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Abstract 
The Internet is used for many everyday activities and it has become a routine activity for 

many people. It is used for education purposes, to search for information and for 

memberships in different social networks. Internet shopping is also an ordinary activity, 

which increasingly is competing with the physical stores. The usability on websites is 

critical as the purpose is to make the websites effective and satisfying for the users.  

The user have trough their experience created a picture of a website structure and how it 

should work. When the structure doesn’t meet up with the users expectations frustration 

can arise and this occurs when the users don’t find what they are looking for. When this 

occurs there is a great risk that the user leaves and moves on to another website as the 

first website does not fulfill the user’s expectations of how an ordinary website usually 

works. The structure and the design such as layout, pictures and color of the website also 

influence the user. 

 

The purpose of this study has been to investigate how a user’s mental model affects 

usability when the navigations structure is changed. Including what happens when the 

website do not correspond with the expectations a user may have and how a website 

should function and be designed. To investigate this a theoretical framework have been 

gathered, relevant to the area of the study, together with an empirical study, which 

includes user tests and interviews. The results of the theory and the empirical findings 

have been analyzed and a conclusion have been created. 

 

Through the study we found evidence that the users mental model affects usability when 

the structure of the navigation was changed. This is due to the fact that the change does 

not comply with how the user usually would navigate through a website. The results also 

showed that the theory supports the empirical findings; however the results also showed 

that a change does not necessarily have to be negative. 
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III 

Sammanfattning 
Idag används internet till de flesta vardagsaktiviteter och har i olika grad blivit en rutin 

för många. Internetet används i utbildningssyfte, sökande efter information och sociala 

medier. Besök på internetbutiker har blivit allt vanligare och internetbutikrena 

konkurrerar numera med de fysiska butikerna. Användbarheten på webbplatser är av stor 

betydelse för att webbplatserna ska nyttjas på ett effektivt och tillfredställande vis för 

användarna. Användare har genom sina erfarenheter skapat sig en uppfattning för hur 

webbplatser bör vara uppbyggda och strukturerade. När en webbplatsstruktur är olik 

användarens förväntning kan denna struktur skapa en irritation hos användaren då denne 

riskerar att inte finna det denne söker och kan lämna webbplatsen. Det som påverkar 

användaren och dennes uppfattning på en webbplats är informationsstrukturen och den 

grafiska designen genom layout, bilder och färg. 

 

Studies syfte har varit att undersöka hur användbarheten påverkas på en e-handelssida av 

användarens mentala modell när navigationsstrukturen förändras. Detta innefattar vad 

som händer när en webbplats inte motsvarar de förväntningar som användaren har från 

sina tidigare erfarenheter. För att undersöka detta har teori samlas in som är relevant för 

området samt en empirisk undersökning där användartester och intervjuer har 

genomförts. Resultat från teorin och den empiriska undersökningen har därefter 

analyserats och en slutsats har presenterats.  

 

Genom studien har det visats att användbarheten påverkas av användarens mentala 

modell när navigationsstrukturen förändras. Detta på grund av att förändringen inte 

stämmer överens med hur en användare vanligtvis navigerar sig på webbplatsen. Det har 

visats sig att teori stödjer resultatet av den empiriska undersökningen samtidigt har 

resultat visat att en förändring inte behöver vara negativ. 
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1 Inledning 

 
Detta kapitel inleder studien med en bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion, 

därefter presenteras studiens delfrågor och övergripande forskningsfråga och syfte,  

 
 

1.1 Bakgrund 

Internet är idag en vardag för många människor där sökande efter information och sociala 

medier har blivit allt mer betydelsefullt. Genom användarens vana av att använda internet 

och webbplatser har en mental modell skapats. Detta innebär att förväntningar som är 

uppbyggda av användarens erfarenheter från tidigare besök på webbplatser påverkar 

upplevelsen av webbplatsen.  Genom att användarens erfarenheter ständigt ökar ställs det 

idag också högre krav på webbplatser och utvecklingen av dem då god användbarhet är 

viktigt för att behålla användarna.  Användbarhet är en aspekt som påverkar användarens 

intryck av en webbplats och brist på god användbarhet kan leda till att användaren inte 

förstår hur denne skall använda webbplatsen. Detta kan då motsäga den mentala 

modellen som användaren har skapat. När en webbplats är svårförståelig och 

informationen ostrukturerad bidrar detta till att användaren inte finner vad denne söker 

och risken finns att denne lämnar webbplatsen (Molich, 2000 & Nielsen, 2001).  Förutom 

att en webbplats skall motsvara användarens förväntningar bör den även vara tilltalande 

på ett estetiskt plan. Molich (2000, ss. 123-124) menar dock att det inte finns något direkt 
samband mellan tilltalande design och användbarhet, däremot främjas detta av enhetlig 

design. Användbarhet är grunden till en framgångsrik webbplats och innebär 

välstrukturerad information där webbplatsen skall vara lätthanterlig och användarens 

behov skall tillfredsställas. Då webbplatser ständigt konkurrerar med varandra bör 

vetskapen gällande god användbarhet ses som en prioritering vid utvecklingen av en 

webbplats.  

 

Användarens mentala modell utvecklas genom tidigare erfarenheter och därmed finns det 

förväntningar på hur en webbplats bör fungera och vara utformad. Inom den mentala 

modellen har olika element på webbplatsen förväntade placeringar och det är utefter den 

mentala modellen standarder är utformade (Bernad & Sheshardi, 2004). Navigationen har 

en betydande roll i sammanhanget då det är genom navigationen användaren förflyttar sig 

och söker information på webbplatsen. Därför finns det standarder och riktlinjer över 

huruvida menyer samt betydande länkar bör vara placerade. Ett exempel gällande 

menyers placering är den vänsterjusterade meny som är en återkommande placering på 

webbplatser. Denna placering av menyn har blivit en del av den standardmall som ofta 

används inom webbdesign vid utvecklingen av webbplatser. Trots att en studie av 

Kalbach och Bosenick (2003) har påvisat att det inte är någon större skillnad för 

användaren gällande höger- och vänsterjusterade meny.  

 

Nielsen (2006) beskriver i en artikel (Is Navigation Useful?) hur användare inte noterar 

navigationen när användaren kommer till en ny webbplats. Nielsen (ibid) påvisar att 

användarna i detta stadie är inriktade på att finna information som är väsentligt för denne, 
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därmed blir navigationen inte prioriterad vid ett första intryck. Enligt en studie gjord av 

Nielsen (2001, ss. 112-114) mellan 1994 och 1995 visades det att på webbplatser som är 

långa valde användarna generellt att använda de navigeringsval som var synliga från den 

position de befann sig på. Nielsen (ibid) menar på att användare undviker att scrolla på 

långa webbplatser även om det nu har blivit vanligare under senare år och blivit mer 

accepterat hos användarna. Med dessa två teorier som grund kan man finna att 

huvudmenys vanligaste placering i sidhuvudet inte behöver vara optimal i alla lägen. Vid 

längre webbplatser där användaren kan tänkas behöva komma åt menyn utan att lämna 

sin position kan menyns placering i sidhuvudet utgöra problem. Användaren behöver i 

dessa lägen hålla mer information i minnet och arbetsprocessen kan bli fördröjd eller 

bruten (Cooper, Reimann & Cronin 2007, s. 151). 

 

1.2 Problemdiskussion  

När det kommer till navigation menar Cooper, Reimann & Cronin (2007 s. 245) att 

webbutvecklaren ska modellera och utveckla webbplatsens struktur och design utefter 

användarnas behov och mål. I praktiken innebär det, menar Cooper, Reimann & Cronin 

(ibid), att webbutvecklaren skall placera de mest åtråvärda funktionerna  så dessa är 

lättåtkomliga för användarna. De mindre åtråvärda funktionerna skall placeras djupare 

ner i informationsarkitekturen så att användarna inte kommer i kontakt med dem såvida 

detta inte innefattar användarens mål. 

 

Enligt Horton och Lynch (2008) bör standarder gällande utformning och struktur inte 

brytas då det kan skapa förvirring hos användaren då deras mentala modell inte motsvarar 

det som visas. Detta i sin tur kan leda till att användaren inte förstår hur webbplatsen är 

tänkt att användas (Molich 2000, s. 66). Därmed skall användarens förväntningar 

övervägas vid utvecklingen av webbplatser (Horton & Lynch 2008, s. 93). Däremot 

uppmärksammar Cooper, Reimann & Cronin (2007 s. 319) att en webbutvecklare ska 

laborera med de standarder som finns berörande webbdesign. De menar på att när 

designprinciper och standarder kommer i vägen för utvecklarens produktion så 

uppmuntrar dem att dessa ska brytas. Anledningen till att de kan brytas är för att 

resultatet av produktionen kan leda till det bättre detta berörande användbarhet än om 

webbutvecklarna bortser från en bra lösning av anledningen för standarder. 

 

Under senaste året har en ändring av navigationsstruktur iakttagits på ett flertal 

webbplatser. Denna ändring går att se på Matklubben
1
 (2012), där navigationen 

berörande användarens profil har förflyttats från webbplatsens huvudmeny i sidhuvudet 

till en fixerad huvudmeny i nederkant av webbplatsens fönster. Liknande förändring har 

genomförts på Metrolyrics
2
 (2012) där menyn i nederkanten berör användaren och länkar 

till kända sociala medier så som Facebook
3
 (2012), Twitter

4
 (2012) har placerats. 

 

                                                 
1
   http://www.matklubben.se/

1
 

2
  http://www.metrolyrics.com/ 

3
  http://www.facebook.com/ 

4
  http://twitter.com/ 

http://www.matklubben.se/
http://www.metrolyrics.com/
http://www.metrolyrics.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
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Genom den mentala modellen och de standarder som tagits fram inom webbdesign finns 

element som har en betydande roll speciellt gällande på en e-handelssida, detta gäller 

bland annat varukorgen och menyers placering. Då en förändring i navigationsstrukturen 

har uppmärksammats på webbplatser har detta skapat ett intresse och nyfikenhet för hur 

användaren påverkas när webbplatsens struktur inte motsvarar dennes mentala modell. 

En omplacering av huvudmenyn har valts att utföras på en e-handelssida då denna 

innehåller relevanta länkar som har betydelse i användarens navigering. Detta grundas på 

användarens mentala modell och dennes förväntningar för hur element bör vara 

placerade.  

 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Här nedan presenteras studiens forskningsfrågor med tre stycken delfrågor och en 

övergripande forskningsfråga. Genom ett besvarande av de tre delfrågorna skall ett 

besvarande av den övergripande forskningsfrågan möjliggöras. Den första delfrågan har 

till syfte att skapa en generell förståelse för vad som påverkar en användare på en 

webbplats. Detta är relevant för att få ett helhetsuppfattning för vad och hur olika element 

på en webbplats  påverkar en användare. Den andra delfrågan har till syfte att mer 

specifikt undersöka hur en omplacering av huvudmenyn påverkar användarens 

uppfattning av navigationen. Genom denna fråga kan en förståelse skapas för hur en 

användare uppfattar och upplever en förändring av en omplacering av huvudmenyn. 

Slutligen, den tredje delfrågan har till syfte att utmärka fördelar och nackdelar gällande 

användbarheten vid en omplacering av huvudmenyn. Genom ett besvarande på denna 

delfråga kan en fördjupad förståelse uppnås för vad som kan anses negativt respektive 

positivt för användbarheten på en webbplats. De tre delfrågorna är relaterade till varandra 

genom att förståelsen går från ett bredare till ett allt mer fokuserat och preciserat 

perspektiv. Ett besvarande av dessa tre delfrågor är nödvändigt för att kunna möjliggöra 

ett besvarande av den övergripande forskningsfrågan. 

 

Övergripande: 

1. Hur påverkas användbarheten på e-handelssidor av användarens mentala modell 

när navigationsstrukturen förändras? 

Delfrågor: 

1. Vad påverkar en användare på en webbplats? 

2. Hur påverkar en omplacering av huvudmenyn, till en fixerad placering i nederkant 

av webbplatsens fönster, användarens uppfattning av navigationen på en 

webbplats?  

3. Vilka fördelar eller nackdelar gällande användbarhet finns det vid en omplacering 

av huvudmenyn? 
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1.4 Syfte 

Övergripande: 

Med grund från bakgrund och problemdiskussion i kapitel 1.1 och 1.2 menar forskare att 

det finns webbplatser som idag har en bristfällig användbarhet på grund av att 

webbutvecklare inte tar hänsyn till användarnas mentala modell. Syftet med denna studie 

är därför att skapa en förståelse för hur användbarheten påverkas på en e-handelssida av 

användarens mentala modell när navigationsstrukturen förändras. 

 

Delsyfte: 

 

1. Undersöka vad som påverkar en användare på en webbplats. 

2. Undersöka hur en omplacering av huvudmenyn, till en fixerad placering i 

nederkant av webbplatsens fönster, påverkar användarens uppfattning av 

navigationen på en webbplats. 

3. Undersöka vilka fördelar och nackdelar gällande användbarhet denna omplacering 

av huvudmeny kan bidra med. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie fokusera på hur användbarheten påverkas på en e-handelssida av 

användarens mentala modell när navigationsstrukturen förändras. Användartester och 

intervjuer är avgränsade och utformade utifrån en specifikt vald e-handelssida och en 

målgrupp av respondenter. I denna studie har alla användartester innefattat en 

omplacering av huvudmenyn till en fixerad position i nederkant av webbplatsens fönster 

och inte övriga menyer eller länkar som funnits på webbplatsen. 

 

1.6 Målgrupp 

Studien riktar sig till webbyråer och webbutvecklare som är intresserade av ämnet och 

arbetar med projekt berörande e-handelssidor och även till företag som driver e-

handelssidor. Ytterligare en målgrupp som studien riktar sig mot är den akademiska 

målgruppen innefattande det informatikområde som berör exempelvis kurser inom 

informationsdesign, interaktionsdesign, webbdesign och grafisk design. Denna studie 

riktar sig till denna akademiska målgrupp då studiens ämnesområde berör betydande 

aspekter i dessa kurser. Genom kunskap för hur användarens mentala modell fungerar 

och hur webbplatser bör vara utformade kan denna studie öka förståelsen för hur 

användbarheten kan påverkas vid förändringar på en webbplats. 

 

1.7 Författarna bakgrund 

Vi som författat denna studie studerar programmet Interaktion och 

Kommunikationsdesign vid Högskolan i Borås. Under utbildningen har ett intresse för 

webbdesign, interaktionsdesign och användbarhet vuxit fram hos oss båda vilket har 

bidragit till studiens karaktär. 
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2 Metod 

 
Metodkapitlet berör studiens vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats, 

datainsamling, analysmetod, utvärderingsmetod samt den presentationsmetod som 

studien kommer presenteras utifrån. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Karaktäriserande kunskap 

Enligt Goldkuhl (2011, s. 13) fokuserar karaktäriserande kunskap på att beskriva 

egenskaper hos en stundande företeelse. Genom att klargöra denna specifika egenskap 

ökar förståelsen av vad denna företeelse innebär. Syftet i denna studie är att öka 

förståelsen kring navigationsstrukturen och huruvida en omplacering av huvudmenyn kan 

på en e-handelssida påverka användbarheten. För att nå detta bör en ökning av förståelse 

möjliggöras för en användares mentala modell och hur de uppfattar och påverkas av 

företeelsen kring huvudmenyn omplacering. 

 

2.1.2 Hermeneutik 

Patel och Davidson (2003, ss. 28-30) beskriver hermeneutiken som en tolkningslära som 

används inom vetenskap i syftet att forskaren inriktar sig på att förstå studeringssubjektet 

på en djupare nivå. De beskriver att hermeneutikerna vill uppnå en förståelse för andra 

människors intentioner, avsikter och innebörden av detta genom att analysera tal, språk 

och handlingar från studeringssubjektet. Inom hermeneutiken ses det som en fördel att 

forskaren visar empati för studeringssubjektet då det underlättar för forskaren att förstå 

subjektet. Det är även vanligt att subjektet och forskaren hamnar på en mer jämbördig 

nivå,  detta för att försöka nå en gemensam förståelse. Detta synsätt passar sig därmed för 

forskning inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. 

 

I denna studie är ett hermenuetistiskt perspektiv passande då det är utifrån studiens syfte 

att skapa en ökad förståelse för hur en användare påverkas av en förändring på en 

webbplats. Denna förståelse möjliggör ett besvarande av studiens forskningsfråga för hur 

denna påverkan och förändring utifrån användarens mentala modell kan påverka 

användbarheten på en webbplats. I empirin ska användartester och intervjuer genomföras 

där ett antal respondenter kommer att genomföra givna uppgifter relaterade till en vald e-

handelssida. Därefter genomförs intervjuer för att få en djupare inblick i respondenternas  

upplevelse och handlingar genom användartesterna.  
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2.1.3 Kvalitativ metod 

Genom det hermeneutiska perspektivet med strävan för förståelse gentemot 

studeringssubjektet lämpar sig en kvalitativ metod som innebär att genom undersökningar 

skapa en djupare kunskap inom området (Patel & Davidson 2003, s. 118) Den kvalitativa 

metoden inkluderar den data som inte innehåller siffror, den innefattar sålunda ljud, text 

och bilder (Oates 2010, s. 266). Med en kvalitativ inriktning menar Patel och Davidson 

(2003, s. 14) att fokusering läggs på data av mjuk karaktär vilket bland annat innebär 

intervjuer och video. Slutprodukten i en kvalitativ studie brukar innehålla en text där citat 

från bearbetade intervjuer sammanställs med forskarens egna tolkningar av texten (Patel 

& Davidson 2003, s. 120).   

 

Patel & Davidson (2003) menar att ifall studiens problemområde har till syfte att tolka 

och skapa en ökad förståelse för individers handlingar och upplevelser lämpar sig en 

kvalitativ metod. Valet av att nyttja den kvalitativa metoden i denna studie har sin grund i 

att tolka och öka förståelsen för en användares handlingar och agerande vid en förändring 

i navigationsstrukturen. I studien har användartester och intervjuer genomförts utefter den 

kvalitativa metoden där den empiriska undersökningen har genererats i text- och 

videomaterial som har bearbetats och sammanställts. I sammanställningarna av 

användartester och intervjuer samt i analysen har beskrivningar dokumenterats utefter 

respondenternas känslor och upplevelser. Hänvisningar till intervjufrågor och uppgifter 

har beskrivits. Utefter den insamlade datan har respondenternas svar och handlingar 

analyserats och jämförts med den redan befintliga teorin. Genom grund i teori och en 

ökad förståelse för de empiriska resultaten har ett besvarande av forskningsfrågan 

möjliggjorts. 

 

2.2 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2003) menar att när forskare skapar teorier ska dessa baseras på 

kunskap som är så nära verkligheten som möjligt. Data och information av verkligheten 

samlas in och detta kallas empiri. En forskares uppgift är att relatera teori med empiri och 

det finns tre olika sätt att genomföra detta (Patel och Davidson 2003):  

 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utgår från redan befintliga teorier och 

principer. Utifrån den befintliga teorin dras slutsatser för enskilda företeelser och därefter 

fastställs hypoteser som sedan prövas i verkligheten (ibid). 

 

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren först studerar forskningsobjektet i 

verkligheten utan att undersökningen utgår ifrån befintlig teori. Genom den insamlade 

informationen formuleras sedan en teori (ibid). 

 

Ett abduktivt arbetssätt är en kombination av deduktion och induktion. Detta innebär att 

utifrån ett specifikt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. 

Forskaren startar arbetssättet genom induktion och sedan prövas hypotesen eller teorin i 

nya fall och här fortsätter arbetssättet deduktivt (ibid). 
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Denna studie präglas av både deduktion och induktion eftersom arbetssättet inte är rent 

deduktivt eller induktivt. Studien genomförs inte heller utifrån ett abduktivt arbetssätt 

även om en kombination mellan deduktivt och induktivt tillämpats. Detta för att inga nya 

hypoteser har prövas om på nytt eller generera en teori. Denna studie började med ett 

deduktiv arbetssätt där redan befintlig teori har samlas in och bearbetas. Den insamlade 

data ligger till grund för formulering av forskningsfrågor och skapa även den teoretiska 

referensramen. Därefter används det induktiva arbetssättet där användartester och 

intervjufrågor har formuleras och utformas för att sedan prövas i den empiriska 

undersökningen. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur användbarheten påverkas av 

användarens mentala modell. En jämförelse mellan teori och empiri har genomföras för 

att undersöka hur teorin stödjer empirin men också vad som skiljer dem åt. Genom denna 

jämförelse har en ökad förståelse skapas för att besvara studiens forskningsfråga. 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Vald insamlingsmetod 

En insamling av teoretisk data har genomförts med hjälp av böcker, tidigare studier samt 

artiklar detta för att få ökad insikt och en grund till studiens forskningsområde. Vid 

insamlingen av den teoretiska datan har en sökning av relevanta nyckelord såsom mental 

modell, navigation och användbarhet gjorts vilket ligger till grund för studiens syfte och 

forskningsfråga. I litteratursökningen av böcker har Högskolan i Borås bibliotek använts 

samt tillgängliga databaser och här användes de nämnda nyckelorden för att specificera 

sökningen. Både tryckta och elektroniska källor har använts där en genomsökning av 

källförteckningen har gett inspiration till vidare sökning. Det underlag som har samlats in 

skapade den teoretiska referensram som har legat till grund för de användartester som har 

genomföras.  

 

I en kvalitativ studie kan en metod kallad trianguleringsmetoden användas, denna innebär 

att olika metoder för insamling av data kan tillämpas såsom observationer, intervjuer, 

dagböcker och dokument (Patel & Davidson, 2003). Den insamlade data sammanställs 

sedan i en analys för att få en klar bild över resultaten. Enligt Oates (2006, s. 212) 

genomförs trianguleringsmetoden genom att flera respondenter observeras då de utför en 

och samma aktivitet. Detta för att sedan kunna bedöma ifall dessa respondenter utför 

aktiviteten på liknande manér. Patel och Davidson (2003) menar att en respondent kan 

uttala sig för en företeelse men att observationen kan visa en annan handling eller 

motsägning, genom detta har ett bättre underlag för tolkningar i studien gjorts. Denna 

metod har användas i studien där användartester har genomföras och under dessa har 

respondenter även observeras. Därefter har intervjuer genomföras för att kunna urskilja 

skillnader mellan respondenternas uttalanden och handlingar. 

 

Den valda metoden för användartester är tänka-högt-tester, detta val gjordes då en 

dokumentation har kunnats genomföras för hur respondenten tänker och känner genom 

användartestet. Denna metod lämpar sig bra för den insamling av information som krävs 

för att besvara studies forskningsfråga och syfte. Genom denna metod har en bättre 

helhetsbild av respondentens upplevelse dokumenteras. Ett tänka-högt-test innebär att 6-
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20 realistiska uppgifter utformas relaterat till den webbplats som skall användas (Molich 

2000, s. 149). Uppgifterna har utformats i scenarion för att uppnå en realistisk känsla hos 

respondenten. Under tiden uppgifterna utfördes utav respondenten har denne tala högt 

och beskriva vad denne tänker, hur denne uppfattar webbplatsen och om det har uppstått 

problem. Under användartestet har respondentens uttalanden dokumenteras via 

bandupptagning, detta för att inte betydelsefulla uttalanden skall förbises. 

 

Under användartesterna har observationer genomförts detta för att fånga respondenternas 

agerande. En videoupptagning har också skett under användartesterna detta genom ett 

program; Cam Studio. Genom programmet har det dokumenterats hur respondenterna för 

muspekaren över datorskärmen. Med hjälp av denna videoupptagning har handlingar och 

agerande enklare uppmärksammats efter användartestets slut. 

 

Efter användartestet har en intervju genomföras och denna har dokumenterats via 

bandupptagning. Insamlad data från användartester, band- och videoupptagningar samt 

resultat från intervju har analyserats och jämföras med den teoretiska referensramen. 

Utifrån detta har forskningsfrågor och delfrågor besvaras.  

 

2.3.2 Källkritik 

För att kunna bedöma huruvida fakta eller upplevelser är sanningsenliga skall källan 

granskas; detta för att bekräfta och fastställa att informationen är äkta (Patel & Davidson 

2003, ss. 64-65). I studien har ett flertal elektroniska källor använts samt litteratur i tryckt 

form. De elektroniska källorna har granskats och ett urval gjordes utefter tillförlitlighet 

genom att osäkra källor valdes bort. Bedömningen gjordes genom att granska den 

elektroniska källans tillförlitlighet genom konsultering hos yrkesman samt övervägande 

genom granskning av stickprov på den övriga informationen hos källan. Bakgrunden hos 

de tryckta källornas författare har även dessa bedömts. Detta för att säkerställa kvalitén 

gällande den data som ligger till grund för studien.   

 

2.3.3 Validitet och reliabilitet 

Med den kvalitativa metoden som denna studie bygger på har validiteten en betydande 

roll genom hela forskningsprocessen (Patel och Davidson 2003, s. 103). Gällande 

validitet av datainsamlingen berörs forskaren specifikt hur denne hanterar underlaget så 

att detta kan ses som trovärdig data. Vidare berörs validiteten av huruvida forskaren 

tolkar det mångsidiga i situationen samt det motsägelsefulla (ibid). En god validitet ska 

beröra samtliga delar i studien där forskaren använder sin förståelse genom 

forskningsprocessen. Tolkningar har en betydande roll för validiteten där exempelvis 

forskaren utvärderar ifall tolkningarna är relevanta för situationen. Patel och Davidson 

(2003) menar att genom att formulera olika tolkningar av samma företeelse kan 

validiteten kopplas till argumentationen för tolkningen. 

 

Begreppet reliabilitet inom den kvalitativa metoden beskrivs som starkt sammankopplad 

med validiteten (Patel och Davidson 2003, s. 103). För att se huruvida studien har hög 

reliabilitet tittar man på hur bakgrunden förhåller sig i relation till undersökningstillfället. 
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Med detta menas att forskningsfrågan är kopplad till den unika situationen och att detta 

går att urskilja i rapportens resultat.  

 

2.4 Urvalsmetod 

I studien har en kombination av självvalt urval och bekvämlighetsurval användas vid val 

av medverkade respondenter. Självvalt urval innebär att forskaren efterfrågar 

medverkande till en studie som behandlar ett visst ämne och att de svarande får möjlighet 

att medverka (Oates 2006, s. 98).  

 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut de medverkande som skall delta i 

studien. De medverkande i studien bör inte ha en relation till det vetenskapliga området 

som utforskas då det redan kan finnas förväntningar som i sin tur kan ge ett missvisande 

resultat (Oates 2009, s. 98). I denna studie har medverkande valts ut som inte har 

erfarenhet gällande webbdesign ur ett akademiskt perspektiv. Däremot finns en vana hos 

respondenterna gällande e-handelssidor. 

 

Antalet respondenter i ett användartest varierar beroende på resurser och studie. Enligt 

Molich (2002, s. 156) är det optimala antalet studiedeltagare sex per målgrupp och att tre 

respondenter är ett minimum. Molich (2002, s. 155) och Nielsen (se Apai, 2010) menar 

att vid begränsade resurser bör den primära målgruppen testas och övriga målgrupper 

uteslutas. I studien har nio respondenter ingått i den empiriska undersökningen med tre 

respondenter i varje användartest och denna fördelning är gjord på grund av den tidsram 

studien utfördes inom men även för att bearbeta resultaten mellan användartesterna mer 

utförligt. Målgruppen av respondenter är datorvana och har tidigare erfarenhet utav e-

handelssidor och denna målgrupp är densamma genom de tre användartesterna.  

 

2.5 Analysmetod 

Studien har utgått ifrån ett kvalitativt synsätt vilket innebär att textmaterialet bearbetas 

som tagits fram genom böcker, artiklar, observationer samt från intervjuer (Patel & 

Davidson 2003, s. 119).  Den teoretiska referensramen ligger till grund för de 

användartester och intervjuer som har genomförts i den empiriska undersökningen. 

Utifrån de användartester och intervjuer har data samlas in och bearbetats. Den metod 

som har tillämpats är komparativ analys (Nationalencyklopedin, 2011) som innebär en 

jämförelse mellan resultat från den empiriska undersökning och den teoretiska 

referensramen. 
 

Insamlad data från användartester och intervjuer har sammanställts och bearbetats. De 

enskilda användartesterna med tillhörande intervju har jämförts för att finna likheter och 

skillnader mellan respondenternas tillvägagångssätt.  Genom den kvalitativa 

bearbetningen har en ökad förståelse för ämnesområdet uppnåtts (Patel & Davidson 2003, 

s. 118).  

 

Den teoretiska referensramen har utgått från studiens forskningsfrågor och efter att en 

sammanställning genomförts av relevant teori har en sammanfattning genomförts. Denna 
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sammanfattning relateras utefter forskningsfrågans delfrågor detta för att klargöra hur 

teori kan vara till hjälp vid besvarandet av delfrågorna. Data från användartester och 

intervjuer har transkriberats i textform för att bearbeta den insamlade datan mer noggrant. 

Resultat av användartester och intervjuer har sedan sammanställts och 

sammanställningen ligger till grund för analysen. Den teoretiska referensramen har i 

analysen jämförts med resultat från den empiriska undersökningen. Här jämförs resultatet 

från användartester och intervjuer med studiens teoretiska referensram detta för att 

undersöka hur teori samspelar med empiri. I analysen har studiens delfrågor besvarats 

genom både teori och den insamlad datan från sammanställningarna från användartester 

och intervjuer. 

 

 
Figur 1: Illustration över analysprocessen  (Egenritad figur). 
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2.6 Utvärderingsmetod 

Vid genomförande av ett vetenskapligt arbete menar Goldkuhl (2011)  att det finns olika 

kriterier för att uppnå hög kvalitet. Med detta menas även att förhållningssättet till 

kunskapandet bör styra de handlingar som genomförs oavsett vilka metoder eller 

tillvägagångssätt som används (ibid). De kriterier som valts ut till denna studie är 

relevans, reflektion och tydlighet då dessa är relevanta för studien. 

 

Relevans  –   Innebär att den kunskap som utvecklas skall vara relevant utefter de mål och 

syften som eftersträvas och utvecklingen av kunskap styrs därmed av 

bestämda mål (ibid). 

 

Reflektion –  Innebär strävan efter kunskap med hög kvalitet, vilket också innebär att vara 

kritisk. Resultat tas inte för givet utan blir noggrant granskat och 

verkligheten reflekteras utefter ens egna och andras kunskap (ibid). 

 

Tydlighet – Innebär att beslut, tolkningar och resultat skall vara tydliga då det 

vetenskapliga arbetet har möjlighet att bli granskningsbart. Genom att låta 

det vetenskapliga arbetet kritiseras kan kvalitet nås. Att använda sig av 

tydlighet leder även till möjliga alternativa synsätt (ibid). 

 

 

2.7 Presentationsmetod 

Denna studie presenteras i form av text. Inledningen hjälper läsaren att skapa sig en 

förståelse för studien för att sedan följer en teoretisk del efterföljt av den empiriska 

undersökningen. Resultat från teorin är sammanfattad i korthet i slutet av den teoretiska 

delen och detta är även gjord efter de sammanställningar som skapats utefter 

användartester och intervjuer som genomförts. Därefter presenteras det analyserade 

resultatet i en analys med utgångspunkt från studiens delfrågor. Slutligen ger resultatet 

från analysen och delfrågorna ett möjliggörande att besvara studiens övergripande 

forskningsfråga. Detta presenteras sedan i slutsatsen.  
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3 Teoretisk referensram 

 
I den teoretiska referensramen har relevant teori sammanställts till grund för den 

empiriska studien. I sammanfattningen presenteras en kort beskrivning av kapitlet, följt 

av presentation av den teorin som studien grundas på. 

 

3.1 Nyckelbegrepp 

I detta stycke beskrivs och förklaras begrepp som anses vara av vikt i studien och de är 

formulerade utifrån studiens inriktining. Nedan finns förklarat vad nyckelbegreppen har 

för innebörd i studien samt begreppets mening i relation till studien.  

 

 

Användare 
Detta är den individ som använder sig av webbplatsen eller systemet för att uppnå sitt 

personliga syfte genom användandet av den specifika plattformen.  

 

Användbarhet 
Detta är ett samlingsbegrepp för huruvida användare upplever och känner för en 

webbplats samt dennes tillfredställelse. Genom mätbara hörnpelare går det att uppnå en 

förståelse för användarens allmänna uppfattning av ett system eller en webbplats.  

 

Element 
Detta begrepp är kopplat till elementen som finns på webbplatser. Ett element är en del 

av strukturen på webbplatsen som är kopplat till ett visst syfte eller funktion. 

 

Erfarenheter 

Detta begrepp innebär de erfarenheter en användare har skapat genom användandet av 

webbplatser. Erfarenheten innefattar hur användaren är van vid att nyttja funktioner och 

hur webbplatser ser ut och fungerar. 

 

Förväntningar 

Detta begrepp innebär de förväntningar användaren har när denne besöker en webbplats 

och dessa förväntningar är skapade av användarens tidigare erfarenheter. 

 

Huvudmeny 
Begreppet berör den menyn som i huvudsak skall bidra till användarens navigation på 

webbplatsen genom relevanta länkar. Huvudmenyn är ursprungligen placerad i 

sidhuvudet och har till uppgift att hjälpa användaren att uppnå sitt syfte på webbplatsen. 

 

Mental bild 
Detta begrepp syftar till den mentala bilden som innebär de tolkningar som användaren 

gör av det denne upplever på webbplatsen. 

 

 

 



 

- 16 - 

Mental process 

Detta begrepp berör hjärnans bearbetning av intryck och information. Känslor påverkar 

människans beslutstagande och genomförande av aktiviteter, detta till större del 

omedvetet. 

 

Meny 
Detta begrepp är det element som innehåller relevanta länkar för webbplatsen. 

Användaren nyttjar menyn i sitt målsökande och i sin navigering på en webbplats för att 

finna information. En meny kan ha sin placering till vänster eller höger, i sidhuvudet eller 

vid sidfoten.  

 

Målgrupp 

Begreppet målgrupp är en samlingsterm för den användargrupp som en webbplats är 

riktad till. Detta kan riktas till användare med liknande intressen, sökande av en viss 

information eller syfte med besök på en webbplats.  

 

Navigationsstruktur 
Detta begrepp berör hur navigationen på en webbplats är uppbyggt och placerat 

designmässigt i layouten på webbplatsen. Navigationsstrukturen innefattar därmed alla 

menyerna som finns på en webbplats och deras relationer. 

 

Webbplats 
Detta begrepp innefattar sammankopplade dokument som med varandra skapar en 

enhetlig informationskanal på Internet. En webbplats har en startsida innehållande länkar 

till underliggande dokument via navigationsstrukturen.  

  

 

 

3.2 Ämnesområde 

För att besvara studiens forskningsfrågor har sex ämnesområden identifierats detta för att 

enklare kunna förstå samt relatera ämnesområdenas relation mellan varandra. Relevanta 

ämnesområden för denna studie är:  

 
Användbarhet  
Användare är målsökande och därmed bör en webbplats vara lättförståelig och hanterbar 

utefter användarens mål. Användbarhetsområdet beskriver mätbara kriterier som kan 

nyttjas för att skapa god design och användbarhet. Detta ämnesområde berör huruvida 

användarna upplever webbplatsen och kan stödja deras syfte på webbplatsen.  

 

Mentala modeller 
Detta ämnesområde beskriver vad tidigare forskning fått fram genom studier gällande 

användarens förväntningar för hur olika elementen förväntas vara placerade på en 

webbplats. I detta avsnitt beskrivs det hur bildspråk, kognitiva kartor och semantiska 

nätverk nyttjas av användaren i dennes tolkning av en webbplats. Detta innebär hur 

användaren tolkar information och hur denne agerar utifrån tidigare erfarenheter vilket 
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även leder till förväntningar. I studien har detta ämnesområde en central roll då det är av 

betydelse att skapa en ökad förståelse för hur användarens mentala modell gällande en 

webbplats uppbyggnad förväntas se ut. Detta innebär framförallt hur de olika elementen 

förväntas vara placerade på en webbplats. Med denna kunskap kan en ökad förståelse 

skapas vilket gör det möjligt att undersöka hur användaren uppfattar en omplacering av 

huvudmenyn.  

 

 

Webbdesign  

Detta ämnesområde beskriver en webbplats uppbyggnad gällande navigationsstruktur 

vilket innebär hur webbplatsens navigation nyttjas. Även menyers placering och andra 

element beskrivs, vilket även kan kopplas till användarens mentala modell. Denna 

kunskap är relevant för denna studie då det är av betydelse att få ökad förståelse för hur 

en användare kan nyttja en navigationsstruktur på en webbplats. Detta innebär att en 

webbplats med god struktur och en hanterbar navigation kan påverka användaren positivt 

vilket leder till god användbarhet. En webbplats som däremot har en ostrukturerad och 

missledande navigationsstruktur kan påverka användaren negativt vilket i sin tur leder till 

bristande användbarhet.  

 

Interaktionsdesign  
Detta ämnesområde beskriver de kriterier som bör uppnås för att uppnå god interaktion 

mellan användare och webbplats. I denna studie är detta ämnesområde relevant då 

användarens mentala modell påverkar hur användaren interagerar med webbplatsen och 

därmed påverkas även användbarheten. Det är av betydelse att skapa ökad förståelse för 

hur god interaktion skapas och vilka brukskvaliteter som bör eftersträvas.  

 

Grafisk design 
Detta ämnesområde beskriver hur ett budskap kan lyftas fram genom grafisk design 

vilket innebär användning av gestaltlagarna, betydelsen av färger och layout. I denna 

studie är det av betydelse att skapa en förståelse för layout, hur psykologiska aspekter 

som gestaltlagar och färger kan påverka användarens uppfattning av webbplatsen.  En 

layout bör anpassas utefter användarens syfte med webbplatsen detta kan göras med hjälp 

av en symmetrisk eller asymmetrisk struktur. Med dessa två strukturer kan det grafiska 

innehållet skapa ett intryck hos användaren som i sin tur kan skapa en ökad förståelse och 

uppfattning för webbplatsens syfte. Ämnesområdet kan kopplas till användbarhet då den 

grafiska designen är avgörande utefter användarens intryck av webbplatsen. 

 

Informationsdesign 
Detta ämnesområde beskriver hur de grafiska elementen kan struktureras utefter det 

budskap som skall förmedlas. I detta ämnesområde beskrivs  informationsbilders 

påverkan där valet av bilder kan vara avgörande för hur användaren uppfattar 

informationen. I denna studie är det av betydelse att skapa en ökad förståelse för hur 

bilder och text kan påverka användaren. Genom att anpassa typsnittet efter syfte kan 

användaren skapa sig en förståelse för det budskap informationsmängden innefattar. 

Ämnesområdet kan kopplas till användbarhet då informationsbilder och text är betydande 

för användarens förståelse för webbplatsen. 
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Figur 2: Relationerna mellan ämnesområde och forskningsfrågor (Egenritad modell). 
 

 
 

 
 
 

3.3 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring webbdesign och användbarhet samt hur psykologiska 

aspekter påverkar utformningen av en webbplats. Författare som Nielsen (2001), Horton 

och Lynch (2008), Petterson (2004) och Bergström (2003) beskriver alla hur utformning 

av en webbplats bör vara strukturerad. Dessutom att regler och riktlinjer bör följas då 

detta bidrar till god användbarhet.  

 

I en studie gjord av Bernard och Sheshadri (2004) undersöktes det hur olika element på 

en webbplats förväntades vara placerade utifrån användarens perspektiv. Under studien 

fick respondenterna placera ut de olika elementen på ett tomt pappersark för hur dessa var 

vana vid att elementen vara placerade på en webbplats. Elementen var exempelvis, 

varukorgen, reklamannonser och interna- samt externa länkar. I denna studie ingick ett 

internationellt perspektiv med respondenter från bland annat Europa, Indien och Nord 

Amerika. Det visade sig att flertalet av de respondenter som deltog i studien hade snarlika 

förväntningar för var de olika elementen förväntades vara placerade trots geografiska 

skillnader. 

 

I en studie av Kalbach och Bosenick (2003) genomfördes en jämförelse mellan en 

vänsterjusterad meny mot en högerjusterad meny, där också huvudmenyn ingick. 
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Hypotesen var att den vänsterjusterade menyn skulle anses mer användbar då det skulle 

vara effektivare att nyttja denna, än den högerjusterade men resultat visade att det inte var 

någon större skillnad i tid. Detta trots att teorier förespråkar den vänsterjusterade och är 

den mest återkommande på webbplatser. 

 

3.4 Relevanta litteraturkällor  

I denna studie har litteratur samlats in och bearbetats för att ge en ökad förståelse inom 

problemområdet samt ge tyngd bakom studien. Följande litteratur har varit av betydelse 

för studiens genomförande. 

 

Jakob Nielsen (1993, 2001, 2006, 2009) har bedrivit forskning sedan 1983 och är en av 

de betydande forskarna inom användbarhet och bedriver studier lödande inom området. I 

studien har många av Nielsen verk och studier spelat en betydande roll, det vill säga att 

inte något specifikt verk har haft större relevans för studien.  

 

Rolf Molich (2002) är mjukvaruutvecklare och har i sin bok Webbdesign - med fokus på 

användbarhet beskrivit riktlinjer och råd för huruvida en webbplats kan designas för 

säkring av användbarhet. Molich verk har gynnat studien genom värdefulla råd gällande 

användbarhet, användartester och design för webbplatser.  

 

Författarna Alan Cooper, Robert Reimann och David Cronin har i sitt verk About Face - 

The Essentials of Interaction Design (2007) gett studien sitt fokus gällande 

målfokuserade användare. Genom deras råd och presentation av designprinciper har detta 

haft betydelse för studien för att genom teorierna av interaktionsdesign har gett ökad 

förståelsen.  

 

Författarna Sarah Horton och Patrick J. Lynch har i sin bok Web Style Guide - Basic 

Design Principles for Creating Web Sites (2008) skapat en större förståelse för hur 

användares mentala modell är uppbyggd. De beskriver även var de högst etablerade 

elementen på en webbplats bör vara placerade utifrån användarens förväntningar. Detta är 

ett relevant område för utformningen av studien samt för ökad förståelse kring 

användarna och deras förväntningar på en webbplats.  

 

Författarna Bo Bergström, Tommie Karlsson och Daniel Parmenvik har i sin bok 

Webbdesign, Budskap, Form och Teknik beskrivit hur en webbplats kan struktureras för 

att uppnå en tilltalande design för användarna av en webbplats. De påvisar hur samspelet 

mellan olika element har en betydelse för hur en användare påverkas av det denne 

upplever. Detta har givit studien en insikt för betydelsen av struktur och balans mellan 

olika element på en webbplats.  
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3.5 Användbarhet 

Den utformade definitionen av användbarhet skrivet av organisationen International 

Organization for Standarddization:  

 

”Usability: Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” 

(ISO 9241-11:1998 - Ergonomic requirements for office work with visual display 

terminals (VTDs) – Part 11: Guidance on usability) 

 

Svenska översättningen: 

”Användbarhet: I vilken omfattning en produkt kan användas av en specifik användare 

för att uppnå specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 

sammanhang.” (Översatt av författarna utifrån den ursprungliga definitionen) 

 

Användbarhet kan vara ett diffust begrepp har en individuell innebörd. Både Nielsen 

(1993) och Molich (2002) beskriver användbarhet och hur detta kan mätas på en 

webbplats eller i ett system. Deras definitioner är relativt lika varandra med små 

skillnader. Både Molich och Nielsen beskriver vikten av inlärningstiden. Nielsen (1993) 

beskriver att detta attribut är grunden till användbarhet då detta är första intrycket för 

användaren. Han beskriver att begreppet innebär att systemet skall vara enkelt att lära sig 

för användaren så att denne snabbt kan börja använda systemet. Molich (2002) beskriver 

begreppet liknande, användarna skall ha lätt att lära sig webbplatsen. Molich beskriver 

även att detta mäts i tidsramar det vill säga den tid det tar för användaren att utföra 

realistiska och bestämda uppgifter på webbplatsen.  

 

Ett ytterligare attribut som både Molich (2002) och Nielsen (1993) beskriver är 

återinlärningstid. Molich (2002) beskriver begreppets innebörd att det skall vara enkelt 

för användaren att minnas webbplatsens struktur och funktioner. Detta mäts genom att 

användaren återigen får lösa uppgifter som är bestämda och realistiska vilket mäts i tid. 

Nielsen (1993) hänvisar att detta begrepp berör främst dem användare som återkommer 

till systemet i intervaller och inte lika mycket de frekventa användarna. Med detta 

beskriver han att systemet skall vara enkelt att minnas så att användaren inte behöver lära 

om systemet på nytt igen från början.  

 

Nästa attribut är effektivitet. Molich (2002) beskriver mätningen av detta begrepp genom 

att man kontrollerar hur snabbt användarna löser realistiska uppgifter. Detta påverkas av 

svarstider samt felmeddelanden och är bundet till interaktionen mellan användaren och 

webbplatsen (Molich 2002, s. 24). Nielsen (1993) menar att detta berör erfarna användare 

och som har använt systemet under en tid. Under en tid kan enligt Nielsen variera mellan 

några timmar till något år. Begreppets innebörd är enligt honom att öka användarnas 

effektivitet och produktivitet genom systemet.  

 

Med begreppet tillfredställande beskriver Nielsen (1993) referera till användarens 

känslor gentemot systemet, vilket indirekt påverkar hur användaren känner för att arbeta 

med systemet. Det handlar med andra ord att användaren skall känna sig tillfredsställd 

med systemet. Molich (2002) beskriver mätningen av begreppet. Begreppet mäts genom 
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analys av den återkoppling som användaren ger genom en intervju och/eller en enkät. Via 

intervjun och/eller enkäten analyseras hur användarens tillfredsställelse med 

webbplatsen. Molich säger även att mätningen enbart utgör ett meningsfullt syfte utifall 

användaren har löst konkreta uppgifter. Utan detta ger mätningen enligt honom enbart ett 

resultat utifrån användarens slumpartade åsikter.  

 

Efter dessa begrepp så skiljer sig Molich (2002) och Nielsen (1993) sig åt på deras sista 

begrepp gällande användbarhet. Molich (2002) beskriver ett begrepp som han benämner 

som begriplighet. Detta begrepp mäts genom de svar användaren kan ge på huruvida 

webbplatsens funktioner fungerar. Begripligheten utgörs av kvaliteten på responsen från 

hur webbplatsens funktioner fungerar. Begripligheten utgörs av kvaliteten på responsen 

från webbplatsen feedback till användaren (Molich, 2002).  

 

Nielsens (1993) sista begrepp är felmeddelanden. Detta attribut hänvisar Nielsen (1993) 

till att användarna ska bemöta så få fel som möjligt detta för att produktiviteten minskar 

för användaren. Användaren ska kunna korrigera felet direkt utan större påverkan på 

arbetet. Problematik uppstår enligt Nielsen (1993) när större fel ger effekten av att arbetet 

blir felaktigt utfört. Begreppet innebär (Nielsen, 1993) att katastrofala fel som inte går att 

korrigera inte får uppkomma. Utan strävan är att det skall vara så få fel som möjligt under 

arbetsprocessen och utifall fel uppstår skall dessa enkelt gå att korrigera. 

 

Vid utformning av god användbarhet beskriver Cooper, Reimann & Cronin (2007) en 

princip för att minimalisera arbetet för användaren. De menar att genom användarens 

mentala modeller kan system, program eller en webbplats få en godare användbarhet. Det 

är genom den mentala modellen som användaren grundar sin uppfattning och förståelse 

för hur denne skall integrera med dessa. Syftet med minimerat arbete är att underlätta 

interaktionen för användaren på gränssnittsnivå genom att ha i åtanke fyra hörnpelare i 

principen;  

 

- Den första hörnpelaren är kognitivt arbete; Genom minskat kognitivt arbete beskrivs 

strävan efter att underlätta förståelse för produkter i både text och struktur. Detta kan 

genomföras med stöd inom informationsdesign och grafisk design (ibid).  

 

- Den andra hörnpelaren är minnesarbete; Detta innebär att designern skall arbeta med 

utgångspunkt från att användaren enkelt skall minnas produktens beteende, kontroller, 

lösenord och andra relationer mellan objekt (ibid).  

 

- Den tredje hörnpelaren är fysiska arbetet; Detta innefattar tangentbordstryck, 

musrörelser samt hur användaren skall klicka och dennes navigerings moment (ibid).  

 

- Den fjärde och sista hörnpelaren är visuellt arbete; Detta skall underlätta för användaren 

genom en förståelse för var användarens ögon skall placeras på skärmen, menyer samt att 

förstå produktens layout (ibid).  
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Innan användbarhetsprinciperna kan tillämpas på en webbplats måste denna uppnå vissa 

grunder, detta för att säkerställa kvalitén på webbplatsen. Molich (2002) beskriver tre 

kvalitetsegenskaper; Tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet som tre hörnpelare för en 

webbplats. Tillförlitlighet beskriver Molich som att webbplatsen måste vara stabil och att 

användaren inte skall förlora någon data som denne använder under sin arbetsprocess på 

webbplatsen och genom dess funktioner. Med begreppet säkerhet menar han att data som 

användaren skriver in skall vara säker från att nå obehöriga personer. Det tredje kriteriet 

tillgänglighet innebär att webbplatsen skall vara tillgänglig när användaren vill nyttja 

den. Molich (2002) säger att utifall att ett eller flera av dessa inte uppfylls på en 

webbplats skall detta åtgärdas innan användbarheten kan bejakas. Nielsen (1993) 

beskriver grunden för användbarhet på ett annat sätt. Han menar att ett system eller 

webbplats måste accepteras av användarna på en social nivå och på en praktisk nivå 

innan användbarhet kan bejakas. Nielsen (ibid) syftar på att användbarheten är en del av 

systemet och hamnar hierarkiskt under den praktiska acceptansen (se fig. 3).  

 

 
Figur 3: Relationerna mellan attributen inom acceptabilitet (Jakob Nielsen, 1993 s.25). 

 

3.6 Mental modell 

3.6.1 Mentala processer 

Weinschenk (2009) menar att människor anser sig vara kloka, rationella och att beslut 

som görs är väl genomtänkta men egentligen avgörs beslutstagande och aktiviteter av det 

omedvetna. När en användare besöker exempelvis en e-handelssida har känslor inverkan 

på vilka aktiviteter eller beslut som tas. Detta kan innefatta ett köp eller icke köp och 

också vilken webbplats som blir vald av alla möjliga med samma inriktning. Beslut och 
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aktiviteter drivs av användarens sinnesstämning och vissa genomförs även genom 

automatik detta baserat på hur användaren reagerar på vad denne ser på webbplatsen.   

Weinschenk (2009) anser att det finns tre olika delar av hjärnan som påverkar 

människans beslutstagande och genomförande av aktiviteter. 

 

 Den gamla hjärnan 

 Mellanhjärnan 

 Den nya hjärnan 

Den gamla hjärnan avgör ifall miljön runt om kring är trygg eller osäker och har sitt 

ursprung i djurvärlden. Denna del tar hand om automatiska och rutinmässiga funktioner 

såsom rörelse eller andning, sådana aktiviteter som människan inte tänker på utan som 

bara sker. I mellanhjärnan behandlas känslor, exempelvis känslotillstånd eller avgörande i 

impulsiva aktiviteter såsom genomförande av exempelvis ett köp. Bearbetningen som 

genomförs i den gamla hjärnan och mellanhjärnan sker till största del utom människans 

medvetande medan det medvetna bearbetas i den nya hjärnan som kan innefatta 

aktiviteter som att prata, läsa, tänka och planera.  

 

De flesta aktiviteter som människan gör sker i det omedvetna vilka styrs av mentala 

processer som påverkar reaktioner, beslutstagande och beteenden i olika situationer.  Det 

är i det omedvetna all inkommande information bearbetas och där avgörande görs om det 

är positivt eller negativt och här har både den gamla hjärnan och mellanhjärnan inverkan. 

Dessa påminner ständigt människan vad som bör uppmärksammas. Weinschenk (2009) 

påpekar att människan vill tro att beslutstaganden och aktiviteter är logiska men att det 

logiska inte alltid tilltalar användaren då beteenden och besluts ändå ofta avgörs av det 

omedvetna.  Det är när en webbplats aktiverar alla tre delarna i hjärnan som användaren 

upplever webbplatsen som positiv. 

 

3.6.2 Bildspråk och kognitiva kartor 

Visuellt bildspråk används kontinuerligt i människors vardag gällande bearbetning av 

information och tolkningar. Anderson (2005, s. 110) menar att människan inte bara 

bearbetar visuell information vid specifika situationer utan även omedvetet vilket 

möjliggör en tolkning av framtiden. Genom bearbetning av den visuella informationen 

skapas en tolkning för hur någonting ser ut och detta kallas för mentala bilder. Därefter 

skannas de mentala bilderna av i sökande av information som kan vara relevant för 

individen. (Anderson 2005, s.114). 

 

Enligt Anderson (2005, s. 123) hjälper det visuella bildspråket människan att förstå och 

uppfatta den rumsliga strukturen av den miljö som denne befinner sig i. Genom 

bildspråket försöker människan tolka den aktuella miljön och skapa en förståelse för hur 

denne skall förflytta sig från en position till en annan. Detta kallas för  kognitiva kartor 

där  koppling mellan bildspråk och handling blir tydlig. Det finns två typer av kartor; 

resvägskarta och översiktskarta. En resvägskarta beskriver en detaljerad färdväg 

bestående av instruktioner för hur individen  tar sig från A till B.  
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En översiktskarta däremot används då det finns hinder i resvägskartan och en alternativ 

färdväg utforskas utefter tidigare erfarenheter. 

 

Bildspråk kan kopplas till användarens sökande efter relevant information på en 

webbplats där tolkningar ligger till grund för den mentala bilden. När en användare 

skapar sig tolkning av en webbplats kan de kognitiva kartorna hjälpa användaren i sitt 

målsökande av information på webbplatser. Användaren kan finna information genom en 

beskrivning men också genom tidigare erfarenheter, då tidigare tolkningar vid besök på 

webbplatser har skapat erfarenheter. Därmed kan dessa leda användaren till 

informationen genom att använda tidigare utforskningssätt (Anderson, 2005). 

 

3.6.3 Semantiska nätverk 

När en individ utför en handling relateras denna handling ständigt till tidigare 

erfarenheter. En användare nyttjar tidigare erfarenheter när denne besöker en webbplats 

och dessa erfarenheter ingår i så kallade semantiska nätverk vilket är ett psykologiskt 

begrepp som innebär kategoriserad kunskap (Anderson 2005, s. 155). Med detta menas 

att erfarenheter delas upp i olika kategorier utifrån erfarenhetens egenskaper. De olika 

kategorierna inom det semantiska nätverket kallas scheman. Ett schema innefattar 

information gällande den specifika kategorin vilket kan nyttjas vid tolkning av 

exempelvis en ny en situation, handling eller ett objekt (Anderson, 2005).  

 

3.6.4 Påverkan och samspel 

Bergström (2003) menar att människor  ständigt  utsätts för påverkan, detta kan vara från 

lärare, föräldrar och instruktörer eller vår omgivning och medier. Intryck och information 

filtreras och det som anses intressant går vidare för bearbetning i hjärnan. Vid 

dramatiska, kraftfulla och ovanliga intryck blir påverkan mer intensiv. Det som 

människan anser vardagligt och som knappt påverkar med nytt intryck kallas redundans 

och motsatsen till detta är entropi. Entropin innefattar att informationen är helt ny och 

kan anses kaosartad och skrämmande (Bergström 2003, s. 97). När användaren har 

förändrat sitt beteende och lärt sig något nytt, det är då påverkan har gett resultat.  

 

Genom exempelvis text, typografi, bilder och design skapas ett samspel på webbplatsen 

som har till uppgift att kommunicera med användaren. Bergström (2003) menar att 

samspelet inte heller skall överdrivas. Vid allt för mycket information och intryck kan 

användaren bli förvirrad och det kan bli svårt för denne att sortera informationen. När ett 

budskap når fram till användaren påverkas detta beroende på dennes tidigare tolkningar 

och erfarenheter. Därför menar Bergström (2003) att kunskapen gällande användarens 

intressen, tidigare erfarenheter och tolkningar har en betydande roll för graden av 

påverkan.  

 

3.7 Webbdesign 

Bergström et.al (2009) menar att syftet med webbdesign är att skapa en intressant 

webbplats med grafisk design och innehåll. Vid ett besök på en webbplats dömer 
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användaren vad denne ser och avgör då om webbplatsen anses intressant eller inte. 

Genom webbdesign ska också användaren orienteras till de funktioner som denne kan 

tänkas vilja nyttja. Struktur och design är två delar som skall underlätta användarens 

sökande av information (ibid). 

 

Flertalet webbplatser har liknande design idag menar Bergström et. al (2009) och påpekar 

att nya idéer alltid är bra men att det finns en fördel med likheten då användaren snabbt 

känner igen sig och därmed lättare kan funna vad denne söker. 

 

3.7.1 Informationsarkitektur  

Vid strukturering av information bör strukturen anpassas utefter användarna av 

webbplatsen. Pettersson (2004, ss. 271-273) menar att ett återkommande problem 

gällande strukturering av webbplatser är att den ofta anpassas utifrån företagets 

perspektiv istället för användarnas. Gruppering av funktioner, tjänster och information 

bör istället anpassas utefter användaren av webbplatsen. Här nedan presenteras fyra olika 

typer av strukturer som kan tillämpas på en webbplats (Pettersson, 2004 & Bergström, 

2003). 

 

- Hierarkisk struktur  

Detta är den mest återkommande strukturen på webbplatser. Den innefattar max 

fyra nivåer vilket innebär att webbplatsens startsida placeras högst i hierarkin med 

tillhörande underliggande nivåer. En hierarkisk struktur behöver en god 

navigationsstruktur då nivåerna i hierarkin påverkar både menyns utformning och 

den grafiska utformningen. För den här typen av struktur bör menyn ständigt vara 

tillgänglig detta för att användaren enkelt ska veta var denne befinner sig på 

webbplatsen. 

 

- Tematisk struktur 
Denna struktur  används vid strukturering av mindre informationsmängder 

exempelvis ett arkiv med nyhetsbrev. Den tematiska strukturen saknar det 

hierarkiska djupet och har endast en underliggande nivå. Strukturen är enkel, 

överblickbar och det är svårt för användaren att gå vilse på webbplatsen. 

 

- Associativ struktur 
Denna struktur har inga direkta underliggande nivåer detta innebär att information 

är tillgänglig utefter hur användaren väljer att söka information. Vid en sådan här 

struktur har användaren frihet att navigera fritt på webbplatsen vilket kan innebära 

svårigheter med att finna information. Därmed bör en god sökfunktion finnas 

tillgänglig på webbplatsen. 

 

- Kronologisk struktur 
Denna struktur innebär att användaren behöver gå igenom information för att nå 

nästa. Detta används då det kan vara nödvändigt att leda användaren från start till 

slut vilket innebär att endast en knapp för att fortsätta och en knapp för att gå 

tillbaka till föregående sida behövs.  
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3.7.2 Navigationsstruktur 

En webbplats kan delas in i olika element som exempelvis sidhuvud, vänster- och 

högerjusterad meny och sidfot, dessa skapar den navigationsstruktur som skall hjälpa 

användaren att finna den information som denne söker. Nielsen (2001, s.198) menar att 

det kan ses som en självklarhet att en webbplats skall ha en genomtänkt 

webbplatsstruktur, vilket utgör helheten av webbplatsen. Han påvisar även att det 

förekommer webbplatser som saknar detta. Brist på strukturerad information menar 

Nielsen (ibid) kan leda till bristande användbarhet vilket innebär att användaren inte 

förstår hur denne skall använda webbplatsen och hur denne skall finna information. En 

navigationsstruktur har, oavsett vilken som tillgås, samma grundtanke gällande 

navigering. Detta för att tydligt visa för användaren var denne befinner sig och även vilka 

val användaren kan utföra för att nå underliggande information (Nielsen 2001, s.198). 

 Enligt Horton (2006) har en webbdesigner till uppgift att finna en balans mellan 

navigering och innehåll på webbplatsen. Detta utifrån webbplatsens syfte och 

användarens behov.  

 

3.7.3 Avläsningsmönster  

I en studie av Nielsen (2006), F – pattern for reading web content undersöktes huruvida 

användare läser av information på webbplatser. Ett flertal webbplatser användes under 

testningen i studien och gav liknande resultat på de olika webbplatserna. Genom 

testmetoden eyetracking dokumenterades det var användaren fokuserade blicken på 

datorskärmen och resultatet visades vara ett dominerande mönster i form av ett F. Även 

ett mönster av ett E och ett inverterat - L visade sig var återkommande. 

 
 

Figur 4: Illustration över F-mönstretmed markerat inverterad L  
(Horton & Lynch, 2008 s. 91). 

 

 
 

 

Inverterad L-navigation är det mönster som dominerar navigationsstrukturen på många 

webbplatser, detta gällande menyplacering (Logan, 2009). Webbplatser varierar i storlek 

och längd, den inverterade L-navigationen möjliggör så att användaren få en bra 
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överblick över den information som finns att tillgå utan att behöva scrolla nedåt på 

webbplatsen (ibid).  I toppen placeras en meny med webbplatsens huvudkategorier, varav 

i den vänstra menyn kan användaren finna ytterligare länkar. 

 

3.7.4 Navigationsstrukturens element  

 

Sidhuvud 
Sidhuvud är det element på en webbplats vars placering är högst upp i webbläsaren. Den 

sträcker sig ofta över hela bredden på webbläsaren och innehåller webbplatsens logotype 

och i flera fall placeras även ett horisontellt huvudmeny här. Denna meny är en del av det 

inverterade L:et och är invävt i webbplatsens karakteristiska design i sidhuvudet. Bortsett 

från huvudmenyn med länkar bör sidhuvudet också innehålla en sökfunktion som skall 

placeras lättillgänglig för användaren (Horton & Lynch, 2008 s 154). På e- handelssidor 

menar Horton och Lynch (2008, s 156) och Bernad och Sheshardi (2004) att varukorgen 

bör vara placerad högt uppe i högra hörnet på webbplatsen, då denna väletablerade 

placering stämmer överens med användarens mentala modell. Enligt Nielsen (2001, s 

188) är varukorgen nära på ett standardiserat element som förväntas finnas på e-

handelssidor. Genom användarens tidigare erfarenheter av e-handelssidor har denna 

placering utav varukorgen etablerats (Nielsen 2001, s 188). 

 
Höger- och vänsterjusterad meny 
I en studie gjord av Kalbach och Bosenick (2003)  utforskades vänster- och högerjusterad 

meny, med mål att se vilken placering användarna föredrar. Innan testet utfördes fanns en 

hypotes där den vänsterjusterade menyn förväntades vara mer användbar än den 

högerjusterade. Resultatet visade dock att det inte fanns några större skillnader mellan 

menyplaceringarna. Genom eyetrackning har det visats att användare läser av höger- och 

vänsterjusterade menyer på liknande sätt. Trots dessa resultat är den vänsterjusterade 

menyn mest återkommande (ibid). Den vänsterjusterade menyn ingår i den inverterande 

L-navigationen, vilken nyttjas som en standardmall för menyplacering och används vid 

utveckling av webbplatser (ibid).  

 

Sidfot 
Sidfot är ett element på webbplatsen som är placerad i nederdelen horisontellt lagd och 

innehåller ofta information gällande ägaren av webbplatsen, senaste datum för 

uppdatering och upphovsrätt (Horton & Lynch 2008, s 158). Vid utveckling av en 

webbplats menar Horton och Lynch (2008, s.197) att det skall finnas en medvetenhet 

gällande länkar som är placerade i sidhuvudet. När användaren scrollar nedåt på 

webbplatsen finns möjligheten att länkarna inte förblir synbara, därför skall sidfoten 

erbjuda användaren länkar som är relaterade till webbplatsen. Enligt Horton och Lynch 

(ibid) skall detta finnas tillgängligt på väldesignade webbplatser. Sidfoten kan då även 

fungera som en form av meny med innehåll av ett flertal länkar som finns strukturerade i  

olika kategorier. Detta innebär att användaren får en god översikt över den information 

som webbplatsen tillhandahåller (ibid). 
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Figur 5: Illustration över förväntad placering av webbfunktioner (Horton & Lynch, 2008 s. 92). 

 
 
Enligt Horton och Lynch (2008) har det under senare år växt fram ett mönster för 

huruvida användare förväntar sig att de olika elementen i en layout ska vara placerade. 

De mörkare rutorna är området där flertalet användare tittar när de letar efter specifika 

element på webbplatser (figur 5). 

 

3.7.5 Navigation  

På en webbplats har användaren möjlighet att förflytta sig mellan olika 

informationsmängder och detta genom så kallande hypertextlänkar. Nielsen (2000) menar 

att navigationsstrukturen skall finnas till hjälp för användaren genom att besvara tre 

frågor:  

 

Var är jag? 

Enligt Nielsen (2000) är denna frågan mest relevant för användaren. Har användaren 

svårigheter att förstå var denne befinner sig finns det en risk att denne inte heller förstår 

webbplatsens uppbyggnad och syfte. Genom att en länkad logotyp placeras på 

webbplatsen vilket även innebär på de underliggande nivåerna kan användaren förflytta 

sig till webbplatsens startsida var denne än befinner sig (ibid). 

 

Var har jag varit? 

När en användare förflyttar sig inom en webbplats kan det uppstå svårigheter ifall denne 

inte minns de tidigare besökta webbsidorna. Nielsen (2000) menar att genom färgade 

hypertextlänkar kan användaren identifiera besökta och obesökta länkar och genom detta 

även skapa en ökad förståelse för webbplatsens uppbyggnad. Hypertextlänkarnas färger 

bör inte förändras enligt Nielsen (ibid), då användarna har tidigare erfarenheter gällande 

länk färger.  
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Var kan jag gå? 
Nielsen (2000) menar att det finns tre olika typer av hypertextlänkar som kan hjälpa 

användaren i dennes navigering på en webbplats. 

 

 Inbäddade länkar 
De inbäddade länkarna är de mest traditionella som används i sammanhängande 

text när det finns mer information i en underliggande nivå. 

 

 Strukturella länkar 
De strukturella länkarna strukturerar informationen på webbplatsen och möjliggör 

att användaren kan förflytta sig till underliggande nivåer i den hierarkiska 

strukturen. 

 

 Associativa länkar 
De associativa länkarna möjliggör genvägar till liknande webbplatser inom 

samma ämne. 

 

3.7.6 Scrollning 

Nielsen (2001) beskriver scrollning som negativt för användaren på webbplatser och för 

webbplatsen i sig. I en studie gjord av Nielsen (2001, ss 112-114) åren 1994 och 1995 

påträffar Nielsen att enbart cirka tio procent av användarna scrollade ner till information 

som inte syntes i första blickfånget. De undantag Nielsen fann var att de användare som 

scrollade ner på webbplatsen endast scannade igenom texten. Det visade sig även 

gällande navigationen att användarna enbart valde bland de synliga 

navigationsalternativen (ibid). 

 

Något Nielsen (2001, s. 115) vill lägga tyngd på är webbplatsers längd vertikalt. Längden 

på webbplatsen påverkar användarens valmöjligheter kring navigering. Vid långa 

webbplatser blir påverkan negativ för användarna, vilket indirekt ger en negativ påverkan 

för webbplatsen. När användaren inte kan se alla alternativ tvingas denne att behålla mer 

information i minnet, vilket Nielsen(ibid) påvisar är negativt för webbplatsens 

användbarhet och ökar risken för att fel kan uppstå för användaren. 

 

3.8 Interaktionsdesign 

När webbplatser skall designas och planeras innebär det även att skapa en förståelse för 

användare och deras sätt att leva och arbeta (Cooper, Reimann & Cronin 2007, s. 13). 

Utefter användares beteende skall funktioner utvecklas och fungera på ett sätt att detta 

gynnar användares syfte med webbplatsen. Interaktionsdesign är inte baserat på det 

estetiska utan på förståelsen av människor och deras kognitiva principer (ibid). Detta 

gynnar användare och hjälper dem att nå sitt mål med användandet av en produkt eller 

webbplats (ibid). Ett mål är även att öka användarens effektivitet utan att få användaren 

att känna sig okunnig och att minska känslan av att inte förstå hur denne skall använda 

webbplatsen. Detta beskriver Cooper, Reimann & Cronin (2007, ss. 16-17) som en del i 

god design.  
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Genom att förstå användarens beteende vid utveckling av en webbplats och även dennes 

mål och syfte med webbplatsen kan detta bidra till bättre interaktion.  

 

3.8.1 Brukskvaliteter  

Inom interaktionsdesign bör det finnas en medvetenhet och reflektion över hur en digital 

artefakt skall designas detta utifrån syftesområde och hur artefakten är tänkt att nyttjas av 

användare. Löwgren och Stolterman (2004, ss.133-132) menar att kvaliteten för en digital 

artefakt innefattar vad användaren har för mål och hur dessa kan uppnås med hjälp av den 

digitala artefakten. I en designprocess skall designern tillgodose krav, trender och kultur 

vid utformning av en digital artefakt som skall uppnå användarens förväntningar (ibid)  

 

Löwgren och Stolterman (2004) beskriver ett flertal brukskvaliteter som kan användas för 

att uppnå god kvalitet hos en digital artefakt och den digitala artefakten syftar i detta 

fallet till utveckling av webbplatser.  

 

 

Formbarhet 
Detta innebär att en informationsmängd skall vara formbar för användaren utefter 

användarens behov. En användare skall kunna navigera fritt inom webbplatsen och själv 

avgöra vilken information som skall visas (Löwgren & Stolterman 2004,  s.175). 

 

Genomskinlighet 
Detta innebär att användaren skall kunna utföra handlingar i ett system utan att strukturen 

skall påverka interaktionen mellan användare och system negativt (Löwgren & 

Stolterman 2004, ss. 177-178) Detta innebär att användaren skall förstå systemet och vad 

som sker inom det, men användaren skall även ha möjlighet att upptäcka nya funktioner. 

Detta utefter att användarens behov och kunskap växer genom användande av systemet. 

(ibid) 

 

Kontroll och Självständighet 
Detta innefattar interaktionen mellan system och användare. Användaren skall uppleva 

kontroll över dennes egna och systemets handlingar, som i sin leder till självständighet 

(Löwgren & Stolterman 2004, s. 159). Har systemet för hög självständighet minskar 

användarens kontroll och detta påverka interaktionen mellan användare och system 

(Löwgren & Stolterman 2004, s. 161). 

 

Effektivitet 
Detta innebär att arbetsuppgifter skall lösas snabbt och effektivt utan några påfrestningar 

(Löwgren & Stolterman 2004, s. 178). 

 

 

Relevans och nytta 
Detta innebär att ett system innehåller den information och de verktyg som behövs för att 

underlätta arbetsprocessen för användaren (Löwgren & Stolterman 2004, s.174). 
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Sociala handlingsutrymmen 

Löwgren och Stolterman (2004) menar att människor idag skjuter fram sitt planerande av 

aktiviteter då de förlitar sig på och blir beroende av att system ska fungera. Syftet med att 

designa en produkt kan vara att förändra en användares handlingsmönster, vilket innebär 

deras sätt att agera och utföra aktiviteter. De förändringar som genomförs leder till att det 

sociala handlingsutrymmet påverkas. Löwgren och Stolterman (2004) påpekar att det inte 

behöver vara problematiskt att tillföra förändringar men att det är ovisst hur förändringen 

kommer att utspela sig i form av resultat. 

 

 

3.9 Grafisk design 

Enligt Koblanck (2003, ss. 126-130) används grafisk design när budskaps skall lyftas 

fram och förtydligas för en specifik målgrupp. Grafisk design är ett kreativt och 

konstnärligt språk som den grafiska designern använder vid uppdrag från 

uppdragsgivaren för att nå ut med ett budskap (ibid). Grafisk design innehåller element 

som typografi, layout, bilder och kreativitet. Det innefattar hur informationen skall vara 

utformad och även de olika elementens placeringar (ibid). 

 

3.9.1 Layout 
Enligt Koblanck (2003, ss 135-136) är det inom layouten de olika grafiska elementen 

struktureras. I detta skede bestäms vilket material som skall användas inom information 

och bilder. Därefter identifieras målgrupp och syfte med den grafiska profilen. Genom 

detta kan budskapet klargöras och framhävas (ibid). Koblanck (ibid) menar att ett antal 

frågeställningar bör besvaras innan layouten påbörjas: 

 

- Vilket format skall användas? 

- Hur stor skall layoutens satsytan vara? 

- Hur breda skall marginalerna vara? 

- Vilken typ av layout skall skapas? 

- Vilket eller vilka typsnitt skall användas i layouten? 

- Skall layouten innehålla foto eller illustrationer? 

 

Efter att material, målgrupp och budskap bestämts menar Koblanck (ibid) att det är en 

god ide att skapa miniatyrskisser över den tänka layouten. I samband med detta skall det 

även beslutas huruvida en symmetrisk eller en asymmetrisk struktur lämpar sig bäst för 

den tänkta layouten (Koblanck 2003, s.148). En symmetrisk struktur innebär enkelhet där 

de olika grafiska elementen centreras och därmed ger ett harmoniskt och lugnt intryck. 

Dock kan den symmetriska strukturen upplevas som tråkig då alla element placeras i raka 

linjer. Den asymmetriska strukturen innebär att de olika grafiska elementen höger- eller 

vänsterjusteras. Detta för att skapa spänning och intresse hos mottagaren. Genom den 

asymmetriska strukturen kan de olika grafiska elementen placeras med mer frihet vilket 

skapar mer livlighet i layouten. Koblanck (ibid) menar även att en grafisk profil som 

innefattar mycket material och som tillämpar en asymmetrisk struktur skall eftersträva en 

helhetskänsla gällande de sammanhängande layouterna. 
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3.9.2 Layout inom menyplacering  

Vid utveckling av en webbplats menar Pettersson (2005, s. 275) finns det en fördel med 

att utforma menyn innan den översiktliga strukturen. Detta innebär att det tidigt i 

designprocessen bör bestämmas var menyn skall placeras, vilken yta menyn skall omfatta 

och hur den skall anpassas utefter datorskärmens yta.  De fyra grundläggande 

menyplaceringarna är till höger, vänster, högt upp eller längst ner på webbplatsen. Enligt 

Pettersson (2005, s.276) är den vänsterjusterade menyn den mest återkommande på 

webbplatser och även den som användare nyttjar främst.  Finns det behov av en mer 

omfattad meny utformas menyerna utifrån det inverterade L:et. Pettersson (2005) menar 

att detta kan vara till fördel vid användning av små datorskärmar där användaren blir 

tvungen att scrolla och därmed blir den vänsterjusterade menyn fortfarande synbar.  

 

3.9.3 Gestaltlagarna 

När en användare besöker en webbplats kan det finnas förväntningar för hur denne 

kommer att använda exempelvis menyer men också hur denne kommer tolka 

den information som finns på webbplatsen. Användaren använder den mentala modellen 

när denne gör tolkningar av webbplatsen och även tidigare erfarenheter spelar in i 

agerandet vid sökande av information. Gestaltlagarna är också en del av 

tolkningsprocessen och har sitt ursprung inom psykologin och innebär hur en användare 

tolkar och uppfatta information (Molich, 2002). Med hjälp av dessa lagar kan en 

webbplats designas så att en användare lättare förstår webbplatsen och dess struktur 

vilket bidrar till ökad användbarhet.  

 

Närhetens lag innebär att objekt som ligger intill varandra uppfattas vara 

sammankopplade (ibid). Detta bör beaktas på en webbplats då grupperingar av objekt kan 

påverka användaren för huruvida denne kommer tolka informationen som presenteras. 

Denna gestaltlag kan exempelvis tillämpas vid gruppering av länkar i en meny vilket 

innebär att användaren uppfattar de länkar som ligger intill varandra som 

sammanhörande (Pettersson, 2004). 

 

Slutenhetens lag innebär att objekt som befinner sig inom en markering eller ram 

uppfattas tillhöra varandra (Molich, 2002). På en webbplats kan denna lag tillämpas 

genom att exempelvis avskilja en vänsterjusterad meny med en bakgrundsfärg som skiljer 

sig från det övriga innehållet på webbplatsen. Genom denna inramning kan den 

vänsterjusterade menyn och dess funktioner bilda en uppfattning av samhörighet 

(Pettersson, 2004). 

 

Likhetens lag innebär att objekt med samma form eller färg upplevs tillhör varandra. 

Detta kan tillämpas exempelvis vid markering av menysystem i olika nivåer (Pettersson, 

2004). Genom att utforma länkar eller navigerings knappar på liknande sätt skapas ett 

enhetligt intryck vilket kan hjälpa användaren under sitt besök på webbplatsen 

(Bergström et al 2009). 
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3.9.4 Färger 
Enligt Pettersson (2004, ss. 79-80) kan färger användas när ett budskap skall förstärkas 

och förmedlas. En användare kan uppfatta färger olika då de ofta är kopplade till känslor 

eller tidigare erfarenheter (ibid). Även Bergström et al. (2009) menar att en färg kan 

uppfattas på olika vis beroende på användaren och på kultur. En webbdesigner bör vara 

aktsam vid val av färg på en webbplats då färgen kan påverka användarens intryck av 

webbplatsen.  

 
 Rött 

Bergström (2003) menar att färgen röd på en webbplats kan uppfattas som varm 

men samtidigt kan en starkare röd färg ge intryck av skrikighet och behov av 

uppmärksamhet. Rött representerar kärlek och passion  men även blod och 

revolution. Denna färg används som signalfärg för att uppmärksamma fara eller 

nöd, men kan även stå för makt (About.com, 2012). 

 Gult 
Färgen gul representerar lycka, aktivitet och energi (Beaird, 2007). Den anses 

vara den gladaste färgen i färgcirkeln och relateras till solen, visdom och 

fantasi(Marks, 2009). 

 Orange 

Beaird (2007) menar att färgen representerar energi, aktivitet samt lycka och 

kreativitet. Färgen orange kan också stå för vänskap, äventyr och även 

uppmärksamhet. En stark orange färg används ofta i utformning av 

varningsskyltar (Marks, 2009).   

 Grönt 
Färgen grön representerar naturen som också kan beskrivas som grönska, gräs och 

skog. Beaird (2007) menar att grönt kan ha en lugnare effekt i jämförelse med 

starkare färger som gult, rött och orange.  

 Blått 
Marks (2009) menar att färgen blå representerar lugn, harmoni och 

självförtroende. Blått sägs vara den färg som är den mest omtyckt i färgcirkeln 

och som uppskattas positivt i de flesta associationer.  I många kulturer kan blått 

kopplas till religiös tro, lugna känslor och sorg men inom andra kulturer kan blått 

även representera kärlek (About.com, 2012). 

 Rosa  

Enligt Marks (2009) upplevs denna färg som trendig, kul och energisk. 

 Lila 
Färgen lila representerar kunglighet och makt men har även koppling till naturen 

som orkidé och lavendel. Beaird (2007) menar att lila färg kan användas på 

webbplatser som vill sticka ut från mängden detta för att lila anses vara den minst 

använda färgen på webbplatser. 

 

När det gäller färger på en webbplats har dessa betydelse för hur användaren kommer att 

uppfatta informationen och vilket generellt intryck webbplatsen ger. Bergström et.al 

(2009) menar att färg skall användas på en webbplats för att attrahera, strukturera och 

pedagogisera. Med attraheras menas att färgkombinationer kan framkalla känslor, 

associationer och att starka färger gör användaren mer uppmärksam på saker som 
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framhävs. Strukturera innebär att med hjälp av linjer, ramar, enhetliga färger och 

navigation hjälpa användaren att finna det den söker. Slutligen pedagogisera där 

färgmarkeringar och grupperingar görs för att dela upp olika delar vilket gör att 

användaren kan få en bättre överblick av det som visas på webbplatsen (ibid). 

 

3.10 Informationsdesign  

Att läsa och förstå text på en webbplats är en annan upplevelse i jämförelse med att läsa 

en text i pappersformat. På en webbplats kan användaren kombinera läsningen med att 

undersöka videos, bildspel och förflytta sig mellan informationsmängder med enbart 

några knapptryckningar (Bergström et. al, 2009).  Den information som publiceras på 

webbplatsen skall motivera och locka användaren att vilja läsa vidare därför skall texten 

vara utformad utefter de användare som webbplatsen vänder sig till.  När texten utformas 

skall budskapet i texten vara tydlig och användaren skall veta vad denne kan göra och hur 

denne kan dra nytta av den information som visas (ibid).  

 

3.10.1 Rubriker 

En rubrik är inledande ord för att skapa nyfikenhet hos användaren och locka denne att 

vilja veta mer. De fungerar som ett effektivt sätt att få användaren intresserad och 

rubrikerna kan även skapa förväntningar på följande information på webbplatsen 

(Bergström et.al, 2009). När en användare besöker en webbplats behöver inte denne 

nödvändigtvis komma in på webbplatsens startsida utan kan ha förflyttas genom länkar 

och sökmotorer därför bör rubrikerna vara informationsrika. Rubrikerna skall ge en 

överblick för den information som visas och vara tydliga så att användaren förstår var 

dessa leder. Det är vanligtvis här som användaren avgör om informationen är tilltalande 

eller inte (ibid). 

 

3.10.2 Typografi 

Utformning av text kallas för typografi och detta används för att förtydliga och förstärka 

ords innebörd. Bergström et.al (2009) menar att det finns synlig typografi och osynlig 

typografi. De synliga typografin innefattar exempelvis logotyper där personligheten 

framhävs och kan förstärka budskapet. Det finns tre sätt att framhäva den synliga 

typografin. Genom symmetri kan harmoni skapas och innebär en centrering av texten och 

detta kan upplevas som högtidligt enligt Bergström et. al (2009). En asymmetrisk 

utformning av en text kan upplevas som mer aktiv och intressant då denna anses friare än 

den symmetriska. Vid utformning av exempelvis annonser kan kontrast användas där 

typografin kan innefatta färg-, storlek- och formkontraster. Den osynliga typografin 

däremot används när störningsmoment bör undvikas och innebär löpande text på skärm 

eller textspalter i en tidning (ibid). 

 

Det finns ett flertal olika typsnittsgrupper inom typografi men enligt Koblanck (2003, ss. 

27-29) är antikvor och linjärer de två mest förekommande. Antikvor innehåller seriffer 

och har framträdande växlingar mellan tjocka grundstreck och tunna hårstreck. I 

jämförelse med antikvor innehåller linjärer inga seriffer och har inte heller några 
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växlingar mellan grund- och hårstrecken (ibid). Koblanck (2003) menar att linjärer skall 

undvikas i större textmängder då detta kan upplevas som svårläst, men att typsnittet 

fungerar bra i kortare texter och rubriker. Antikvor lämpar sig istället i stora textmängder 

då detta typsnitt ger god läsbarhet. Bergström et. al (2009) menar dock att rubriker och 

kortare texter med utformning av antikvor ger bättre läsbarhet på skärmen. Georgia är ett 

typsnitt som är en anpassad anktikva som Bergström et. al (2009) menar passar bra för 

skärmtext. Ett annat val kan också vara Sanserifer som är anpassat för spalttexter. Enligt 

Pettersson (2004, s. 212) menar att informationen skall vara lättläst och begriplig. 

Förståelsen för text och bilder bör anpassas utefter användarens förutsättningar och 

tidigare erfarenheter då detta är avgörande för huruvida budskapet uppfattas (ibid).   

 

3.10.3 Informationsbilder   

Vid utformning utav informationsmaterial har informationsbilder en central roll. De bör 

vara anpassade utefter den specifika målgruppen och även vara relevant för situationen. 

Informationsbildens innehåll, utförande och fysiska form tolkas av målgruppen vilket kan 

leda till en upplevelse, kunskap eller minne (Pettersson, 2004). Vid användning av 

informationsbilder bör målsättningen med varje bild definieras och anpassas utefter hur 

målgrupper kan tolka och förstå bilderna. Pettersson (ibid) menar att bilder har en 

omfattande påverkan på människor därför är valet av bilder i informationsmaterial 

avgörande gällande möjliga tolkningar. Informationsbilder bör vara: 

 

- Läslighet: Detta innebär att de bilder och den text som publiceras skall vara av god 

kvalitet så målgruppen förstår innehållet av informationsmaterialet (ibid).  

 

- Läsbarhet: Detta innebär målgruppen skall kunna skapa sig en förståelse för de bilder 

och text som informationsmaterialet innefattar (ibid). 

 

- Syfte: Detta innebär att informationsmaterialet tydligt skall förmedla  ett syfte med de 

bilder och text som publiceras (ibid). 

 

- Bildtext: Detta innebär att en beskrivande text publiceras i samband med bilden (ibid).  

 

Informationsbilder kan användas i samband med text och genom detta kan en tydligare 

förståelse skapas hos målgruppen gällande vilket budskap informationsmaterialet 

innefattar. Då bilder har en betydande roll i målgruppens uppfattning av 

informationsmaterialet är det av tyngd att anpassa bilderna utifrån dess syfte (ibid). 

 

3.11 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen har teorier inom användarens mentala modell, 

webbdesign, interaktionsdesign, grafisk design och informationsdesign förklarats. Dessa 

delar har alla en påverkan på användbarheten gällande en webbplats. Studiens 

forskningsfrågor berör i första hand användarens mentala modell och hur användbarheten 

kan påverkas när det finns aspekter som motsäger denna. Teorier har behandlats som 

tillsammans skapar helheten av en webbplats och även om dessa inte är prioriterade i 
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forskningsfrågorna har de fortfarande en inverkan på användaren när denne använder en 

webbplats.  

 

Nedan beskrivs en sammanfattning av den teoretiska referensramen som skall ingå i 

besvarandet av studiens forskningsfrågor. 

 

 

Delfråga 1: Vad påverkar en användare på en webbplats? 

 

Enligt de olika teorier som tagits upp har alla mer eller mindre en påverkan huruvida en 

användare kan uppfatta en webbplats.  En webbplats skall vara effektiv och 

tillfredställande samt uppfylla användarens mål och syfte med webbplatsen. Känslor, 

tolkningar och erfarenheter styr användarens upplevelse och intryck genom användandet 

av webbplatsen. Dessa påverkar således hur användaren uppfattar färger, utformning av 

text och bilder som är publicerade på webbplatsen och även webbplatsens uppbyggnad. 

Det är samspelet mellan webbplatsens olika element och design som antingen tilltalar 

användaren eller inte. En webbplats har till syfte att uppfylla användarens behov genom 

välstrukturerad information och tilltalande design. Detta främjar användarens intryck och 

målsökande av information. Därför bör denna vara utformad utefter användarens syfte 

detta för att uppnå god användbarhet. 

 

Delfråga 2: Hur påverkar denna omplacering av huvudmeny användarens uppfattning 

gällande navigationen?  

Inom webbdesign har navigationsstrukturen en utpräglad standard gällande menyers 

placering. De vanligaste och mest använda är en navigationsstruktur där huvudmenyn är 

placerad i sidhuvudet och där kompletterande menyer har sin placering till vänster, höger 

eller i sidfoten. Med hjälp av menyer och länkar ska användaren navigera sig runt på 

webbplatsen och den mentala modell som användaren har skapat präglar huruvida 

användaren är van vid att förflytta sig på en webbplats. Teorin beskriver hur en webbplats 

bör vara uppbyggd för att möta användarens förväntningar och påvisar att det finns en 

risk med att inte följa dessa teorier gällande utformning och struktur. Detta för att 

förvirring kan uppstå och användbarheten minska då webbplatsen inte uppfyller 

användarens mentala modell. 

 

Delfråga 3: Vilka fördelar eller nackdelar gällande användbarhet finns det vid en 

omplacering av huvudmenyn? 

Användbarheten präglas av hur effektivt användaren kan använda webbplatsen men 

också att webbplatsen uppfyller användarens syfte och mål. Utformningen av en 

webbplats har till syfte att minimera arbetet för användaren och då krävs en bra struktur 

och en tillfredställande design som tilltalar användaren. Genom användarens mentala 

modell som har skapats genom erfarenheter och intryck, ses det som en fördel att denna 
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överensstämmer med användarens tidigare erfarenheter. Uppfyller inte webbplatsen 

användarens förväntningar och motsäger dennes mentala modell för förvirring och att 

användaren lämnar webbplatsen.  

Enligt teorin kan scrollning upplevas som negativt för användaren då användaren är 

målsökande och vill finna information effektivt. När en användare scannar av information 

på webbplats avgör denne snabbt om den upplevs relevant eller inte. En användare kan 

uppleva långa webbplatser som negativt då scrollning behövs och element inte längre 

förblir synbara. Därmed kan användbarheten minska och irritation kan uppstå. 

Navigationen skall hjälpa användaren att effektivt nyttja webbplatsen och enligt teorin 

kan det vara till fördel att en del av navigationsstrukturen förblir synlig vid scrollning. 

Genom detta kan en omplacering av huvudmenyn ses som fördelaktig då den alltid förblir 

tillgänglig för användaren. 

Genom användandet av webbplatser har användaren skapats sig erfarenheter för hur en 

webbplats fungerar och vilka element som bör finnas. Struktur och uppbyggnad är också 

en aspekt som genom erfarenheter har skapat den mentala modell som användaren agerar 

utefter. Genom erfarenheter skapas också förväntningar och det är när dessa inte 

överensstämmer med användarens mentala modell som irritation kan uppstå. En 

omplacering av huvudmenyn kan därmed också vara negativ då detta kan kännas 

främmande och ovant vilket kan påverka intrycket av webbplatsen men även 

användbarheten. 

 

3.12 Argumentation för den empiriska studien 

För att studiens forskningsfrågor skall kunna besvaras behövs en empirisk studie 

genomföras. Inom den teoretiska referensramen har teorier identifierats gällande 

navigation, användbarhet och användarens mentala modell. Med ökad förståelse för en 

användares förväntningar och kunskap gällande god användbarhet har dessa skapat 

grunden inför den empiriska studien. Genom den empiriska studien skall en djupare 

förståelse skapas för huruvida verkligheten ser ut i jämförelse med den teoretiska 

referensramen. Genom den empiriska studien finns det förhoppningar att generera ny 

kunskap gällande användarens mentala modell och hur användbarheten påverkas. 
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4 Empirin  

 
I detta kapitel redovisas syftet med den empiriska undersökningen, hur testet har 

genomförts och sammanfattningar från respektive användartest. 

 

4.1 Syfte 

I studien har den teoretiska referensramen ökat förståelsen för huruvida användares 

förväntningar och deras mentala modeller har en betydande roll för användandet av en 

webbplats. Genom den empiriska studien ska denna förståelse ligga till grund för 

genomförandet av användartester och intervjuer med syfte att undersöka hur användarens 

förväntningar och tidigare erfarenheter är avgörande för huruvida webbplatsen nyttjas. 

Vid utformningen av användartester och intervjuer kommer navigationsstrukturen och 

den mentala modellen prioriteras framför övriga designelement på webbplatsen. 

 

4.2 Urval 

I studien tillfrågades personer för medverkande i kommande användartester och tre 

grupper formades bestående av tre respondenter i varje. Grupperna ingår i en målgrupp 

av datorvana användare med tidigare erfarenheter av e-handelssidor. Respondenter som 

medverkat har ingen djupare kunskap inom webbdesign utan kan uppfattas som 

vardagsanvändare av Internet och e-handelssidor. Respondenterna är mellan 20 till 31 år 

detta med utgångspunkt från Becca Designs målgrupp där denna åldersgrupp kan ingå. 

Könsfördelningen är jämställd i de två första användartesterna, varav tre kvinnor och tre 

män. Detta för att få ett resultat från båda könens synvinkel trots att Becca Designs 

primära målgrupp är kvinnor och studien inte har till syfte att undersöka forskningsfrågan 

utefter kön utan med mål att undersöka den generella uppfattningen I jämförelse med 

användartest ett och två kommer det tredje användartestet endast bestå av kvinnor. Detta 

val har gjorts då e- handelssidan primära målgrupp är kvinnor och därmed ska det tredje 

användartestet undersöka ifall detta har någon påverkan i utförandet av uppgifter och 

också om resultaten skiljer sig från användartest ett och två.  

 

4.2.1 Becca Design 

Becca Design är en e-handelssida som säljer smycken via Internet. Webbplatsen är okänd 

för dem medverkande respondenterna. Till följd av detta så finns inga tidigare 

förväntningar gällande webbplatsens funktioner och struktur.  Genom en mailbaserad 

konversation med ägaren till Becca Design, Rebecca Martinsson, fick studien 

godkännande att tillämpas på denna webbplats. Efter detta förflyttades huvudmenyn till 

en fixerad position i nederkant av webbplatsens fönster genom ett tillägg i webbläsaren 

som enbart justerar CSS-koden på den datorn som användartesterna utfördes på. CSS-

koden innebär det moment i utvecklingen av en webbplats där det grafiska utseendet 

utformas. Denna omplacering gör att huvudmenyn förblir synbar vid scrollning. 
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Under studiens gång har webbplatsens struktur och layouten förändrats av Becca Design. 

Mellan användartest ett (se figur 6, figur 7, figur 8), två (se figur 9, figur 10, figur 11) och 

tre (se figur 12, figur 13, figur 14) har huvudmenyn förändrats och skiljer sig med ett par 

funktioner. Vid första användartestet hade huvudmenyn en enklare och nedtonad layout 

genom att vara i kontrastfärgerna svart och vit. Under andra användartestet har 

huvudmenyn en starkare kontrast än svart-vit med en mörkgrå bakgrund och vit text. Det 

har även tillkommit kategorier under en rubrik vid namn Välj din stil som liknar den 

vänsterjusterade menyn i form av en drop-down meny i en ljusare grå bakgrundsfärg. De 

förekommer tre menyalternativ med drop-down funktion.  Under det tredje 

användartestet har huvudmenyn liknande utseende som vid användartest två bortsett från 

att den är rosa med vit text. Denna förändring av färg är gjord av Becca Design. 
 

 

 

 

 

 

Figur 6: Illustration av Becca Design originalversion från användartest ett. 
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Figur 7: Illustration av Becca Design där huvudmenyn har omplacerats inför användartest ett. 

 

 
 

 

 

Figur 8: Illustration av den omplacerade huvudmenyn för användartest ett. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 9: Illustration av Becca Design originalversion från användartest två. 
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Figur 10: Illustration av Becca Design där huvudmenyn har omplacerats inför användartest två. 

 

 
 

 

 

Figur 11: Illustration av den omplacerade huvudmenyn för användartest två. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12: Illustration av Becca Design originalversion från användartest tre. 
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Figur 13: Illustration av Becca Design där huvudmenyn har omplacerats inför användartest tre. 

 

 
 

 

Figur 14: Illustration av den omplacerade huvudmenyn för användartest tre. 

 
 

4.3 Testutrustning 

4.3.1 Inspelning 

Under användartest och intervju har ljudupptagning använts som hjälpmedel. Detta för att 

dokumentera det som sagts och eventuella uttryck som annars är svårt att minnas i vilket 

kontext dessa har uppkommit i. Exempel på uttryck är djupa suckar, skratt eller sarkasm. 

4.3.2 Bärbara datorer 

För att utföra användartestet har två bärbara datorer används. Anledningen till detta var 

för att dessa är portabla och enkla att placera i en bekväm miljö för respondenterna och 

testledaren. Genom att användandet av bärbara datorer har förberedelser kunnat utföras 

av testledaren vid ett tidigare skede.  

4.3.3 CamStudio       

CamStudio är en fri programvara som går att hämta från              Figur15: Bild på  

 Internet. Programmet kan spela in det som sker på delar    inspelningsprogrammet 

eller hela skärmen på den dator som programmet körs på.   CamStudio (Printscreen). 

Förutom bild kan programmet spela in ljud via datorns 

mikrofon och det som spelas via datorns musikenhet. Syftet 

med användandet av CamStudio i denna studie är att få ökad 

observation vid användartesterna för att kunna analysera 

huruvida respondenten säger en sak men gör en annan 

handling på skärmen. Detta gör det möjligt attanalysera 

handlandet från respondenten i efterhand.    
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4.4 Utförd insamlingsmetod  

Inför användartesterna formulerades användartestets uppgifter, intervjufrågor samt 

observationsprotokoll ut. Vid utförandet av användartester tillfrågades respondenterna 

utifall dessa godkände dokumentation genom ljudupptagning samt datorskärmsinspelning 

under användartestets gång och att detta sparades som underlag och stöd för studien. När 

godkännande hade getts frågade testledaren ifall respondenten hade några övriga frågor 

gällande testet innan detta påbörjades. I de fall då respondenten hade någon undran 

besvarades dessa såvida det svaret inte kunde påverka respondentens agerande eller 

känslor gentemot webbplatsen och sålunda resultatet. 

 

Under användartestet var respondenten placerad vid en bärbar dator tillhörande någon 

utav testledarna. Valet av en bärbar dator är att datorskärmsinspelningsprogrammet 

kunde vara installerat och förberett på den dator samt den omskrivna CSS-koden i 

webbläsaren. Dessutom utgjorde den bärbara datorn möjligheten till flexibilitet vid 

användartesterna. Datorn placerades vid ett bord med respondenten framför. Testledarna 

antingen stod eller satt bredvid för att föra protokoll över reaktioner och handlingar som 

utmärkte sig samt de förskrivna kriterier gällande beteende som skulle observeras extra. 

Observationsprotokollen är för graderade för att underlätta observationen under 

användartestets gång. Respondenterna uppmanades även att tänka högt under 

användartestets gång för att införskaffa mer data gällande respondenternas känslor och 

upplevelser under användandet av webbplatsen.  

 

Det kommer att genomföras tre olika användartester. I det första användartestet kommer 

huvudmenyn i sidhuvudet omplaceras till en fixerad meny i nederkant av webbplatsens 

fönster, vilket innebär att den kommer följa med på skärmen när användaren scrollar. 

Endast en omplacering kommer att ske och inga ytterligare förändringar. Andra 

användartestet kommer att genomföras på samma sätt som det första med skillnaden att 

den omplacerade huvudmenyn kommer markeras vilket leder till bättre synbarhet. Både 

första och andra användartestet kommer att utgå från samma uppgifter och intervjufrågor. 

Slutligen, i det tredje användartestet kommer uppgifter och intervjufrågor riktas mot den 

omplacerade huvudmenyn men den behåller samma utformning som vid andra 

användartestet. Denna uppdelning och genomförande av användartester har gjorts med 

mål att i de två första användartesterna utvinna information om respondenternas beteende 

på en webbplats. Detta innebär hur menyer nyttjas, vad som påverkar respondenten under 

lösandet av uppgifter samt ifall den omplacerade huvudmenyn upptäcks och används. 

Respondenterna är här inte informerade om omplaceringen av huvudmenyn. I det tredje 

användartestet kommer den omplacerade huvudmenyn belysas. Uppgifter (se appendix 2 

& 2) och intervjufrågor kommer omformuleras med mål om att få ut konkret information 

gällande beteende och respondentens intryck vid användande av den omplacerade 

huvudmenyn.  

 

Vid intervjun var respondenten och testledaren placerade ansikte mot ansikte. Under 

intervjun gjordes inga anteckningar utan enbart ljudupptagning. Detta för att skapa en 

avslappnad miljö och efterlikna ett vardagligt samtal då anteckningsförande kan påverka 

respondenters svar samt skapa en obekväm situation för respondenten.  
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4.5 Sammanställning av användartest och intervju 

4.5.1 Sammanställning av användartest och intervjuer från användartest 
nummer ett 

 
Respondent 1 (R1): Är en man på  25 år som arbetar inom matvaruhandeln där han 

dagligen använder affärssystem till sina arbetsuppgifter. Han har god dator- och 

internetvana samt är vardagsanvändare av sociala medier och e-handelssidor.  

 

Respondent 2 (R2): Är en kvinna på 26 år som har jobbat inom vården men som nu 

studerar på universitet. Hon använder dagligen datorn och internet till sina studier och har 

också god vana gällande sociala medier och e-handelssidor.  

 

Respondent 3 (R3): Är en man på 24 år som arbetar inom elektronik industrin. Han har 

en god dator vana och använder dagligen internet för att läsa nyheter, sociala medier samt 

titta på olika fria kanalers eftersändningar.  

 

Sammanställning av användartester 
Under användartesternas gång påpekade respektive respondent webbplatsens färgschema 

och struktur. R1 uppvisar ett negativt intryck av den rosa färgen medan R2 uppskattar 

den och ger webbplatsen beröm. R3 nämner inget gällande färgschemat, dock att 

webbplatsen ger ett rörigt första intryck. Respektive respondent använder den 

vänsterjusterade menyn för att nå produkter under en kategori. R3 är den som använder 

sökfunktionen för att finna en produkt med hjärtan medan R1 använder sig av funktionen 

“ctrl + F” för att finna liknande produkter. Scrollning var ett moment som respektive 

respondent använde i hög grad för att kunna söka av produkterna i produktlistorna i sin 

helhet. Även vid sökandet av nyhetsbrevet användes scrollning för att hitta detta i 

sidfoten av webbplatsen. R2 finner i samband med sökandet efter nyhetsbrevet den 

omplacerade huvudmenyn, R2 sökte då av nederdelen av webbfönstrets yta för första 

gången vid denna uppgift. Vid samma uppgift uppvisade R1 otålighet när denne upplevde 

problematik av att finna var nyhetsbrevet befann sig och använde sig av “ctl + F” 

funktionen för att finna dess rubrik. I samband med att R2 finner den omplacerade 

huvudmenyn så nyttjar denne en länk i sidfoten för att förflytta sig till kassan. 

Respondenterna R1 och R3 finner inte den omplacerade huvudmenyn dock använder sig 

R1 av den omplacerade huvudmenyn en gång utan att vara medveten om det själv. Detta 

kan ses på skärminspelningen som gjordes under användartestets gång. 

 

 

Sammanställning av intervjuerna 
R1 upplevde att webbplatsens struktur var som de flesta webbplatser med meny till 

vänster, information i mitten och övrig information till höger. Den högerplacerade 

informationen undvek R1 då tidigare erfarenheter gett intrycket av att den informationen 

inte är av större nytta eller varit givande för denne. R2 upplevde liknande känsla av 

standardutformning av webbplatsen så som R1, men upplevde den en aning plottrig vid 

första intrycket men samtidigt smidig att använda. R3 beskriver även att strukturen 

kändes bra med en sökfunktion och rubriker placerade till vänster i webbfönstret. Denne 
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påpekar en negativ upplevelse av att webbplatsen är lång och att det är nödvändigt att 

scrolla mycket för att nå information som R3 sökte efter i botten på webbplatsen.  

 

Helhetsintrycket av webbplatsen beskriver R1 som för tjejig för att denne skall uppskatta 

webbplatsen i sin helhet. I övrigt påpekar R1 att webbplatsens namn är svårt att uppfatta 

och att logotypen med en liten cupcake var allt för liten i proportion till hela sidan. R2s 

helhetsintryck var att webbplatsen var bra men att den kunde varit renare, färre objekt 

och att typsnittet skulle kunna vara större. Helhetsintrycket för R3 beskriver denne som 

att webbplatsen såg bra och fin ut men påpekar att denne upplever scrollningen som ett 

jobbigt moment. 

 

Gällande navigationen på webbplatsen upplever R1 denna som vanlig och att det var lätt 

att få en överblick över smyckena i produktlistan. R1 påpekar en saknad av en “lägga i 

kundvagnen” funktion direkt i produktlistan. För att kunna lägga till smycket i 

varukorgen behövde respondenterna befinna sig inne på produktsidan och detta anser R1 

är ett onödigt steg. R2 beskriver navigationen som bra och lättanvänd. R2 ger ett exempel 

på att det var enkelt med tanke på att denne slapp backa tillbaka för att komma till nya 

produkter då den omplacerade huvudmenyn fanns med hela tiden, även när denne befann 

sig i varukorgen. R3 beskriver att navigationen fungerade som denne förväntade sig och 

ger signaler på att denne var nöjd med navigationen. 

 

Om R1 skulle få justera navigationen på Becca Design skulle det vara större teckensnitt 

samt enklare kategorisering. R2 reagerar på färgen på webbplatsen  igen men gällande 

navigationen så känner denne inget behov av att justera eller ändra på den. Här 

instämmer R3 med att navigationen fungerar och känner inte heller denne för att justera 

eller ändra på något.  

 

Alla respondenterna upplever att huvudmenyn är placerad till vänster. R2 beskriver också 

att denne skulle uppskatta om det fanns en horisontell huvudmeny och att övriga menyer 

på webbplatsen upplevdes som otydliga. Detta för att det fanns många länkar placerade 

även på högra sidan och i sidfoten på webbplatsen. 

 

Vid frågan om det fanns något ytterligare respondenterna ville tillägga svarade R2 att 

denne inte hade något mer att tillägga. R1 nämner igen webbplatsens logotype om det 

skulle kunna infalla sig under övrigt. R3 beskriver scrollningen som negativt då det är 

långt ner till webbplatsens sidfot. Denne ger även ett förslag på att man skulle kunna 

flytta upp placeringen av rubrikerna i sidfoten för att undvika scrollning. I övrigt 

uttrycker sig R3 att allt fungerade bra på webbplatsen. 

 

 

4.5.2 Sammanställning av användartest och intervjuer från användartest 
nummer två 

 

Respondent 4 (R4): Är en kvinna på 24 år som jobbar inom vården och studerar på 

Komvux där hon också använder informationssökande på internet i sitt studerande. Hon 
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har god dator- och internetvana samt är vardagsanvändare av sociala medier och e-

handelssidor. 

 

Respondent 5 (R5): Är en kvinna på 22 år som jobbar på en förskola. Hon har god dator- 

och internetvana och är vardaganvändare av sociala medier och e-handelssidor. 

 

Respondent 6 (R6): Är en man på 22 år som jobbar deltid på ett mejeri och i en 

smyckesbutik. Han har god datorvana och är vardagsanvändare av sociala medier och e-

handelssidor. 

 

Sammanställning av användartester 
Under användartesterna visades en klar prioritering gentemot den vänsterjusterade 

menyn. Dock uppvisade R6 en otålighet då denne inte fann den specifika kategorin 

örhängen direkt vid en av uppgifterna. Istället nyttjades sökfunktionen vilket var en 

funktion som R6 nyttjade vid fler tillfällen än den vänsterjusterade menyn detta i 

jämförelse med R4 och R5. Gällande att lägga till en produkt i varukorgen samt att ändra 

antal och ta bort produkter uppvisades inga svårigheter hos respondenterna. Dock visade 

R4 en viss osäkerhet när första produkten lades i varukorgen då denne inte riktigt var 

säker på i fall att produkten var tillagd eller inte. Vid uppgiften att finna nyhetsbrevet på 

webbplatsen klarade R6 av uppgiften snabbt, både R4 och R5 uppvisade problem med 

denna uppgift. I samband med denna uppgift visar R4 och R5 liknande sök mönster. De 

börjar använda sig av scrollning för att sedan leta uppe i högra hörnet av webbplatsen där 

Varukorgen är placerad. Då de fortfarande inte löst uppgiften används sökfunktionen, 

dock utan resultat. Under sökandet av nyhetsbrevet undersöker även både R4 och R5 den 

omplacerade huvudmenyn och dess rubriker. Efter en stund hittar de nyhetsbrevet och 

löser uppgiften. Genom användartesterna fanns klara beteendemönster för respondenterna 

löste uppgifterna. Respondent R5 och R6 var målmedvetna gällande att lösa uppgifterna 

och letade endast efter vad uppgifterna uppgav, genom denna målmedvetenhet visades 

även otålighet över att inte finna det uppgifterna efterfrågade direkt. R4 däremot kollade 

runt på webbplatsen då denne uppskattade produkterna hos Becca Design. När 

respondenterna inte direkt kunde lösa den specifika uppgiften användes sökfunktionen 

med förhoppning över att snabbare lösa uppgiften. R4 och R5 nyttjade båda 

sökfunktionen vid uppgiften gällande Nyhetsbrevet och R6 när denne inte fann den 

kategori denne sökte i den vänsterjusterade menyn.  

 

 

Sammanställning av intervjuerna 
R4 upplevde webbplatsens struktur som kluddig genom alla bilder och information som 

presenteras men att det var lätt att finna det denne sökte förutom nyhetsbrevet som är 

placerat i sidofoten på webbplatsen. Webbplatsen enligt R5 var bra utan övriga 

kommentarer på den övergripande strukturen. R6 beskriver en liknande upplevelse som 

R4 och beskriver webbplatsen som smidig men att det presenterades mycket information 

och bilder vilket försvårar sökningen på webbplatsen. Ytterligare tankar från R6 över 

webbplatsens struktur berörde den vänsterjusterade menyn. Denne beskriver att 

kategorierna gällande smyckena skulle kunna prioriteras på ett annat sätt så att de flest 

sökta och eftertraktade artiklarnas länkar hamnar högst upp i listan. Genom detta 
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beskriver R6 att användarna enklare finner det denne söker och inte distraheras av övrig 

information som eventuellt inte är relevant för användaren. 

 

Vid frågan berörande respondenternas helhetsintryck av Becca Design svarade R4 att 

denne gillade den mycket och att denne kommer besöka den igen. Anledningen var för att 

R4 upplevde webbplatsen som söt. R5 beskriver sitt helhetsintryck med en ironisk 

underton och påpekar att webbplatsen är tjejig och rosa med udda smycken. 

Beskrivningen som gavs av R6 var att webbplatsen som helhet var stilren och bra. 

 

Gällande navigationen beskriver R4 sin upplevelse som bra förutom att 

Internetuppkopplingen påverkade laddningstiden på webbplatsen. R6 beskriver 

navigationen som smidig och beskriver rubriken kassa som något positivt då denna 

funktionen ansågs lättillgänglig. En negativ åsikt som påpekas av R5 är dennes svårighet 

med att finna nyhetsbrevet. Denne uppvisar frustration när denne inte finner nyhetsbrevet 

direkt och påpekar att denne hade velat att nyhetsbrevet skulle varit mer tillgängligt utan 

att behöva använda scrollning. Genom att möjligen placera nyhetsbrevet längre upp på 

webbplatsen hade det varit enklare att finna.  

 

Vid intervjufrågan berörande om någon av respondenterna skulle vilja förändra något 

gällande Becca Designs navigation beskriver R4 att texten i menyerna bör vara större. 

Denne berättar att textstorleken nog påverkat intrycket av att webbplatsen då som rörig 

och kluddig. R5 påpekar nyhetsbrevet än en gång och säger att helheten av navigationen 

är bra. Även R6 beskriver navigationen som bra och hänvisar även till ett tidigare svar 

angående rubrikernas prioritering utifrån användarnas sökningar från tidigare i intervjun 

och säger att detta skulle kunna förbättras. 

 

Gällande intervjufrågan var respondenterna upplever var huvudmenyn är placerar svarar 

både R4 och R6 att dem upplever denne vara placerad till vänster på webbplatsen. R5 

uppvisar en viss förvirring över vad ordet huvudmeny innebär. Från början beskriver R5 

att webbplatsen inte har någon huvudmeny utan kategorier med olika rubriksalternativ. 

En följdfråga ställdes om var denne hade ansett att en huvudmeny skulle varit placerad 

och då blir svaret till vänster. Efter en liten stund när R5 kommer underfund med vad 

denne anser vara en huvudmeny säger denne senare att menyn placerad i sidfoten av 

webbplatsen är dennes huvudmeny. 

 

När intervjuledaren ställer frågan berörande hur respondenten mindes menyernas 

placering på webbplatsen svarade R4 att denne mindes den vänsterplacerade menyn och 

kassan placerad uppe i högra hörnet. Vid denna fråga uppvisar fortfarande R5 en 

osäkerhet gällande begreppet meny och efter att R5 funderat beskriver denne att det är 

den omplacerade huvudmenyn som den denne minns. R5 nämner tidigare i intervjun även 

den vänsterplacerade menyn men inte under denna frågan. R6 beskriver först aningen 

tveksamt sidofoten som en av webbplatsens meny och tillägger även den vänsterjusterade 

menyn. 

 

Intervjufrågan berörande hur respondenterna upplevde menyer användbara på 

webbplatsen svarar R4 och R6 raka ja på frågan. Då R5 är osäker på vad en meny innebär 
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uppger denne att denne inte använde sig av några menyer detta trots tidigare diskussion 

kring tidigare frågor gällande menyerna. 

 

Vid intervjuns slutliga fråga berörande om respondenterna skulle vilja tillägga något 

övrigt angående Becca Design säger R4 att denne kommer gå in och besöka webbplatsen 

direkt efter intervjun, övriga synpunkter ger inte R4. R5 berättar att webbplatsen hade 

kunnat vara bättre strukturerad och R6 beskriver att denne tyckte webbplatsen var smidig. 

 

 

4.5.3 Sammanställning av användartest och intervjuer från användartest 
nummer tre 

 

Respondent 7 (R7): Är en kvinna på 29 år som har jobbat med administration och 

studerar nu vid högskola. Hon har god dator- och internetvana vilket också används vid 

hennes studier. Hon är vardagsanvändare av sociala medier och e-handelssidor. 

 

Respondent 8 (R8): En kvinna på 21 år som studerar och arbetar inom textil- och 

modeindustrin. Genom sina studier använder hon datorn varje dag och har en god dator- 

och internet vana. Förutom att använda datorn och internet till sina studier använder hon 

dem till att hålla kontakt med vänner, läsa nyheter och dela fotografier. 

 

Respondent 9 (R9): En kvinna på 31 år som arbetar med på olika arbetsplatser. Datorn 

och internet använder hon i sammanhang som sociala medier, nyhetsbevakning och olika 

aktions relaterade webbplatser. Hon har en god dator- och internet vana. 

 

Sammanställning av användartesterna 

Under användartesterna uppvisar respektive respondent ett positivt intryck av 

webbplatsen. R8 uppvisar även en mindre form av stress då denne verbalt bekräftar 

testledarens uppfattning och bekantar sig hastigt med förstasidan. Respondenterna R7 och 

R8 uppvisar ett tryggt och säkert användande av den omplacerade menyn.  R9 väljer att 

söka efter den första produkten utifrån uppgifterna. R7 uppvisar en målmedvetenhet och 

lägger lite fokus på webbplatsen som helhet. R8 stannar ofta upp för att granska 

produkterna och använder sorteringsfunktionen för att underlätta sökningen av en 

produkt, likaså R9. Respektive respondent finner inte rubriksalternativet ” Tema / 

Årstid”, men R8 och R9 finner denna en bit in under testet medan  R7 söker igenom hela 

utbudet av halsband och finner tillslut det uppgiften uppgett. Både respondent R8 och R9 

kommenterar att de upplever att hängslen borde finnas under rubriksalternativet 

”Accessoarer” och inte under rubriksalternativet ”Kläder”, R7 upplever istället 

placeringen av hängslen som självklart. När uppgifterna berörande varukorgen reagerar 

både R7 och R8 över att dessa inte kan justera antalet produkter och en viss förvirring 

uppstår. Hela användartestet avklarades av alla respondenter utan svårigheter. 

 

Sammanställning av intervjuerna   

Helhetsintrycket beskriver R7 positivt där denne tycker att webbplatsen var organiserad 

och att produkterna var lättåtkomliga. R7 och R8 beskriver att denne upplevde att 
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webbplatsen var bättre gjord än liknande e-handelswebbplatser som dessa har besökt. R8 

kommenterade på bildupplösningen gällande fotografier som fanns på webbplatsen och 

anser denna av sämre kvalité. R8 beskriver att webbplatsen är lättnavigerad men att 

rubriksättningen och rubriksalternativen är lite underligt gjorda. R9 beskriver 

webbplatsen som lite svår då respondenten upplevde att den omplacerade huvudmenyn 

var felplacerad. I övrigt tyckte R9 om produkterna som webbplatsen har att erbjuda men 

tycker att layouten är lite tråkig. 

 

Vid frågan huruvida respondenternas känsla av att ta sig runt på sidan beskriver R7 att 

det var lätt vid jämförande med andra sidor. R8 och R9 är av samma uppfattning som R7 

med att de upplevde det enkelt. R8 beskriver även att vid första bekantandet med 

webbplatsen var denne förvirrad men uttrycker att man oftast är det när man kommer till 

en ny webbplats. Ett påpekande som R8 gör är att varukorgsnavigeringen kunde vara mer 

tydlig.  

 

När respondenterna ombads beskriva vilka menyer dessa minns svarar både R7 och R9 

att dessa bara minns och uppfattade den omplacerade huvudmenyn. R8 minns den 

omplacerade huvudmenyn, varukorgen som är placerad i övre högerhörnan samt menyn 

placerad under logotypen i form av fyra små bilder.  

 

Vid frågan huruvida respondenterna upplevde den omplacerade huvudmenyn svarar R7 

att denne fann denna placering som ovanlig. R9 uttrycker klart att denne ogillade att 

placeringen och beskriver att denne hellre hade haft den längst upp på webbplatsen eller 

till vänster. R8 beskriver sin upplevelse som ovan och att denne är van att menyn skall 

vara placerad mer i toppen av webbplatsen. Denne respondenten uttryckte att denna 

placering upplevdes mer praktisk men att denne behöver vänja sig vid det. 

 

När respondenterna frågades huruvida deras intryck av den omplacerade huvudmenyn var 

svarade R8 att denne upplevde menyn klar och tydlig men uppskattade inte dess starka 

färg utan ville ha den mer diskret. R8 reflekterar även över att den omplacerade 

huvudmenyns färg är nödvändig för att denne skulle se menyn för att denne är ovan vid 

denna placering. R9 beskriver den omplacerade huvudmenyn som liten och svårläst i 

jämförelse med en meny som går att läsa uppifrån och ner. R7 beskriver intrycket av den 

omplacerade huvudmenyn som ovanligt då denne är ovan vid denna placering men säger 

även att denne upplever att det inte ligger någon vikt i huruvida menyn är placerad i 

sidhuvudet eller sidofoten. 

 

Respondenterna frågades hur dessa upplevde användandet av den omplacerade 

huvudmenyn så svarar R7 att denne enbart upplevde menyn positivt. R9 upplevde menyn 

som strulig. Denne upplevde det positivt att det fanns underrubriker men att detta var 

otydligt och borde indikeras genom ett plus eller kryss så att det syntes. R8 beskriver 

användandet av den omplacerade huvudmenyn som enkel genom att menyn var 

lättåtkomlig samt enkel att ta sig vidare genom.  

 

När respondenterna frågades huruvida dessa vill förändra något gällande den 

omplacerade huvudmenyn svarar R8 att denne vill se en diskretare design. Samtidigt 
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beskriver respondenten att detta nog skulle dra ner funktionen av menyn då folk inte är 

vana vid placeringen. R9 vill förflytta menyn helt, sortera rubriksalternativen så att den är 

i bokstavsordning samt förtydliga att vissa av rubriksalternativen innehåller 

underrubriker. R7 beskriver att den omplacerade huvudmenyn kunde innehålla ett 

rubriksalternativ med ”Rea” då respondenten har sett detta på liknande webbplatser.  

 

Respondenterna frågades huruvida dessa hade sett denna placering av huvudmenyn på 

andra webbplatser. R7 och R9 har inte sett placeringen av menyn i sidofoten medan R8 

har lagt märke till denna placering. 

 

Vid frågan huruvida respondenterna har något övrigt att tillägga om webbplatsen svarar 

R7 att denne tyckte webbplatsen var bra. Respondenten beskriver även att den 

omplacerade huvudmenyn var positiv därför att den inte tar upp plats från att se varorna 

som visas. R9 beskriver webbplatsens layout som tråkig och att denne bara minns 

produkterna och menyn från webbplatsen. R9 minns inte logotypen samt anser att en 

starkare layout skulle vara bra. R8 har inget övrigt att tillägga gällande webbplatsen. 

 

R9 uttrycker klart att denne ogillade att placeringen och beskriver att denne hellre hade 

haft den längst upp på webbplatsen eller till vänster. R8 beskriver sin upplevelse som 

ovan och att denne är van att menyn skall vara placerad mer i toppen av webbplatsen. 

Denne respondenten uttryckte att denna placering upplevdes mer praktisk men att denne 

behöver vänja sig vid det. 

 

 

4.6 Sammanfattning av den empiriska undersökningen  

 

Delfråga 1: Vad påverkar en användare på en webbplats? 

En del respondenter upplevde webbplatsen som en aning plottrig samt kluddig och kunde 

varit renare strukturerad med färre objekt för att förenkla sökningen på webbplatsen. En 

respondent beskriver att texten kunde ha varit större i menyn för att göra det enklare att 

se. Denne beskriver att textstorleken kan ha påverkat uppfattningen kring hela 

webbplatsen. Vid användartest tre (se figur 13) beskrev respondenter att dessa uppfattade 

webbplatsen som bättre strukturerad och utformad än liknande webbplatser som dessa 

hade besökt. Berörande färgen på webbplatsen reagerade respondenterna olika med 

inslag av att färgen var anstötande till att färgen ansågs tilltalande. 

 

En positiv reflektion av den ena respondenten var att denne uppskattade sökrutan som är 

placerad uppe i högra hörnet på webbplatsen. En mindre bra kommentar från en av 

respondenterna är att denne upplevde det svårt att uppfatta var webbplatsens logotyp var 

placerad och vad den illustrerade. Respondenten såg logotypen men skulle uppskatta om 

den var större samt tydligare.  

 

Vid slutet av intervjun beskriver en respondent att denne uppskattade webbplatsen och 

fann denna smidig att nyttja medan en av de andra respondenterna uttryckte att denne att 

webbplatsen kunde struktureras till det bättre.  
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Delfråga 2: Hur påverkar en omplacering av huvudmenyn, till en fixerad placering i 

nederkant av webbläsarens fönster, användarens uppfattning av navigationen på en 

webbplats?  

Respondenterna upplevde både att den vänsterjusterade menyn och den omplacerade 

huvudmenyn som två menyer på webbplatsen som dessa mindes under användartest två 

(se figur 10). Under användartest tre (se figur 13) gällande den omplacerade huvudmenyn 

upplevdes att denna innehöll, för respondenterna, en underlig rubriksättning. Alla 

respondenterna mindes den omplacerade huvudmenyn medan en av dem uppfattade en 

ytterligare meny under webbplatsens logotyp. Något som uppmärksammades var 

varukorgens navigation som respondenter upplevde som strulig och otydlig. Dessa 

beskriver att varukorgen kan förändras till det tydligare. 

Delfråga 3: Vilka fördelar eller nackdelar gällande användbarhet finns det vid en 

omplacering av huvudmenyn? 

Respondenter i användartest ett (se figur 7) upplevde respondenterna att huvudmenyn var 

placerad till vänster på webbplatsen och att webbplatsen var lång. Detta bidrog till att 

momentet scrollning upplevdes som jobbigt. I användartest två (se figur 10) framfördes 

en önskan om att kategoriseringen bland smyckena kunde gjorts på ett annat sätt för att 

förbättrade webbplatsens struktur. Under användartestet nyttjades sökfunktionen och den 

vänsterjusterade menyn i hög grad av respondenterna. 

En av respondenterna i användartest tre (se figur 13) beskrev den omplacerade 

huvudmenyn som svårläst. Övriga respondenter beskrev webbplatsen och den 

omplacerade huvudmenyn som lättnavigerad och känslan av att förflytta sig runt var lätt. 

En av respondenterna beskrev en stark känsla av att den omplacerade huvudmenyn var 

felplacerad och ville förflytta denna till en vänsterjustering eller till sidhuvudet. 

Respondenterna ger sålunda olika syn på den omplacerade huvudmenyn. En av dem 

upplevde den som klar och tydlig, men hade velat se en diskretare layout. En annan 

upplevde den omplacerade huvudmenyn som helt felplacerad och den sista uppfattade 

den som enkel att använda samt positiv.  
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5 Analys och Resultat 

 
I detta kapitel kommer en analys presenteras utifrån de empiriska resultatet och teorin. 

Genom denna analys kommer studiens delfrågor att besvaras och ett resultat i punktform 

presenteras för att sedan ligga till grund för besvarandet av forskningsfrågan i studiens 

slutsatser.

 

5.1 Analys 

Delfråga 1: Vad påverkar en användare på en webbplats?  

 

I kapitel 4 har det framkommit att färger, informationsstruktur och placeringen av olika 

element påverkar användaren och dennes mentala modell. I användartest ett (se figur 7) 

beskriver en respondent att denne reagerade på webbplatsens färgval samt tema medan en 

annan respondent i användartest tre (se figur 13) ville se en starkare layout. I kapitel 3.8.4 

beskrivs att färgkombinationer kan framkalla känslor som användaren sedan gör 

associationer från tidigare erfarenheter med. Associationer sker i det semantiska 

nätverket hos användaren där denne kopplar samman erfarenheter och kategorier vilket 

beskrivs i kapitel 3.5.3. I användartest två (se figur 10) beskriver två respondenter att 

dessa upplevde ett stort informationsflöde genom bilder och text vilket försvårat 

sökningen efter en specifik produkt på webbplatsen. I kapitel 3.5.4 beskrivs att för 

mycket intryck från en webbplats kan förvirra användaren vilket försvårar sorteringen av 

information för denne.  

 

Angående momentet scrollning upplevde respondenter i användartest ett att detta var ett 

jobbigt moment. För att fullfölja en uppgift var respondenterna i användartest ett (se figur 

7) och två (se figur 10) tvungna att förflytta sig ner till sidofoten på webbplatsen och det 

var under detta moment som frustration uppkom. Kapitel 3.6.6 beskriver hur längden på 

en webbplats i vertikal riktning, påverkar användaren negativt. Detta för att användarna 

inte kan se menyn och tvingas då hålla mer information i minnet. Detta påverkar 

webbplatsen negativt då risk för fel ökar för användaren. Respondenterna nämnde inget 

negativt angående scrollning i användartest tre (se figur 13) då respondenterna nyttjade 

den omplacerade huvudmenyn mer kontinuerligt. Momentet scrollning förekom i alla 

användartesterna. 

 

En respondent i användartest tre (se figur 13) kommenterar på sämre bildkvalité på en 

större bild som förekom på webbplatsen. I kapitel 3.9.3 beskrivs hur bilder påverkar 

användarna i deras tolkning kring informationsmaterialet. Genom att respondenten 

påpekades av bilden och dess upplösning har bildkvalitén sålunda påverkat användaren 

på webbplatsen. 

 

Gällande strukturen på menyerna berättar två respondenter i användartest två (se figur 10) 

att dessa upplevt att menyerna bör vara större. En av respondenterna ville ha större text 

och tror att textstorleken på rubriksalternativen i menyn hade en inverkan på intrycket av 

webbplatsen som rörigt. Kapitel 3.5.4 beskriver hur webbplatsen har som uppgift att 

kommunicera med användaren, men att detta inte skall överdrivas.  Något som två 
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respondenter var nöjda med i användartest tre (se figur 13) var att menyn upplevdes som 

lättåtkomlig och smidig. En tredje respondent från användartest tre (se figur 13) upplevde 

att den omplacerade huvudmenyn skulle omplaceras helt till en vänsterjusterad placering 

eller en placering i sidhuvudet. Detta bidrog till denne respondent att användbarheten 

drogs ner genom den omplacerade huvudmenyns placering.  

 

I kapitel 3.6.1 beskrivs hur webbplatser kan ha ett problem gällande struktureringen då 

informationen är anpassad efter företagets perspektiv och inte användarnas. Respondenter 

från alla användartester beskriver att menyns rubriksalternativ kunde kategoriserats 

annorlunda. Genom respondenternas kommentarer gällande rubriksalternativen visas det 

att deras mentala modeller är olik i förhållande till företagets sätt att se på 

kategoriseringen, vilket speglas på webbplatsen. I kapitel 3.5.4 beskrivs hur användaren 

delar upp tidigare erfarenheter i olika kategorier som grundats från erfarenhetens 

egenskap. En respondent beskriver i användartest tre (se figur 13) att denne saknade ett 

rubriksalternativ på webbplatsen som denne har sett på liknande webbplatser vilket pekar 

på området i kapitel 3.5.4. 

 

Delfråga 2: Hur påverkar en omplacering av huvudmenyn, till en fixerad placering i 

nederkant av webbplatsens fönster, användarens uppfattning av navigationen på en 

webbplats?  

Det som en användare anser vara välkänt och vardagligt har ingen större påverkan i 

intryck beskrivs i kapitel 3.5.4 och beskriver vidare att det är vid nya inryck som 

situationen kan kännas kaosartad och skrämmande. Vid användartesterna uppkom både 

negativa samt positiva reaktioner gällande den omplacerade huvudmenyn och vissa 

respondenter uppfattade aldrig den. I kapitel 3.8.1 beskrivs det att  funktioner ska vara 

relevanta för användaren med mål att underlätta arbetsprocessen. Det visades tydligt 

under första och andra användartestet (se figur 7, figur 10) att den vänsterjusterade 

menyn ansågs vara huvudmenyn och denna prioriterades i genomförandet av uppgifter. I 

kapitel 3.5.3 beskrivs hur aktiviteter som genomförs refereras till tidigare erfarenheter 

och att detta sker genom semantiska scheman där kunskap kategoriseras utefter 

erfarenhetens egenskaper. I användartest ett och två (se figur 7, figur 10) visades ett 

tydligt mönster av respondenternas tidigare erfarenheter vid liknande webbplatser och 

element användes som kändes välbekanta.  

 

Vid en av uppgifterna i användartest ett och två (se figur 7, figur 10) skulle 

respondenterna finna nyhetsbrevet, vilket var placerat längst ner i sidfoten. Denna uppgift 

uppfattades som frustrerande för att det tog längre tid att lösa uppgiften för flertalet 

respondenter, då de hade problem med att finna nyhetsbrevet. Här undersöktes den 

omplacerade huvudmenyn i hopp om att lösa uppgiften. I kapitel 3.6.6 beskrivs hur 

navigation tydligt skall visa användaren var denne befinner sig på webbplatsen och också 

vilka val som finns att tillgå. Vid god användbarhet ska användaren kunna utföra 

uppgifter på webbplatsen effektivt och detta utan några större påfrestningar. Dessutom 

behöver funktioner även vara relevanta utefter användarens behov, detta beskrivs i kapitel 

3.8.1. Idag har flertalet webbplatser liknande design och dessa utgår från det inverterade 
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L:et som är den vanligaste navigationsstrukturen på webbplatser vilket beskrivs i kapitel 

3.8.2. Nya idéer till struktur på en webbplats är alltid bra tas upp i kapitel 3.6, men att det 

är till fördel att användaren känner igen sig på och att denne snabbt finner vad den söker. 

Under användartest ett och två (se figur 7, figur 10) påverkade den omplacerade 

huvudmenyn respondenterna endast i mindre grad då den endast undersöktes och 

användes när respondenterna inte fann det de sökte. Den allt mer välbekanta 

vänsterjusterade menyn prioriterades av respondenterna med mål att lösa uppgifterna.  

 

Under användartest tre (se figur 13) var respondenterna medvetna om den omplacerade 

huvudmenyn och därmed kunde en tydligare påverkan dokumenteras. I kapitel 3.5.4 

beskrivs att kunskapen gällande användarens intressen, tidigare erfarenheter och 

tolkningar har en betydande roll för graden av påverkan. En användare skall kunna utföra 

aktiviteter utan att interaktionen mellan användare och webbplats skall påverkas negativt. 

Detta innebär att användaren skall förstå webbplatsens struktur och att dennes kunskap 

ska växa genom användandet av webbplatsen, detta beskrivs i kapitel 3.8.1. Vid 

användartest tre (se figur 13) ansåg en respondent att den omplacerade huvudmenyn var 

felaktigt placerad och en tydlig önskan fanns att förflytta denna till sidhuvudet eller till en 

vänsterjusterad meny. Den vänsterjusterade menyn den mest återkommande på 

webbplatser och denna ingår i den standardmall för menyplacering vilket beskrivs i 

kapitel 3.6.4. Här visas resultat huruvida erfarenheter och vana påverkar intrycket av ett 

nytt fenomen. I kapitel 3.5.4 beskrivs hur ovanliga och dramatiska intryck kan ge en 

intensiv påverkan då användarens tidigare erfarenheter och tolkningar inte 

överensstämmer med hur någonting fungerar eller ser ut. Den omplacerade huvudmenyn 

upplevs istället som praktisk och lättåtkomlig av de andra två respondenterna. Det 

uttrycks även att de är vana vid en huvudmeny i sidhuvudet och eller som 

vänsterjusterade meny och därför behöver vänja sig vid placeringen. En av 

respondenterna har uppmärksammat en placering av huvudmeny i sidofoten men det har 

inte de övriga två från samma användartest. kapitel 3.5.1 beskrivs mentala processer och 

att beslut samt aktiviteter tros genomföras logisk och väl genomtänkt av användaren men 

att logik inte alltid styr de val som användaren gör. Detta beroende på sinnesstämning 

och att beslut oftast avgörs omedvetet. När en användare söker information på en 

webbplats nyttjas tidigare erfarenheter som är tidigare tolkningar som gjorts på tidigare 

besök på webbplatser. Genom dessa erfarenheter har kognitiva kartor skapats och dessa 

används när en användare utforskar en webbplats som beskrivs i kapitel 3.5.2. Genom 

användartest ett, två och tre har det visats att erfarenheter inom den mentala modellen har 

en påverkan för huruvida en ny placering av huvudmenyn uppfattas.   

 

 

Delfråga 3: Vilka fördelar eller nackdelar gällande användbarhet finns det vid en 

omplacering av huvudmenyn? 

 

I kapitel 4 har det framkommit delade åsikter huruvida den omplacerade huvudmenyn 

ansågs positiv eller negativ. Under genomförandet av användartester nyttjades scrollning 

frekvent av flertalet respondenter där vissa inte uppvisade några särskilda reaktioner 

medan andra ansåg detta som negativt. I kapitel 3.6.6 menas att scrollning kan ha en 

negativ inverkan på användare då användaren behöver behålla mer information i minnet. 
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Detta kan påverkan användbarheten på en webbplats. I användartest tre (se figur 13) 

upplevdes den omplacerade huvudmenyn som positiv då den ständigt var tillgänglig när 

användaren förflyttade sig på webbplatsen. I kapitel 3.4 beskrivs att god användbarhet 

innebär att minimalisera arbetet för användaren, detta inkluderar även att underlätta 

interaktionen mellan användare och webbplats. Denna omplacering av huvudmeny 

uppfattades som användbar under användartest tre (se figur 13) även om reaktioner 

uppkom gällande rubrikalternativ. Rubriker skall vara tydliga och ge användaren en 

förståelse för var dessa leder och det är i detta skede användaren avgör om informationen 

upplevs relevant eller inte beskrivs i kapitel 3.9.1. Respondenter i användartest ett och två 

nyttjade mer välbekanta element såsom den vänsterjusterade menyn och sökfunktionen. I 

kapitel 3.4 beskrivs hur användaren skall känna tillfredställelse i användandet av en 

webbplats, här ligger känslor och erfarenheter till grund för användbarheten. I 

användartest ett och två (se figur 7, figur 10) prioriterades den vänsterjusterade menyn i 

lösandet av uppgifter och i efterföljande intervjuer framkom en önskan om en 

huvudmeny placerad i sidhuvudet. Respondenterna beskrev sin vana och erfarenheter vid 

placeringar av menyer vilket innebar i sidhuvudet, till vänster, till höger och ibland i 

sidfoten. I användartest tre (se figur 13) uppvisar en av respondenterna ett skarpt 

ogillande av den omplacerade huvudmenyn och vill ha den förflyttad. Denne hade istället 

uppskattat  den omplacerade menyn med placering som en vänsterjusterad meny eller i 

sidhuvudet. Respondenten upplever också den omplacerade huvudmenyn som svårläst i 

jämförelse med en meny som går att läsa uppifrån och ner. Det inverterade L:et är en 

standardiserad navigationsstruktur som är den mest återkommande på webbplatser vilket 

beskrivs i kapitel 3.8.2.  

 

Färg var en aspekt som påverkade respondenterna genom alla användartesterna, där 

webbplatsens färgtema ansågs antingen som positiv eller negativ. I kapitel 3.8.4 beskrivs 

det att färg skall attrahera användaren och med hjälp av färg vid strukturering kan man 

öka användarens förståelse för det som visas på webbplatsen. Under användartest tre (se 

figur. 13) påpekar respondenterna att denna placering av huvudmeny upplevs ovant men 

två respondenterna menar att denna placering uppfattas som praktisk. En av 

respondenterna påpekar även att färgvalet på den omplacerade huvudmenyn inte 

föredrogs men menar samtidigt att färgen kan vara till fördel för synbarheten.  

 

I kapitel 3.5.3 beskrivs att när en användare besöker en webbplats använder denne 

tidigare erfarenheter. Påverkan och känslor styr hur en användare reagerar på det denne 

uppfattar på en webbplats vilket beskrivs i kapitel 3.5.1 och att dessa reaktioner kan vara 

medvetna men också omedvetna. I kapitel 3.8.1 beskrivs även att design kan påverka 

användarens sätt att agera och att det kan vara ovisst huruvida förändringar ger resultat.  

Den omplacerade huvudmenyn uppfattades som positiv i den bemärkelsen att den 

ständigt blev tillgänglig för respondenterna och tillgänglighet är en aspekt som ingår i 

god användbarhet, vilket beskrivs i kapitel 3.4. En negativ påverkan av att användaren 

behöver scrolla på en webbplats i sökandet av information kan reducera användbarheten 

på grund av att irritationer uppstår hos användaren. Användartester visar att 

respondenterna utgår från sin mentala modell och utforskar en webbplats som de är vana 

vid att göra. Genom detta uppstår problematik när en webbplats inte överensstämmer 

med användarnas tidigare erfarenheter.  
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5.2 Resultat 

 

Delfråga 1: Vad påverkar en användare på en webbplats? 

 

I kapitel 5.1 där en analys har genomförts för delfråga ett har följande resultat kunnat 

fastställas: 

 

 Färger påverkar användarna genom dennes mentala modell. Detta genom att 

färger framkallar känslor och minnen. Då den mentala modellen berörs ger färger 

en inverkan för huruvida användaren känner för den specifika webbplatsen i dess 

helhet redan innan användaren har bekantat sig med webbplatsen. 

 

 Informationsflödet påverkar användarens mentala modell och sålunda dennes 

uppfattning av informationen på webbplatsen. Upplever användaren att 

informationsflödet är stort kan detta leda till förvirring kring informationen vilket 

påverkar användarens uppfattning av webbplatsen. 

 

  Momentet scrollning har visat sig kunna uppfattas som negativt för användaren. I 

de fall momentet har påträffats negativt är när denne inte har funnit det som sökt 

via menyns rubriksalternativ. Utöver detta har inte momentet påvisat vara någon 

negativ faktor. 

 

 Bilders kvalité och textstorlek har visat påverkan för huruvida en webbplats 

uppfattas för en användare. När användarens mentala modell påverkas genom 

liten text eller sämre bildupplösning upplever användaren webbplatsen som rörig. 

 

 Menyns placering har visats påverka användarens mentala modell. När det finns 

fler än en meny att välja på hade menyernas placering inte lika stor påverkan som 

där det fanns en meny att använda. Detta påverkar användarens mentala modell 

samt användbarheten på en webbplats. 

 

  Hur en meny är kategoriserad påverkar användarens uppfattning av 

navigationsstruktur på webbplatsen. Detta genom dennes mentala modell och 

tidigare erfarenheter. Beroende på webbplatsens karaktär förväntar sig 

användaren olika kategorier i huvudmenyn.   
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Delfråga 2: Hur påverkar en omplacering av huvudmenyn, till en fixerad placering i 

nederkant av webbplatsens fönster, användarens uppfattning av navigationen på en 

webbplats?  

I analysen som genomförts i kapitel 5.1 har kommande resultat tagits fram: 

 

 Det har kunnat fastställas att uppfattningen av menyn beror på användarens 

semantiska scheman.  

 

  När en användare möttes av ett problem, utifrån dennes mentala modell, har 

användaren sökt efter nya tillvägagångssätt för att lösa detta problem. Genom 

detta har den omplacerade huvudmenyn utforskats i hopp över en lösning. När 

användaren inte stöter på något som hindrar denne i dess syfte på en webbplats 

använder sig denne av tillvägagångssätt som denne är van av utifrån tidigare 

erfarenheter med hjälp av sitt semantiska schema och mentala modell.  

 

 Vid tillfälle har det påvisats att mötet med den omplacerade huvudmenyn skapade 

starka negativa känslor hos en användare. Detta genom att placeringen av 

huvudmenyn stred mot dennes semantiska schema genom erfarenheter och vana 

vid användande av en annan menyplacering.  

 

 Vid tillfälle har det påvisat att mötet med den omplacerade huvudmenyn 

påverkade användaren positivt. Detta genom upplevelsen av ökad lättåtkomlighet 

samt praktiskt i jämförelse med en traditionell menyplacering.  

 

 Det har påvisats att beroende på individens sinnesstämning, semantiska schema 

och mentala modell ligger helt som grund för huruvida användaren uppfattar och 

tolkar en omplaceringen av ett välkänt element så som en huvudmeny. 

 

 
Delfråga 3: Vilka fördelar eller nackdelar gällande användbarhet finns det vid en 

omplacering av huvudmenyn? 

 

Följande resultat har tagits fram från analysen i kapitel 5.1. 

 

 Momentet scrollning har upplevts som negativt hos vissa användare medan andra 

inte har reflekterat över momentet. Genom detta kan det fastställas att momentet 

scrollning är oundvikligt och upplevs olika beroende på användare. 
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 I användartest tre har två av tre av respondenterna uttryckt upplevelsen av den 

omplacerade huvudmenyn som positiv. Detta genom att placeringen medförde en 

känsla av tillgänglighet vilket ses som en fördel för användbarheten för 

webbplatsen. 

 

 I användartest ett och två användes knappt den omplacerade huvudmenyn då 

användarna använde den vänsterjusterade menyn. Detta var genom vana från 

användarnas tidigare erfarenheter, vilket bidrog till att den omplacerade 

huvudmenyn förbisågs eller inte uppfattades alls. Några användare uttryckte en 

saknad av en huvudmeny. 

 

 En användare i användartest tre ville förflytta den omplacerade huvudmenyn till 

vänsterjustering eller till sidhuvudet. Genom den mentala modellen bidrog 

omplaceringen av huvudmenyn till en sänkt användbarhet för denna 

respondenten. 

 

 Färgen på den omplacerade huvudmenyn påpekades av en respondent i 

användartest tre som negativ, vilket störde denna användare och bidrog till 

minskad användbarhet. Samma respondent menade även att utan den omplacerade 

huvudmenyns starka färg hade själva funktionen av den ovana menyplaceringen 

sjunkit. Genom detta ger färgen på den omplacerade huvudmenyn ett bidrag till 

en ökad användbarhet.  

 

 Den omplacerade huvudmenyn kan uppfattas som positiv då den blir ständigt 

tillgänglig, oberoende scrollning från användaren. Detta bidrar till ökad 

användbarhet för webbplatsen. 

 

 Användaren utgår från dennes mentala modell vilket bidrar till att en ny placering 

på ett nyckelelement så som huvudmenyn stör användarens mentala modell. Detta 

är negativt då användaren kan uppleva osäkerhet och förvirring.  
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6 Diskussion och Slutsatser 

 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån analysen där teorin jämförts med 

den empiriska undersökningen. Kapitlet kommer besvara studiens forskningsfråga, en 

metod- och resultatutvärdering presenteras och diskussion om generalisering samt idéer 

för fortsatt forskning kommer att ges. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Övergripande forskningsfråga: 

Hur påverkas användbarheten på e-handelssidor av användarens mentala modell när 

navigationsstrukturen förändras? 

 

Genom analys av teori och den empiriska undersökningen har slutsatser gjorts gällande 

hur teorin stödjer den empiriska undersökningen Vi har insett att trotts studiens 

specificering gällande navigationsstrukturen så påverkar andra element användarens 

uppfattning av webbplatsen och därmed användbarheten. Navigationen är 

nyckelfunktionen på en webbplats, för att få den att nyttjas på det mest effektiva sättet 

behöver webbplatsen ha en god enhetlig användbarhet och design. Med detta menas att 

element såsom färger, rubriker, struktur och placeringar påverkar alla användarens 

mentala modell och bedöms utefter denna. När en användare inte uppskattar en design 

eller struktur påverkar detta användbarheten negativt. Däremot när användaren uppskattar 

det den ser så uppvisas inga större reaktioner utan använder webbplatsen med nyfikenhet. 

Genom studien framkom resultat som visar att en användare kan uppfatta förändringar 

som positivt trots att teorin menar att vissa standarder bör följas. Detta är beroende av 

användarens karaktär och mentala modell. Vi anser att en förändring av 

navigationsstrukturen påverkar användbarheten och detta på grund av användarens 

mentala modell. Vid förändringar eller strukturer som användaren inte är van vid kan 

detta upplevas som negativt och därmed minskas användbarheten då användaren inte ger 

förändringen en chans. Däremot visade studien att förändringar också kan uppfattas som 

positiva. Detta kan bevisa att riktlinjer och standarder för hur något bör vara är en bra 

grund för god användbarhet, men vi anser också att det inte är fel att bryta standarder. 

Ifall nytänkande kan gynna användbarheten, men som bryter mot användarens mentala 

modell och teorins riktlinjer så behöver detta inte alltid vara negativt. 

 

Helhetsintrycket av en webbplats är av en betydande aspekt för att menyer och övriga 

element skall användas och undersökas. Webbplatsen behöver vara tilltalande och 

attraherande för att användaren skall få ett positivt intryck och vilja använda denna samt 

återvända till webbplatsen. Navigationsstrukturen behöver vara anpassad utifrån 

användaren men också utefter det syfte webbplatsen inger.  
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Samspel mellan utformning av webbplatsens struktur och design samt menyer och övriga 

element behöver komplettera varandra på ett bra sätt så att inte användaren påverkas 

negativt. Vi har kunnat fastställa genom den empiriska undersökningen att användare är 

målinriktade och när funktioner inte fungerar som användaren tänkt uppstår irritation och 

arbetsprocessen kan störas. Det har också bevisats att användarna nyttjar sin mentala 

modell när de använder en webbplats och att vana av att använda menyer som de vet hur 

de fungerar.  

 

När en användare besöker en webbplats finns det många olika aspekter som påverkar hur 

denne upplever webbplatsen och därför är det viktigt att helhetsintrycket uppfattas som 

positivt. Både teorin och empirin visade att färg har inverkan på en användare där färgen 

uppfattas utifrån dennes sinnesstämning och utefter vilken relation denne har till den. 

Teorin menar att färg skall attrahera användaren och hjälpa denne att enklare förstå 

avgränsningar mellan olika objekt som visas på webbplatsen. Under användartest ett och 

två (se figur. 7, figur 10) upplevdes färgtemat på helheten av webbplatsen som både 

positiv och negativ. Den omplacerade huvudmenyns färg under användartest tre (se figur 

13) uppmärksammades av respondenterna. Enligt oss är det viktigt vilka färgval som görs 

på en webbplats som helhet men även på enskilda element och funktioner. Färgen bör 

anpassas utefter webbplatsens syfte och kunskapen för hur färg tolkas kan ligga till grund 

för vilket intryck användaren får av en webbplats. I detta fallet utfördes den empiriska 

undersökningen på en e-handelssida som säljer smycken riktade till kvinnor och valet av 

färg på webbplatsen är rosa. Under våra observationer så hade inte könet av respondenter 

någon betydande roll för uppfattandet av färgen utan båda könen hade delade meningar 

om webbplatsens färgval. Vid omplacering av en huvudmeny behövs utmärkande färg för 

synbarhetens skull. Detta för att en användare skall upptäcka menyn, annars nyttjas 

snabbt tidigare erfarenheter som den vänsterjusterade menyn som visades under 

användartesterna ett och två. Rubriksättning har även den en betydande roll. Här menar 

teorin att rubriker skall vara tydliga och att de ska ge användaren en god förståelse för var 

dessa kan tänkas leda. Det visades att den omplacerade huvudmenyn uppfattades ha 

något oklara rubriker vilket vissa respondenter påpekade medan andra inte uppvisade 

någon direkt reaktion. Vi upplever att vid en omplacering av huvudmenyn behövs 

relevanta länkar för dess syfte och detta för att öka både förståelsen och användbarheten. 

 

Teorin beskriver att användare utgår från sin mentala modell som de skapat utefter sina 

tidigare erfarenheter vid besök på webbplatser. Detta innefattar vilka positioner specifika 

menyer har och även var övriga element förväntas vara placerade. Detta visades tydligt i 

den empiriska undersökningen där flertalet respondenter utforskade webbplatsen utefter 

deras vana att navigera sig. Vid användartest ett och två (se figur. 7, figur 10) undersöktes 

knappt den omplacerade huvudmenyn utan det var den vänsterjusterade menyn som 

dominerade. Detta stödjer också teorin där den vänsterjusterade menyn ingår i det 

inverterade L:et och detta innefattar den mest återkommande navigationsstrukturen på 

webbplatser. Genom att respondenterna inte var medvetna om den omplacerade 

huvudmenyn under användartest ett och två (se figur. 7, figur 10) valdes direkt 

välbekanta metoder att använda menyer och funktioner. Samtliga var även målinriktade 

på att lösa de givna uppgifter, därmed undersöktes troligen inte webbplatsen på samma 

sätt som vid ett vardagligt besök under respondentens egna initiativ och intresse. Under 
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användartest tre (se figur 13) var respondenterna medvetna om omplaceringen av 

huvudmenyn och här visades olika reaktioner. Alla respondenterna upplevde placeringen 

som ovan och ovanlig men samtidigt tyckte två av respondenterna att den upplevdes som 

praktiskt och tillgänglig. Genom att en användare utgår från sin mentala modell har vi 

uppfattat att det är enklare att välja välbekanta metoder att nyttja menyer istället för 

främmande. Teorin stödjer att en användare nyttjar erfarna utforskningssätt när denne 

besöker en webbplats och detta visades i användartesterna. En användare har erfarenhet 

av vad specifika menyer kan tänkas innehålla och vilka som bör hjälpa de i första hand i 

deras informationssökande. Därför prioriteras nya utforskningssätt inte vid första 

intrycket utan detta sker när de välbekanta menyerna inte innehåller det användaren 

söker. Vi anser att på en webbplats är det viktigt att element, design och struktur 

samspelar och skapar ett enhetligt intryck för användaren. Det är också viktigt att 

webbplatsen är utformad utefter användarens behov, att denne förstår webbplatsen och att 

den är enkel att lära sig vid främmande förändringar.   

 

6.2 Implikationer för informatik 

De ämnesområden som tagits upp i denna studie ingår inom ämnet informatik. Den 

litteratur och tidigare forskning som dokumenterats har givit stöd och ökad förståelse för 

studiens ämne. Med grund i teori hur och vad som påverkar en användare vid ett besök på 

en webbplats och även en förståelse för hur en mental modell fungerar genomfördes en 

empirisk undersökning. Här undersöktes hur en användare reagerar vid en förändring av 

navigationsstrukturen och hur detta kan påverka användbarheten av en e-handelssida. Det 

är genom en jämförelse mellan teorin och empiriska resultat ökad kunskap har skapats 

och slutsatser kunnat dras. 

 

Genom studien har vi kommit fram till att den teoretiska referensramen stämmer överens 

med den empiriska undersökningen. Enligt teorin utgår en användare från sin mentala 

modell vid besök av en webbplats. Detta innebär att tidigare erfarenheter används i 

tolkningen av webbplatsen där reaktioner uppstår utefter användarens förväntningar för 

hur en webbplats bör vara utformad och fungera. Studien visar att en användare använder 

sig av vana och erfarenhet vid användandet av menyer. Den teoretiska referensramen och 

den empiriska undersökningen bevisar att en användare påverkas av olika aspekter på en 

webbplats och därmed också av en förändring i navigationsstrukturen. Därmed stämmer 

den teoretiska referensramen med den empiriska undersökningen.  

 

En skillnad uppstod däremot när teorin menar att förändringar som kan bryta användarens 

mentala modell inte bör göras då detta kan skapa förvirring vilket i sin tur minskar 

användbarheten. Dessutom kan irritation uppstå hos användaren och denne kommer då 

inte förstå hur webbplatsen skall användas. Genom den empiriska undersökningen stödjer 

resultaten teorin men resultat visade även att en förändring i navigationsstrukturen kan 

upplevas som positiv. Detta även om förändringen upplevdes som främmande. 

 

Under studiens gång har den valda e-handelssidan Becca Design som använts under de 

tre användartesterna förändrats. Detta är inget vi författare har kunnat påverka utan vi har 

valt att genomföra tre användartester trots att utformningen skiljt sig mellan respektive 
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användartest. Genom detta anser vi att ifall utformningen av Becca Design hade varit 

densamma under användartesterna så hade möjligtvis resultaten varit mer genaraliserbara. 

Dessutom hade en mer generell helthetsbild kunnat skapas även om detta endast skiljer 

med mindre betydande aspekter på webbplatsen då användartesternas fokus berörde 

huvudmenyn. På grund av Becca Designs förändringar kan en brist i kvalité och värde 

uppfattas i jämförelse om utformningen hade varit densamma genom de tre 

användartesterna. Vi anser trots detta att vår studie kan bidra med en förståelse för hur en 

användare påverkas av en förändring och hur denna förändring inte behöver bidra till 

minskad användbarhet. En webbplats bör utgå från användaren men även vara utformad 

utefter webbplatsens syfte. Vi menar att standarder bör följas för att skapa god 

användbarhet och tillfredsställelse för användaren men att med rätt kunskap och syfte 

också våga utforska nya sätt att bidra till fortsatt god användbarhet. 

 

 

6.3 Metodutvärdering 

I denna studie har ett hermeneutiskt perspektiv tillämpats med kvalitativt synsätt vilket 

har skapat ökat förståelse för forskningsområdet. Den teoretiska referensramen har skapat 

en bra grund till den empiriska undersökningen där kunskap gällande användarens 

mentala modell, webbplatsens struktur och element har varit väsentliga. Vald metod för 

användartester är tänka-högt-tester vilket visade sig vara en bra metod för denna studie. 

Denna metod gav studien ett bra underlag för respondenternas tankar gällande 

webbplatsen. I kombination med tänka-högt-testet genomfördes observationer, 

dokumentation genom skärminspelning, ljudupptagning samt intervjuer med 

respondenterna. Genom denna insamling fick vi en helhetssyn av hur respondenterna 

agerade och upplevde webbplatsen. Detta gav en bättre möjlighet att noggrant jämföra 

den teoretiska referensramen med det resultat som den empiriska undersökningen gav. 

 

I studien valdes ett deduktivt kombinerat med induktivt arbetssätt. Genom det deduktiva 

arbetssättet samlades redan befintlig teori som prövades i den empiriska undersökningen 

och genom det induktiva arbetssättet genererade resultaten från den empiriska 

undersökningen ökad förståelse. Genom analysen användes en komparativ analys, där vi 

genom en jämförelse mellan teori och empiri kunde se skillnader och likheter, genom 

dessa kunde slutsatser dras. 

 

 

6.4 Resultatutvärdering 

Studiens syfte var att besvara de utformade delfrågorna och den övergripande 

forskningsfrågan och dessa har kunnat besvaras genom den insamlade teorin och 

resultatet från den empiriska undersökningen. Innan den empiriska undersökningen 

genomfördes valdes en e-handelssida ut som användes under användartesterna. Detta val 

av webbplats hade kunnat övervägas mer eller så hade ett flertal e-handelssidor kunnat 

användas i de tre användartesterna. Genom detta hade kanske annorlunda resultat kunnat 

tas fram. Utformningen av uppgifter och intervjufrågor för användartest ett och två hade 

kunnat bearbetas mer. Hade dessa utformats på ett annorlunda sätt så hade möjligtvis 
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andra svar getts från respondenterna. Genom den förändring som skett gällande Becca 

Designs utformning under studiens gång har de framkommna resultaten påverkats. Detta 

på grund av att vi insett att helhetsintrycket av en webbplats är av stor betydelse för hur 

en användare uppfattar och använder webbplatsen. Hade utformningen av Becca Design 

varit densamma genom de tre användartesterna så hade möjligtvis resultaten varit något 

mer uttömmande berörande de aspekter som påverkade användaren mest. Vi anser ändå 

att vi har fått fram bra resultat och att det var en bra idé att först undersöka ifall den 

omplacerade huvudmenyn uppfattades och även generellt vad som påverkade en 

användare. Detta för att sedan mer fokusera på den omplacerade huvudmenyn och genom 

att respondenterna i användartest tre var medvetna om omplaceringen kunde mer 

preciserade upplevelser dokumenteras. De tre användartesterna hade kunnat delas upp 

med ett generellt användartest och två mer fokuserade istället för att börja med två 

generella och en fokuserad. Detta hade kunnat ge mer information kring den omplacerade 

huvudmenyn och hur den upplevdes. 

 

Bedömningskriterier som valts ut för studien är relevans, reflektion och tydlighet, dessa 

kommer utvärderas här nedan: 

 

Relevans 
Vi anser att vår studie är relevant gällande forskningsområdet inom informatik då denna 

studie undersöker en annorlunda placering av huvudmenyn. Den insamlade teorin 

beskriver en standard av navigationsstruktur som är den mest återkommande på 

webbplatser. Genom denna studie har ett nytt perspektiv undersökts där studiens mål var 

att undersöka huruvida teorin stödjer verkligheten och dessa resultat har uppnåtts. 

 

Reflektion 
Insamling av teori och resultat av den empiriska undersökningen har bearbetats noggrant 

och reflekterats gällande hur den teoretiska referensramen stämmer överens med de 

resultat som utvunnits genom den empiriska undersökningen. Användartester och 

intervjuer har granskats och jämförts samt en jämförelse mellan den teoretiska 

referensramen med den empiriska undersökningen har genomförts. Reflektion gällande 

hur teori samspelar med verkligheten har utmynnat i studiens slutsats samt våra egna 

reflektioner över resultaten. 

 

Tydlighet 
I studien anges källor till insamlad teori tydligt och de litterära samt de elektroniska 

källorna har separerats för ökad tydlighet. Den empiriska undersökningen innehåller 

sammanställningar från användartester och intervjuer där respektive användartest är 

separerat med tillhörande respondenter. Vi har tydligt visat studiens inriktning och 

förklarat relevanta nyckelbegrepp som präglar studien. 

 

6.4.1 Validitet och Reliabilitet 

Datan som samlats in under den empiriska undersökningen anser vi ha god validitet. 

Detta genom att all data har hanterats noggrant och bearbetats väl under arbetsprocessens 

gång. Varje användartest inklusive skärminspelning, tänka-högt-test och intervju efter det 
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webbaserade momentet har analyserats separat för respektive respondent. Efter 

analyseringen och sammanställningen av de enskilda respondenterna har varje 

användartest analyserats. Efter detta har de tre användartesterna bearbetats och 

sammanställts i en övergripande analys. När denna övergripande sammanställning var 

klar har undersökningens data bearbetats i jämförelse med den teoretiska referensramen i 

kapitel 3. Under bearbetningens gång har vi som författare haft en ständig dialog kring 

tolkningar och beteendemönster berörande den empiriska undersökningen. Den ständiga 

dialogen aner vi ha bidragit till en god validitet då inte en enskild individ tolkar den data 

som tagits fram.  

 

Berörande valideteten inom kapitel 3 den teoritiska referensramen anser vi vara god. 

Detta för att den insamlade och presenterade teorin är av hög betydelse för den empiriska 

undersökningen. 

 

Kopplingen mellan bakgrunden och undersökningstillfället är något komplex då 

webbplatsen som den empiriska undersökningen utfördes på förändrades mellan varje 

användartet som utfördes. Detta gör att reliabiliteten sjuker då varje användartest står 

delvis för sig själv när det kommer till datan som kunnat samlas in och att element var 

olika designade. Det som gör att reliabiliteten höjs är att denna layoutförändring ledde till 

en ökad generaliserbarhet för den empiriska undersökningens då liknande resultat 

framkom trots förändringen på webbplatsen. 

 

6.5 Möjligheter till generalisering 

Genom den teoretiska referensramen som legat till grund för studien har accepterade 

standarder berörande webbdesign och användbarhet presenterats. Då författarnas 

standarder är erkända inom det akademiska och bland fackmän inom området kan 

teorierna ses som generaliserade. Gällande respondenterna har vardagsanvändare valts ut 

för att få en generell uppfattning huruvida användare i vardagen uppfattar det studerade 

området. Då nio respondenter har deltagit i tre olika användartester anser vi att resultatet 

av denna studie kan ses som generell. 

 

 

6.6 Idéer till fortsatt forskning 

Vidare forskning på området som kan lämpa sig: 

 Undersöka huruvida användare reagerar på en liknande studie fast på en mer 

välkänd webbplats.  

 

 Undersöka huruvida användare påverkas när huvudmenyn är placerad fixerat i 

sidhuvudet och följer med vid scrollning. Detta har observerats på webbplatser 

under åren 2011 och 2012 och skulle sålunda vara intressant att göra en 

jämförelse.  
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 Undersöka en webbplats med en större målgrupp och genom detta öka 

generaliserbarheten för resultatet av en studie av liknande karaktär. 

 

 Analysera en webbplats där huvudmenyn är fixerad i antingen sidhuvudet eller 

sidofoten med en mer passande layout så det blir en estetisk samhörighet.  
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7.1 Appendix 1 –  Användartestsuppgifter            
 
Uppgifter för användartest ett och två 
Du har en vän som fyller år och du är på jakt efter en present. Du har hört om en 

webbutik vid namn Becca Design 

- Ta dig dit. 

 

Du vet att din vän är sushiälskare och vill hitta ett par örhängen till denne. 

- När du hittat passande örhängen lägg dessa i varukorgen. 

 

Du kommer på att din mamma snart fyller år och vill hitta ett hjärthalsband till henne.  

- När du hittar ett hjärthalsband lägg detta i varukorgen.   

 

Titta runt på fler halsband. Hitta ett du tycker om och lägg detta i varukorgen. 

 

Du blir osäker på hjärthalsbandet och väljer att ta bort den produkten från varukorgen. 

 

Du tycker såpass mycket om det andra halsbandet du hittade att du väljer att ge din 

mamma ett också. 

- Ändra antalet till 2st. 

 

Du uppskattar webbutiken och vill anmäl ditt intresse för att få nyhetsbrev. 

 

Du känner nu dig nöjd och vill betala.  

- Ta dig till kassan.  

 

 

Uppgifter för användartest tre 
- Hitta ett halsband med tema studenten 2012 och lägg denna i varukorgen 

 

- Efter detta kommer du på att du behöver ett par solglasögon - Hitta ett par och lägg dem 

i varukorgen.  

 

- Du kommer på att du vill titta på en sommarprodukt. Hitta en sommarprodukt och 

placera i varukorgen. 

 

- Hitta en valfri vara och placera i varukorgen 

 

- Placera ett par hängslen av valfri sort i varukorgen. 

 

- Gå in i varukorgen och ta bort en produkt samt öka antalet på en annan produkt. 

 

- Hitta det billigaste halsbandet som webbplatsen erbjuder. 

 

- Ta dig till kassan. 

 



 

- 69 - 

7.2 Appendix 2 – Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor för användartest ett och två 
- Hur upplevde du strukturen på webbplatsen? 

 

- Beskriv ditt helhetsintryck av webbplatsen? 

 

- Har du använt dig av e-handelssidor tidigare? 

 

- Hur upplevde du navigationen på webbplatsen? 

 

- Fanns det något du skulle vilja ändra på gällande navigationen? 

 

- Var upplever du att huvudmenyn var placerad? 

 

- Minns du menyernas placering på webbplatsen? 

 

- Var menyerna användbara på webbplatsen?        

       

- Har du något övrigt att tillägga om webbplatsen? 

 

 
Intervjufrågor för användartest tre 
- Beskriv ditt helhetsintrycket av webbplatsen. 

 
- Hur var din känsla av att ta dig runt på sidan? 
 
- Minns du menyernas placering på webbplatsen? 

 
- Hur upplevde du menyns placering? 

 
- Vad var ditt intryck av menyn? 
 
- Hur var upplevelsen vid användandet av menyn? 
 
- Är det något du skulle vilja förändra gällande menyn? 
 
- Har du sett denna placering av meny på andra webbplatser? 
 
- Har du något övrigt att tillägga om webbplatsen? 
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7.3 Appendix 3 – Sammanfattning av respondenter i 

användartest ett 
 

Respondent 1 

Vid användartestet påvisades en viss tveksamhet till webbplatsen på grund av dess 

färgschema och sortiment. Respondenten menade att valet av webbplats kunde vara mer 

åt det maskulina hållet och påpekar vid upprepade tillfällen den rosa bakgrunden som 

irriterande. Respondenten använder sig av den vänsterjusterade menyn för att söka efter 

örhängen under ena uppgiften. När denne får upp produktlistan påpekar även 

respondenten att det hade varit användbart med en direktlänk för köp av varan direkt i 

produktlistan. Detta så att användaren kan lägga till produkten utan att gå in på själva 

produkten för att kunna placera den i varukorgen. Genom uppgifterna som berörde 

varukorgen visades det tydligt att placeringen uppe i högra hörnet av varukorgen var den 

som prioriterades av respondenten. Varukorgen i den omplacerade huvudmenyn förbisågs 

helt av respondenten.  

 

I användartestet innebar en av uppgifterna att anmäla intresse till webbplatsens 

nyhetsbrev vilket var en besvärligare uppgift och respondenten visar otålighet. Uppgiften 

avklaras med hjälp av “ctrl + F” funktionen för att snabbsöka ordet på webbplatsen. 

 Bortsett från detta var användartestet snabbt utfört och alla uppgifter avklarades. Vid 

genomförande av uppgifter var scrollning och “ctrl + F” två handlingar som upprepades 

och den vänsterjusterade menyn nyttjades väl.  

 

Vid intervjun beskrev respondenten helhetsintrycket av webbplatsen som “tjejig” och 

därefter uppkommer åsikter gällande logotypen. Respondenten uppfattade logotypen som 

otydlig och knappt märkbar gentemot resterande av innehållet på webbplatsen. Den 

uppfattade logotypen av respondenten vara bakverket i överkant av webbplatsen. 

Navigationen upplevdes som enkel och att produkterna som söktes var enkla att finna. I 

användartestet beskriver respondenten en önskan av en knapp i produktlistan gällande 

tillägg i varukorgen och detta nämns även under intervjun. Respondenten beskriver att 

denne blev förvånad över att denna funktion saknades. Det anades en otålighet och det 

blir uppenbart att respondenten är van vid användandet av en funktion som denna. 

Respondenten beskrev att den vänster justerade menyn uppfattades som webbplatsens 

huvudmeny. De övriga menyplaceringarna och även strukturen på webbplatsen 

uppfattades som vanlig för den typen av webbplats. Det påpekades dock att den 

högerjusterade menyn uppfattades men att det inte fanns intresse att använda den detta på 

grund av tidigare erfarenheter innefattande att högerspalten ofta innehåller distraherande 

reklam.  

 

Respondent 2 

Respondenten påpekar webbplatsens färgschema som positivt. Vid första uppgiften 

funderar respondenten på att söka efter produkten genom sökfunktionen men väljer 

istället att använda den vänsterjusterade menyn. Smyckena får mycket fokus och 

granskas noggrant och respondenten påpekar att det finns en önskan av att webbplatsen 
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skall vara verklig och inte enbart i studiens syfte. Den vänsterjusterade menyn används 

ständigt och scrollning används genom hela användartestet. Vid uppgiften gällande 

nyhetsbrev blir respondenten en aning förvirrad då den omplacerade huvudmenyn 

upptäcks. Detta genom att anmälan till nyhetsbrev blir placerat ovanför den omplacerade 

huvudmenyn när respondenten scrollat till botten av webbplatsen. Bortsett från detta var 

användartestet snabbt utfört och alla uppgifter klarades. 

 

Under videoupptagningen visades ett tydligt beteende gällande menyanvändning. 

Respondenten använde den vänsterjusterade menyn i sökandet av produkter till 

användartestets uppgifter. Vid den andra uppgiften förflyttades respondenten från 

webbplatsens startsida till kategorin örhängen med hjälp av den vänsterjusterade menyn. 

Därefter användes den vänsterjusterade menyn som prioriterat navigations val när 

respondenten skulle förflytta sig från varukorgen till produktkategorierna.  Respondenten 

uppvisade inte några svårigheter gällande tillägg av produkt eller borttagning av 

produkter från varukorgen och inte heller vid ändring av antalet. En handling som 

utfördes genom hela användartestet var scrollning. Respondenten tog hjälp av scrollning 

när inte alla produkter var synbara men även vid studerande av specifik produkt på 

produktsidan. Vid uppgift sju förflyttas muspekaren fram och tillbaka då respondenten 

försöker nå nyhetsbrevet. I detta sammanhang utforskades den omplacerade huvudmenyn 

snabbt genom att muspekaren förflyttas över de olika kategorierna. Respondenten 

använder till slut scrollning för att nå nyhetsbrevet. Vid sista uppgiften stannar 

respondenten vid webbplatsens nederkant och finner en länk som används för att 

förflyttas till kassan. 

 

Vid intervjun beskriver respondenten helhetsintrycket av webbplatsen som rörig men att 

funktionerna fungerade smidigt. Strukturen på webbplatsen upplevdes normal och 

respondenten menar även att det var en struktur som denne var van vid. När frågan 

ställdes gällande navigationen beskrevs den som användbar och tydlig. Den 

vänsterjusterade menyn beskrevs som positiv och respondenten menar att den ständigt 

var tillgänglig vid utförandet av uppgifter. Respondenten menade även att den 

vänsterjusterade menyn upplevdes smidig då respondenten inte behövde använda sig av 

tillbaka-knappen. Vid frågan gällande huvudmenyns placering var respondentens 

upplevelse att dennas placering var till vänster. Även om respondenten uppfattade 

huvudmenyns placering till vänster fanns det en önskan till en tydligare huvudmeny med 

placering i överkant på webbplatsen. Detta på grund av en känsla att “komma in direkt i 

butiken” utan någon prestation. I samband med webbplatsens navigation påpekades det 

även senare under intervjun att den omplacerade huvudmenyn var bra med information 

såsom Kontakta oss men att den kunde varit tydligare då informationen inte var 

tillräckligt avgränsad. 

 

Respondent 3 

Inledande uppvisade respondenten ett nervöst beteende inför att göra testet och under 

intervjuns gång.  

 

I början av användartestet behövde respondenten hjälp att ta sig till Becca Design då 

denne inte var säker på huruvida webbplatsen låg på Internet eller lokalt på datorn för 
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testet. Vid första intrycket av webbplatsen ger respondenten en upplevelse av en rörig 

webbplats. Vid uppgiften med att finna örhängen uppvisar respondenten ett nervöst 

beteende med darrande hand och stel kroppshållning och söker av den vänsterjusterade 

menyn. Respondenten förflyttar sig och väljer att använda sökfunktionen för att hitta 

örhängena. När denne upplever att produkten är funnen utifrån uppgiftens syfte placeras 

örhängena i varukorgen. Efter detta använder sig respondenten utav den vänsterjusterade 

menyn för att finna ett halsband och scrollar genom produktlistan ett par gånger för att 

sedan välja ut ett att placera i varukorgen. Användartestet utför respondenten på några 

minuter och under hela användartestet sitter denne mestadels tyst under utförandet av 

uppgifterna. Denne ger väldigt lite respons genom verken tal eller kroppsspråk.  

 

Under intervjun med respondenten beskriver denne att upplevelsen var i generell 

uppfattning bra och att alla funktioner fungerade som förväntat. Även under intervjun 

uppträder respondenten nervöst och stakar sig. Gällande navigationen upplever 

respondenten denna som bra och uttrycker att sökrutan är bra placerad för att enkelt 

kunna hitta produkter. Huvudmenyn upplevdes vara menyn placerat till vänster om sidan. 

Respondenten önskar att få se på Becca Design under intervjuns gång för att enklare 

kunna referera till frågorna. När detta har nekats vid en tidigare intervju blir det även här 

ett nekande. Intervjun fortskrider och respondenten beskriver att en nackdel med sidan är 

dess längd och behovet av att scrolla mycket för att komma åt produkterna i produktlistan 

och för att nå informationen i botten av sidan. 
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7.4 Appendix 4 – Sammanfattning av respondenter i 
användartest två 

 

 

Respondent 4 

Vid användartestet använder sig respondenten av den vänsterjusterade menyn för att lösa 

första uppgiften dock påpekar denne att tanken först var att söka efter produkten. När 

produkten lagts i varukorgen uppstår en viss ovisshet huruvida produkten är placerad i 

varukorgen eller inte men fortsätter användartestet. Respondenten uppvisar 

fortsättningsvis inga problem med att lägga till eller att ta bort produkter i varukorgen. 

 Frustration uppstår dock när respondenten har problem med att finna nyhetsbrevet.  Vid 

denna uppgift använder respondenten sig av den omplacerade huvudmenyn, denne 

försöker först med rubriken Nyheter och scannar även av de andra rubrikerna men utan 

att lösa uppgiften. Respondenten rör sig vid varukorgen uppe i högra hörnet och använder 

sig sedan av scrollning och finner tillslut nyhetsbrevet längst ner på webbplatsen. Genom 

användartestet uppvisar respondenten en positiv upplevelse gentemot webbplatsen och 

även smyckena. Den vänsterjusterade menyn används för att finna alla de efterfrågade 

produkterna och användartestet utförs utan större komplikationer. 

 

Vid intervjun beskriver respondenten strukturen på webbplatsen som rörig men att det var 

enkelt att finna produkterna. När respondenten skall beskriva helhetsintrycket av 

webbplatsen beskrivs denna som mycket positiv och att denne gärna vill besöka 

webbplatsen igen. Navigationen upplevdes som bra förutom enstaka problem med 

internetuppkopplingen och även att respondenten skulle föredra större teckensnitt på 

rubriksalternativen. Respondenten upplevde huvudmenyns placering till vänster och 

beskriver den som användbar. 

 

Respondent 5 

I början av användartestet uppstår en viss tveksamhet hos respondenten huruvida 

uppgifterna skall lösas men efter att ha tänkt en stund rör sig respondenten mot den 

vänsterjusterade menyn. Vid första uppgiften visar respondenten en viss frustration över 

att denne inte finner örhängena direkt men finner dem och de läggs i varukorgen. 

Respondenten är målmedveten och finner de övriga produkterna snabbt utan att 

undersöka övriga produkter. Vid uppgiften gällande nyhetsbrevet påvisar även här 

respondenten en frustration över att inte finna det direkt. Respondenten scrollar upp och 

ner på sidan utan resultat. Respondenten undersöker den omplacerade huvudmenyn och 

klickar på Information och rör sig även mot varukorgen uppe i högra hörnet. När 

respondenten inte finner nyhetsbrevet blir denne otålig och använder sökfunktionen. 

Tillslut scrollar respondenten längst ner på webbplatsen och suckar högt när denne finner 

nyhetsbrevet. 

 

Under intervjun beskrivs webbplatsen som bra och väldigt tjejig med antydan på 

färgtemat. Vid frågan gällande hur respondenten upplevde navigationen menar 
respondenten att det hade vart till fördel att placera nyhetsbrevet länge upp på 

webbplatsen vilket hade gjort att respondenten funnit det snabbare. När respondenten 

skall beskriva var denne anser var huvudmenyn är placerad uppstår förvirring. 
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Respondenten beskriver menyn ”som där kategorierna fanns” och menar att det inte fanns 

någon direkt huvudmeny utan att det bara fanns kategorier. Men att den borde finnas till 

vänster. Efter att testledaren ställt följdfrågor gällande menyerna inser respondenten vad 

en meny är och menar att menyn var placerad längst ner där rubrikerna rea, smycken och 

återförsäljare var utskrivna. 

 

Respondent 6 

Vid första uppgiften rör sig respondenten snabbt mot den vänsterjusterade menyn och 

scannar av kategorierna. Respondenten påvisar målmedvetenhet och otålighet då denne 

inte finner kategorin örhängen och använder sig av sökfunktionen istället. På samma vis 

finner denne även hjärthalsbandet. Under användartestet används sökfunktionen i större 

mån än den vänsterjusterade menyn och användartestet utförs snabbt utan några problem. 

 

Under intervjun beskriver respondenten strukturen på webbplatsen som smidig men att 

kategorierna i den vänsterjusterade menyn skulle varit placerade utifrån vad besökarna 

handlade mest. Detta för att respondenten själv hade svårigheter att finna den specifika 

kategorin då annat distraherade. Navigationen ansågs smidig och respondenten menade 

att kassan uppe i högra hörnet var bra placerad då den ständigt var tillgänglig. Vid frågan 

var respondenten ansåg att huvudmenyn var placerad svarar denne på vänster sida och 

tyckte menyerna var användbara. 
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7.5 Appendix 5 – Sammanfattning av respondenter i 

användartest tre 
 
 
Respondent 7 

Inför användartestet uppvisar respondenten en positiv inställning och ger ett målinriktat 

intryck av att utföra uppgifterna. Under användartestet undersöks och nyttjas den 

omplacerade huvudmenyn frekvent och lättsamt, detta utan tveksamheter. Scrollning 

används flitigt genom sökandet efter produkter och då respondenten ger intryck av 

målmedvetenhet utförs de givna uppgifterna i första hand och mindre fokus riktas mot att 

undersöka webbplatsen ytterligare. När respondenten finner produkter enligt uppgifterna 

används knappen ”köp” direkt och denne förflyttas endast till produktsidan med mer 

information om när fler val behöver göras angående produkten. Det uppstår en viss 

förvirring när respondenten inte kan ändra antal på produkterna direkt i varukorgen och 

väljer då att klicka sig in på produktsidan för att där ändra antal. Men detta är inget som 

respondenten påpekar högt. Under användartestet uppvisas inga problem utan genomförs 

snabbt och med lättsamhet.  

 

I intervjun beskriver respondenten helhetsintrycket av webbplatsen som organiserad och 

överskådlig med bra information gällande produkterna. Respondenten upplevde det också 

enkelt att navigera sig runt på webbplatsen och detta i jämförelse till andra webbplatser. 

Vid frågan gällande en eventuell förändring gällande den omplacerade huvudmenyn 

beskriver respondenten en avsaknad av ett rubriksalternativ ”rea”, som denne var bekant 

med på liknande webbplatser. Den omplacerade huvudmenyn föredrogs då en fixerad 

placering i överkant skulle förminska skärmytan och skulle täcka över informationen på 

skärmen. Därmed beskriver respondenten att en placering av den omplacerade 

huvudmenyn inte skulle störa exponeringen av information. Denna typ av placering av 

huvudmeny hade inte respondenten tidigare uppmärksammat på andra webbplatser och 

denne påpekar även att det kändes ovant då den ofta brukar ligga i sidhuvudet. Men 

samtidigt menar respondenten att det egentligen inte har någon större betydelse var 

menyn är placerad.  

 

Respondent 8 

Respondenten uppvisar ett positivt intryck utav webbplatsen och bekantar sig med 

förstasidan innan denne läser första uppgiften för användartestet. Denne rör sig hastigt 

och säkert ner till den omplacerade huvudmenyn och finner enkelt halsbanden. Denne 

använder sorteringsfunktionen och väljer att sortera A-Ö. Sedan scrollar respondenten sig 

genom produktlistan och stannar ofta upp för att kommentera och granska smyckena.  

 

Med vana tar sig respondenten runt på webbplatsen och använder sig av den omplacerade 

huvudmenyn i hög grad. Denne tycker även att en mindre meny med bilder som är 

placerad under logotypen är intressant. Respondenten kommenterar under användartestets 
gång vid upprepade tillfällen att rubriksalternativen i den omplacerade huvudmenyn är en 

aning underlig för denne men visar inga tecken på svårigheter att finna den eller något 

uppvisande av irritation. Vid uppgiften berörande ta bort produkt och ändra antal blir 
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respondenten något konfunderad då denne kan ta bort en produkt från drop-downmenyn 

vid varukorgen, men inte ändra antalet. Denne går då in på varukorgen och ändrar och 

under tiden kommenterar respondenten att detta var för denna otydligt.  

 

Under intervjun bekräftar respondenten att denne är van besökare av liknande 

webbplatser och att denne upplevde att detta var en av de bättre som respondenten 

besökt. Respondenten beskriver att det känns ovant att använda sig av en meny med 

denna placering men att det upplevdes som praktiskt. Något som respondenten ville 

förändra med den omplacerade huvudmenyn var dess starka rosa färg men uttrycker även 

att detta skulle kunna dra ner dess funktion. Under intervjun kommenterar respondenten 

varukorgen och att det var otydligt vilka funktioner som man kunde göra var. Det att 

kunna ta bort produkter men inte antal utan att gå in i varukorgen upplevde respondenten 

som oklart. 

 
Respondent 9  
Respondenten uppvisar först en lätt känsla av stress när denne läser första uppgiften och 

rör muspekaren upp till sökrutan som är placerad i övre höger hörn och skriver in 

sökningen ”studenten 2012”. Sökfunktionen ger ett förslag men detta hinner inte 

respondenten se då denne skriver så pass snabbt och trycker på knappen ”Enter”. 

Sökningen ger inget resultat och respondenten förflyttar sig till den omplacerade menyn 

och klickar sig säkert in på kategorin ”Halsband” efter att denne bekantat sig snabbt med 

rubriksalternativen. Under rubriken halsband väljer denne att sortera produktlistan med 

hjälp av sorteringsfunktionen och väljer bokstavsordning Ö-A. Detta då ”S” som i student 

placeras högre upp kommenterar respondenten. Denne scrollar genom produktlistan tills 

produkten hittas och placerar den i varukorgen. 

 

Vid uppgiften gällande att finna solglasögon rör sig respondenten med säkerhet mot den 

omplacerade menyn och kategorin ”Accessoarer” och utför uppgiften utan hinder. När 

respondenten ska påbörja nästkommande uppgift gällande en sommarprodukt reagerar 

denne på att underrubriken ”Studenten 2012” är placerad under rubrikalternativet ”Tema 

/ Årstider” med ett glatt uttryck och tar sig vidare in på underrubriken ”Sommar”. Här 

finner respondenten en produkt genom att scrolla sig genom produktlistan och placerar ett 

par örhängen i varukorgen. Nästkommande uppgift berör en valfri produkt och 

respondenten rör sig fritt med muspekaren över den omplacerade menyn och väljer att gå 

in på rubriksalternativet ”Örhängen”, denne tar sig därefter till underrubriken ”Strumpor 

& Strumpbyxor” scrollning längs produktlistan. Utan att välja någon produkt tar sig 

respondenten till underrubriken ”Sailor” och väljer där ett halsband.  

 

När respondenten skall utföra uppgiften med att finna hängslena söker sig denne först till 

rubriken ”Accessoarer” och reagerar över att dessa inte är placerade är. Söker sig då 

vidare till rubriksalternativet ”Kläder” och finner där snabbt ett par hängslen och placerar 

dessa i varukorgen. Resterande uppgifter utförs utan hinder och med vana.   

 

Under intervjun påpekar respondenten att denne inte uppskattade den omplacerade 

menyn på webbplatsen och vill hellre ha denne placerad till vänster. Förutom detta 

påpekade respondenten att denne ville ha den omplacerade huvudmenyn 
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bokstavsordning, indikationer på de rubriksalternativ som har underrubriker och att ge 

webbplatsen en starkare känsla när det gäller layouten. Respondenten säger sig minnas 

den rosa omplacerade huvudmenyn samt produkterna och önskar att logotypen skulle 

synas mer. Denne beskriver den omplacerade huvudmenyn som felplacerad och önskar 

vid tillfällen under intervjun att denne skall placeras om.



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom 
ekonomi och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, 
beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen 
råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag 
och förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får 
även lära sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. 
De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, 
oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers 
information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller 
inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och 
fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall 
bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer 
på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och 
Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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