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Abstract: In this study, we examined the user experience of 
horizontal, vertical and faceted navigation on two 
beauty e-commerce websites. As a data collection 
method, we conducted user testing with the think 
aloud method and interviews. The results showed 
differences in how the users experienced the 
navigation at the beginning and after use. More 
specifically, the results showed that users initially 
expressed negative feelings related to the vertical 
navigation system, which became more positive 
after use. Moreover, the study showed that the 
user experience of the horizontal navigation system 
changed over time, where the initial experience was 
more positive than the end experience. The study 
also revealed various experiences and feelings 
related to faceted navigation which suggests that 
the user experience of faceted navigation depends 
on several different factors which needs to be 
further explored.  
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1 Introduktion 

I detta kapitel beskrivs e-handelns framväxt i Sverige och problematiken med att inte ha 

en informationsarkitektur som är anpassad efter användaren. Här beskrivs också 

navigationens och filtreringens betydelse kopplat till informationsarkitekturen och 

användarupplevelsen, samt vad som skiljer skönhetsbranschen från andra branscher 

inom detta område. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

E-handeln har på senare år vuxit sig stark och har kommit att bli allt mer förekommande 

i människors dagliga liv. Allt fler människor väljer att köpa varor via internet istället för 

att gå till fysiska butiker. Under 2018 köpte 92 procent av svenskarna varor eller tjänster 

via nätet, vilket är en ökning med 13 procent från 2015 (Svenskarna och internet, 2018).  

De vanligaste produkterna att handla online är modevaror, följt av skönhets- och 

hälsorelaterade produkter. Hela 32% av e-handelskonsumenterna i Sverige angav att de 

köpt skönhets- och hälsorelaterade produkter under år 2018, vilket innebär en ökning 

med 4% från föregående år (Postnord, HUI Research & Svensk Digital Handel, 2019).  

 

När en användare besöker en webbplats så är det ofta med en fråga som ska besvaras 

eller en uppgift som behöver lösas. På en webbplats med skönhetsprodukter kan det 

vara ett specifikt schampo som ska köpas eller information om ett visst ämne kring 

skönhet som eftersöks. För att användaren ska kunna lösa sina uppgifter och få en god 

användarupplevelse på denna typ av e-handelsplats så är navigationen och filtreringen 

en viktig del av informationsarkitekturen.  

 

Det finns idag många e-handelsplatser inom skönhetsbranschen på nätet. Då 

konkurrensen är hög är det relevant att ta reda på människors intressen och beteenden i 

syfte att anpassa e-handelsplatserna för att möta användarnas krav och förväntningar. 

Kunskaper om användares beteenden, behov och intressen är värdefull eftersom att 

användare enkelt kan gå vidare från en e-handelsplats till en annan om 

användarupplevelsen är dålig och om e-handelsplatsen inte uppfyller användarens 

behov (Hernández et. al., 2017). Även om det finns flera orsaker och faktorer kopplade 

till en e-handelsplats framgång, såsom kvalité på produkterna, kundtjänst och fraktsätt, 

så spelar webbplatsen och dess användarvänlighet en stor roll (Ekşioğlu, Varol & 

Duman, 2015). Det ligger därför i alla e-handelsplatsers intresse att identifiera sina 

användare och skapa en förståelse för hur användare väljer, söker och navigerar på 

webbplatsen. Genom att införskaffa denna kunskap kan man skapa förutsättningar för 

en bättre användarupplevelse samt förstå och identifiera orsaker och motiv till 

användarens val. Denna kunskap hjälper också e-handelsplatser att anpassa webbplatsen 

till sina användares krav, önskemål, och intressen, vilket leder till ökad försäljning och 

återkommande kunder (Hernández, Álvarez, Fabra & Ezpeleta, 2017).  

 

Det kan vara problematiskt att inte utforma navigationssystemet med användaren i 

fokus. Van Duyne, Landay & Hong menar att användaren kommer lämna webbplatsen 

om de upplever navigeringen för svår (2007, kap 1). Tidigare studier har också visat att 

en otydlig navigation skapar irritation hos användaren vilket leder till att de lämnar 
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webbplatsen även om den information som de letar efter finns där (Hasan, 2016). 

Samma studie visade på att navigationen var den faktor som påverkade upplevd 

irritation mest i jämförelse med visuell- och informationsdesign, även om alla faktorer 

visade en påverkan.  

 

Tidigare studier har undersökt hur olika typer av menypositionering påverkar 

användarens effektivitet att genomföra sin uppgift och de preferenser som användaren 

har (Murano & Oenga, 2012: Murano & Lomas, 2015). Vid jämförelse mellan fyra 

placeringar så visade sig den vertikala positioneringen till vänster och den horisontella 

på toppen vara de som tycktes framkalla bättre prestation hos användarna (Murano & 

Lomas, 2015). Murano & Oenga undersökte huruvida en horisontell meny, en 

horisontell fisheye-meny och en vertikal meny till vänster påverkade interaktionstid, 

prestation och den subjektiva uppfattningen (2012). Studien visade att det inte fanns en 

avsevärd skillnad mellan dessa (Murano & Oenga, 2012). Denna forskning pekar på att 

själva positioneringen av menyn inte påverkar användbarheten avsevärt när det kommer 

till vänsterställd vertikalt eller horisontellt längst upp. Dessa resultat skulle kunna bero 

på att båda positioneringarna är anpassade efter hur vi människor läser. Människor i 

västvärlden är vana att läsa innehåll från vänster till höger och uppifrån och ner. Därför 

tenderar vi att lägga ett initialt fokus på objekt som befinner sig högst upp till vänster på 

en webbsida (Bergstrom & Schall, 2014). Forskning med eye-tracking-metoder har även 

visat att människor läser i en F-form. Det innebär att man börjar med att läsa horisontellt 

från en webbsidas vänstra överkant till dess högra överkant, varpå ögat letar sig neråt en 

bit för att sedan läsa i en andra horisontell rörelse. Slutligen läses den vänstra kanten på 

sidan (Nielsen, 2006; Pernice, 2017). Detta skulle kunna tyda på att så länge 

positioneringen av en navigationsmeny befinner sig till vänster på en webbsidas 

överkant så kommer användaren att ha ett initialt fokus på den, vilket i sin tur skulle 

kunna ha en positiv inverkan på användarupplevelsen. 

 

I de tidigare studier vi tar upp i detta arbete så undersöker man hur olika 

menyplaceringar påverkar användbarheten och användarens preferenser (Murano & 

Oenga, 2012; Murano & Lomas, 2015; Dos Santos et al., 2011). I denna studie vill vi 

komplettera den forskning som redan finns med fokus på användarens känslor och 

inställning till de olika navigationssystemen på en e-handelsplats med 

skönhetsprodukter.  

 

På en e-handelsplats kan användaren efterfråga produkter som är specifika för en viss 

typ, produkter som innehar certifieringar, ett specifikt innehåll eller från ett visst 

varumärke. Detta kan webbplatser erbjuda som filtreringsalternativ i form av facetterad 

navigering. Olika e-handelsplatser tillhandahåller olika filtreringsalternativ, och det 

finns inga generella riktlinjer över vilka som bör användas för att främja en god 

användarupplevelse på en e-handelsplats med skönhetsprodukter. Nudelman (2011) och 

Morville & Callender (2010) har dock utformat ett antal principer som är viktiga vid 

utformandet av ett facetterat navigationssystem. På en e-handelsplats med 

skönhetsprodukter erbjuds ett stort antal av olika produkter. Användaren skulle kunna 

efterfråga ett schampo för en viss hårtyp, en vegansk certifiering eller ett sulfatfritt 

innehåll. Därför vill vi i detta arbete undersöka hur användaren upplever den facetterade 

navigeringen på två olika e-handelsplatser med inriktning skönhetsprodukter. 

 

Van Duyne et al. menar att ett grundläggande problem inom webbdesign är klyftan 

mellan ett designteam och slutkunderna (2007). De skriver vidare att en av de viktigaste 
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sakerna som ett designteam måste förstå är att de själva inte är kunderna. De har inte 

samma erfarenheter, tycker inte detsamma, pratar inte på samma sätt och utför inte 

uppgifter på samma sätt som den faktiska användaren (Van Duyne et al., 2007, kap 3). 

Albert, Tullis & Tedesco menar att de första frågorna som bör ställas i början av ett 

designprojekt är vilka är användarna och vilka är deras primära mål med denna 

produkt? (2010). De skriver vidare att det kan verka självklart men att denna 

information ofta inte är genomtänkt, eller specificerad av produktinteressenter (Albert, 

et al., 2010). Tofte, Sæth & Jansson menar att en förutsättning för facetterad navigation 

är att ha kunden i fokus under hela processen, och att välja facetter utifrån kundens 

faktiska behov och mål (2006).  

 

Att förstå hur användaren upplever en facetterad navigation i sökandet efter 

skönhetsprodukter är därför viktigt för att få en insikt i användarens känslor och vad de 

efterfrågar och förväntar sig. Vi vill därför undersöka vidare inom denna inriktning för 

att få mer information om användarens känslor kopplat till den facetterade navigationen 

på två e-handelsplatser med inriktning skönhetsprodukter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två skilda navigationssystem påverkar 

användarupplevelsen när en person vill handla skönhetsprodukter på nätet. Syftet är 

även att undersöka hur användare upplever den facetterade navigeringen vid valet av 

skönhetsprodukt. 

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur upplever användare horisontell och vertikal navigering på en e-handelsplats 

med skönhetsprodukter? 

 

2. Hur upplever användare facetterad navigation på två olika e-handelsplatser med 

skönhetsprodukter? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna undersöka och besvara frågeställningarna som angetts i tidigare avsnitt 

avgränsades arbetet till två e-handelsplatser med skilda navigationssystem: 

Beautybay.com och Thebeautystore.com. Beauty Bay har ett navigationssystem där 

både global och lokal navigering är vertikal och The Beauty Store har ett horisontellt 

navigationssystem med både global och lokal navigering. Båda webbplatserna har en 

facetterad navigation med likheter och olikheter. Då vi inte lyckades hitta två svenska 

webbplatser med de skillnader som frågeställningen eftersöker så valde vi två stycken 

engelskspråkiga webbplatser. Hur detta kan påverka undersökningen tar vi upp under 

avsnitt 5.2.3. 

 

Denna studie tar inte med alla de olika aspekter som kan påverka köpet och upplevelsen 

hos användaren (såsom exempelvis leveranstider, kundservice, tillgänglighet, utbud, 

varumärken eller prestanda). Den berör heller inte alla olika delar som ett 

navigationssystem kan bestå av utan fokuserar primärt på global och lokal navigering 

samt facetterad navigering. Vi har dock under kapitlet teori valt att förklara begrepp 
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som ligger nära dessa delar, såsom kontextuell navigation och söksystem för att ge en 

överskådlig bild. 

Då studien undersöker webbplatser med inriktning skönhetsprodukter gjordes ett urval 

av deltagare med utgångspunkt för intresse för skönhet. Då vi inte hade tillgång till 

webbplatsernas egen definition av målgrupp så sökte vi efter intresserade personer som 

tidigare har köpt, köper eller planerar att köpa skönhetsprodukter online till sig själva 

eller till andra. På sätt ansåg vi att vi nådde till ett urval som kunde utgöra en potentiell 

målgrupp av användare.  

 

För att nå deltagare eftersökte vi kontakt genom ett inlägg i två stora skönhetsgrupper på 

Facebook. På grund av författarnas geografiska plats har vi fått begränsa deltagarna i 

användartestet och intervjun till Göteborgsområdet. 

 

Den information som vi valde att samla in om deltagarna var ålder, kön, kunskapsnivå 

av engelska och erfarenhet av att köpa skönhetsprodukter online.  
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras och sammanfattas centrala begrepp som användarupplevelse, 

informationsarkitektur, söksystem, och olika typer av navigering. Vi presenterar även 

tidigare forskning relaterat till horisontella och vertikala navigationssystem, 

användarupplevelsen på e-handelsplatser och facetterad navigation. 

 

För att hitta relevant och trovärdig information så har vi samlat in forskningsartiklar 

från Primo, Researchgate och Google Scholar. Exempel på sökord som vi använde var: 

web navigation, e-commerce navigation, faceted navigation e-commerce och user 

experience navigation. Vi valde att fokusera på artiklar som är peer reviewed och 

producerade som tidigast vid milleniumskiftet. I studien använder vi även 

konferensrapporter och andra källor som vi anser relevanta i ämnet. För information så 

använder vi oss också av flera olika böcker som på något sätt är kopplat till området 

informationsarkitektur som vi använt under vår utbildning på högskolan. 

 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Definitionen av användarupplevelse (UX) 

 

Användarupplevelsen (UX) definieras enligt ISO-standard som alla de känslor, 

uppfattningar, reaktioner och beteenden som kan relateras till användandet av ett 

system, en produkt eller tjänst (Swedish Standards Institute, 2010). Att designa för en 

god användarupplevelse handlar om att skapa en meningsfullhet och tillfredsställa de 

behov och förväntningar som användaren har. 

 

Kraft menar att en ideal användarupplevelse kan uppnås genom att förstå målgruppen 

och dess behov, för att sedan fokusera designen på de kärnuppgifter som användaren har 

i kombination med små, positiva överraskningar (2012, s. 10). Enligt Preece, Sharp och 

Rogers finns det olika aspekter av användarupplevelse att ta i beaktning vid design av 

interaktiva produkter (2015). Centrala aspekter inkluderar användbarhet, funktionalitet, 

estetik, innehåll, utseende samt känsla och emotionell attraktion. 

 

Interaction Design Foundation skriver att användarupplevelse ofta förväxlas med 

användbarhet, men att det är viktigt att se alla aspekter av användarupplevelsen då UX 

som disciplin rymmer mer än användbarheten (2019). De listar användbarheten som en 

faktor som tillsammans med sökbarhet, trovärdighet, önskvärdhet, tillgänglighet och 

värdefullhet påverkar användarupplevelsen (Interaction Design Foundation, 2019).  

 

De flesta forskare är överens om att användbarheten av en produkt är en viktig del av 

användarupplevelsen (Park et al., 2013). När man talar om användarupplevelsen är det 

därför vanligt att man mäter användbarheten på en webbplats, detta har ofta gjorts med 

hjälp av användartester och heuristiska utvärderingar. Studier av användarupplevelsen 

fokuserar ofta på användbarhetsvärden som mäts i form av antal klick, tid och framgång 

relaterat till utförandet av en uppgift (Tullis & Albert, 2008). Albert, Tullis och Tedesco 

skriver att ett sätt att mäta användarupplevelsen är genom användbarhetsstudier online, 

då dessa förmodligen är det mest effektiva sättet att samla detaljerade och skalbara 

användbarhetsmått (2009).  Tullis och Albert menar dock att användarupplevelsen har 



6 

 

ett bredare perspektiv än användbarheten, och att begreppet användarupplevelse tar en 

användares fullständiga interaktion av en produkt i beaktning, såsom tankar, känslor och 

uppfattningar (2008).  

 

I detta arbete separerar vi begreppen användbarhet och användarupplevelse, och 

fokuserar endast på användarupplevelsen och användarens emotionella upplevelser vid 

användandet av en produkt. Denna behandling av UX utgår från ISO-standarden som 

beskriver användarupplevelsen som alla de känslor som kan kopplas till användandet 

(Swedish Standards Institute, 2010). Därför inriktar vi oss i denna studie enbart på 

användarens känslor.  

 

Vi menar dock att flera faktorer påverkar användarens känslor som vi i detta fall inte 

mäter, såsom användbarheten som syftar till möjligheten att utföra en uppgift med 

framgång och findability. Peter Morville beskriver findability som kvaliteten att vara 

lokaliserbar eller navigerbar, graden som ett visst objekt är lätt att upptäcka eller 

lokalisera och graden ett system eller en miljö stödjer navigering och retrieval (2005). 

Interaction Design Foundation beskriver findability som en av de sju faktorer som 

påverkar användarupplevelsen (2019). Vi menar därför att då vi undersöker två olika 

placeringar av navigationssystem så skulle andra faktorer, såsom findability, vara en 

bidragande faktor till användarens känslor av navigationssystemet. Då vi i studien 

använder oss av användartester där deltagarna beskriver sina känslor under tiden som de 

utför tilldelade uppgifter (se kap 3.2) menar vi också att andra faktorer kan påverka 

användarens känslor som vi inte mäter.  

 

2.1.2 Definitionen av informationsarkitektur (IA) 

 

Informationsarkitektur (med förkortningen IA) handlar om hur information disponeras 

och organiseras på ett så enkelt och lätthanterligt sätt som möjligt för att öka förståelse 

och informationsflödet hos fler människor. En god informationsarkitektur hjälper 

användaren av en webbplats att enkelt lokalisera information. Morville och Rosenfeld 

(2006, kap 1) beskriver flera delar som tillsammans bildar deras definition av 

informationsarkitektur: 

 

1. Den strukturella utformningen av delade informationsmiljöer. 

 

2. Kombinationen av organisations-, etiketts-, sök- och navigationssystem inom 

webbplatser och intranät. 

 

3. Konsten och vetenskapen för att forma informationsprodukter och upplevelser 

för att stödja användbarhet och upptäckbarhet. 

 

4. En framväxande disciplin som fokuserar på att föra designprinciper och 

arkitektur till det digitala landskapet. 

 

Ding och Lin skriver att det finns många definitioner av IA, och beskriver det själva 

som ett sätt att organisera och förenkla information, att utforma och integrera 

informationsutrymmen / system och skapa sätt för människor att hitta och interagera 

med informationsinnehåll (2009, s. 2). I denna studie så fokuserar vi på punkt två i 

Morville och Rosenfelds definition när vi undersöker navigationssystem på e-
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handelsplatser.  

 

Informationsarkitekturen på en webbplats har en stor inverkan på UX. Detta ser vi Ding 

och Lins (2009) definition av IA, som handlar om att förenkla information och få 

människor att hitta och interagera med informationsinnehåll. Vi ser även en tydlig 

koppling till UX i Morville och Rosenfelds (2006) tredje punkt i definitionen för 

Informationsarkitektur, där informationsarkitektur beskrivs som en konst och vetenskap 

för utformning av informationsprodukter för att stödja användbarhet och upptäckbarhet.  

  

Informationsarkitektur är relevant för denna studie då vi undersöker användarens 

upplevelse under användandet av olika navigationssystem som organiserar innehållet på 

olika sätt. Vi undersöker horisontell och vertikal navigationsplacering samt facetterad 

navigation. 

 

2.1.3 Skillnaden mellan navigering och organisering 

 

Navigationssystemet är en struktur som grupperar och sorterar innehåll på en webbplats 

utifrån olika kategorier och klassifikationer. Gruppering och sortering av innehåll syftar 

till att hjälpa användare att identifiera samband mellan innehåll på webbplatser. Det 

hjälper användaren att förstå sambandet mellan innehåll på den sida de besöker för 

tillfället och det övergripande innehållet på en webbplats. Det hjälper också användare 

att navigera mellan olika innehåll och olika sidor på den aktuella webbplatsen (Pérez-

Montoro & Codina, 2017). 

 

Ding och Lin använder en byggnads-metafor för att beskriva skillnaden mellan 

navigering och organisering. De menar att organisering av information handlar om att 

skapa rum och överskådliga ritningar över dessa, medan navigation lägger till dörrar, 

trappor, hissar och korridorer (2009, s. 47). I detta arbete kommer organiseringen handla 

om de olika kategorier som skönhetsprodukter kan delas in i och navigeringen är 

användarens väg till dessa. 

 

2.1.4 Olika typer av navigering 

 

Det finns många olika typer av navigering som en webbplats kan bestå av och ofta 

kombineras de till ett system. Navigering kan vara allt ifrån länkar till interna och 

externa sidor till en knapp som gör att du kan bläddra till nästa sida i katalogen. 

Navigationssystemet ska klart och tydligt visa på strukturen i informationshierarkin, och 

ange användarens nuvarande position på webbplatsen (Rosenfeld, Morville & Arango, 

2015).  

 

Navigationssystem består av flera olika element, eller subsystem. Navigationssystem 

som är integrerade i webbsidor inkluderar global, lokal och kontextuell navigering. 

Syftet med dessa system är att ge användaren sammanhang och flexibilitet, och hjälpa 

användaren att förstå var de är och vart de kan gå (Rosenfeld, Morville & Arango, 

2015).  

 

Global navigering är en typ av strukturell navigering som följer webbplatsens struktur 

och låter användaren flytta sig upp och ner i en tydlig hierarki (Kalbach, 2007, kap 4).  
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Den globala navigeringen fungerar som en huvudmeny över webbplatsens olika 

avdelningar. Det är ofta hit användare vänder sig om de har “gått vilse” och vill starta 

om (Ding & Lin, 2009, s. 48). Den globala navigeringen ska hjälpa användaren att 

orientera sig, ge en tydlig översikt och svara på användarens fråga: har den här 

webbplatsen det jag söker? (Kalbach, 2007, kap 4). Den globala navigeringen är därför 

en viktig grundpelare och bland det första användaren möter på webbplatsen. Den är 

också avgörande för att användaren snabbt och effektivt ska kunna hitta sin väg till den 

information som eftersöks. 

 

En annan typ av strukturell navigering är lokal navigering, som hjälper användaren att 

förflytta sig på olika delar av den aktuella sidan eller avdelningen och kan även visa sig 

som en undermeny (Ding & Lin, 2009. s. 49-50). Den lokala navigeringen fungerar 

således som en förlängning av den globala navigeringen, och visar val på samma nivå i 

hierarkin (Kalbach, 2007). Lokal navigering ger också användaren kontext kring hur 

innehåll hör samman och är relaterade till varandra (Kalbach, 2007, kap 4). Ofta ses ett 

samspel mellan global och lokal navigering på webbplatsen.  

 

Kontextuell navigation består av länkar som inte passar in i den globala eller lokala 

navigationen. Dessa länkar är specifika till vissa sidor, objekt eller dokument. Dessa 

länkar kan vara länkar till associerande innehåll, och består ofta av länkar som 

uppmanar användaren att läsa mer om ett specifikt ämne, eller länkar till innehåll som 

liknar det visade innehållet, och kan ofta ses som textlänkar med uppmaningar såsom 

“läs mer”. Den kontextuella navigationen kan vara till fördel för användaren då den 

hjälper användaren att lära sig om associerande innehåll, som den kanske annars inte 

hade fått kännedom om, såsom produkter som de annars inte skulle ha övervägt. 

(Rosenfeld, Morville & Arango, 2015). På e-handelsplatser kan denna typ av navigation 

synas på enskilda produktsidor, där den ofta finns i form av bilder och textlänkar som 

visar liknande produkter, eller produkter som ofta köps tillsamman med den specifika 

produkten som visas på produktsidan. 

   

Både global och lokal navigering kan visas på olika sätt och i detta arbete så undersöker 

vi två vanliga former: horisontell och vertikal placering, vilket visas som exempel i 

figur 1. Horisontell navigering kombineras ofta med en sekundär rad av alternativ under 

huvudmenyn och vertikal navigering visas ofta till vänster där lokala navigeringen är 

inbäddad mellan den globala i en trädliknande struktur (Kalbach, 2007, kap 4).  

 

 

Figur 1. Till vänster ett horisontellt och till höger ett vertikalt navigationssystem. 
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Ett navigationssystem består också ofta av ett söksystem som gör det möjligt för 

användaren att direkt begära information med hjälp av sökord eller fraser. Att ha ett bra 

söksystem behöver inte betyda att navigationen är god, utan söksystemet förutsätter att 

användaren vet vad den letar efter och att sökorden matchar indexeringen av innehållet 

(Ding & Lin, 2009, s. 50-51). Det är inte heller i alla situationer om ett söksystem 

lämpar sig. Informationsbehovet styr sökmetoden, och en användare kan i en viss 

situation vilja använda ett söksystem men i en annan vilja bläddra bland informationen 

(Kalbach, 2007, kap 11). Ett söksystem behöver också ta hänsyn till att användare, 

skribenter och informationsarkitekter / webbdesigners använder olika begrepp för 

samma saker (Morville & Rosenfeld, 2006, kap 7). Söksystemet kan därför anses vara 

komplementerande beroende på användarens informationsbehov. 

 

2.1.5 Filtrering och facetterad navigering 

 

På e-handelsplatser är möjligheten att filtrera produkter vanligt förekommande och det 

gäller även de med inriktning skönhet. Användare kan välja att filtrera produkter på 

exempelvis varumärke, hudtyp, nyans, certifieringar och egenskap. Denna typ av 

filtrering kallas för facetterad navigation eller facetterad sökning (Morville, & 

Callender, 2010) och är en mer strukturerad typ av taxonomi (Ding & Lin, 2009, s. 45). 

Denna navigations- och sökmetod möjliggör för användare att hitta specifika produkter 

och förfina sökresultat genom att göra olika val. Syftet med denna navigations-och 

sökmetod är att guida användaren till att göra produktiva navigationsval (Russell-Rose 

& Tate, 2013). Morville och Callender menar att den facetterade navigationen 

adresserar det universella behovet av begränsning, vilket har lett till att den är näst intill 

allmänt förekommande på e-handelsplatser då det möjliggör för användare att enklare 

hitta rätt produkter (2010). 

 

Den facetterade navigationen möjliggör för användare att utefter ett specifikt nyckelord 

få fram en lista med resultat (Morville & Callender, 2010). Den visas ofta som en 

vertikal meny till vänster på en webbsida. Alternativen för filtreringen, facetterna, visas 

ofta som hyperlänkar i den facetterade navigationsmenyn. Detta möjliggör för direkt 

interaktion, och gör så att användare direkt ser resultat mellan de val de gör och det som 

visas (Russell-Rose & Tate, 2013). Dock kan endast ett enda filtreringsval göras vid 

användning av länkar (Nudelman, 2011). Vid sidan om länkar kan även checkboxar 

användas för att låta användare välja facetter. Detta möjliggör för användare att göra 

flera olika filtreringsval, vilket begränsar omfattningen av sökresultat (Nudelman, 

2011).  

 

Nedan presenteras ett antal olika principer som är viktiga vid utformandet av ett 

facetterat navigationssystem enligt Nudelman (2011) och Morville och Callender 

(2010).  

 

● Tillhandahåll ett enkelt och konsekvent sätt att ångra individuella filtreringsval.  

 

● Det bör gå att välja filtreringsalternativ som omfattar alla objekt eller produkter. 

 

● Gör alltid alla filter och filtreringsalternativ lätt tillgängliga. 
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● Filtreringsmenyn bör placeras i vänsterkanten. Dock kan den placeras i 

överkanten av en webbsida om endast få filtreringsalternativ finns. 

 

● Visa inte irrelevanta produkter, utan bara produkter som går att köpa för 

tillfället. 

 

I och med den facetterade navigationen kan användare intuitivt och med mindre 

ansträngning hitta vad de söker efter. Facetterad navigation och sökning är speciellt 

användbart vid tillfällen då användaren i förväg inte vet exakt vad den letar efter eller 

vad navigationen och sökningen kommer att ge för resultat (Vandic et al., 2017).  

 

2.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring navigationssystem och 

användarupplevelsen. Här berörs användarupplevelsen på e-handelsplatser och hur 

navigeringen och navigationsplaceringen påverkar användarupplevelsen. Vi tar även 

upp tidigare studier om mätning av användarupplevelsen samt facetterad navigation på 

e-handelsplatser. 

 

2.2.1 Användarupplevelsen på e-handelsplatser 

 

För att en e-handelsplats ska vara konkurrenskraftig och framgångsrik är det nödvändigt 

att den ger användaren en god och positiv användarupplevelse. En e-handelsplats är ett 

interaktivt system vars primära mål är att locka användaren att genomföra ett köp, och 

faktum är att användarupplevelsen i detta avseende är en av de viktigaste faktorerna för 

att en e-handelsplats ska lyckas med detta (Bonastre & Granollers, 2014). En dålig 

användarupplevelse relaterad till brister i designen kan leda till problem för användare 

och resulterar i att de spenderar för mycket onödig tid, eller att de helt överger e-

handelsplatsen (Ekşioğlu, Varol & Duman, 2015). 

 

 

2.2.2 Mätning av användarupplevelsen 

 

Tidigare studier inom användarupplevelsen på e-handelsplatser inkluderar studier med 

användartester och heuristiska utvärderingar för att identifiera brister gällande designen 

och användbarheten. Ekşioğlu, Sevgican och Duman genomförde en studie där 

användarupplevelsen på tre e-handelsplatser i Turkiet undersöktes genom en heuristisk 

utvärdering samt med hjälp av användartester med 36 personer (2015). Deltagarna i 

användartestet tilldelades ett antal uppgifter att slutföra på e-handelsplatserna, där 

uppgifterna var samma för alla tre e-handelsplatser. Ett flertal användbarhetsproblem 

rörande designen av webbplatserna identifierades med bägge metoder och den 

heuristiska utvärderingen visade på grundläggande designfel på alla tre e-handelsplatser. 

I användartestet klarades 90% av de uppgifter som skulle slutföras på alla tre 

webbplatser, men den genomsnittliga tiden det tog att slutföra uppgifterna varierade 

mellan de tre webbplatserna och tiden det tog att slutföra uppgifterna var oberoende av 

kön och internetvanor (Ekşioğlu, Sevgican & Duman, 2015).  
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2.2.3 Navigeringens påverkan på användarupplevelsen 

 

Informationsarkitekturen har en har en stor betydelse för hur attraktiv en e-handelsplats 

är för konsumenter. Informationsarkitektur avser en webbsidas design i sin helhet och 

inkluderar navigationssystem, klassificering samt söksystem (Nie & Hao, 2007). En 

konsekvent sidlayout, navigationssystem och kategorisering av produkter är viktiga 

faktorer som påverkar ett onlineköp hos användaren (Oppenheim & Ward, 2006). En 

god navigering är dessutom en nyckelfaktor för ökad försäljning (Nie & Hao, 2007).  

 

Man har tidigare undersökt sambandet mellan olika designfunktioner (typografi, färg, 

innehåll, navigering och interaktivitet) och användarens irritation under sin e-

shoppingupplevelse. Här kunde man se att navigation är en viktig faktor tillsammans 

med andra inom området informationsarkitektur och estetiska aspekter för att verka för 

en god användarupplevelse och undvika irritation (Faisal et al., 2018). Gautam, Saxena 

och Shiwani genomförde en kvantitativ analys av användbarhetsproblem på e-

handelsplatser, som visade att navigationen var den mest avgörande faktorn för graden 

av användbarhet på en e-handelsplats (2017). De attribut som utvärderades var 

förekomsten av missledande länkar, trasiga länkar, tydliga länkar samt sökfunktioner.  

 

Hur en användare navigerar genom olika system kan bero på både ålder och erfarenhet 

(Castilla et al., 2016: Kubanyi, Hlavac, Simko & Bielikova, 2018). Vid en undersökning 

av hur äldre personer använde och upplevde två olika navigationssystem (linjär och 

hypertextuell) kunde man se tydliga skillnader på den tid det tog för användare att lösa 

sina uppgifter och hur väl de lyckades (Castilla et al., 2016). I samma undersökning 

blev det också tydligt att det linjära navigationssystemet som användarna hade lättare 

för fick dem att känna sig mer riktade, självsäkra och gav en känsla av kontroll över 

systemet (Castilla et al., 2016). Olika typ av navigationssystem kan därför påverka 

användarupplevelsen både positivt och negativt. 

 

En annan studie visade på skillnaden mellan hur människor söker och navigerar 

beroende på erfarenhet av webben. En mer oerfaren användare tenderade att söka mer 

långsamt och lägger mer tid på att invänta en respons än användare som har mer 

färdigheter (Kubanyi, Hlavac, Simko & Bielikova, 2018).  

 

Skillnaden mellan hur användare navigerar kan också bero på målet och uppgiften som 

användaren har vid besöket på webbplatsen. I en studie med 18 deltagare från Wichita 

State University undersökte man ögonens rörelsemönster under tre olika sökuppgifter på 

könsneutrala e-handelsplatser (Nguyen et al., 2012). Studien visade att när användarna 

hade en subjektiv uppgift (som i detta fallet innebar att de skulle välja ut en gåva till en 

vän eller släkting) så spenderade de mer tid vid navigationen. Vid en objektiv 

sökuppgift där användaren hade fått en specifik produkt att hitta så var navigationen inte 

lika mycket i fokus. Vid besök på webbplatsen utan ett specifikt mål så var fördelningen 

mellan navigation, produktbilder och produkttext jämnt fördelad (Nguyen et al., 2012).  

 

2.2.4 Navigationsplaceringens påverkan på användarupplevelsen 

 

Man har tidigare undersökt användarens preferenser kring placeringen av globalt 
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navigationssystem och hur den påverkar effektiviteten i användarens uppgift. Murano & 

Oenga gjorde år 2012 en studie som visade på att oavsett om en meny placeras 

horisontellt högst upp på sidan eller ersätts med en horisontell fisheye-meny och en 

vertikal meny till vänster så påverkas inte interaktionstiden, prestationen och den 

subjektiva uppfattningen avsevärt (Murano & Oenga, 2012). Några år senare 

genomförde Murano & Lomas en studie där man jämförde fyra olika placeringar av 

navigeringen: vertikalt till vänster, vertikalt till höger, horisontell längst upp på 

webbplatsen och horisontell längst ner (2015). 56 deltagare fick identiska uppgifter och 

en slumpmässigt utvald webbplats med en av de fyra menyplaceringarna. De fyra 

webbplatserna hade samma innehåll och det var bara placeringen av 

navigationssystemet som skildes åt. Resultatet i studien visade på att menyer som 

placeras högst upp på en sida horisontellt eller vertikalt till vänster tycks framkalla 

bättre prestation hos användarna än de andra placeringarna (Murano & Lomas, 2015). I 

denna studie så fokuserade man på hur väl användaren lyckades med sin uppgift och 

mätte det med antal klick, fel och tid. Det framkommer dock inte vilken skillnad som 

fanns i användarupplevelsen av de olika placeringarna. 

 

Precis som att det finns olika placering av navigationssystem så finns det även olika 

typer inom samma placering. I en studie undersökte man åtta olika varianter av ett 

horisontellt navigationssystem och hur dessa påverkade användbarheten (Dos Santos et 

al., 2011). Man utformade åtta menyer med olika huvudegenskaper, såsom: 

färgkontrast, disposition, snabbhet, indikering på interaktion för aktivering, identifiering 

av kontinuitet, presentation av hierarki och tips. De menyerna som studien visade på var 

mest användbara var menyn med tydlig disposition och menyn som indikerade på att en 

interaktion behövdes för aktivering (Dos Santos et al., 2011). Dessa menyer var också 

de som användarna hade lättast för att lära sig. Det är därför viktigt att ha i beaktning att 

egenskaper inom ett navigationssystem också kan påverka användarupplevelsen oavsett 

placering.  

 

2.2.5 Facetterad navigation på e-handelsplatser 

 

På e-handelsplatser är det elementärt att användare snabbt och enkelt hittar de produkter 

de letar efter. På grund av detta använder sig många e-handelsplatser av facetterad 

navigation. En anledning till den facetterade navigationens popularitet på e-

handelsplatser är att användare anser att det är ett intuitivt sätt att navigera på (Hearst, 

2006). Facetterad navigation är också en väsentlig aspekt för en framgångsrik 

användarupplevelse (Nelson & Turney, 2015). Den facetterade navigationen förenklar 

för användare som inte från början vet exakt vilken produkt som de letar efter, då 

användare stegvis kan begränsa sökresultat genom att välja olika kriterier för filtrering 

(Vandic et al., 2017).  

 

I Norge implementerade man facetterad sökning och navigation på Vinmonopolet.no 

som har ensamrätt på detaljhandeln med vin, sprit och starköl. Efter lanseringen ökade 

antalet ordrar och besökare med 30% (Tofte, Sæth & Jansson, 2006). Fallstudien bestod 

av att strukturera och presentera 9000 olika produkter på ett sätt med hänsyn till de 

begränsningar och restriktioner som troddes ha stor inverkan på användbarheten. 

Exempelvis fick man inte visa produktbilder, rekommendationer, bästsäljare eller 

presentera användaren med ett för snävt sökresultat. Man valde därför en 

navigationsstrategi som skulle hjälpa användaren att hitta bland alla produkter: 



13 

 

fasetterad navigation och sökning. I denna studie såg man valet av facetter som en 

utmaning, då det fanns restriktioner samtidigt som processen behövde vara 

användarcentrerad (Tofte, Sæth & Jansson, 2006). Man analyserade därför olika 

kunders beteende som utgjorde grunden för valet av facetter. Författarna menar att 

förutsättningen för en facetterad navigation är att valet av facetter baseras på en 

kundcentrerad designprocess, vilket stödjer kundens faktiska behov och mål (Tofte, 

Sæth & Jansson, 2006). 

 

I en annan studie undersöktes två gränssnitt av samma bibliotekskatalog där den ena 

innehöll facetterade kategorier och den andra inte (Ramdeen & Hemminger, 2012). 

Studien visade att gränssnittet med facettering var det som användarna föredrog och 

som resulterade i mindre söktid i jämförelse med det andra gränssnittet (Ramdeen & 

Hemminger, 2012). 

 

2.2.6 Att mäta användarens känslor 

 

Att mäta en användares emotionella resa när de använder en produkt är en del av 

området UX. Att mäta en persons känslor kan vara dock vara en komplex, utmanande 

och svår uppgift. För att kunna hitta ett relevant verktyg för dataanalys i detta arbete har 

vi sett en likhet mellan UX som disciplin och psykologi. 

 

Inom psykologin finns flera synsätt på hur känslor påverkas och riktas av olika 

händelser. I en studie föreslår författarna ett alternativ till ett traditionellt synsätt där en 

observatör noterar likheter mellan ett mönster av komponenter och en kognitiv prototyp 

för en specifik känsla (Russell & Mischel, 2003). Det traditionella synsättet är att 

känslan är en händelse som förmedlas mellan en antecedent och dess olika 

manifestationer (Russell & Mischel, 2003).  

 

Att mäta en användarens upplevelse och känslor inom UX kan göras via en mängd 

metoder som inkluderar analys av ansiktsuttryck, röstanalys och biometri (Garcia & 

Hammond, 2016).  

Core affect beskrivs som ett neurofysiologiskt tillstånd som består av rena, enkla och 

icke-reflekterande känslor (Russell & Mischel, 2003). Känslorna är en värdering av ett 

nuvarande tillstånd och kan finnas tillsammans med ytterligare komponenter. Russell 

och Mischel anger som exempel att pride kan beskrivas som feeling good about oneself, 

där feeling good är core affect och about oneself är en ytterligare kognitiv komponent 

(2003). Robert Plutchik menar att en känsla inte bara är ett känsloläge, utan en komplex 

kedja av löst förbundna händelser som börjar med en retning och inkluderar känslor, 

psykologiska förändringar, impulser till handling och ett specifikt, målriktat beteende 

(2001). Russell och Mischel (2003) beskriver core affect som en integrerad blandning 

av hedoniska värden (nöje-missnöje) och aktiveringsnivå (sömnig-aktiverad).  

 

Robert Plutchik utarbetade en psykoevolutionär teori om känslor med målet att klargöra 

vad känslor är, hitta ett sätt att mäta dem och relatera känslor till andra psykologiska 

discipliner (2001). Teorin bygger på att känslor kan kategoriseras in i primära känslor, 

och visas som ett färghjul där liknande känslor placeras nära varandra och motsatta 

känslor 180 grader ifrån (Plutchiks, 2001), se figur 2. 
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Figur 2. Plutchiks Wheel of Emotions av Machine Elf 1735, 2011, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plutchik-wheel.svg 

 

I Garcia & Hammonds arbete utformades en modell för att samla in data om den 

emotionella upplevelsen av en produkt (2016). De använder sig av ett spektrum av åtta 

känslor som tilldelats ett numeriskt värde för att kunna mäta, kvantifiera och presentera 

användares känslor när de använder en produkt.  De åtta känslorna har bearbetats utifrån 

psykolog Robert Plutchiks Wheel of Emotions. Metoden bygger på att användare själva 

rapporterar sina känslor under användartest. Resultatet presenteras sedan i diagram, som 

de kallar för Emotional Journey Charts. Diagrammen är utarbetade för att illustrera den 

emotionella upplevelsen av en produkt. Det är denna modell som valts till analysverktyg 

i detta arbete. Den presenteras vidare i kapitel 3.2.3. 
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3 Etik, metod och urval 

I detta kapitel beskrivs de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts i studien. Vi 

beskriver även vad som ligger till grund för valet av metod och hur de är relaterade till 

frågeställningarna. I slutet av kapitlet beskrivs urvalet av deltagare. 

 

3.1 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vid utförandet av studien följdes Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002). 

 

3.1.1 Informationskravet 

 

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-

uppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

 

Inför användartesterna så informerades deltagarna om varför studien utförs och till 

vilket syfte, se Bilaga A. Detta gavs både skriftligt och presenterades muntligt. 

Information om undersökningens syfte gavs också i det inlägg som skrevs i en 

skönhetsgrupp på Facebook där deltagare söktes. 

 

3.1.2 Samtyckeskravet 

 

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

 

Denscombe (2017) talar om vikten av samtycke, och att människor alltid måste ha 

tillräcklig information om forskningen för att avgöra om de vill delta eller inte. För att 

försäkra oss om alla deltagares samtycke och för att informera alla deltagare om deras 

frivillighet att både delta och lämna undersökningen, förmedlades information om detta 

både skriftligt och muntligt innan användartest och intervju (se Bilaga A). 

 

Vi övervägde också den risk som finns med att ett fysiskt användartest eventuellt skulle 

kunna skapa en press hos deltagaren att inte våga avbryta vid det fysiska mötet. Vi 

informerade därför även muntligt att deltagaren när som helst hade rätt att avbryta under 

tiden om så önskades, och att det inte skulle skapa några problem för undersökningen.   

 

3.1.3 Konfidentialitetskravet 

 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 
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För att skydda deltagarnas integritet beslutade vi oss för att samla in så lite uppgifter 

som möjligt och hanterade inga personuppgifter som kan förknippas med eller 

identifiera en specifik person. 

 

3.1.4 Nyttjandekravet 

 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-

ändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 

Alla de uppgifter som samlades in från deltagarna i studien användes endast till 

skapandet av denna rapport och av författarna.  

 

Även Denscombe (2017) beskriver de fyra huvudprinciperna för forskningsetik enligt 

Nürrnbergkoden (1947-1949) och Helsingforsdeklarationen (1964). Dessa principer 

handlar om att deltagarnas intressen ska skyddas, krav för samtycke, ett undvikande av 

falska förespeglingar och att forskningen bedrivs med vetenskaplig integritet, samt att 

forskningen följer den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2017). Dessa principer 

skiljer sig på en punkt gentemot Vetenskapsrådets krav. Denna punkt handlar om att 

deltagarens intressen ska skyddas, så att deltagare inte lider någon skada av deltagandet. 

Detta kan handla om fysisk, psykisk skada, eller personlig skada till följd av att de 

avslöjat personlig information. I denna studie har största vikt lagts vid att skydda 

respondenternas intressen. Detta har gjorts när det kommer till att samla in så lite 

information som möjligt om deltagarna, inte avslöja respondenternas persondata vid 

publicering av studien samt att se till så att deltagandet när som helst kunde avslutas.  

  

3.2 Metodologi 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund, val och genomförande av användartester med think-

aloud-metoden och semistrukturerade intervjuer. 

 

3.2.1 Användartester med think-aloud-metoden 

 

Think-aloud metoden är ett typ av användbarhetstest där deltagarna använder systemet 

medan de kontinuerligt tänker högt, det vill säga att de förmedlar sina känslor medan de 

använder gränssnittet (Nielsen, 2012). Metoden är en av de vanligaste 

utvärderingsmetoderna inom forskningsfältet användbarhet, då den avslöjar känslor som 

frustration, förvirring eller glädje (Martin & Hanington, 2012). Eftersom vi i denna 

studie undersöker användarens upplevelse så kändes think-aloud relevant då det är en 

metod där användaren själv kan förmedla sina känslor, tankar och upplevelser. 

En av de vanligaste think-aloud-metoderna är concurrent think-aloud. Metoden innebär 

att deltagarna utför uppgifter medan de hela tiden förmedlar vad de gör, tänker och 

känner (Martin & Hanington, 2012). Uppgifterna i think-aloud metoden ska vara 

realistiska och likna de uppgifter som de utför dagligen. Forskare kan också komma att 

hela tiden behöva påminna deltagarna om att verbalisera vad de tänker när de utför 

uppgifterna. Fokuset ska ligga på vad som händer, och inte varför (Martin & Hanington, 

2012). I tidigare studier relaterade till framgång i navigation så har man använt think-
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aloud-metoden just för att indikera om användaren började känna sig vilse på hemsidan 

(Gwizdka & Spence, 2007).  

 

Valet av uppgifter som användarna fick utföra i denna studie baserades på en 

kombination av vanligt förekommande uppgifter tillsammans med varierande uppgifter 

som utsätter användaren för olika delar av navigationen. Vi tog också inspiration från 

hur tidigare studier formulerat uppgifter (Murano & Lomas, 2015: Nguyen et al., 2012) 

som vi ansåg relevanta för detta arbete. 

 

3.2.2 Genomförande användartest 

 

Målet med användartestet är att observera användarens känslor, upplevelser och tankar 

under tiden som de utför uppgifter på webbplatserna eller navigerar sig till en specifik 

skönhetsprodukt eller innehåll. Syftet är att ta reda på upplevda skillnader och 

preferenser när de navigerar på de undersökta webbplatserna med hjälp av deras 

navigationssystem. Med användartestet undersöks hur användare upplever den globala, 

lokala och facetterade navigationen. Vid genomförandet ber vi därför användaren att 

utföra ett antal specifika uppgifter och att hitta någon typ av information om den 

skönhetsprodukt eller information som eftersöks. I denna studie fokuserar vi på 

skönhetsprodukter och har utformat dessa uppgifter: 

 

● Navigera runt lite på webbplatsen och berätta hur du känner inför den 

 

● Hitta och välj ett schampo som är sulfatfritt 

 

● Hitta och välj ut en present till en person du tycker om 

 

● Hitta information om hur många varumärken som börjar på bokstaven H som 

webbplatsen erbjuder 

 

● Hitta information om hur många rosa liquid lipsticks det finns  

 

Under användartestet får användaren fem uppgifter att utföra på respektive webbplats. 

Enligt Rosenfeld et al. är det viktigt att välja rätt uppgifter som ligger i linje med 

forskningsagendan (2015). Därför valdes uppgifter som har med navigationen och olika 

typer av skönhetsprodukter att göra. Under utförandet ombeds användaren att tänka högt 

och förklara sina känslor, tankar och agerande. På så sätt får vi med användarens 

upplevelse av navigationen och de olika typer av produkter som gör en e-handelsplats 

med skönhet unik. Vi hade också i åtanke att påminna användare och uppmuntra dem 

att förklara sina känslor och tankar högt. Under användartestets gång användes ett 

observationsprotokoll (se bilaga B) med punkter som berörde användarens upplevelse. 

I användartestet hade vi fem deltagare. 

 

 Enligt Nielsen ger användartest med fem deltagare bäst resultat vid användbarhetstester 

(2000). Detta eftersom att man ofta får liknande resultat, och att det därför är slöseri 

med tid och resurser att inkludera fler deltagare. Vidare menar Nielsen att man efter en 

användbarhetsstudie med fem deltagare kan identifiera 85% av 

användbarhetsproblemen. Det finns dock skilda uppfattningar när det kommer till antal 

deltagare i användbarhetstester. Albert, Tullis och Tedesco som skriver om 
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användartester online rekommenderar 50 till 100 deltagare, men menar att man även sett 

framgångsrika resultat med 30 deltagare (2009). Macefield skriver att antal deltagare i 

användbarhetstester bör vara mellan 3 och 20, beroende på studiens komplexitet och 

omfattning, där 5 till 10 deltagare bör ses som standard (2009).  Med tanke på studiens 

omfattning, tidsbrist samt svårighet att rekrytera deltagare till studien valde vi därför att 

inkludera fem deltagare.  

 

För att skapa en så avslappnad miljö som möjligt där användaren hade chansen att tala 

högt så skedde testet på ett café i Göteborg för två deltagare under kvällstid. Som tack 

för deltagandet så bjöds det på tilltugg. För övriga tre deltagare skedde användartestet i 

hemmiljö under dagtid med deras egna utrustning. Under användartestets gång 

användes ordanalys och vi uppmuntrade kontinuerligt deltagarna att förklara sina tankar 

och känslor. 

 

Den persondata som samlades in under användartestet var ålder, kön, kunskapsnivå på 

engelska och erfarenhet av att köpa skönhetsprodukter online. 

 

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

 

Vid semistrukturerade intervjuer används en färdig lista med frågor som ska besvaras 

och ämnen som ska behandlas, men flexibilitet finns när det gäller möjlighet för de 

intervjuade att utveckla sina idéer och svar (Denscombe, 2017). Patel & Davidson 

menar att forskaren gör en lista över specifika teman som ska beröras, men att 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren (2011, s. 82). I tidigare studier där 

man undersökt användarens preferenser har observationer använts tillsammans med 

intervjuer (Ramdeen & Hemminger, 2012).  

 

I anslutning till användartestet skedde de semistrukturerade intervjuerna som hade fem 

deltagare, vilka var samma deltagare som vid användartesterna. Vid intervjutillfället 

behandlades frågor (se bilaga C) gällande deltagarnas upplevelse av navigeringen på de 

två olika webbplatserna. Frågor ställdes om såväl den globala, lokala samt den 

facetterade navigeringen och dess filtreringsalternativ. Frågorna användes som 

vägledning och fria frågor ställdes med utgångspunkt från användartestet, vad 

användaren tidigare uttryckt och i vilken riktning deltagarens svar ledde mot. Vid 

intervjutillfället är det essentiellt att utfrågaren förhåller sig neutral och passiv för att 

minimera sin påverkan på resultatet av undersökningen (Denscombe, 2017). Därför 

uttrycktes inga personliga åsikter av utfrågaren vid intervjutillfället.  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundades på att ge en djupare och mer fullständig 

bild av användarupplevelsen på de undersökta webbplatserna och för att komplettera 

användartestet. Intervjuerna hölls med en respondent i taget direkt efter 

användartesterna. Enligt Denscombe (2017) är intervjuer en lämplig metod då man 

utforskar komplexa och subtila fenomen såsom åsikter, uppfattning och känslor. 

3.2.4 Genomförande intervjuer 

 

Det är viktigt att påbörja intervjun på rätt sätt, och första frågan är speciellt viktig 

(Denscombe, 2017). Därför inleddes intervjun med en fråga som handlade om 

respondents generella upplevelse av webbplatsen och dess navigation. En kvalitativ 
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intervju består av öppna frågor eller teman (Patel & Davidson, 2011, s. 84). Vägledande 

frågor formulerades därför (se bilaga C) med inledningar som hur, beskriv och varför så 

att det fanns en möjlighet för deltagaren att svara brett. Dessa frågor användes som 

vägledning och fria frågor ställdes och anpassades efter hur deltagaren svarade och 

vilken riktning det ledde mot. Följdfrågor och kompletterande frågor ställdes också.  

 

Under intervjuernas gång skrevs fältanteckningar. Inspelningar gjordes inte med hänsyn 

till deltagarens integritet och på grund av att de intervjuade då kan känna sig hämmade 

av inspelningsprocessen (Denscombe, 2017). För två deltagare skedde intervjun på ett 

café i Göteborg under kvällstid medan resterande intervjuer skedde i deltagarens 

hemmiljö under dagtid. 

 

Intervjuerna skedde i anslutning till användartestet och fungerade kompletterande. Det 

observationsprotokoll (se bilaga B) som användes under användartestet låg också till 

grund för fria frågor, där vi kunde be om en ytterligare beskrivning av känslor för få en 

mer korrekt kategorisering av användarens känslor och upplevelser.  

 

3.2.5 Genomförande Emotional Journey Chart 

 

Enligt Kalbach (2016) är det vanligt att man inte rapporterar den fullständiga 

användarupplevelsen utan att man fokuserar på delar av den övergripande upplevelsen 

av en produkt och på de bitar som är mest relevanta. Med hjälp av tio diagram (se figur 

4-13) som vi kallar Emotional Journey Charts har deltagarnas användarupplevelser på 

de två e-handelsplatserna illustrerats. Diagrammen illustrerar deltagarnas upplevelser i 

fem olika steg, som representerar de olika delarna av användartestet, från början till slut. 

Diagrammen fokuserar på den inledande upplevelsen, upplevelsen av den fria 

navigeringen, upplevelsen av navigering till innehåll, upplevelsen av den facetterade 

navigationen samt den avslutande upplevelsen. På detta vis har vi illustrerat de 

individuella deltagarnas emotionella resa vid navigering på de två e-handelsplatserna. 

Vi valde denna modell då den framtagits med utgångspunkt från Plutchiks teori om 

primära känslor och där vi ser likheter med de rena och råa känslor som beskrivs i 

Russell & Mischels arbete om core affect (2003).  

 

De åtta känslor som användes för analys och kvantifiering implementerades utifrån 

Garcia och Hammonds arbete (2016). Modellen innehåller ett spektrum från negativa 

till positiva känslor, samt en alternativ känsla som klassas som likgiltighet. Varje känsla 

fick en egen färg och ett numeriskt värde från -4 till +4 (se figur 3) som i Garcia och 

Hammonds arbete (2016). Tilldelning av numeriska värden gjordes för att underlätta 

och möjliggöra utformningen av Emotional Journey Charts. 

 

 
 Figur 3. Tilldelning av färg och numeriska värden för varje känsla  

 

I denna studie översattes känslorna till svenska, och användes som hjälpmedel för att 

kategorisera de olika känslor som deltagarna kände när de navigerade och utförde 
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tilldelade uppgifter på e-handelsplatserna.  

 

Garcia och Hammond använde sig av en skala som även beskrev intensiteten av 

känslorna (2016). Detta möjliggjordes genom att de använde sig av en metod som 

byggde på att deltagarna själva rapporterade sina känslor när de använde en produkt. I 

detta arbete använde vi oss av användartest med think-aloud-metoden (läs 3.2.1) vilket 

gjorde det svårt att uppskatta känslomässiga nyanser. Därför valde vi att endast 

kategorisera känslan utan intensitet. 

 

Varje uppgift som utfördes av deltagarna på respektive webbplats under användartestet 

tilldelades ett numeriskt värde för varje deltagare, utifrån vilken känsla som de kände 

när de utförde uppgiften. Detta gjordes i form av att tabeller upprättades för varje 

deltagare under användartestets gång. De numeriska värdena justerades sedan eller 

bekräftades av intervjun. Tabellerna preciserade känslomässiga upplevelser av varje 

utförd uppgift i användartestet (se bilaga D). Tabellerna illustrerades sedan i emotional 

journey charts  (se figur 4-13) för att redovisa varje deltagares upplevelse på respektive 

webbplats. Efter analysen fick deltagarna själva validera och komma med eventuella 

korrigeringar av sin tabell. 

 

3.3 Urval av deltagare 

För att minska riskerna med att få irrelevant data är det viktigt att identifiera vilka 

användarna är och vilket primära mål de har med sitt användande (Albert et al., 2009, 

kap 2.1). Rosenfeld et al. menar dock att det, om möjligt, är viktigt att blanda personer 

som både är bekanta och obekanta med webbplatserna som ska studeras, eftersom att 

det kan ha betydelse för resultaten (2015).  

 

I studien användes ett icke- sannolikhetsurval som utgångspunkt när urval gjordes ur 

undersökningspopulationen, vilket innebär att det finns valfrihet och möjlighet att 

bestämma i urvalsprocessen (Denscombe, 2017). Detta tillvägagångssätt valdes 

eftersom att det inte ansågs möjligt att inkludera ett stort urval i undersökningen. 

Tekniken för urvalet var subjektivt urval. Det innebär att personerna var handplockade 

utifrån deras relevans och erfarenhet av ämnet (Denscombe, 2017).  

 

Denna studie undersöker två webbplatser som troligen har två skilda huvudmålgrupper 

med gemensamma nämnare. Då vi inte hade tillgång till webbplatsernas egen statistik 

och definition av målgrupp gjordes ett urval av deltagare efter ett gemensamt intresse 

för skönhet. I urvalet till användartesterna och intervjuerna efterfrågades deltagare som 

var intresserade av skönhet och handlar eller har handlat skönhet på nätet någon gång 

till sig själv eller någon annan. På så sätt så valdes deltagare ut som kan utgöra en 

potentiell användargrupp för bägge webbplatserna. Urvalet gjordes genom att efterfråga 

personer i en grupp för skönhetsintresserade på Facebook, där intresserade ombads visa 

intresse och ta kontakt via privata meddelanden på Facebook. Denna subjektiva 

urvalsprocess innebar även att urvalet var explorativt, då möjligheten fanns att välja de 

människor som hade erfarenhet av ämnet, vilket innebar att de bidrog med kvalitativ 

information och värdefulla insikter (Denscombe, 2017).  
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4 Analys och resultat 

I detta kapitel presenterar vi undersökningens deltagare samt analyserar och redovisar 

de resultat som studien har gett. Detta görs med hjälp av analysverktyget Emotional 

Journey Chart som beskrivs i avsnitt 3.2.3. 

 

4.1 Undersökningens deltagare 

 

I tabell 1 nedan presenteras deltagare med information som ålder, kön, vana av 

engelska, samt erfarenhet av att köpa skönhetsprodukter online. Då användarna är 

anonyma och eftersom att deltagarnas identitet behandlas konfidentiellt har deltagarnas 

namn ersatts med siffor, som representerar de fem olika deltagarna. Med denna metod 

kan deltagarnas enskilda resultat utläsas och urskiljas i resultat och analys av 

användarupplevelsen. Undersökningen inkluderade fem deltagare i åldrarna 19-29 år, 

varav fyra kvinnor och en man.  

 

Deltagare Ålder Kön Vana av engelska 1-5, 

där 1 är lite van och 

5 är mycket van 

Erfarenhet av att köpa 

skönhetsprodukter online 

1 24 Man 5 1 gång varannan månad 

2 25 Kvinna 3-4 1-2 gånger om året 

3 28 Kvinna 3 1-2 gånger i månaden 

4 29 Kvinna 4 1 gång i månaden  

5 19 Kvinna 5 1 gång var tredje månad 

Tabell 1. Undersökningens deltagare, ålder, kön, erfarenhet av engelska och av att 

handla skönhetsprodukter online. 

 

4.2 Analys av användarupplevelsen 

Utifrån analys med hjälp av ett spektrum på åtta känslor har data från användartester 

och intervjuer sammanställts och presenterats med hjälp av Emotional Journey Charts, 

som är en typ av diagram som bygger på Garcia och Hammonds modell (2016). Dessa 

illustrerar deltagarnas känslor vid användandet av Beauty Bays vertikala navigation och 

The Beauty Stores horisontella navigation. Dessa känslor framkom vid 

användartesterna, men förtydligades och kompletterades även under de efterföljande 

intervjuerna. Deltagarna fick även sin emotionella resa presenterad för sig efteråt för 

validering, och ingen deltagare valde att göra några ändringar, då de tyckte att det 

stämde överens med deras upplevelse. Diagrammen (se figur 4-13) visar även 

upplevelsen av den facetterade navigationen.  

 

Typvärdet av de fem deltagarnas användarupplevelse har räknats ut utifrån de 
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numeriska värden de olika känslorna tilldelats. Typvärdet är ett centralmått som är det 

värde som är mest förekommande, och kan bestå av ett eller flera värden (Donnelly, 

2007). Typvärdet talar om vilken känsla som var vanligast förekommande under varje 

specifik del av användartestet, vilket kompletterades och förtydligades under intervjun. 

Typvärdet ser vi som essentiellt för att dra övergripande slutsatser om tendenser 

beträffande användarupplevelsen. De individuella numeriska värdena kan ses i form av 

känslor på varje deltagares Emotional Journey Chart (se figur 4-13), och typvärdet kan 

ses i tabellform för respektive e-handelsplats i den sammanfattande analysen av 

användarupplevelsen för respektive e-handelsplats (se tabell 2 och 3).  

 

4.2.1 Användarupplevelse thebeautystore.com 

 

Den horisontella navigationen på thebeautystore.com gav den mest positiva reaktionen 

inledningsvis hos deltagarna, där den inledande reaktionen gav typvärde 2, intresserad. 

Ser man till den individuella upplevelsen så gav den horisontella navigationen den mest 

positiva reaktionen inledningsvis hos fyra deltagare av fem. Den horisontella 

navigationen gjorde att fyra deltagare kände sig intresserade och en deltagare kände sig 

exalterad. Detta eftersom att den horisontella navigationen upplevdes som tydlig och 

enkel, samt gav en bra överblick. Deltagare 1 kände sig intresserad och uttryckte att 

menyn kändes “självklar” och deltagare 2 gillade känslan av att menyn var “in your 

face” och det första ögat möttes av. Deltagare 3 upplevde att den horisontella 

navigationen verkade enkel att använda, då “man ser allting så tydligt”. 

 

Den horisontella navigationen hade typvärdet 1 under den fria navigationen som står för 

tillfredsställd. En deltagare kände sig dock förvirrad, en kände sig likgiltig och en kände 

sig exalterad. Deltagare 1 berättade att den lokala navigationen kändes ologisk, och att 

det gav en känsla av förvirring. Det horisontella navigationssystemet var det som hade 

en bättre användarupplevelse under den fria navigationen. 

 

Den horisontella navigeringen gav typvärde -1 och -3 vid navigering till innehåll, vilket 

innebär känslorna förvirrad och besviken. Även om själva upplevelsen av den 

horisontella navigationen ändrades till det sämre för fyra deltagare av fem under denna 

uppgift så kunde vi se att andra faktorer inom informationsarkitektur påverkade 

upplevelsen vid detta skede. Här såg vi hur samspelet mellan organisation och 

navigering var beroende av varandra för användarupplevelsen, då samtliga deltagare 

nämnde andra faktorer. Exempelvis uttryckte deltagare 4 att webbplatsen kändes rörig 

och att den horisontella navigationsmenyn innehöll alltför många kategorier, vilket 

orsakade förvirring. Deltagare 3 blev besviken då navigationen inte ledde till det 

innehåll som eftersöktes. Vi skriver mer om denna eventuella påverkande faktor i 5.2.2.  

 

Den facetterade navigationen på thebeautystore.com gav typvärdet -1, förvirrad. Tre av 

deltagarna uttryckte förvirring, en kände sig besviken och en deltagare kände sig arg. 

Deltagare 1 menade att navigationen var “fyrkantig och objektiv”, och att navigationen 

snarare valde åt användaren än gav användaren möjlighet att välja själv efter sina egna 

preferenser. Under navigering till innehåll och uppgifter som rörde den facetterade 

navigationen så hade deltagare 5 problem att hitta aktuell filtrering och uttryckte “jag 

hittar inte, jag hade lämnat”. I detta skede började samtliga deltagare uttrycka känslor 

kring de specifika filtreringsalternativen. Både under användartestet och intervjun 

ifrågasatte samtliga deltagare facetterna age groups, gender och hazardous goods. 
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Deltagare 1, 2 och 5 diskuterade hur deras egen känsla av etik och moral inte stämde 

överens med att den facetterade navigationen innehöll filtrering baserat på kön och 

ålder. Vi skriver mer om denna eventuella påverkande faktor i 5.2.4. 

 

Den avslutande upplevelsen på thebeautystore.com med horisontell navigation gav 

typvärde 0, likgiltig. Fyra deltagare kände sig likgiltiga och en deltagare kände sig 

tillfredsställd. Gemensamt för alla deltagare var att upplevelsen av den horisontella 

navigationen var mer positiv i början av användartestet än i slutet. Deltagare 1 sade att 

“först kändes den praktisk, men efter ett tag mindre praktisk”. 

 

 
Figur 4. Emotional Journey Chart för deltagare 1 på Thebeautystore.com 
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Figur 5. Emotional Journey Chart för deltagare 2 på Thebeautystore.com 

 

 

Figur 6. Emotional Journey Chart för deltagare 3 på Thebeautystore.com 
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Figur 7. Emotional Journey Chart för deltagare 4 på Thebeautystore.com  

 

 

 
Figur 8. Emotional Journey Chart för deltagare 5 på Thebeautystore.com   
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Deltagare Inledande 

reaktion  

Fri 

navigering 

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

1 2 -1 1 -3 0 

2 3 3 -1 -2 1 

3 2 1 -3 -1 0 

4 2 1 -1 -1 0 

5 2 0 -3  -1  0 

Typvärde 2 1 -1 & -3 -1  0 

Tabell 2. Sammanställning av numeriska värden som representerar deltagarnas känslor 

vid användartest på Thebeautystore.com  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att den inledande reaktionen på den horisontella 

navigationen på thebeautystore.com var positiv hos samtliga deltagare, och gav 

typvärdet 2, intresserad. Den fria navigeringen gav mer spridda känslor då den skapade 

negativa känslor som förvirring och likgiltighet. Den fria navigeringen gav dock 

typvärdet 1, tillfredsställd. Användartestets tredje uppgift, navigering till innehåll, 

framkallade mestadels negativa känslor där vi kan se typvärdet -1 och -3, som innebär 

förvirring och besvikelse.  

 

Den facetterade navigeringen framkallade negativa känslor hos samtliga deltagare, där 

vi kan se typvärdet -1, förvirrad. De negativa känslorna hade delvis att göra med den 

facetterade navigationens utformning, där det uppstod förvirring om under vilken 

kategori specifika filtreringsalternativ var placerade. Flera av deltagarna tyckte att det 

var svårt att hitta de filtreringsalternativ de eftersökte. De negativa känslorna uppstod 

också när det kom till de specifika filtreringsmöjligheterna och filtreringsalternativen, 

där vissa av filtreringsalternativen upplevdes som överflödiga och förlegade.   

 

Den avslutande upplevelsen av thebeautystore.com är märkbart mer neutral än den 

inledande reaktionen, där vi kan se typvärdet 0, likgiltig.  

 

4.2.2 Användarupplevelse Beautybay.com 

 

Utifrån användartestet och intervjuerna kan vi se ett tydligt mönster av förvirring när det 

kommer till den inledande reaktionen av den vertikala navigationen på Beautybay.com. 

Detta illustreras också av typvärdet -1, som representerar känslan förvirrad. 

Förvirringen uppstod då majoriteten av deltagarna inte var vana vid denna typ av 

vertikala navigation sedan innan. Deltagare 3 och 4 uttryckte en känsla av förvirring vid 

första anblicken på den vertikala navigationen, och deltagare 4 hade initialt svårt att 

hitta den vertikala navigationsmenyn, då deltagaren är van vid att se en horisontell 

navigation på liknande e-handelsplatser. Deltagare 2 kände sig inledningsvis arg och 

uttryckte att “jag halvhatar den lilla menyknappen”. Deltagaren uttryckte även en känsla 

av förvirring och uttryckte att den vertikala menyn gav en känsla av “vart är jag? och 

vad har jag kollat på?”. Deltagare 5, med tidigare erfarenhet av det aktuella 
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navigationssystemet, kände sig däremot exalterad vid första anblicken av den vertikala 

navigationen, och deltagaren uttryckte att “även om det är vanligare med hemsidor som 

har ett sånt långt streck som navigation, så föredrar jag verkligen den här”. Deltagare 3 

menade att den vertikala navigationen kändes “liten, sticker inte ut och är otydlig”.  

 

När det kommer till användartestets andra delmoment, fri navigation, ser vi typvärdet -2 

på den vertikala navigationen som innebär en känsla av frustration. Frustrationen 

handlade om att navigeringen kändes komplicerad och omständig, och gav en känsla av 

att man hela tiden måste börja om från början. Deltagare 4 uttryckte också att “menyn 

ger en dålig överblick av innehållet, för att man hela tiden måste klicka sig in på 

huvudmenyn igen för att komma till en annan sida”.  

 

Användartestets tredje delmoment på det vertikala navigationssystemet gav typvärdet 1. 

Detta typvärde innebär känslan tillfredsställd. Vi kan se att deltagarna vande sig vid den 

vertikala navigationen och att känslan blev mer positiv än vad den inledningsvis var. 

Deltagarna uttryckte också själva att de började känna sig mer säkra och att 

navigeringen blev lättare efter en stund.  

 

Deltagarna hade en överhängande positiv upplevelse av den facetterade navigationen på 

Beautybay.com med ett typvärde på 1, tillfredsställd. En deltagare kände sig exalterad, 

en kände sig intresserad, två deltagare uttryckte att de kände sig tillfredsställda och en 

deltagare kände sig förvirrad. Deltagare 2 tyckte att den facetterade navigationen kändes 

övermäktig, även om placeringen kändes bra. 

 

Den vertikala navigationen gav en mer positiv upplevelse hos fyra deltagare i slutet av 

användartestet än i början, vilket även bekräftas i intervjuerna. Här var typvärdet 1, 

tillfredsställd. Två deltagare uttryckte tillfredsställelse, en kände sig exalterad, en var 

likgiltig och en var frustrerad.  Detta tyder på att även om den inledande reaktionen var 

övervägande negativ, så vande sig deltagarna vid den vertikala navigationen och hade 

en mer positiv upplevelse vid användartestets slut. Detta bekräftas av Deltagare 4 som i 

intervjun uttryckte att navigationen var frustrerande till en början men att den var 

enklare att använda när man vant sig vid den. Även deltagare 3 menade att ju mer den 

vertikala navigationen användes, ju mer gillade deltagaren den. 
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Figur 9. Emotional Journey Chart för deltagare 1 på Beautybay.com   

 

 

 

 
Figur 10. Emotional Journey Chart för deltagare 2 på Beautybay.com   
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Figur 11. Emotional Journey Chart för deltagare 3 på Beautybay.com   

 

 

 

 
Figur 12. Emotional Journey Chart för deltagare 4 på Beautybay.com   
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Figur 13. Emotional Journey Chart för deltagare 5 på Beautybay.com   

 

 

 

 

Deltagare Inledande 

reaktion  

Fri 

navigering 

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutade 

upplevelse 

1 -1 -1 1 2 1 

2 -4 -1 -2 -1 -2 

3 -1 -2 0 1  1 

4 -1 -2 1 3 0 

5 3 4 4 1 3 

Typvärde -1 -2 1 1 1 

Tabell 3. Sammanställning av numeriska värden som representerar deltagarnas känslor 

vid användartest på beautybay.com 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att den inledande reaktionen på den vertikala 

navigationen på beautybay.com framkallade spridda känslor, som mestadels var 

negativa. Här kan vi se typvärdet -1, förvirrad. Även den fria navigeringen gav spridda 

känslor hos deltagarna, men som var övervägande negativa. Här kan vi se typvärdet -2, 

frustrerad. Användartestets tredje uppgift, navigering till innehåll, framkallade 

mestadels positiva känslor, där vi kan se typvärde 1, tillfredsställd. Även den facetterade 

navigeringen gav övervägande positiva känslor hos deltagarna med ett typvärde 1, 

tillfredsställd. En deltagare kände sig dock förvirrad, och en kände sig exalterad. Flera 

deltagare uppskattade den bredd som den facetterade navigationen erbjöd, men en 

deltagare tyckte snarare att det kändes övermäktigt.  
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Den avslutande reaktionen på beautybay.com är mer positiv hos fyra av fem deltagare 

än den inledande reaktionen, med typvärde 1, tillfredsställd.  
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5 Slutsats, begränsningar och diskussion 

I detta kapitel beskrivs studiens begränsningar och förslag på framtida forskning. Här 

presenteras även en slutsats och diskussion. 

 

5.1 Slutsats 

Resultatet i denna studie pekar på att användaren inledningsvis upplever en horisontell 

navigation som mer positiv än en vertikal navigation, men att andra faktorer under 

användandets gång påverkar den avslutande upplevelsen. Vi kan därför dra slutsatsen att 

andra faktorer än just typen av navigationssystem spelar in i hur användare upplever 

navigationen på en e-handelsplats med skönhetsprodukter. De faktorer vi har sett som 

spelar in och som påverkar användarupplevelsen är tidigare erfarenhet, förförståelse, 

attityder till e-handelsplatsens produktinnehåll och kategorisering av innehåll.  

 

Liksom i Tofte, Sæth och Janssons (2006) studie ser vi även i denna studie att valet av 

facetter är en utmaning som bör ha en användarcentrerad designprocess och utgå från 

faktiska användare och deras mål. Vi kan därför dra slutsatsen att hur en användare 

upplever den facetterade navigationen beror på fler faktorer än dess existens. I denna 

studie påverkade användarens moraliska och etiska principer upplevelsen av den 

facetterade navigationen. 

 

I likhet med Ekşioğlu et al. (2015) studie har vi också sett att en dålig 

användarupplevelse relaterat till brister i designen skapar problem för användare, och 

leder till att användare ger upp när uppgifter tar för lång tid att utföra. Vi kan också dra 

paralleller till Hasan (2016) som skriver att en otydlig och svår navigation skapar 

irritation hos användare och leder till att användare lämnar webbplatsen även om den 

information den letar efter finns där. Denna tendens kunde vi se i både det horisontella 

och vertikala navigationssystemet samt i det facetterade navigationssystemet, med störst 

tendenser i det vertikala navigationssystemet, som de flesta deltagarna tyckte var 

krångligt att använda, vilket ledde till att de gav upp med den tilldelade uppgiften.  

 

5.2 Studiens begränsningar och trovärdighet 

5.2.1 Förkunskap och tidigare uppfattningar 

 

När vi låter användarna interagera med bägge webbplatserna så finns det en risk att 

förkunskapen och uppfattningen av den ena webbplatsen gör användaren partisk och 

påverkar inställningen till den andra (Albert et al., 2009, kap 2.3). Detta kan även 

innebära att om en deltagare tidigare handlat eller varit användare på en webbplats så 

finns det en risk att det påverkar resultatet. Det hade därför gett ett mer statistiskt 

signifikant resultat om varje deltagare hade interagerat med en av webbplatserna och 

inte sett och upplevt det andra navigationssystemet. Även att ingen deltagare hade 

upplevt webbplatsen innan. 
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5.2.2 Två webbplatser med skilda innehåll 

 

För att undersöka två skilda navigationssystem så valde vi två olika webbplatser inom 

samma bransch där innehållet skiljer sig åt. I tidigare studier har man skapat prototyper 

där innehållet varit detsamma och där navigationssystemet varit det enda som utgjort en 

skillnad (Murano & Lomas, 2015: Castilla et al., 2016). Eftersom det finns flera olika 

aspekter som påverkar användarupplevelsen (Preece, Sharp och Rogers, 2015: Faisal et 

al., 2018: Hasan, 2016) så kan webbplatsernas olika innehåll ha påverkat hur 

användaren upplevde navigationen.  

 

Det skulle också kunna finnas en risk att andra faktorer inom området 

informationsarkitektur påverkar användarens upplevelse omedvetet även om det är 

själva navigationssystemet som undersöks. Ett navigationssystem består av flera olika 

delar som samspelar, vilket betyder att användarna även interagerade med dessa under 

uppgifternas gång. 

 

5.2.3 Engelskspråkig webbplats 

 

Vi valde i denna studie att undersöka två webbplatser som har engelska som språk, 

vilket inte var någon av deltagarnas modersmål. Vi såg en risk med att upplevelsen 

skulle kunna påverkas av denna faktor och samlade därför in information om 

kunskapsnivån som deltagarna själva ansåg sig ha i engelska. Även om samtliga 

deltagare ansåg sig ha god förståelse för språket så finns det en risk att denna faktor kan 

ha påverkat. 

 

5.2.4 Att analysera individers känslor  

 

När man undersöker inställningar, upplevelser och kunskap så rör det sig om abstrakta 

fenomen, vilket innebär att vi inte kan ta fram dem, titta på dem och på så sätt 

bestämma oss för vad dem är (Patel & Davidson, 2011, s. 102). Att analysera känslor 

och säkerställa validiteten kan vara en utmaning. Patel & Davidson menar att ett sätt att 

säkerställa den samtidiga validiteten är att jämföra utfallet på en observation med 

utfallet på intervjuer (2011, s. 103). I detta arbete har vi använt intervjuer som 

komplement till användartesterna. Det går dock att ifrågasätta om metodvalet med 

användartestet med think-aloud och observation var den bästa metoden för att 

säkerställa validiteten. Även om deltagarna själva efteråt fick validera sina emotional 

journey charts så går det att ifrågasätta om resultatet blivit detsamma om även self 

reporting enligt Garcia och Hammonds (2016) modell hade använts.  Vi ser även en 

begränsning i att det inte finns mer tidigare forskning och studier kring just Garcia och 

Hammonds modell som stödjer denna typ av analys av användarens känslor. 

 

I denna studie undersöker vi den generella upplevelsen av facetterad navigation på två 

webbplatser. Vi undersöker inte de faktorer som skulle kunna påverka användarens 

upplevelse av dessa alternativ, eller känslor och inställning till de olika alternativen, 

även om vi såg en påverkande faktor. 
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5.2.5 Intervjuareffekt kan påverka reliabilitet 

 

Intervjuareffekt innebär att intervjuaren påverkar deltagaren med sitt uppträdande eller 

sin personliga identitet på ett sådant sätt att deltagarna förstår, omedvetet eller medvetet, 

vad som förväntas av dem och därför avviker från det “sanna” värdet (Patel & 

Davidson, 2011, s. 104-105, Denscombe, 2017). Detta är något som kan påverka 

studiens reliabilitet, och kan även påverka datakvaliteten (Denscombe, 2017). Patel & 

Davidson menar att det krävs att intervjuarna är tränade för uppgiften för att reducera 

faran (2011, s. 105). Intervjun i detta arbete genomförs av två studenter utan tidigare 

erfarenhet av denna typ av användartest och intervju, vilket innebär en risk för 

intervjuareffekt. 

 

5.2.6 Innehållsvaliditet 

 

För att säkerställa innehållsvaliditeten kan göras genom att någon som är väl insatt i 

problemområdet får granska instrumentet (Patel & Davidson, 2011, s. 103). I detta 

studien har vi haft handledare som stöd under arbetets gång för att just kunna diskutera 

hur väl innehållet stämmer överens med det som är tänkt att undersökas. Man hade även 

som ytterligare komplement kunnat använda sig av en yrkessam person inom UX för att 

förstärka detta ytterligare. 

  

5.3 Diskussion 

Tidigare studier har pekat på att en horisontell meny och en vertikal meny till vänster är 

de positioneringar som framkallar bäst prestation hos användarna (Murano & Lomas, 

2015) men att prestationen mellan dessa inte skiljer sig åt avsevärt (Murano & Oenga, 

2012). I denna studie valde vi att fokusera på användarens känslor gentemot olika 

navigationssystem. Dock kan vi i denna studie se att de undersökta e-handelsplatsernas 

användbarhet, och framförallt graden av findability, påverkade deltagarnas känslor och 

användarupplevelse vid navigering.  

 

I Castilla et al (2016) studie framkom det att användare hade lättare för ett linjärt 

navigationssystem, jämfört med ett hypertextuellt, och att det fick dem att känna sig mer 

riktade, självsäkra och gav dem en känsla av kontroll över systemet. Här kan paralleller 

till denna studie dras, då vi såg att den inledande känslan av den horisontella 

navigationen fick deltagarna att känna att de hade kontroll och överblick över 

navigationen. Detta kan jämföras med den inledande upplevelsen av den vertikala 

navigationen som framkallade känslor av förvirring och ilska.  

 

I denna studie kan vi se att den inledande upplevelsen av navigationen hos användaren 

inte behöver vara den avslutande. Något som användaren inledningsvis upplever som 

komplicerat kan efter användning upplevas som tillfredsställande, och något som 

användaren till en början uppfattar som enkelt och intressant kan efter en stund 

framkalla en känsla av likgiltighet. Detta visade sig då inledande reaktionen av den 

vertikala navigationen var överhängande mer negativ än den inledande reaktionen av 

den horisontella navigationen, men upplevelsen av den vertikala navigationen var i 

slutändan hos deltagarna mer positiv än upplevelsen av den horisontella navigationen. 
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Med detta sagt har vi i denna studie sett att erfarenhet och förkunskap har visat sig spela 

stor roll när det kommer till den inledande upplevelsen och reaktionen av ett 

navigationssystem. Vi har sett att användare inledningsvis har en mer positiv attityd till 

det navigationssystem de är vana vid, då vi ser tydliga skillnader i användares initiala 

känslor när de använder ett navigationssystem de är vana vid respektive ett 

navigationssystem de inte är vana vid. Vi kan också dra slutsatsen att även om 

användare initialt föredrar ett horisontellt navigationssystem, kan andra faktorer än 

typen av navigationssystem vara avgörande för hur användare upplever navigationen. 

Detta kunde även ses i studien av Dos Santos et al. (2011) där man undersökte hur olika 

huvudegenskaper inom horisontella navigationssystem påverkade användbarheten. En 

tydlig disposition och menyn som indikerade på att en interaktion behövdes för 

aktivering var de som ansågs mest användbara, och som användarna hade lättast för att 

lära sig. 

 

För att förstå användarupplevelsen tror vi att vi behöver lyfta blicken och se upplevelsen 

som en helhet med alla de faktorer inom området informationsarkitektur som påverkar. 

Vi kommer tillbaka till Ding & Lins byggnadsmetafor om skillnaden mellan 

organisering och navigering. Organisering av information handlar om att skapa rum och 

överskådliga ritningar över dessa, medan navigation lägger till dörrar, trappor, hissar 

och korridorer (Ding & Lin, 2009, s. 47). I detta arbete beskrev vi det som att 

organiseringen handlar om de olika kategorier som skönhetsprodukter kan delas in i och 

navigeringen är användarens väg till dessa. Även om navigeringen ger användaren en 

god upplevelse så behöver den samexistera med organisation av innehåll ur ett 

användarperspektiv. Även om det finns en dörr, trappa eller en hiss så behöver vägen 

leda någonstans, och du behöver veta var du är på väg. Att en navigation inledningsvis 

ger användaren en god upplevelse behöver inte betyda att det är genomgående, utan kan 

även påverkas av andra faktorer. 

 

I denna studie kunde vi tyda skilda upplevelser hos användarna av den facetterade 

navigationen. Vi undersökte användarens generella upplevelse, men det finns ett stort 

outforskat område. För att ge användaren en god upplevelse så behöver vi också veta 

hur användaren upplever olika filtreringsalternativ, och vad som eftersöks. Precis som 

Tofte, Sæth & Jansson menar är förutsättningen för facetterad navigation att ha kunden i 

fokus under hela processen, och att välja facetter utifrån kundens faktiska behov och 

mål (2006). En facetterad navigation som gör användaren förvirrad, besviken eller arg 

ger värdefull information och öppnar upp för vidare forskning. En facetterad navigation 

som gör användaren tillfredsställd eller exalterad är lika intressant. Albert, Tullis & 

Tedesco skriver att information om deras användare och primära mål i en designprocess 

ofta är ogenomtänkt eller specificerad av produktintressenter (2010). Precis som Robert 

Plutchik menar att en känsla inte bara är ett känsloläge, utan en komplex kedja av löst 

förbundna händelser som börjar med en retning och inkluderar känslor, psykologiska 

förändringar, impulser till handling och ett specifikt, målriktat beteende (2001), så tror 

vi att en upplevelse inte heller bara är ett känsloläge. Att forska vidare på vilka faktorer 

som påverkar upplevelsen hos användarens känslor inom området UX är därför något 

som vi hoppas att vi kan blicka fram mot och få djupare kunskap kring. 
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6 Framtida forskning 

 

Det skulle kunna vara aktuellt för framtida forskning inom området att ha ett högre antal 

deltagare där varje deltagare får ett navigationssystem att interagera med. Detta för att 

undvika risken att förkunskap och tidigare uppfattningar påverkar användarupplevelsen. 

För att minimera risken med andra faktorer som kan påverka användarupplevelsen 

skulle framtida studier kunna innebära att skapa prototyper där sortiment, kategorier och 

filtreringsalternativ inom skönhetsprodukter är detsamma. Att undersöka hur en 

användare upplever vertikal och horisontell navigation beroende på enhet skulle också 

kunna vara aktuellt som komplement.  

När det kommer till facetterad navigation så uttryckte deltagarna i denna studie väldigt 

skilda känslor som påvisade en grund i moral och preferenser, vilket påverkade 

deltagarnas upplevelse av den facetterade navigationen. Framtida forskning skulle 

därför kunna undersöka vidare vilka faktorer som påverkar hur användaren upplever 

facetterad navigation på en e-handelsplats inom skönhetsprodukter. Dessa faktorer 

skulle kunna handla om den facetterade navigationens olika funktioner, utformning, 

placering och användarens egen moral och preferens. Framtida forskning skulle även 

kunna undersöka vidare hur användare upplever olika filtreringsalternativ inom e-

handeln med skönhetsprodukter. 
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Bilaga A: Avtal om deltagande användartest och 
intervju 

Syftet med denna studie 

 

I denna studie så undersöker vi hur användarupplevelsen påverkas av olika 

navigationssystem på två e-handelsplatser med inriktning skönhet: Beautybay.com och 

Thebeautystore.com Syftet är att förstå vilka skillnader som finns och hur du som 

användare upplever olika navigationssystem. Vi kommer också att undersöka vilken 

filtrering du som användare tycker är viktig när du ska hitta och välja rätt 

skönhetsprodukt på nätet.  

 

För att fånga användarupplevelsen kommer vi att utföra ett användartest där vi fokuserar 

på de känslor du har när du utför uppgifter som vi ger dig. Under tiden du utför 

uppgifterna så kommer vi be dig att tänka högt om vad du känner inför webbplatsen och 

navigationen när du använder den. 

 

För att komplettera användartestet så kommer vi att utföra en intervju direkt efteråt. 

Detta för att få en ökad förståelse om dina upplevelser som användare, och vilken 

filtrering du tycker är viktig. 

 

Vi som utför undersökningen heter Frida Brodin & Alina Blom och skriver en 

kandidatuppsats på Högskolan i Borås med inriktning informationsarkitektur. 

 

Samtycke och integritet 

 

När du deltar i användartestet och intervjun så är du helt anonym. Den information vi 

samlar in om dig är din ålder och könsidentitet, och dessa används bara i den aktuella 

studien. Som deltagare kan du självklart välja om du vill svara på frågorna / genomföra 

uppgifterna eller inte, och du kan när som helst avbryta undersökningen om du inte vill 

delta. Resultatet kommer att publiceras i en rapport som sedan är tillgänglig för 

allmänheten.  
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Bilaga B: Protokoll för användartest 

Under tiden du genomför uppgifterna så vill vi att du tänker högt. Berätta vad du gör, 

hur du tänker och vad du känner. 

 

Uppgifter: 

 

● Navigera runt lite på webbplatsen och berätta hur du känner inför den 

● Hitta och välj ett schampo som är sulfatfritt 

● Hitta och välj ut en present till en person du tycker om 

● Hitta information om hur många varumärken som börjar på bokstaven H som 

webbplatsen erbjuder 

● Hitta information om hur många rosa liquid lipsticks det finns  

 

Observationspunkter: 

 

Bortsett från att fritt anteckna de känslor och upplevelser som användaren uttrycker 

verbalt så hade vi några observationspunkter som stöd. 

 

● Hur navigerar användaren runt och vilka känslor uttrycks? 

● Hur väljer användaren ett sulfatfritt schampo? 

● Hur väljer användaren ut en present och vilka tankar ligger bakom valet? 

● Hur hittar användaren information om varumärken på bokstaven H? 

● Hur hittar användaren information om antalet rosa liquid lipsticks? 

● Stöter användaren på några problem, i sådana fall - vilka? Hur upplevs och 

uttrycks dessa? 

● Uttrycker användaren något specifikt om navigeringen (global och lokal)?  

● Uttrycker användaren något specifikt om den facetterade navigeringen? 
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Bilaga C: Intervjufrågor 

 

● Beskriv din generella upplevelse av Beautybay.com. 

● Vad tyckte du om navigationen på Beauty Bay? 

● Beskriv din generella upplevelse av Thebeautystore.com. 

● Vad tyckte du om navigationen på The Beauty Store?  

● Vilken webbplats var enklast att använda och att hitta på?  

● Hur upplevde du att det gick att genomföra uppgifterna? 

● Vilka problem kände du att du stötte på? 

● Föredrar du navigeringen på Beauty Bay eller The Beauty Store? Varför?  

● Hur upplevde du den facetterade navigationen på Beauty Bay?  

● Hur upplevde du den facetterade navigationen på The Beauty Store?  
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Bilaga D: Sammanställning av resultat 

Thebeautystore.com 
Deltagare 1 
 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust       

Exalterad               

Intresserad X     

Tillfredsställd           X   

Likgiltig                       X 

Förvirrad            X     

Frustrerad                     

Besviken                       X  

Arg               

 

Deltagare 2 

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust       

Exalterad         X        X    

Intresserad                    

Tillfredsställd                X 

Likgiltig                      

Förvirrad                   X   

Frustrerad               X  

Besviken                       

Arg              

 

Deltagare 3  
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 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust      

Exalterad      

Intresserad X     

Tillfredsställd  X    

Likgiltig                     X 

Förvirrad            X  

Frustrerad       

Besviken          X             

Arg              

 

 

 

Deltagare 4  

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust      

Exalterad                 

Intresserad         X     

Tillfredsställd         X               

Likgiltig                     X 

Förvirrad                          X            X  

Frustrerad       

Besviken                       

Arg              

 

Deltagare 5  

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 
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Förtjust      

Exalterad      

Intresserad X     

Tillfredsställd      

Likgiltig  X              X 

Förvirrad            X  

Frustrerad       

Besviken          X             

Arg              
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Beautybay.com  
Deltagare 1 

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust      

Exalterad      

Intresserad             X  

Tillfredsställd          X                      X 

Likgiltig                 

Förvirrad         X         X    

Frustrerad       

Besviken                       

Arg              

 

 

Deltagare 2  

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust      

Exalterad      

Intresserad      

Tillfredsställd      

Likgiltig                        

Förvirrad                 X                 X  

Frustrerad                          X               X 

Besviken                                  

Arg        X             

 

 

Deltagare 3  

 Inledande Fri Navigering Facetterad Avslutande 
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reaktion navigering  till innehåll navigering upplevelse 

Förtjust      

Exalterad      

Intresserad      

Tillfredsställd    X X 

Likgiltig         X              

Förvirrad         X     

Frustrerad   X    

Besviken                       

Arg              

 

 

 

 

 

 

Deltagare 4  

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust      

Exalterad               X  

Intresserad                     

Tillfredsställd          X            

Likgiltig                     X 

Förvirrad         X     

Frustrerad        X    

Besviken                       

Arg              
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Deltagare 5  

 

 Inledande 

reaktion 

Fri 

navigering  

Navigering 

till innehåll 

Facetterad 

navigering 

Avslutande 

upplevelse 

Förtjust  X X   

Exalterad X    X 

Intresserad      

Tillfredsställd    X  

Likgiltig                 

Förvirrad              

Frustrerad       

Besviken                       

Arg              

 

 


