ut ur resultatet är var testpersonerna börjar 
leta efter det innehåll de söker. Tabell 8 illustrerar vilka kategorier respektive 
grupp klickat på först. 

 
Tabell 8 
Tabellen visar vilken kategori majoriteten i respektive grupp klickat på först 

UPPGIFT SV INT 

1 …locate information about what Studies Studies 
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courses UNI offer exchange students? 100% 86% 

2 …find a map over the campus to  
locate your classrooms or lecture halls 

About UNI 
75% 

Student at UNI 
43% 

3 … Which category do you consider 
appropriate for this information (Tuition Fee)? 

Student at UNI 
50% 

Student at UNI 
46% 

4 …Where would you find information 
about these (online)courses? 

Studies 
100% 

Studies 
86% 

5 …where would you locate their  
(teachers/lecturers) contact information? 

 

Organisation 
75% 

About UNI 
32% 

Student at UNI 
32% 

6 …In which category do you find  
information about taking a break from studies? 

Student at UNI 
100% 

Student at UNI 
50% 

7 …where do you locate this information 
(about insurances)? 

Student at UNI 

75% 

Student at UNI 
46% 

8 Where would you locate the library’s 
section of the website? 

Student at UNI 
50% 

Research 
25% 

Organisation 
25% 

9 …Where would you find information 
about career counseling? 

Student at UNI 

100% 

Student at UNI 

61% 

10 ...Where do you locate this  
(contact the legal department) information? 

Organisation 
50% 

Organisation 
39% 

 

Som visat i Tabell 8 fanns en viss spridning bland svaren i den svenska 
gruppen och de flesta deltagare började leta på samma ställen. Merparten av de 
internationella studenterna följer här samma mönster som de svenska 
studenterna, men med något större spridning. I sju av tio uppgifter har 
majoriteten i de båda grupperna klickat på samma kategori först.   
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6 Diskussion och hypotesprövning 

I detta avslutande kapitel prövas hypoteserna utifrån kriterier utvecklade för 
den aktuella studien. Fortsättningsvis förs en diskussion om studiens 
begränsningar, validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Kriterier för hypotesprövning 
Eftersom den aktuella studien kombinerar kvantitativ och kvalitativ forskning 
och inte använder en nollhypotes har egna kriterier utvecklats för att pröva 
studiens hypoteser. Prövningen går till genom att resultaten av det bearbetade 
empiriska materialet kontrasteras mot studiens teoretiska ramverk. Antingen 
stödjer eller motsäger resultaten det hypoteserna säger. Antalet stödjande 
respektive motsägande resultat beräknas sedan, där en majoritet avgör om 
hypotesen verifieras eller falsifieras. 

6.2 Prövning av hypotes 1 
H1 De internationella studenternas mentala modeller för navigation 

skiljer sig från de svenska studenternas mentala modeller. 

Resultaten visar att etiketteringen på KTH:s webbplats skapar förvirring och 
frågetecken för både de internationella och svenska deltagarna. En särskild 
skillnad belystes under card sortingen i gruppernas förståelse av etiketten 
“MOOCs”. Den svenska gruppen hade inte hört talas om termen innan, medan 
två stycken internationella deltagare förklarade att förkortningen har att göra 
med online-kurser, vilket stödjer hypotesen om skiljaktigheter i mentala 
modeller. Å andra sidan lyfter tree testet en annan vinkel som motsäger 
hypotesen då samtliga svenskar markerade korrekt kategori i uppgiften om 
“MOOCs”, medan mer än hälften av de internationella studenterna markerade 
fel kategori. En sannolik anledning till spridningen av korrekta/inkorrekta svar 
inom grupperna kan vara att etiketten exemplifierar det tidigare forskning 
(Esser, 2018; Resmini & Rosati, 2011; Rosenfeld et al., 2015; Whitenton, 
2014) tar upp om vikten av tydligt språk. En grundläggande aspekt för hög 
navigerbarhet och hittbarhet är att etiketterna utformas på ett förståeligt språk 
som gör att användarna navigerar intuitivt (Cardello, 2014; Rosenfeld et al. 
2015; Whitenton, 2015; Wojdynski & Kalyanaraman, 2016). Detta antyder att 
den höga andelen inkorrekta svar kan härledas till att akronymen MOOCs 
använts utan att ge någon förklaring på vad den står för. Detta följer även 
samma linje som de resultat användartesterna genererar i Trinidad och 
Manzari-Christensens (2006) studie, där användarna upplevde förkortade namn 
i länkar som problematiska.  

Andra resultat motsäger hypotesen, såsom det faktum att “Business Liaison” 
placeras i kategorin “Cooperation” av fem av sex deltagare, vilket även 
överensstämmer med den befintliga strukturen på KTH:s webbplats. Detta 
underbygger argumentet att organiseringen av informationen motsvarar båda 
gruppernas förväntningar och mentala modeller. Fortsättningsvis behövde 



43 

 

deltagare från båda grupperna översätta etiketterna “Business Liaison” och 
“Faculty Council”. Behovet av översättningen indikerar att etiketten inte är 
meningsfull för någon av grupperna enbart på engelska, vilket också motsäger 
hypotesen. Detta resultat bidrar även till konceptet om kulturella subgrupper 
(jmf. Cushner & Brislin, 1996; Hofstede, 1980; Mentes & Turan, 2012; Roy et 
al., 2014), i detta fall med avseende på språknivå. Resultatet antyder att 
deltagarnas liknande språkkunskaper för dem samman, snarare än att deras 
mentala modeller i relation till nationell tillhörighet skiljer dem åt. 

Båda grupperna belyser syftningsproblematik rörande etiketterna, vilket 
speglar det Rosenfeld et al. (2015) tar upp om relationen mellan människors 
förförståelse och mångtydighet i ord. De likheter som förekommer i grupperna 
gäller etiketterna “KTH Schools” och de som innehåller ordet “President”, 
vilka ifrågasattes av deltagarna och stärker att det snarare är etikettens natur än 
deltagarnas mentala modeller som är avgörande. Att de internationella 
deltagarna till skillnad från de svenska har svårt att förstå om etiketten 
“Environment and sustainable development” är en ämnesinriktning eller rör 
skolan indikerar en skillnad i mentala modeller. Avseende etiketten 
“Architecture and the Built Environment” är fördelningen nästintill tvärtom, 
där två svenskar och endast en internationell ställer sig frågande till samma 
syftningsproblem och stödjer därmed hypotesen. Gällande de övriga etiketter 
vars syftning pekats ut som problematisk, skiljer sig åsikterna åt både mellan 
och inom grupperna angående vad innehållet syftar på; deltagarnas tolkningar 
av ords betydelse kan härledas till individuella referensramar och i 
förlängningen, deras mentala modeller. Det finns en markant skillnad mellan 
hur många etiketter som pekas ut av grupperna under detta tema, dock är det en 
specifik deltagare som pekar ut en klar majoritet av dessa i den internationella 
gruppen. Detta kan härledas till att deltagarens mentala modell inte stämmer 
överens med etiketterna, å andra sidan kan en förklaring vara att deltagaren 
varit mer verbal än de andra deltagarna under sessionerna. Därmed varken 
stödjer eller motsäger denna aspekt hypotesen.  

Resultaten som avhandlar organisering motsäger också hypotesen i större grad 
än de stödjer den. Grupperna visar samma mönster i sina strukturer, där 
exempelvis sidor placeras i kategorier med gemensamma nyckelord (se Tabell 
3). På samma sätt finns stora likheter mellan gruppernas organisering i vilka 
andra sidor som alltid förekommer ihop, såsom ämnesinriktningarna respektive 
studienivåerna. Trots viss spridning inom den internationella gruppen, 
återspeglas likheterna i båda gruppernas mentala modeller genom de relationer 
de anser innehåll har till varandra. 

Eftersom tre nivåer av KTH:s menystruktur har undersökts i denna studie kan 
det argumenteras att testpersonerna i ett idealscenario utför uppgifterna med tre 
klick. Ett högre antal klick i sökvägen kan tyda på att etiketterna eller 
organiseringen inte stämmer överens med användarnas mentala modeller. Det 
faktum att den internationella gruppen använt fler klick än den svenska 
gruppen i åtta av tio uppgifter tyder på variationer i gruppernas mentala 
modeller och bidrar till att stärka hypotesen. Likaså har de svenska 
testpersonerna i uppgift åtta använt ett medelvärde av ≈23 klick, medan de 
internationella studenterna använt ett medelvärde av ≈10 klick. Eftersom båda 
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grupperna ändå har ett högt antal klick för uppgiften kan detta dock också 
härledas till problem med navigationen oberoende av kulturell bakgrund, vilket 
varken stödjer eller motsäger hypotesen. Om dessa problem beror på 
navigationen som helhet, att etiketteringen inte upplevs som meningsfull, eller 
om innehållet organiserats på ett ologiskt sätt är dock svårt att avgöra eftersom 
dessa tre komponenter är så nära sammankopplade (jmf. Burford, 2014; 
Rosenfeld et al., 2015; Ruzza et al., 2017).  

Vid jämförelse av korrekta lokaliseringar i tree testet framkom vissa skillnader 
mellan de två grupperna. De svenska studenterna hade över 50% korrekta svar 
på uppgift 1, 2 och 4 medan de internationella studenterna hade över 50% 
korrekta svar på uppgift 1, 2, 7, 8 och 9. Genom närmare analys visar resultaten 
att båda grupper har ganska lätt att lokalisera kategorier för informationen som 
rör studiealternativ för utbytesstudenter och var de hittar kartor över campus, 
vilket underbygger ett motsägande av hypotesen. De internationella 
studenterna lyckas dock avsevärt bättre med att lokalisera kategorier för 
studentförsäkring, biblioteket och karriärvägledning. För uppgift åtta som rör 
biblioteket använde de svenska studenterna dessutom mer än dubbelt så många 
klick och över en minut längre tid än den internationella gruppen. Dessa 
resultat indikerar att gruppernas mentala modeller skiljer sig åt beroende på 
vilken information de söker vilket kan vara en konsekvens av varierande 
förförståelse, vilket i sin tur stödjer hypotesen. 

Diskussionen leder oss till slutsatsen att H1 “De internationella studenternas 
mentala modeller för navigation skiljer sig från de svenska studenternas 
mentala modeller” falsifieras. Detta grundar sig i det genomgående temat att de 
internationella och svenska studenterna oftare visar samma mönster, vilket 
antyder att deras mentala modeller inte skiljer sig åt. Däremot härleds både 
diverse skiljaktigheter och likheter till subkulturella skillnader, såsom 
språkkunskap, ålder och utbildningsnivå.  

6.3 Prövning av hypotes 2 
Som tidigare diskuterat finns det flera mål som bör uppfyllas och fenomen som 
bör undvikas för att säkerställa en positiv UX (Sharp et al., 2015). Målen 
tillfredsställande och hjälpsam kan kopplas till hur lätt användaren hittar den 
information hen söker (hittbarhet) och i hur stor grad etiketterna hjälper 
användaren att navigera. Förekomsten av mycket långa sökvägar i tree testet är 
ett resultat som stödjer hypotesen och indikerar de icke önskvärda fenomen 
istället uppstår. Detta liknar även det Garrett (2011) och Johnson och Martin 
(2014) tar upp om att användare lämnar webbplatsen när de känner sig 
frustrerade och dumma. Även card sorting-sessionerna gav bevis på detta 
fenomen när en av de svenska deltagarna uttryckte att hen kände sig dum som 
inte förstod etiketterna. Samma deltagare kommenterade även att tree testet tog 
lång tid och var jobbigt, vilket kan förklaras som att etiketterna inte ansågs 
intuitiva. Att deltagarna i båda grupperna också belyste syftningsproblem med 
avseende på etiketter och även hade behov att översätta ord antyder att 
användbarhetsmålen om hittbarheten och navigerbarheten blir lidande, vilket i 
förlängningen leder till negativ UX och därmed stödjer hypotesen. Detta styrks 
av Resmini och Rosati (2011) som skriver att genomtänkt 
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informationsarkitektur är grundläggande för användbarheten och därmed även 
UX. 

En annan parameter som kan belysa navigationens användbarhet är antalet 
korrekta destinationskategorier eftersom det reflekterar navigerbarheten och 
hittbarheten av innehållet. Den svenska gruppen hade ett medelvärde av 40% 
korrekta svar medan resultaten hos de internationella studenterna var något 
högre med 48%. Detta visar tydligt att i över 50% av fallen hittades inte det 
innehåll testpersonerna ombads lokalisera vilket innebär stora problem med 
navigationens hittbarhet och indirekt även UX, vilket stödjer hypotesen. Som 
tidigare diskuterat är informationsarkitekturens och mer specifikt 
navigationssystemets, huvuduppgift att vägleda användaren och på så sätt lägga 
grunden för positiv UX, vilket inte uppfylls av KTH:s navigation. Utöver 
etiketternas roll i navigationen spelar också innehållets struktur och 
organisering roll för UX. Att KTH:s webbplats’ navigation består av en 
multihierarkisk meny innebär att användarna behöver leta i olika nivåer och 
kategorier efter det innehåll de söker. När organiseringen och etiketteringen 
inte motsvarar deras mentala modeller påverkas UX som konsekvens. I relation 
till detta är tidsåtgången också en nämnvärd aspekt (jmf. Roy et al., 2014), 
eftersom kombinationen mellan komponenterna organisering, etikettering och 
hierarki påverkar navigerbarheten. En hög andel korrekta svar genom få klick 
under en kort tid är parametrar som representerar hög hittbarhet och således 
målen för god UX; dessa parametrar kan analyseras var och för sig eller i 
kombination med varandra. Resultaten av uppgift ett i tree testet visar att 
kraven för hittbarhet uppfylls av båda grupperna, medan resterande scenarion 
uppvisar problem med minst en parameter, vilket stödjer hypotesen. 

Sammanfattningsvis verifieras H2 “Om studentens förväntningar på 
navigationen på KTH:s webbplats inte uppfylls påverkas användarupplevelsen 
negativt”. Detta byggs på argumentet om att navigerbarheten och hittbarheten i 
den befintliga menystrukturen på KTH:s webbplats är undermålig på grund av 
etikettering och organisering som inte motsvarar studenternas mentala 
modeller, vilket därmed bidrar till negativ UX.  

6.4 Begränsningar 
Under studiens gång har ett antal begränsningar gällande rekrytering och urval 
uppenbarats och diskuteras i detta avsnitt. Kapitlet avslutas med en 
metodreflektion med avseende på validitet och reliabilitet. 

6.4.1 Rekrytering och urval 
Vid rekryteringen tillämpades först sannolikhetsurval för att generera ett 
representativt urval. Eftersom noll personer tog kontakt gjordes valet att 
använda subjektivt urval. Denscombe (2016) beskriver att forskarens 
delaktighet i valet av deltagare kan ha en negativ påverkan och ses därmed som 
en begränsning i den aktuella studien. Vidare rekryterades sex personer till card 
sortingen, vilket understiger det antal om 15 personer Nielsen (2004) 
rekommenderar. Med hänvisning till tiden hade detta inte varit genomförbart, 
dessutom påpekar både Hudson (u.å.) och Denscombe (2016) att färre 
deltagare behövs vid småskaliga kvalitativa studier likt den vi utfört.  
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Resultaten från tree testet visar även vikten av att ha lika antal deltagare i båda 
grupperna för att kunna göra en rättvis jämförelse, där resultatet i den aktuella 
studiens tree test fördelades på svar från fyra svenska respektive tjugoåtta 
internationella studenter. Detta påverkar således det Denscombe (2016) 
beskriver som snedvridenhet, där resultaten inte speglar populationen korrekt. 
Vidare resulterade jämförelsen mellan internationella och svenska studenter i 
mycket homogena svar vid analys av båda metodernas resultat. Vid en 
avgränsning till endast två distinkt olika kulturer, som exempelvis Asien 
respektive Europa, hade möjligtvis resultaten gett mer entydiga svar. I avsnitt 
2.2.1 diskuterar vi valet att inte jämföra två länder baserat på kritiken om 
generalisering som riktats mot tidigare studier (Alexander et al., 2017b; 
Baskerville, 2003; Fernandez et al., 1997; Kittler et al., 2011). Resultatet i 
föreliggande studie leder dock till en generalisering av den stora och 
heterogena gruppen internationella studenter, vilket vi i efterhand ser som en 
begränsning. 

6.4.2 Kritisk metodreflektion 
En metodkombination tillämpades i den aktuella studien för att få ett bredare 
perspektiv på problemområdet samt komplettera respektive metods brister. 
Denscombe (2016) påpekar exempelvis att kvalitativa data inte kan 
generaliseras, vilket i denna studies fall kompenseras för av tree testets data. 
Trots detta uppdagades ett antal begränsningar under arbetets gång. 

Card sortingen användes huvudsakligen för att undersöka deltagarnas mentala 
modeller av etikettering och organisering och bedöms ha en hög validitet, 
vilket kan beskrivas som den grad en metod mäter det den skall mäta 
(Denscombe, 2016; Sharp et al., 2015). Vid genomförandet av card sorting-
sessionerna upptäcktes dock problem i relation till denna aspekt. Dels borde 
deltagarna fått information om att de kunde skapa egna lappar för den 
information de ansåg skulle finnas på flera sidor eftersom detta endast 
framkom om deltagaren frågade själv; detta hade kunnat gynna bilden av 
deltagarnas mentala modell. Vidare kunde card sortingen haft ett tydligare 
fokus istället för bara deltagarnas organisering och etikettering. Wentzel, 
Müller et al. (2016) utformade exempelvis sin card sorting efter webbplatsens 
söklogg, vilket i förlängningen genererade konkreta lösningar på verkliga 
problem. Med mer tid hade en förstudie kunnat utföras för att redogöra för de 
problem målgruppen anser finns i strukturen, alternativt de mål de har vid 
informationssökningen på en webbplats som KTH. Ytterligare ett problem som 
utlästes vid card sortingen var deltagarnas svårigheter att kombinera 
organisering av både top-down och bottom-up-natur, vilket bör tas i beaktning 
vid utformning av framtida card sortings. I tree testen påverkas validiteten av 
att tidsåtgången är en betydande aspekt. Att deltagarna saknade uppmaningen i 
informationsbladet om att de helst skulle utföra testen i en sammanhängande 
session påverkade analysen eftersom det inte går att säkerställa om lång 
tidsåtgång beror på passivitet eller svårighet att utföra uppgiften.  

Att framkalla samma resultat vid flera skilda tillfällen av olika forskare kallas 
för reliabilitet eller tillförlitlighet (Denscombe, 2016; Sharp et al., 2015) och 
bedöms vara låg vid card sorting eftersom deltagarna har möjlighet att påverka 
resultatet. Denscombe (2016) förklarar att i kvalitativa metoder kan forskaren 
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integreras i undersökningen och på många sätt spela en aktiv roll genom att 
ställa frågor och interagera med testpersonerna. Detta kan förklara varför 
testpersonernas verbala engagemang under card sortingen varierade. Mer 
specifikt kan det härledas till personkemi mellan forskare och deltagare eller 
hur bekväm hen kände sig i situationen. Till skillnad från card sortingen 
betraktas tree testen ha hög reliabilitet eftersom deltagarna utförde dem i en 
strukturerad miljö i form av det webbaserade verktyget. Reliabiliteten påverkas 
dock av att scenarierna utformades efter eget tycke och analys, när det på 
samma sätt som i card sortingen skulle kunna gett trovärdigare resultat genom 
att basera dem på förstudie eller sökdata (tillgång via exempelvis ett samarbete 
med KTH).  

En annan aspekt som betraktas som en begränsning är insamlingen av 
information om deltagarnas studieinriktningar. Vid analysen visade sig denna 
information inte kunna bidra till något svar eftersom det inte går att bestämma 
personernas förkunskap utifrån denna parameter. Ett mer utförligt 
frågeformulär om deltagarnas subkulturella tillhörigheter inom området hade 
kunnat utföras inför studien för att säkerställa om eller vad de studerat tidigare, 
samt vad som ingår i deras specifika programutbud vid deras universitet. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien visar på små skillnader i mentala modeller hos de två grupperna 
internationella och svenska studenter i relation till organisering och 
etikettering. Istället visar resultaten på kontraster som avser språknivån, vilket 
bedöms påverka både hittbarhet och UX. Vi anser att det finns stor potential till 
att hitta svar om användares preferenser och förväntningar på webbdesign 
genom att istället specificera urvalet till subgruppers kulturer, såsom ålder, 
utbildningsnivå, utbildningsområde och liknande. Därigenom skulle det finnas 
möjlighet att belysa eventuella skillnader vid analys av två eller flera mer 
distinkta kulturer. 

Denna studie fokuserade endast på relationen mellan studenters mentala 
modeller för organisering, hierarki och etikettering i navigationssystemet. Det 
finns därför fortsatt utrymme att studera om typografi, färgval och andra 
grafiska element har betydelse för navigeringen på akademiska webbplatser. 
Fortsättningsvis kan åsikter om funktionalitet mellan olika typer av 
navigationssystem skilja sig åt och därför vara av intresse att studera.  

Att anpassa webbplatsen efter olika skärmformat är relevant inom området för 
webbdesign och är något denna studie var tvungen att utesluta med anledning 
av tidsaspekten. Med en mindre yta att visualisera innehåll på finns det starka 
skäl för att människor har olika åsikter om vad som bör prioriteras i termer av 
hierarki och struktur. Denna dimension kan också granskas ur ett kulturellt 
perspektiv. Vidare kan skärmstorlek även kopplas ihop till vad människor 
använder olika enheter till och hur detta i sin tur influerar deras förväntningar 
på design; kan och/eller bör innehåll anpassas efter enhet och har kultur även 
en inverkan på förväntningar här? 
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Sammanfattningsvis finns en tydlig koppling mellan navigationssystemets 
funktionalitet och UX, vilket antyder att det för framtida forskning kan vara 
intressant att studera om detta i förlängningen påverkar trovärdigheten hos 
akademiska webbplatser. 
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Bilaga A: Rekryteringsbrev card sorting 
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Bilaga B: Rekryteringsbrev tree test 
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Bilaga C: Avtal om deltagande i card sorting 
(engelska) 

The aim of our study 

The problem area of our thesis is how international and exchange students 
compared to Swedish students experience the navigational system of an 
academic website. By using the method card sorting we aim to find out if the 
structuring and labeling of information is meaningful for you as a user.  

Our underlying goal is to offer research that promotes a more including 
information environment for international students on academic websites. We 
believe that this is possible by considering cultural factors in the design 
process. Your input is very valuable for us to evaluate the usability of the web 
site navigation, and also contribute to improve navigation structures in the 
future. This includes giving categories meaningful and understandable labels 
and structuring the information in a way that is logical to you. 

Your rights as a participant of the study 

The following ethical guidelines for academic research are applied in this 
study: 

1. Your participation is voluntary and you are free to leave at any time if 
you feel the need to do so. 

2. Your participation is confidential and all collected information and data 
will be treated accordingly, ensuring that you as an individual will not 
be identified. 

3. The data collected in this study will only be used in our Bachelor 
Thesis and will be deleted off our computers when our thesis is 
completed. 

4. The data from this study will be published electronically as a part of our 
Bachelor Thesis on the database DiVa via the University of Borås. 

 
How will the study be performed? 

Part 1 

• When you arrive at the card sorting session you will be given a set of 
paper cards.  

• The cards will contain the names of categories and pages from the web 
site’s navigation. 

• The category cards will also have a short description of what pages 
should be placed in these. 

• You will then be given time to organize the page cards into categories in 
the way you prefer. 
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Part 2 

• When you have organized the page cards into categories, you will be 
given a number of empty cards to use. 

• You will be asked to write the main category names that would be found 
in the main navigation. 

• You will then place the categories from Part 1 of the test under the main 
categories in the way you prefer. 

 
Questions or thoughts after the test 

If you have any questions or thoughts after the test, please contact either of us 
at: 

Nastasja Thor: s152438@student.hb.se 
Anette Wold Ylenstrand: s151743@student.hb.se 

 
Signature 

I hereby agree that all answers and data that have been recorded in any way 
during this card sorting session will be summarized, analyzed and treated 
confidentially by Nastasja Thor and Anette Wold Ylenstrand, for the strict use 
of their Bachelor Thesis. Furthermore, I permit that the data will be used in a 
public, academic report. 

Signature, date and location 
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Bilaga D: Avtal om deltagande i card sorting 
(svenska) 

Syftet med studien 

Problemområdet för vår C-uppsats är hur internationella och utbytesstudenter 
jämfört med svenska studenter upplever navigationssystemet på en akademisk 
webbplats. Genom att använda metoden card sorting, avser vi att ta reda på om 
strukturen och namngivningen av informationen är meningsfull för dig som 
användare.  

Det underliggande målet är att erbjuda forskning som stödjer en mer 
inkluderande informationsmiljö för internationella studenter på akademiska 
webbplatser. Vi tror att detta är möjligt genom att ta hänsyn till kulturella 
faktorer i designprocessen. Din input är väldigt värdefull i vårt arbete att 
utvärdera användbarheten hos webbplatsens navigation, samtidigt som du 
bidrar till att förbättra navigationsstrukturer i framtiden. Detta inkluderar att ge 
kategorier meningsfulla och betydelsefulla etiketter (namn) och strukturera 
information på ett sätt som är logiskt för dig. 

Dina rättigheter som deltagare i studien 

De följande forskningsetiska riktlinjerna tillämpas i denna studie: 

1. Ditt deltagande är frivilligt och du får avbryta undersökningen om du 
känner att behov att göra det.  

2. Ditt deltagande är konfidentiellt och all insamlad information och data 
behandlas därefter för att säkerställa att du som individ inte identifieras.  

3. Datan som samlas in i denna studie kommer endast att användas i vår 
kandidatuppsats och kommer att raderas från våra datorer när uppsatsen 
är klar.  

4. Datan från denna studie kommer att publiceras elektroniskt som en del 
av vår kandidatuppsats på databasen DiVa via Högskolan i Borås.  

 
Hur går studien till?  

Del 1 

• När du kommer till card sorting-sessionen tilldelas du en uppsättning 
papperskort.  

• Dessa kort kommer att ha namnen på kategorierna och sidorna från 
navigationen på webbplatsen angivna.  

• Korten för kategorierna kommer också ha en kort beskrivning av vilka 
sidor som förväntas placeras i kategorin.  

• Du får sedan tid till att organisera korten med angivna sidnamn i 
kategorier på det sätt du föredrar.  
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Del 2 

• När du organiserat sidorna i kategorier tilldelas du ett antal tomma kort 
att använda.  

• Du ombeds att skriva huvudrubriker på de tomma korten som du anser 
kan hittas i huvudmenyn på webbplatsen.  

• Därefter placerar du kategorierna från Del 1 av testet i 
huvudkategorierna på det sätt du föredrar. 

 
Frågor eller tankar efter testet 

Om du har några frågor eller tankar efter testet, var god att kontakta någon av 
oss på: 

Nastasja Thor: s152438@student.hb.se 
Anette Wold Ylenstrand: s151743@student.hb.se 

 
Signatur 

Härmed godkänner jag att alla svar och data som samlats in på något sätt under 
denna card sorting-session kommer att summeras, analyseras och behandlas 
konfidentiellt av Nastasja Thor och Anette Wold Ylenstrand med strikt 
användning för deras kandidatuppsats. Vidare godkänner jag att denna data får 
användas i en offentlig, akademisk rapport. 

Signatur, datum och plats 
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Bilaga E: Avtal om deltagande i tree test 
(engelska) 

The aim of our study 

The problem area of our thesis is how international and exchange students 
experience the navigational system of an academic website. By using the 
method tree testing we aim to find out if the structuring and labeling of 
information is meaningful for you as a user. 

Our underlying goal is to offer research that promotes a more including 
information environment for international students on academic websites. We 
believe that this is possible by considering cultural factors in the design 
process. Your input is very valuable for us to evaluate the usability of the 
website navigation, and also contribute to improve navigation structures in the 
future. This includes giving categories meaningful and understandable labels 
and structuring the information in a way that is logical to you. 

Your rights as a participant of the study 

The following ethical guidelines for academic research are applied in this 
study: 

1. Your participation is voluntary and you are free to leave at any time if 
you feel the need to do so. 

2. Your participation is confidential and all collected information and data 
will be treated accordingly, ensuring that you as an individual will not 
be identified. 

3. The data collected in this study will only be used in our Bachelor 
Thesis and will be deleted off our computers when our thesis is 
completed. 

4. The data from this study will be published electronically as a part of our 
Bachelor Thesis on the database DiVa via the University of Borås. 

 
Terms and conditions 

By taking the test you agree to permitting that all answers and data that have 
been recorded in any way during the tree test will be summarized, analyzed and 
treated confidentially by Nastasja Thor and Anette Wold Ylenstrand, for the 
strict use of their Bachelor Thesis. Furthermore, you permit that the data will 
be used in a public, academic report. 

How will the study be performed?  

After agreeing to participate in the study you will receive a link to the web 
based tree test.  
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Part 1 

• You’ll be asked to answer some basic questions about your home 
country and what area of education you’re in.  

Part 2  

• You will presented with a task to find a piece of information while 
navigating a simplified version of the navigational structure 

• The tasks may look like this: “You need to contact someone at the 
student administration office. Where would you look to find this 
information?” 

• Try to locate the right category for this information by navigating the 
menus. 

• When you think you’ve found the right category, choose “I’d find it 
here” 

• There will be a total of 7-10 different tasks to perform. 
• Remember, there are no right or wrong answers! This is a test of the 

navigation structure, not of your ability to find the information. 

-  
Part 3 

• You will be asked to answer a few questions regarding your experience 
of the test.  

• This may include “Did you understand the tasks you were presented 
with? If no, which tasks did you have difficulties understanding?” 

 
Questions or thoughts after the test 

If you have any questions or thoughts after the test, please contact either of us 
at: 

Nastasja Thor: s152438@student.hb.se 
Anette Wold Ylenstrand: s151743@student.hb.se  
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Bilaga F: Kort i card sorting 
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Bilaga G: Tree test-scenarier 

1. Where would you locate information about what courses UNI offer 
exchange students? 
alt 1: Studies à Exchange studies à Courses, 
 

2. You are new at UNI and need to find a map over the campus to locate 
your classrooms or lecture halls. In which category do you think this 
information is located? 
alt 1: About KTH à Contact à Our Campuses and maps 
alt 2: Student at KTH à Maps and addresses 
 

3. International students who study a bachelor or master’s programme in 
Sweden have to pay a tuition fee. Which category do you consider 
appropriate for this information? 
KTH: Studies à Studie Options à Bachelor’s Programme 
KTH: Studies à Studie Options à Master’s Programme 
 

4. UNI offers a variety of online courses free of charge. Where would you 
find information about these courses? 
Studies à Studie Options à MOOCs  
 

5. You need to send an email to one of your teachers/lecturers, where 
would you locate their contact information? 
About KTH à Contact à Contact KTH 
 

6. Because of an unexpected event you need to take a break from your 
studies. In which category do you find information about taking a break 
from studies? 
Student at KTH  à Your studies à During a programme 
 

7. You want to find some information about what kind of insurances the 
school provides for all its students, where do you locate this 
information? 
Student at KTH à Support à Student support and student life 
 

8. You’d like to check if a book you need is available in the library. 
Where would you locate the library’s section of the website? 
Organisation à Other units à KTH Library 
 

9. You’re at the end of your master or bachelor’s programme and want 
some advice to get your career started. Where would you find 
information about career counseling? 
Student at KTH à Support à Future and career 
 

10. You need to get in contact with someone in the legal department of the 
school. Where do you locate this information? 
Alt 1: Organisation à Other Units à University Administration 
Alt 2: About KTH à Facts à KTH’s organization 


