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Abstract 
En stor andel av Sveriges befolkning genomför sina köp online. Forskare menar att det finns 

ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel. Därmed är det viktigt för 

företag som bedriver e-handel att ha en användbar hemsida. Ett fallföretag upplever ett 

bortfall av kunder på sina kategori- och produktsidor och att eventuella köp uteblir. 

Fallföretaget är ganska övertygade om att det rör sig om kundgruppen högskolestudenter.  

Studiens huvudsyfte är att identifiera och beskriva hur högskolestudenter uppfattar 

användbarheten under navigationsprocessen mellan kategorisidor och produktsidor på ett 

fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. Bisyftet är att identifiera och beskriva hur 

högskolestudenter navigerar mellan kategorisidor och produktsidor hos ett fallföretags 

hemsida ur ett konsumentperspektiv. Forskningsdesignen är kvalitativ och fallstudiemetoden 

har tillämpats i studien. Fem högskolestudenter och två representanter från fallföretaget har 

intervjuats i semistrukturerade intervjuer. Högskolestudenterna har genomfört 

användbarhetstester och blivit observerade under testerna. 

Fallföretagets uppfattningar skiljer sig till viss del från högskolestudenternas uppfattningar. 

Några av de viktigaste slutsatserna är: Högskolestudenterna anser att hemsidan har en högre 

grad av användbarhet under navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna. 

Fallföretagets uppfattning är att användbarheten är av en lägre grad under 

navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna än högskolestudenternas 

uppfattning. Den lokala navigationen är det mest tillämpade navigationssystemet av 

högskolestudenterna. Det största hindret under navigationsprocessen enligt 

högskolestudenterna och fallföretaget är kategoriernas benämningar, vilket påverkar 

användbarheten negativt. 

 

Nyckelord: Användbarhet, Användbarhetstester, Webbnavigation, Informationsarkitektur, E-

handel 
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1 Inledning 
I inledningen introduceras problembakgrunden och de syften studien ämnar besvara. 

Målgrupper, etiska överväganden och undersökningsfrågor presenteras också. 

1.1 Problembakgrund 

Det verkar som att en stor andel av Sveriges befolkning bedriver handel på Internet och att 

denna trend ökat de senaste åren. Enligt SCB (2012, 2017a) beställde eller köpte 58% av 

befolkningen mellan åldrarna 16 och74 år varor eller tjänster på Internet år 2012, en andel 

som ökat till 67% år 2017. Samtidigt visar undersökningar att handel via Internet är allt 

viktigare för svenska företag. Under 2016 kom 21% av svenska företags omsättning från e-

handel (SCB, 2017b). 

För ett företag som säljer varor online kan en användares uppfattningar och upplevelse av 

hemsidan eller webbapplikationen vara avgörande för om ett köp sker eller inte. Forskare 

menar att det finns ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel 

(Venkatesh & Agarwal 2006; Belanche et al 2012; Lee & Kozar 2012). Enligt Chen (2018:1) 

är det allmänt känt att en hemsidas framgång beror på hur användbar den är. 

Att en stor andel av Sveriges befolkning gör sina inköp online samt att användbarhet har en 

betydande roll i hur användare och potentiella kunder handlar eller ej råder det ingen tvekan 

om. Detta innebär att det ligger i ett företags intresse, som bedriver e-handel, att ha en hög 

användbarhet. Clayton och Hettche (2012:1–2) menar att det är viktigt att kontinuerligt testa 

användbarheten för att se till att kvaliteten på exempelvis hemsidan är hög. 

En hemsida blir en viktig kontaktyta mellan en kund och ett företag. Webbnavigation 

(hädanefter används navigation eller navigering i studien) är en viktig faktor som kan påverka 

kunden både positivt och negativt. Fall där navigationen inte bistår kunden att nå sina 

destinationer kan resultera i att kunden lämnar hemsidan (Chen & Ryu 2013:1). Navigationen 

kan även påverka den framtida relationen mellan kunden och företaget (Demangeot & 

Broderick 2016:1). Om inte kunden blir behandlad på ett önskvärt vis kan det leda till att 

framtida besök uteblir och att kundens syn på företaget försämras (Huang & Cappel 2012:1). 

För att möta kunders förväntningar och stödja dem i sin interaktion med en hemsida som 

bedriver e-handel är vissa faktorer vitala. Om inte kunder kan använda navigationen smidigt 

eller om hemsidan inte uppfattas som användbar riskerar företaget att förlora intäkter. 

Företagets relation med dess kunder kan påverkas negativt och framtida köp uteblir. 

Användbarhet och navigation är två viktiga faktorer som bör beaktas av företag som bedriver 

e-handel för att inte kunder ska lämna hemsidan samt om framtida köp ska ske. 

Fallföretaget arbetar med att designa en ny version av sin hemsida. Fallföretaget säljer sina 

produkter via sin hemsida (som även går under namnet webbplats) men även genom 

återförsäljare. Till grund för detta arbetet har en undersökning gjorts av ett utomstående 

företag åt fallföretaget. I rapporten som framställdes har styrkor och svagheter med 

fallföretagets hemsida redovisats samt områden där det rekommenderas en djupare 

undersökning. 84% av kunderna som besöker hemsidan lägger produkter i varukorgen från 

produktsidan och 16% av kunderna från kategorisidan. 

En del kunder har en tendens att lämna hemsidan från just kategorisidan. Detta är en 

observation som fallföretaget gjort. Det finns ingen förklaring till varför, dock är fallföretaget 
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ganska övertygat om att det rör sig om kundgruppen högskolestudenter. En majoritet av 

kunderna lägger produkter direkt från produktsidan, av den anledningen är det viktigt att 

navigationen till produktsidorna fungerar som ett stöd för besökare. Högskolestudenter 

besöker inte hemsidan för att undersöka utbudet utan är oftast på jakt efter en specifik bok. 

Om navigationen inte bistår högskolestudenter att nå sin destination kan det leda till att ett 

tänkt köp inte äger rum. En annan aspekt är att om inte navigationen bistår kunden uppfyller 

den inte sitt syfte. Av dessa anledningar är det viktigt att undersöka användarupplevelsen hos 

högskolestudenter som besöker kategorisidan för att navigera sig till en specifik produktsida. 

 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva hur 

högskolestudenter uppfattar användbarheten under navigationsprocessen mellan kategorisidor 

och produktsidor på ett fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. 

Bisyftet är att identifiera och beskriva hur högskolestudenter navigerar mellan kategorisidor 

och produktsidor hos ett fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. 

 

1.3 Målgrupper 
Målgrupperna för uppsatsen är främst Studentlitteratur AB och studenter inom ämnet 

informatik eller de som är verksamma inom webbdesign eller användbarhet på webben. 

Uppsatsen kan även vara intressant för de som är utvecklar eller är intresserade av e-handel. 

Uppsatsen skulle även kunna fungera som ett underlag i utvecklingsarbeten på hemsidor som 

bedriver e-handel. En annan målgrupp som kan finna denna studie av särskilt intresse är de 

som är verksamma inom förlagsbranschen. 

 

1.4 Etiska överväganden 

I arbetet med denna studien har fyra etiska huvudkrav uppfyllts för att uppnå god 

forskningsetik. Dessa etiska huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011:62–63; Lindstedt 

2017:51–55). Tillvägagångsättet för att uppfylla dessa etiska huvudkrav redogörs i 

metodkapitlet tillsammans med dataskyddsförordningen, som även i denna studie beaktas som 

en etisk aspekt. 

 

1.5 Undersökningsfrågor 

1. Hur uppfattar högskolestudenterna användbarheten och navigationen när de navigerar 

mellan kategori- och produktsidorna? 

2. Överensstämmer högskolestudenternas uppfattningar om användbarheten med 

fallföretagets uppfattningar? 
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2 Teori 
I teorikapitlet presenteras teori och centrala begrepp som ligger till grund för studien. Kapitlet 

behandlar teori om användbarhet, användbarhetstester, informationsarkitektur, navigation och 

visuell komplexitet. Kapitlet avslutas med preciseringar av undersökningsfrågorna som finns i 

inledningskapitlet. Teori om användbarhet, informationsarkitektur, navigation och visuell 

komplexitet är av särskild vikt och är den teori som förekommer i analyskapitlet. 

2.1 Användbarhet 

Standarden ISO 9241–11:1998 (International Organization for Standardization [ISO] 1998) 

definierar användbarhet på följande vis: ”Den grad i vilken specifika användare kan använda 

en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang”. Barnum (2010:11) menar att ISO:s definition 

är den mest välkända definitionen av användbarhet och att den fångar flera viktiga aspekter 

inom just användbarheten. En av dessa viktiga aspekter är att definitionen omfattar tre viktiga 

element: specifika användare, specifika mål samt ett specifikt användningsområde. En annan 

viktig aspekt är att definitionen fokuserar på effektivitet och tillfredsställelse.  

 

Effektiviteten stödjer användaren i att nå sitt mål exempelvis igenom att användare kan nyttja 

produkten på ett snabbt och precist sätt. Detta skapar ett värde för användaren. 

Tillfredsställelse är enligt vissa en av de viktigaste dimensionerna inom användbarhet. 

Exempel på tillfredsställelse är när en användare upplever att exempelvis en hemsidas eller 

skärms information visas på ett tilltalande vis, att designen är behaglig samt att helhetsbilden 

är positiv. Denna faktor överträffar oftast andra viktiga faktorer, exempelvis effektivitet. Detta 

är inte bara värdefullt för utvecklarna som skapat produkten utan även för produktens 

marknadsförare (Barnum 2010:11–12). Nielsen (2012c) identifierar tillfredsställelse och 

resultateffektivitet som vitala delar av användbarhet. Användbarhet bedömer hur enkelt det är 

för användare att använda ett gränssnitt, ordet användbarhet innefattar dessutom metoder för 

hur användbarheten kan förbättras under designprocessen (Nielsen 2012c). 

 

Rubin och Chisnell (2008:4–5) definierar användbarhet genom 5 kännetecken: 

• Nytta: innebär till vilken grad en produkt gör det möjligt för en kund att uppnå sitt 

mål, och är en bedömning i hur villig kunden är att använda produkten 

överhuvudtaget. 

• Resultateffektiv: innebär hur snabbt, exakt och fullständigt en användare kan uppnå 

sitt mål.  

• Resurseffektiv: i vilken utsträckning en produkt uppträder på ett vis som användaren 

förväntar sig samt hur lätt produkten är att använda i förhållande till det som 

användaren har för avsikt att göra. 

• Lärbarhet: är en del av resurseffektiv. Användarens förmåga använda ett system efter 

en tid (vilket även kan vara ingen tid alls). 

• Tillfredsställelse: användarens upplevelse, känslor, åsikter om produkten. 
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Precis som Rubin och Chisnell (2008:4–5) definierar Benyon (2013:81) användbarhet genom 

5 kännetecken: 

• Resultateffektiv: handlingar som utförs av användare bör kunna utföras under lämplig 

tid. 

• Resurseffektiv: att funktioner, information samt innehåll organiseras på ett lämpligt 

vis. 

• Lärbarhet: det bör vara lätt att lära sig hur systemet fungerar samt att minnas hur det 

fungerar efter en tid. 

• Systemet ska vara säkert att använda i dess olika kontexter som det används i. 

• En hög grad av nytta ska finnas: funktioner i systemet ska bistå användarna att nå sina 

mål. 
 

Resultateffektiv innebär hur exakt och fullständigt en användare kan uppnå ett mål. Målet kan 

vara exempelvis att samla information eller genomföra ett köp. Resultateffektiv är kopplat till 

en hemsidas funktionalitet, användare bör kunna göra det de behöver eller vill när de besöker 

en hemsida. Exempel på detta kan vara att en hemsidas innehåll har relevant djup, relevant 

omfattning, interaktiva bilder eller en mycket bra navigation. Dessa faktorer stödjer 

användarna att nå sina mål och leder till att mindre fel begås på vägen. Resurseffektiv innebär 

resurserna som används i relation till att nå sina mål under sitt besök på en hemsida. En 

hemsida uppfattas som resurseffektiv när en användare snabbt och enkelt kan nå sina mål utan 

en alltför stor kognitiv ansträngning. Att en hemsida är enkel och konsekvent i sin design 

vilket gör den enkel att läsa och lära sig är ett exempel på att sidan är resurseffektiv (Lee & 

Kozar 2011:2). Om det är enkelt att utföra enkla uppgifter på en hemsida som besöks för 

första gången av en användare, innebär det att den är lätt att lära sig (Nielsen 2012c). 

 

Hittills har olika definitioner av användbarhet som skiljer sig åt redovisats i detta teorikapitel. 

Även om olika forskare definierar användbarhet med olika kännetecken eller egenskaper, 

finns det vissa som är återkommande. I tabell 1 finns tre kännetecknen som är återkommande 

i flera forskares definition av användbarhet.  

Tabell 1: Forskare som delvis definierar användbarhet med kännetecknen resurseffektiv, 

resultateffektiv och lärbarhet. 

Källa Resurseffektiv Resultateffektiv Lärbarhet 

Rubin och Chisnell (2008:16) x x x 

Barnum (2011:11-12) x x  

Nielsen (2012c)  x x 

Benyon (2013:81) x x x 

 

Alla forskarna angivna i tabell 1 använder resultateffektiv som ett kännetecken för att 

definiera användbarhet. Kännetecknet resurseffektiv används av alla förutom Nielsen (2012c). 

Både Benyon (2013:81), Nielsen (2012c) och Rubin och Chisnell (2008:4–5) använder 

kännetecknet lärbarhet för att definiera användbarhet. 
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I denna studie har jag valt att fokusera på resultateffektiv, resurseffektiv och lärbarhet för att 

definiera användbarhet. Anledningen är att jag anser att det är svårt att mäta tillfredsställelse 

hos användare. 

 

2.2 Användbarhetstester 

Användbarhetstester är en process där människor som representerar en vald målgrupp deltar i 

testandet där de utvärderar till vilken grad en produkt möter vissa användbarhetskriterium. 

Användbarhetstester är ett forskningsverktyg med sitt ursprung från klassisk experimentell 

metodologi. Användbarhetstester kan ske på en rad olika vis, räckvidden är avsevärd. Det kan 

exempelvis gälla komplexa tester med många deltagare men även mindre informella tester 

med färre deltagare. Varje tillvägagångssätt har olika mål samt resurser. Det finns flera 

anledningar till varför ett företag bör genomföra användbarhetstester dock är lönsamhet den 

mest vitala faktorn ur ett affärsperspektiv. Även om lönsamhet är företagets mål tjänar 

slutanvändaren också på att användbarheten ökar. Testerna kan leda till att företaget kan 

identifiera och åtgärda fel som orsakar frustration hos användarna (Rubin & Chisnell 

2008:21–22). 

Användbarhetstester är aktiviteter som fokuserar på att observera användare som utför 

verkliga och meningsfulla uppgifter när de använder en produkt. Definitionen omfattar en 

mängd olika metoder och praxis som stödjer testning i varierande miljöer samt under olika 

förhållanden. Dock kan användbarhetstester delas in i två kategorier (Barnum 2010:13–14): 

• Formativ testning: Tester som utförs när produkten utvecklas, med målet att identifiera 

problemområden och åtgärda fel. Testningen upprepas under tiden utvecklingen 

bedrivs och baseras vanligtvis på mindre studier. 

• Summativ testning: Utförs efter att produkten är färdigställd med målet att upprätta en 

grund med mätvärden eller för att undersöka om produkten uppfyller vissa krav. 

Baseras ofta på ett större urval av statistik för att uppnå validitet, exempelvis genom 

att testa en större grupp användare. 

 

2.2.1 Varför använda sig av användbarhetstester? 

Enligt Rubin och Chisnell (2008:21-22) är ett övergripande mål med användbarhetstester att 

samla data och informera de som arbetar med produktens design. Med denna information kan 

brister i användbarheten åtgärdas. Syftet är att skapa produkter som: 

• Är användbara och av värde för den tänkta målgruppen. 

• Är enkel att lära sig. 

• Kan hjälpa människor att vara effektiva rent generellt samt i vad de vill åstadkomma. 

• Är tillfredsställande att använda. 

Rubin och Chisnell (2008:8–9) påpekar att designa produkter utifrån ett 

användbarhetsperspektiv är svårt, därför är det viktigt att använda sig av användbarhetstester. 

En annan anledning är att målgrupper förändras och anpassar sig efter tiden. 
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2.2.2 Bedömningstest 

Ett bedömningstest är en av de vanligaste typerna av användbarhetstester som genomförs. 

Detta testet lämpar sig väl för noviser inom användbarhet att designa och utföra med 

anledning av att det är en av de enklare typerna av användbarhetstester. Bedömningstest 

utförs ofta i tidigt skede eller i mitten av utvecklingen av en produkt. Målet med 

bedömningstest är ofta att undersöka vissa specifika upptäckter djupare, upptäckter som gjorts 

i exempelvis ett explorativt test vid ett tidigare tillfälle. Användare ska under testet kunna 

utföra realistiska uppgifter samt kunna identifiera brister i designen. Bedömningstest refereras 

även som informationssamling eller bevissamling. Testet är en hybrid mellan det mer 

informella explorativa testet som utförs i tidigt skede av utvecklingen samt det mer 

kontrollerade verifikationstestet som utförs i slutet av utvecklingsfasen. Något som 

kännetecknar bedömningstest är (Rubin & Chisnell 2008:34–35): 

• Användaren utför alltid uppgifter. 

• Under testets gång försöker moderatorn interagera med användaren i mindre grad med 

anledning av att fokus ligger på beteende istället för tankeprocesser. 

• Eftersom alla användare kommer få likadana uppgifter att utföra, kommer kvantitativa 

resultat sammanställas. 

 

2.2.3 ”The Trunk Test” 

Krug (2006:51) menar att en av de viktigaste komponenterna för att en hemsida ska uppfylla 

en hög användbarhet och vara framgångsrik är navigationen. För att sätta en hemsidas 

navigation på prov har Krug skapat ett test som han kallar ”The Trunk Test”. Hans tanke är att 

testdeltagaren ska tänka sig ett scenario, och i detta scenario har testdeltagaren fått en 

ögonbindel och blivit inlåst i en bils bagageutrymme för att sedan blivit körd omkring med 

bilen. När testdeltagaren sedan släpps ut från bagageutrymmet är känslan av desorientering ett 

faktum. Denna känsla är Krug ute efter hos den personen som ska testa den tänkta hemsidans 

navigation. I praktiken kommer därmed användaren att ledas till någon del av hemsidan utan 

att ha navigerat dit själv från startsidan för att sedan utföra testet. Huvuddelen av testet går ut 

på att identifiera följande delar i navigationen (Krug 2006:85–86): 

• Hemsidans ID. 

• Hemsidans namn. 

• De primära sektionerna. 

• Den lokala navigationen. 

• ”Du är här”-indikatorer. 

• Sökfunktioner. 

 

2.2.4 Tänk högt-metoden 

Nielsen (2012b) sammanfattar att tänk högt-metoden är ett enkelt användbarhetstest som 

innebär att testpersonerna tänker högt. Metoden är billig, kraftfull, flexibel och lättlärd. 

Tillvägagångssättet är ett viktigt verktyg trots att det finns risker med metoden samt att den 

inte löser alla problem (Nielsen 2012b). Enligt Alhadreti och Mayhew (2017:2) finns det en 

rad olika variationer av tänk högt-protokoll. Tre av dessa metoder är ”Concurrent think-aloud 
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method” (CTA), ”Active intervention method” (AI) samt ”Speech communication method” 

(SC). 

 

”Concurrent think-aloud method” 

”Concurrent think-aloud method”, även benämnd CTA-protokollet, är den klassiska tänk 

högt-metoden (Cooke 2010:1–2; Alhadreti & Mayhew 2017:2). Det är även den metoden som 

används i störst utsträckning (Cooke 2010:1–2; Mcdonald et al. 2012; Alhadreti & Mayhew 

2017:2; Alhadreti & Mayhew 2018:2). Metoden härstammar från den kognitiva psykologin 

och innebär att deltagare verbaliserar sina tankar och känslor högt samtidigt som de 

interagerar med systemet och utför uppgifter, vilket ger insikt i deltagarnas beteenden (Cooke 

2010:2; Alhadreti & Mayhew 2017:2). Denna insikt kan sedan leda till att nya strategier 

skapas för att förbättra användbarheten. En viktig del av metoden är begränsad interaktion 

mellan testmoderator och testdeltagare. Anledning till detta är att testdeltagaren inte ska bli 

påverkad av testmoderatorn, vilket kan ske vid ingripanden från testmoderatorn (Alhadreti & 

Mayhew 2017:2–3). 

 

”Active intervention method” 

”Active intervention method”, även kallad AI-protokollet, fungerar i grunden på samma vis 

som CTA-protokollet med skillnaden att ingripanden främjas. Metoden uppmuntrar 

testmoderatorer att be testdeltagare om tydligare förklaringar och fler detaljer kring deras 

verbaliserade tankar och handlingar. Utövare av denna metod ingriper ofta under testets gång. 

Målet är att få en djupare insikt kring brister i systemet (Alhadreti & Mayhew 2017:3). 

 

”Speech communication method” 

”Speech communication method” också benämnd SC-protokollet, innebär att testmoderatorn 

antar rollen som en aktiv lyssnare. Detta genom att använda sig av korta fraser för att bekräfta 

att tesdeltagaren blir hörd och förstådd. Bortsett från dessa korta och bekräftande fraser sker 

ingen interaktion. Det ställs inga frågor och inga konversationer inleds. Metoden skulle kunna 

beskrivas som en hybrid mellan CTA-protokollet och AI-protokollet (Alhadreti & Mayhew 

2017:3). 

 

2.3 Informationsarkitektur 

Enligt Ruzza et al. (2017:1) är informationsarkitektur en avgörande faktor om kommunikation 

och budskap ska förmedlas på ett effektivt vis genom en hemsida. Informationsarkitektur 

innebär planering av strukturen för en hemsidas utrymme för information, vilket kan ske med 

tre system: 

• Ett system för att organisera sidors innehåll och hantera relationen mellan dem 

(organisationssystem). 

• Ett system för att möjliggöra för användare att röra sig mellan sidor 

(navigationssystem). 

• Ett system för att namnge navigationsfunktioner samt sidor (etikettsystem). 
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Enligt Garrett (2011:89) fokuserar informationsarkitektur kring skapandet av organisatoriska 

system och navigationssystem som låter användare lotsa sig på ett effektivt sätt genom 

innehåll. Clayton och Hettche (2012:3) menar att informationsarkitekturen spelar en viktig 

roll, anledningen till detta är värdet av all information online minskar om inte exempelvis en 

konsument hittar det den söker efter. Ruzza et al. (2017:1) redogör för att 

informationsarkitekturen har en betydande inverkan på en användares upplevelse, samt är en 

central del av en hemsida. 

 

2.3.1 Hierarkisk struktur 

Hierarkisk struktur och organisering av information är en av de vanligaste metoderna inom 

informationsarkitektur. Innehåll struktureras och organiseras utifrån sektioner, dvs sidor eller 

grupper om sidor som är kopplade till varandra organiseras genom huvud- och 

undersektioner. Användare navigerar från de mer allmänna sektionerna högre upp i hierarkin 

ner till de mer specifika djupare och mer detaljerade undersektionerna i hierarkin. Dock kan 

hierarkin hindra användare att från att komma åt det mest relevanta innehållet eftersom 

innehållet kan bli dolt på grund av djupet i hierarkin (Ruzza et al. 2017:1–2). Enligt Garrett 

(2011:93) är strukturen uppbyggd av noder där varje nod har ett barn i strukturen förutom den 

översta noden i hierarkin. Varje barn representerar en snävare del i den bredare kategorin eller 

sektionen som finns ett steg upp i strukturen. Att strukturera information enligt detta koncept 

är den vanligaste metoden inom strukturering av information och välkänt bland användare. 

Utmaningen med detta konceptet är att skapa den mest optimala strukturen som stödjer 

exempelvis både organisationens mål och användarens behov (Garrett 2011:93–97). 

 

Figur 1: Hierarkisk struktur 

Källa: Författaren 

Figur 1 visar en hierarkisk struktur som skulle kunna vara ett exempel på en hemsidas 

navigationsstruktur. I det fallet skulle exempelvis den översta cirkeln vara startsidan och 

cirklarna under skulle vara huvudsektioner som leder ner till mer detaljerade undersektioner. 

Detta är ett exempel på hur navigation och informationsarkitektur samverkar. 
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2.4 Navigation 

Att skapa en hemsidas navigation är ingen enkel uppgift, utan kan ganska snabbt under 

designen bli en mycket komplex uppgift. Navigationen bör lyckas med tre bedrifter samtidigt 

(Garrett 2011:118–119): 

• Förse användarna med medel att gå från en plats till en annan. Vilket oftast inte går att 

lösa med att länka varje sida till alla andra sidor eftersom det är opraktiskt. Detta bör 

ske utifrån riktiga behov från faktiska användare. 

• Navigationen bör kommunicera relationen mellan elementen den innehåller. Att förse 

användarna med en lista med länkar är inte tillräckligt. Hur är länkarna relaterade till 

varandra och är vissa viktigare än andra? Denna typ av kommunikation är viktig för 

att användarna ska veta vilka val som är tillgängliga för dem i navigationen. 

• Navigationens design bör även kommunicera relationen med dess innehåll samt 

innehållet som finns på sidan som användaren befinner sig på. Denna kommunikation 

hjälper användaren att i sin uppgift nå sitt mål. 

En hemsida bör hjälpa användarna att navigera, därför är det viktigt att varje sida tydligt 

kommunicerar var användaren är samt var de kan gå. Vissa hemsidor använder sig av flera 

navigationssystem för att uppnå detta, där varje navigationssystem har ett eget syfte. Exempel 

på olika navigationssystem är global och lokal navigation (Garrett 2011:118–120). 

 

2.4.1 Global navigation 

Global navigation erbjuder en bred åtkomst till användaren. Ett exempel på en global 

navigation skulle kunna vara en navigation konstruerad till att ge användaren åtkomst till 

hemsidans huvuddelar. Den globala navigationen behöver inte visas på varje sida, men det är 

emellertid ingen dålig idé. Oavsett var på hemsidan användaren vill navigera sig till, kommer 

destinationen tids nog att nås om användaren utnyttjar den globala navigationen (Garrett 

2011:120–121). 

 

2.4.2 Lokal navigation 

Den lokala navigationen erbjuder användaren åtkomst till det som ligger nära i strukturen. I en 

hierarkisk arkitektur kan denna navigationen erbjuda åtkomst till en sidas förälder, syskon 

eller barn. Om den lokala navigationen matchar användarnas tankar om innehållet används 

detta navigationssystem oftast i större utsträckning än andra (Garrett 2011:121). 

 

2.4.3 Kontextuell navigation 

Navigation som är inbäddad i exempelvis en sidas innehåll är kontextuell navigation. Ett 

konkret exempel på kontextuell navigation kan vara en hyperlänk som är inbäddad i text på en 

hemsida. Denna typ av navigation är ofta inte tillräckligt utnyttjad eller helt enkelt utnyttjad 

på fel sätt. Genom att erbjuda en användare kontextuell navigering besparas användaren att 

behöva läsa av sidan och leta upp rätt navigeringselement. Desto bättre kännedom exempelvis 

ett företag eller en organisation har om sin användares behov desto lättare är det att applicera 

kontextuell navigering (Garrett 2011:122). 
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2.4.4 Hövlighetsnavigation 

Hövlighetsnavigation ger användare åtkomst till information eller sidor som kanske inte 

behövs regelbundet. Syftet med detta navigationssystem är att ge användaren snabb tillgång 

dessa sidor när de väl behövs. Exempel på hövlighetsnavigation är länkar till 

kontaktinformation, policydokument eller feedbackformulär (Garrett 2011:122). 

 

2.4.5 ”Breadcrumbs” 

”Breadcrumbs” visar var användaren befinner sig på hemsidan. Istället för att visa var i 

hierarkin användaren befinner sig, visar ”breadcrumbs” vägen från startsidan fram till 

användarens nuvarande position. En lyckad implementering av ”breadcrumbs” är när 

funktionen är självförklarande, inte tar upp särskilt mycket av sidans utrymme och låter 

användare backa ett steg eller snabbt ta sig till startsidan. ”Breadcrumbs” fungerar bäst när de 

är placerade högt upp på sidan över innehållet. Funktionen är mycket värdefull när den 

kombineras med ett robust navigationssystem (Krug 2006:76–78). Enligt Nielsen (2007) finns 

det flera fördelar med ”breadcrumbs”: 

• ”Breadcrumbs” visar användare var de befinner sig för stunden i relation till resten av 

hemsidan. 

• Genom ett enkelt klick kan en användare backa i navigationen. 

• Användare kanske missar elementet, dock så misstolkar användarna aldrig det. 

• Tar upp mycket lite av en sidas utrymme. 

 

2.4.6 Användarcentrerade metoders betydelse 

”User-centred design” (UCD) är ett synsätt där användaren är i fokus. En rad tekniker, 

metoder och processer för att skapa användbara system och produkter där användaren är 

utgångspunkten. Som en process i designen stöds användarens beteende istället för att 

användaren tvingas anpassa sig och agera annorlunda än tänkt (Rubin & Chisnell 2008:12). 

Olika användarcentrerade metoder som tillämpas för att analysera en webbsida är viktiga för 

direkt och interaktiv marknadsföring. Två exempel på sådana metoder är användbarhetstester 

och informationsarkitektur. Användbarhetstester och informationsarkitektur fungerar som 

verktyg i en iterativ process för att mäta och hantera en webbsidas kvalitet. Att få en insikt i 

hur och varför en användare interagerar med ett gränssnitt kan utrusta såväl hemsidans 

designers som företagets marknadsförare med värdefull kunskap. Att förstå hur en användare 

tar sig an en hemsidas innehåll från ett användarperspektiv är vitalt för alla som arbetar med 

att underlätta utbyten som sker online, exempelvis kommunikation, handel osv (Clayton & 

Hettche 2012:1–2). Struktur av information på webben, informationsarkitektur har blivit allt 

mer betydande i exempelvis kommunikations– eller affärssammanhang. Att användare på ett 

enkelt vis ska kunna hitta information är centralt för hur informationen ska utformas (Burford 

2011:1). 
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2.5 Visuell komplexitet 

Kognitiv belastning orsakar mental trötthet som leder till utmattning och försämrad 

uppmärksamhet. Mängden information samt dess komplexitet är två faktorer som påverkar 

kognitiv belastning (Psykologiguiden u.å.). En hemsidas användbarhet beror starkt på visuell 

komplexitet som i sin tur har en betydande effekt på användarens kognitiva belastning (Chen 

2018:1). Visuell komplexitet påverkar inte bara användbarheten utan även flödet, att 

kommunicera effektivt samt behagligheten. Mängden information som en hemsida innehåller 

i form av element som text, länkar, bilder, animationer och videos samt variationen i dessa 

elementen (exempelvis bildstorlek, ordning osv) bidrar till den visuella komplexiteten (Wang 

et al. 2014:2). Deng och Scott Poole (2010) erbjuder ett annat perspektiv genom att definiera 

visuell komplexitet som två dimensioner. Den första dimensionen fokuserar på visuell 

variation i form av variation mellan designelement, text, länkar och grafik. Den andra 

dimensionen fokuserar på den visuella rikedomen i form av detaljrikedomen i en hemsidas 

innehåll. I detta innehållet ingår antalet designelement, länkar, innehållet i texter, grafiken och 

sidans layout. 

 

Enligt Wang et al. (2014:1) är forskare delade i sina åsikter om enkla hemsidor är effektivare 

än komplexa hemsidor. Exempelvis, enligt Chen (2018:1), påverkar hög visuell komplexitet 

en användares navigation negativt. Det är även viktigt att skära ner på antalet länkar genom 

att kontinuerligt se över vilka länkar som är viktiga och används för att inte försvåra för 

användare som försöker navigera (Chen 2018:1). Men enligt Deng och Scott Poole (2010:10) 

påverkar en högre grad av visuell komplexitet användarna positivt i form av attraktion och 

stimulans till skillnad från hemsidor med en lägre grad av visuell komplexitet. 

 

2.5.1 ”Information overload” 

Information på webben ökar drastiskt vilket kan leda till ”information overload”. När 

människors begränsade kognitiva kapacitet inte räcker till drabbas de av ”information 

overload”, vilket leder till kognitiv belastning. När vi navigerar på webben är många 

kognitiva processer involverade, exempelvis (Karanam et al. 2016:1): 

• Iakttagelseförmåga. 

• Läsning. 

• Förståelse. 

• Resonemang. 

• Beslutsfattande. 

• Problemlösning. 

Dessa kognitiva processer bidrar till att navigering på webben blir en kraftansträngning 

(Karanam et al. 2016:1). ”Information overload” kan drabba konsumenter när de blir försedda 

med för mycket information under en begränsad tid, vilket leder till kognitiv belastning som 

kan påverka konsumentens beteende. Exempelvis kan konsumentens beslutfattande och 

kvaliteten i konsumentens beslut påverkas på ett negativt vis. Hur en hemsidas information är 

strukturerad är också en viktig faktor som påverkar den kognitiva processen (Soto-Acosta et 

al. 2014:1–6). 
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2.6 Precisering av undersökningsfrågor 

Följande är preciseringar av undersökningsfråga 1: 

1. Uppfattar högskolestudenterna att hemsidan är resultat- och resurseffektiv under 

navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna? 

2. Hur uppfattar högskolestudenterna lärbarheten under navigationsprocessen mellan 

kategori- och produktsidorna? 

3. I vilken omfattning används den lokala navigationen av högskolestudenterna? 

4. Är högskolestudenterna medvetna om var de befinner sig på hemsidan under 

navigationsprocessen? 

 

Följande är preciseringar av undersökningsfråga 2: 

1. Skiljer sig företrädarna från fallföretagets uppfattningar från högskolestudenternas 

uppfattningar om att hemsidan är resultat- och resurseffektiv under 

navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna? 

2. Skiljer sig företrädarna från fallföretagets uppfattningar från högskolestudenternas 

uppfattningar om lärbarheten under navigationsprocessen mellan kategori- och 

produktsidorna? 
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3 Metod 
I metodkapitlet anges vilka metodval som gjorts och studiens tillvägagångsätt. 

3.1 Forskningsdesign 

I forskningsprocessen förekommer ofta både kvantitativ inriktad forskning och kvalitativ 

inriktad forskning. Vad som avgör huvuddelen av den vetenskapliga forskningsdesignen är 

hur vi formulerar undersökningsproblemet. Ska exempelvis människors upplevelse tolkas 

passar verbala analysmetoder (kvalitativ inriktad forskning) väl (Patel & Davidson 2011:14). I 

min studie ska jag undersöka högskolestudenternas uppfattningar och representanterna från 

fallföretagets uppfattningar samt relationen mellan dessa två perspektiven. Detta kommer 

bland annat genomföras med hjälp av intervjuer. Min undersökning kommer därmed vara 

kvalitativt inriktad. Intervjuerna kommer dock vara semistrukturerade, som till en viss grad är 

kvantitativa. Jag kommer även använda mig av observationer, och under mina observationer 

kommer alla högskolestudenter få identiska uppgifter att utföra, vilket resulterar i att 

kvantitativa resultat sammanställs. Det kommer därmed finnas en kvantitativ prägel trots att 

huvuddelen av studiens forskningsdesign är kvalitativt inriktad. 

 

3.2 Tillvägagångsätt 

 

3.2.1 Fallstudiemetoden 

I mitt syfte deklarerar jag att en avgränsad grupp ska undersökas, mer specifikt, 

högskolestudenter, för att uppnå detta har jag valt fallstudiemetoden. Anledningen till detta är 

att fallstudiemetoden lämpar sig om en avgränsad grupp, exempelvis en grupp individer eller 

en organisation, ska undersökas. För att ge en djupare beskrivning av det valda fallet tillämpas 

ofta flera olika metoder för att samla information i en fallstudie (Patel & Davidson 2011:56–

57). Tre metoder för datainsamling (semistrukturerade intervjuer, observationer, tänk högt-

metoden) kommer att tillämpas för att ge en djupare beskrivning av fallet. 

 

3.2.2 Val av fallföretag 

Med tanke på att jag arbetar på Studentlitteratur AB blev valet ganska naturligt. Ett behov av 

att undersöka kundgruppen högskolestudenter under deras navigationsprocess mellan 

kategori- och produktsidor fanns sedan tidigare. I samråd med företagets kommunikatör 

bestämde vi att jag skulle undersöka detta närmare. 

 

Om fallföretaget 

Studentkåren vid Lunds universitet tröttnade på avsaknaden av relevant svensk kurslitteratur 

som var lämpad för svenska utbildningar och omständigheter. Av denna anledningen bildade 

studentkåren år 1963 ett eget bokförlag som de gav namnet Studentlitteratur AB. År 2019 har 

förlaget 152 anställda och en utgivning som täcker hela kunskapsresan, från förskola till 

universitet och högskola samt kompetensutveckling. 
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3.2.3 Kategori- och produktsida 

Figur 2 visar hur Studentlitteratur AB:s kategorisida ser ut. Till skillnad från produktsidan, 

visas många produkter på kategorisidan. 

 

Figur 2: Skärmdump av en kategorisida på Studentlitteratur AB:s hemsida. 

Figur 3 visar hur en produktsida på Studentlitteratur AB:s hemsida ser ut. Till skillnad från 

kategorisidan, visar bara produktsidan en produkt. Produktsidan innehåller detaljerad 

information om produkter medan kategorisidan ger mer överskådligt information. 

 

Figur 3: Skärmdump av en produktsida på Studentlitteratur AB:s hemsida. 
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3.2.4 Val av semistrukturerade intervjuer 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer med anledning av att metoden är 

lämplig när explorativt arbete ska kombineras med förvalda huvudfrågor (Justesen & Mik-

Meyer 2013:47). Två intervjuguider, en för testdeltagarna och en för fallföretagets 

representanter innehållande huvudfrågor och uppföljningsfrågor har utformats (se bilaga B 

och bilaga C). 

 

3.2.5 Val av ostrukturerade observationer 

I min studie ska jag undersöka högskolestudenters uppfattning av användbarheten under 

navigationsprocessen mellan fallföretagets kategori- och produktsidor. För att uppnå detta har 

jag valt ostrukturerade observationer som en av metoderna för datainsamling. Anledningen till 

detta är att ostrukturerade observationers styrka är att inhämta så mycket information som 

möjligt kring ett problemområde (Patel & Davidson 2011:98). Denna metod passar väl till 

studiens två syften med anledning av att jag ämnar till att identifiera och beskriva 

högskolestudenternas företeelser under navigationsprocessen.  

 

3.2.6 Val av tänk högt-metod 

De olika tänk högt-metoderna har olika effekter, därmed är det viktigt att överväga vilken 

metod som ska tillämpas (Alhadreti & Mayhew 2017:11). Anledningarna till att jag valt CTA-

protokollet som tänk högt-metod är att: 

• Metodens enkelhet medför att den kan appliceras på ett konsekvent vis (Alhadreti & 

Mayhew 2017:16–17). 

• Minimal interaktion mellan testdeltagare och tesmoderator innebär att testdeltagarens 

uppträdande när uppgifter utförs inte blir påverkad. Risken för att data blir 

missvisande minskar (Alhadreti & Mayhew 2017:16–17). 

• Metoden identifierar liknande antal av användbarhetsproblem som AI-protokollet och 

SC-protokollet utan att testmoderatorn behöver ingripa och riskera att data blir 

förvrängt (Alhadreti & Mayhew 2017:16–17). 

Enligt Mcdonald et al. (2012:18–19) kan tänk högt-metodens reliabilitet påverkas om 

ingripanden från testmoderatorn sker. Enligt Alhadreti och Mayhew (2017:3) finns det inga 

empiriska bevis att ingripanden i tänk högt-metoder förbättrar datainsamlingen. Jag har valt 

att använda mig av det klassiska CTA-protokollet av anledningen att datainsamlingen ska ske 

på ett korrekt vis och att informationen inte ska bli missvisande. Mcdonald et al. (2012) 

genomförde en internationell studie som 207 användbarhetsspecialister deltog i. I denna 

studie framkom det att 97% under något tillfälle använt sig av CTA-protokollet samt att 89% 

föredrog CTA-protokollet framför andra tänk högt-metoder (Mcdonald et al. 2012:15). Detta 

stärker mitt val av CTA-protokollet som tänk högt-metod ytterligare eftersom det är en 

beprövad metod, samt att den används av flera användbarhetsspecialister. 

Informationen som samlas in inom ramen för CTA-protokollet kan dock ifrågasättas med 

anledning av att den inte alltid är komplett (Alhadreti och Mayhew 2018:3). Min tanke är att 

följa upp observationerna och CTA-protokollet med semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att intervjuerna kompletterar med djupare och mer detaljrika data. Därför anser jag att 
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det är acceptabelt i detta fall att CTA-protokollet misslyckas med att fånga samma djup och 

detaljrikedom som andra metoder. 

 

3.2.7 Fördelar med tänk högt-metoden 

Jag har valt att använda mig av tänkt högt-metoden för att: 

• Metoden är flexibel, det spelar ingen roll i vilket stadie av utvecklingen metoden 

tillämpas eller om den tillämpas på en färdig produkt. Vilken typ av produkt som ska 

testas utgör inte ett hinder, det kan vara ett intranät, en konsumentprodukt eller en hel 

hemsida, tänka högt-metoden omfattar allt med tanke på att det är användarna som 

bidrar med tänkandet (Nielsen 2012b). 

• Testdeltagare avslöjar hur de tänker när de utför en uppgift och varför det inte 

fungerar för dem (Rubin & Chisnell 2008:204; Barnum 2010:19). 

• Tillvägagångssättet hjälper vissa testdeltagare att koncentrera sig (Rubin & Chisnell 

2008:204). 

• Metoden är enkel att lära sig och det krävs ingen speciell utrustning för att genomföra 

testet (Nielsen 2012b). 

 

3.2.8 Utformning av uppgifter till användbarhetstestet 

Jag valde att använda mig av specifika och realistiska uppgifter samt scenarion. Detta valet 

gjorde jag på grund av att det är viktigt för mindre studier att skapa specifika och realistiska 

uppgifter. Att ge testdeltagaren äkta scenarion bidrar till att det blir lättare för testmoderatorn 

att se mönster i utförandet (Barnum 2010:19). Uppgifterna till användbarhetstestet arbetades 

fram i samråd med fallföretagets kommunikatör. Anledningen till detta är att uppgifterna 

skulle vara så realistiska som möjligt. 

Punkterna nedan har fungerat som riktlinjer när uppgifter till användbarhetstestet har arbetats 

fram. Uppgifter och mål har angivits i dokumentet som testdeltagarna ska följa (se bilaga A). I 

skapandet av scenarion bör vissa element betraktas (Barnum 2010:128):  

• Undvik att ge testdeltagaren en lista med steg för att klara uppgiften. Ge testdeltagaren 

ett realistiskt mål. 

• Berätta så lite som möjligt för testdeltagaren. Det är viktigt att inte överösa 

testdeltagaren med information. 

• Använd ett språk som är tydligt för användaren. 

 

3.2.9 Pilottest 

I min metod valde jag att utföra ett pilottest. Den främsta anledningen till detta var att 

identifiera eventuella problem i förväg och åtgärda dessa. En annan anledning är att 

testdeltagare kan vara oförutsägbara, vilket kan påverka testet även om gedigna förberedelser 

har implementerats. Planer bör testas innan det verkliga testet utförs. Ordval och tydlighet är 

exempelvis två faktorer som är lämpliga att testa (Preece et al. 2016:291). 

Pilottestet utfördes av en högskolestudent. Efter testets gång framgick det att: 
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• Minst en uppgift bör läggas till.  

• Alla uppdragen går ut på att nå en viss boks produktsida. Böckerna som studenterna 

ska navigera sig till börjar på bokstäver långt bak i alfabetet. För att få lite mer 

spridning bör minst en boktitel med en bokstav i början av alfabetet läggas till. 

• När en uppgift påbörjas eller slutförs är det eventuellt lämpligt att påminna 

testdeltagaren om att använda sig av tänk högt-metoden. 

• Ett manus med riktlinjer på vilken information som testdeltagaren ska ta del av innan 

användbarhetstestet bör upprättas. Dokumenten kan fungera som ett stöd för 

testmoderatorn. 

Pilottestet resulterade i en utökning av ett antal uppgifter (2 uppgifter lades till). Uppgifterna 

baseras på boktitlar som börjar på bokstäver som finns i början av alfabetet. Testet resulterade 

även i insikten att det är viktigt i min roll som testmoderator att påminna om tänk högt-

metoden i de fall jag bedömer att det behövs. Ett manus med syftet att fungera som stöd åt 

mig i min roll som testmoderator skapades även (se bilaga D). 

 

3.2.10 Val av intervjupersoner hos fallföretaget 

Jag har valt att intervjua fallföretagets kommunikatör och kundservicechef. En av 

anledningarna till detta är att de erbjuder två olika perspektiv från verksamheten. 

Kommunikatören är ansvarig för fallföretagets övergripande kommunikation samt hemsidan 

vilket även innefattar e-handeln. Kommunikatören är även kravställare och rapporterar till en 

styrgrupp både i förvaltning och i vidareutveckling (Eklund 2018). Kundservicechefen är 

ansvarig för fallföretagets kundservice samt kundsupporten (Stenberg 2018). När hemsidan 

inte räcker till för att bistå kunderna kan kunderna vända sig till kundsupporten. 

Kundservicechefen erbjuder med andra ord ett värdefullt perspektiv. Det är enligt mig två 

vitala perspektiv inom verksamheten som skiljer sig åt. 

 

3.2.11 Val av högskolestudenter 

Jag valde att kontakta studenter från det beteendevetenskapliga programmet på Lunds 

universitet, vilket ledde till att fem studenter tackade ja till att delta i studien. En anledning till 

att jag valde fem högskolestudenter från samma program är för att få ett djup i min studie. 

Djupet är passande med tanke på att jag valt fallstudiemetoden, en metod som fokuserar på att 

undersöka det valda fallet djupgående (Lindstedt 2017:93). Att just ett antal av fem 

högskolestudenter valdes är på grund av att fler testdeltagare än antalet fem inte 

nödvändigtvis leder till att fler användbarhetsproblem upptäcks. Fem testdeltagare är i många 

fall ett lagom antal att ha med i ett användbarhetstest (Nielsen 2012a).  

 

3.2.12 Källkritik 

Källorna som har lagt grunden för främst teorikapitlet men även metodkapitlet består av 

vetenskapliga artiklar, böcker och webbsidor. Alla vetenskapliga artiklar som förekommer i 

denna studien är ”peer reviewed”. Böcker och webbsidor har valts med noggrannhet och jag 

anser att de är relevanta för studien. Alla källor som förkommer i studien är av varierande 

aktualitet, dock så bedömer jag att alla är relevanta för studien och dess syften. 
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3.2.13 Genomförande av datainsamling 

Flera forskare menar att en nackdel med att använda sig av tänk högt-metoden är att det 

resulterar i att det blir en onaturlig situation för testdeltagarna (Rubin & Chisnell 2008:205; 

Barnum 2010:205; Nielsen 2012b; Alhadreti & Mayhew 2018:3). För att inte förhållandena 

skulle bli ännu mer onaturliga valde jag att utföra användbarhetstesterna i en hemmiljö, mer 

specifikt i mitt eget hem. Alternativt kunde användbarhetstesterna ske i fallföretagets lokaler, 

dock hade det enligt mig blivit en ännu mer onaturlig situation. Högskolestudenterna blev 

intervjuade direkt efter att de genomfört användbarhetstestet. Att genomföra intervjuerna efter 

testet var naturligt eftersom det annars kan blir svårt för högskolestudenterna att svara på 

frågor om kategori- och produktsidorna. För att förenkla för kommunikatören och 

kundservicechefen (som har hektiska arbetsdagar) blev de intervjuade i fallföretagets lokaler. 

 

3.3 Etiska aspekter 

De fyra etiska huvudkraven för att uppnå god forskningsetik presenteras nedan tillsammans 

med information om dataskyddsförordningen och vad som har gjorts för att säkerställa korrekt 

hantering av personuppgifter. 

 

3.3.1 Informationskravet 

Informationskravet syftar till vikten av att alla som är berörda av studien ska bli informerade 

om studiens syfte, hur studien kommer gå tillväga och att de deltar frivilligt och kan välja att 

avbryta sin medverkan när som helst (Lindstedt 2017:51). Alla som har deltagit i studien har 

fått ta del av skriftlig information om studiens syfte och att de deltar frivilligt och kan välja att 

avbryta sin medverkan när som helst. Denna information har de även fått ta del av ytterligare 

en gång, muntligt. Hur studien kommer att gå tillväga har även redogjorts muntligt. All 

information har de fått ta del av innan deras medverkan påbörjats. 

 

3.3.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien ska själva bestämma över sin medverkan 

(Patel & Davidson 2011:63; Lindstedt 2017:51). Deltagarna har både fått ta del av en 

informations- och en samtyckesblankett innan deras medverkan initierats. Alla som deltagit i 

studien har signerat en samtyckesblankett (se bilaga E), vilket innebär att de har tagit ett aktivt 

beslut att medverka i studien och att de varit informerade om att de kunnat avbryta sin 

medverkan. 

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter som rör deltagarna som medverkar i studien ska 

hanteras med konfidentialitet. Dessa uppgifter ska förvaras på ett sådant vis att inte obehöriga 

kan få åtkomst till dem (Lindstedt 2017:52-55). Alla högskolestudenter som medverkat i 

studien har blivit avidentifierade. I studien är de benämnda som testdeltagare följt av ett 

nummer. Fallföretagets representanter har blivit informerade om att deras roll och deras namn 

kommer förekomma i studien, vilket de känner sig bekväma med. Deras godkännande 
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bekräftades innan de påbörjade sin medverkadan i studien. Alla uppgifter (exempelvis 

ljudfiler och anteckningar) har hanterats säkert och på ett vis så att inga obehöriga kan få 

tillgång till dem. 

 

3.3.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlas in under studien får bara användas till 

forskningsändamål och uppgifterna får inte lånas ut till en annan person eller forskare 

(Lindstedt 2017:55). Uppgifterna har endast hanterats av författaren och används bara i 

forskningsändamål. 

 

3.3.5 Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) 

Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att skydda personuppgifter och innehåller regler 

för hur personuppgifter behandlas. Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat att 

personer, vars uppgifter som ska hanteras, ska bli informerade om deras personuppgifter blir 

insamlade och hur de används (Datainspektionen u.å.). Denna studiens deltagare har blivit 

informerade om hur deras personuppgifter används och vem som är personuppgiftsansvarig 

för studien. Deltagarna har fått information i enlighet med dataskyddsförordningen och gett 

skriftligt samtyckte till att delta i undersökningen samt att deras personuppgifter behandlas. 

 

3.4 Kritik mot metod 

 

3.4.1 Användbarhetstesters begränsningar 

Användbarhet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för hemsidor och användbarhetstester 

är en av de mest vitala och i högsta grad tillämpade metoderna för att mäta användbarhet. 

Dock existerar det ett flertal problem med att utföra användbarhetstest (Alshamari & Mayhew 

2009:1): 

• Testmoderatorns roll är kritisk och kan påverka resultatet. 

• Det optimala antalet användare att testa är oklart. 

• Att utse rätt uppgifter som ska utföras är vitalt för resultatet. Om inte rätt uppgifter 

väljs upptäcks inte alla användbarhetsproblem. 

Enligt Rubin och Chisnell (2008:25–26) är det viktigt att förstå begräsningarna med ett 

användbarhetstest. Testet garanterar inte framgång och även de mest rigorösa testerna kan inte 

säkerställa helt utan tvivel att en produkt är användbar. Anledningarna till detta är (Rubin & 

Chisnell 2008:26): 

• Att genomföra ett användbarhetstest är en onaturlig situation. Oavsett om testet 

bedrivs i ett laboratorium eller ute i fält är det till en viss grad artificiellt.  

• Resultatet garanterar inte att produkten fungerar. 

• Deltagare är oftast inte representativa för målgruppen. Slutanvändaren är oftast svår 

att beskriva och identifiera. 

• Det finns många tekniker att använda sig av och användbarhetstest är inte alltid den 

bästa. Ibland kan exempelvis ett test utfört av experter vara lämpligare. 
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Trots dessa begränsningarna kan ett preciserat användbarhetstest baserat på lämpliga 

anledningar vara ett ovärderligt verktyg för att identifiera användbarhetsproblem och vägar 

för att lösa dem. Det är alltid bättre att testa än att inte testa (Rubin & Chisnell 2008:26). 

 

3.4.2 Tänk högt-metodernas olika effekter 

Ett problem med det klassiska CTA-protokollet är att testdeltagare kan ha problem att 

fullkomligt verbalisera sina tankar när deras fokus ligger på att lösa problemet eller uppgiften 

som de blivit tilldelade. Vissa tankar kanske misslyckas att yttras överhuvudtaget av 

testdeltagaren. AI-protokollet innebär ingripanden från testmoderatorn med målet att fånga 

mer djup i all data som samlas, detta sker dock till ett pris. Ingripandet påverkar validiteten 

hos informationen som samlas in. Det finns en risk att testdeltagaren påverkas av 

testmoderatorn och att data blir missvisande (Alhadreti & Mayhew 2017:2–3). Enligt 

Alhadreti och Mayhew (2017:16) finns det ingen tydlig vinst med att använda SC-protokollet 

framför CTA-protokollet. Precis som med AI-protokollet kan SC-protokollet resultera i att 

tesdeltagarna blir påverkade av testmoderatorn. Data som samlas kan bli förvrängd. 

 

3.4.3 Nackdelar med tänk högt-metoden 

Utöver de olika tänk högt-metodernas effekter så finns det vissa nackdelar som präglar alla 

protokollen: 

• Det är en onaturlig situation för testdeltagaren (Rubin & Chisnell 2008:205; Barnum 

2010:205; Nielsen 2012b; Alhadreti & Mayhew 2018:3). 

• Olika testdeltagare hanterar den kognitiva belastning som tänk högt-metoden medför i 

varierande grad (Barnum 2010:206). 

• Det är krävande för testdeltagaren att använda sig av tänk högt-metoden under en 

längre tid (Rubin & Chisnell 2008:205). 

Dessa olika effekter och nackdelar som presenterats kan påverka resultatet på ett negativt sätt. 

 

3.4.4 I rollen som testmoderator 

Det är i princip omöjligt för någon som arrangerar och utför ett användbarhetstest av sin egen 

produkt att vara helt objektiv. Detta gäller inte bara noviser inom test utan även de mest 

erfarna testmoderatorerna. Trots detta är det i nästan alla lägen bättre att testa än att inte testa 

(Rubin & Chisnell 2008:45–46). Eftersom jag arbetar på fallföretaget är det möjligt att jag 

inte kommer vara helt objektiv i min roll som testmoderator, dock är det enligt min mening 

viktigt att testa användbarheten hos en produkt även om de som designar och bedriver testet 

har en nära relation till produkten. 

 

3.4.5 Viktiga kännetecken för en testmoderator 

Med tanke på att jag inte har någon tidigare erfarenhet av att genomföra användbarhetstester 

och agera testmoderator så finns det en viss risk att jag påverkat resultatet. Nedan presenteras 

viktiga kännetecken som en testmoderator bör ha i åtanke, oavsett vilken bakgrund eller 
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erfarenhet testmoderatorn har (Rubin & Chisnell 2008:48–51). I min roll som tesmoderator 

har jag försökt att ha dessa kännetecken i åtanke. 

Läsa av människor 

Att kunna läsa av olika människor och anpassa sig därefter är ett viktigt kännetecken för en 

testmoderator. Att få deltagarna att känna sig bekväma och säkra under testet är vitalt. Skulle 

detta inte ske kan data som samlas in bli missvisande. Om fem personer deltar i testet och 

detta sker med en deltagare är det hela 20% av all data som kan bli missvisande (Rubin & 

Chisnell 2008:48–51). 

 

God lyssnare 

Att vara en god lyssnare och på ett opartiskt vis kunna lyssna och ta till sig information från 

deltagaren trots exempelvis starka åsikter över det som observeras. Det är nödvändigt för 

testmoderatorn att förstå att det ofta kan finnas flera budskap i det deltagaren uttrycker (Rubin 

& Chisnell 2008:48–51). 

 

Bekväm med oklarheter 

Att kunna vara bekväm med oklarheter när det gäller informationen som samlas in från 

testdeltagarna. Trots att testet sker under väldigt kontrollerade miljöer och omständigheter kan 

testmoderatorn aldrig vara helt säker på att deltagarna är representativa för hela 

användarpopulationen. Användbarhetstester kan ofta vara väldigt oprecisa och oklara och 

även generera observationer som står i konflikt med varandra. Ett konkret exempel på detta är 

exempelvis om testmoderatorn innan testet tror att det finns tre olika sätt att utföra en uppgift 

på, men under testets gång visar det sig att det finns fem olika vägar att gå. Därför är det 

viktigt för testmoderatorn att vara bekväm med oklarheter och inte förvänta sig ett givet och 

tydligt resultat (Rubin & Chisnell 2008:48–51). 

 

Helhetsbild 

Det är viktigt att tänka på helheten. Det finns mycket data som kan samlas in under ett 

användbarhetstest och det är lätt att tappa fokus och glömma bort målet med testet. 

Testmoderatorn bör kunna sålla mellan betydelsefulla och icke-betydelsefulla iakttagelser och 

data. Att kunna konkretisera de viktigaste fynden som användbarhetstestet genererade och 

inte lägga allt för mycket fokus på mindre vitala fynd (Rubin & Chisnell 2008:48–51). 

Det är viktigt för en observatör att vara förberedd och väl insatt i företeelsen som ska 

observeras (Patel & Davidson 2011:93). Under testets gång är det viktigt att jag i min roll som 

testmoderator och observatör är väl förberedd och att jag förhåller mig till egenskaperna som 

är centrala för en testmoderator. Annars kan all data som samlas in bli missvisande och inte 

alls representativ för målgruppen. Dessa kännetecken har varit en del av förberedelserna som 

har gjorts. Trots detta är det möjligt att jag i min roll som testmoderator har haft en påverkan 

på resultatet.  
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Jag har valt att främst fokusera på min studies validitet. Anledningen till att jag valt detta är 

att i kvalitativa studier är de två begreppen validitet och reliabilitet sammanflätade. Ofta 

använder kvalitativa forskare inte begreppet reliabilitet, istället fokuseras det mer på 

begreppet validitet som får en större innebörd (Patel & Davidson 2011:106). 

För att höja studiens validitet valde jag att använda mig av datatriangulering. Genom att 

använda flera metoder för datainsamling ökar sannolikheten att resultaten avspeglar 

verkligheten, vilket innebär att studiens slutsatser blir mer trovärdiga (Justesen & Mik-Meyer 

2013:38). Tre metoder för datainsamlingen har använts: intervju, observation och tänk högt-

metoden. Jag har även valt att genomföra en respondentvalidering, för att höja studiens 

validitet. Alla respondenter har tagit del av resultatet för att uppnå respondentvalidering. 

Justesen och Mik-Meyer (2013:38) menar att om respondenter tar del av resultatet får de en 

möjlighet att kommentera eller eventuellt ändra påståenden som presenteras i resultatet.  

För att höja validiteten har jag även valt en specifik variant av tänk högt-metoden (CTA-

protokollet). Anledningen till detta är att denna specifika metod innebär minimal interaktion 

med testdeltagaren, vilket minskar risken att testdeltagaren blir påverkad och resultatet blir 

missvisande (Alhadreti & Mayhew 2017:16–17).  

Att visa transparens i sin studie genom att motivera val av exempelvis datainsamlingsmetoder 

eller intervjupersoner är ett kvalitetskriterium som höjer studiens kvalitet (Justesen & Mik-

Meyer 2013:38). För att höja studiens validitet har jag eftersträvat att på ett tydligt och korrekt 

sätt presentera alla mina val som påverkar studiens metod. Exempelvis val av 

datainsamlingsmetoder och val av intervjupersoner. 

 

3.6 Generaliserbarhet 

Jag anser att denna studiens slutsatser inte är direkt generaliserbara till högskolestudenter i 

allmänhet eller alla förlags e-handelssidor.  

En av anledningarna till detta är urvalet av personerna som deltog i studien bör vara 

representativa för den större populationen (Justesen & Mik-Meyer 2013:37). Med tanke på att 

jag valt fem högskolestudenter från beteendevetenskapliga programmet på Lunds universitet 

innebär det att de inte är representativa för hela populationen (alla högskolestudenter).  

Vidare anser jag att studiens slutsatser inte är direkt generaliserbara till alla e-handelssidor 

eller ens förlags e-handelssidor. Anledningen till detta är djupet i studien. I en fallstudie 

undersöks det valda fallet noggrant och djupgående (Lindstedt 2017:93). I det här fallet är det 

förstås navigation på fallföretagets webbsidor som jag i första hand kan dra slutsatser om. Å 

andra sidan är det upp till varje läsare av en fallstudie att själv avgöra hur fallbeskrivningen 

går att använda för läsarens egna syften. 
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4 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras de primära och viktigaste resultaten från fallföretaget och 

högskolestudenterna. Större delen av resultaten har sammanställts i tabeller för att ge en bättre 

översikt. 

Resultaten från intervjuerna har sammanfattats i två tabeller: tabell 2 och tabell 3. Tabell 2 

innehåller empiriska data från Studentlitteratur AB:s kommunikatör och kundservicechef. 

Tabell 3 innehåller empiriska data från högskolestudenterna som utförde användbarhetstestet. 

Resultaten från observationerna som genomfördes under användbarhetstesterna har 

sammanfattats i tabell 4. Empiriska data från tänk högt-metoden har summerats i slutet av 

resultatkapitlet. 

 

4.1 Resultattabeller 

Tabell 2 innehåller empiriska data från Studentlitteratur AB:s kommunikatör och 

kundservicechef. 

Tabell 2: Empiriska data från Studentlitteratur AB:s kommunikatör och kundservicechef. 

Fråga Kommunikatör Kundservicechef 
1. Finns det något på 

kategorisidorna som hindrar 

besökare att nå sina 

destinationer? 

• Det finns ett antal 

problemområden. 

• Sorteringsalternativen är 

förinställt på datum. 

• Det finns andra 

sorteringsalternativ 

också, dock måste man 

aktivt välja dessa. 

• Antalet böcker i listan 

försvårar navigationen 

för besökarna ”infinite 

scroll”. 

• Benämningen av 

kategorierna kanske inte 

fullständigt reflekterar 

hur studenterna ser på sin 

utbildning. 

• Sorteringen sorterar inte 

efter relevans utan efter 

datum som produkten 

släpps, vilket känns som 

ett hinder. 

• Undertitlar till böcker 

saknas. Vi har ju en del 

titlar med samma 

huvudtitel. 

2. Finns det något på 

produktsidorna som hindrar 

besökare att nå sina 

destinationer? 

• Nej, att navigera sig från 

sidan är relativt enkelt. 

• Breadcrumbs och 

vänstermenyn underlättar 

navigationen och gör det 

tydligt för besökaren var 

de befinner sig. 

• Nej, man kan smidigt gå 

tillbaka till sin sökning. 

3. Tycker du att uppfattningen 

av hemsidan ändrar sig efter 

den använts en liten stund? 

• Är man en återkommande 

besökare och har 

överlistat svårigheterna 

som nämns ovan så 

förändras nog 

uppfattningen. 

• I början kan hemsidan 

vara svårnavigerad men 

man lär sig hur den 

fungerar ju mer man 

använder den. 

4. Tycker du att det går att nå 

sina destinationer effektivt? 

• Ja, om man använder 

sökfunktionen. 

• Om man letar efter en 

specifik bok och inte får 

• Ja, om man vet vad man 

letar efter. 

• Ge användare tips om 

litteratur inom deras 
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använda sökfunktionen så 

nej. 

• ”Infinite scroll” och 

sorteringen leder nog till 

att användare inte har full 

kontroll över situationen. 

valda område hade varit 

en fördel. 

5. Vad tycker du om 

navigationen på 

kategorisidorna? 

• Klassisk trädstruktur som 

är enkel att förstå för en 

van internetanvändare. 

• Benämning av 

kategorierna kan vara 

svårt för besökare. 

• Långa listor som 

resulterar i att användare 

scrollar är ett minus. 

• Vänstermenyn kan 

kännas lite oändlig och 

tung. 

• Kanske lättare att 

använda sig av en mer 

horisontell navigering 

istället för en lång 

vänstermeny? 

• Det som är viktigt och 

relevant kanske inte alltid 

lyfts fram. 

5.2 Tror du alla delar av 

navigationen kategorisidorna 

används? 

• Filter i trädstrukturen 

används kanske inte som 

tänkt. 

• Vissa delar av 

sorteringsfunktionen 

kanske inte används på 

grund av relevans. 

Exempelvis datum. 

6. Vad tycker du om 

navigationen på 

produktsidorna? 

• Produktsidorna är ganska 

rättfram. 

• All informationen som 

finns i tabbnavigationen 

kanske inte 

uppmärksammas. 

• Många av våra användare 

ser inte flik-systemet. 

• Mycket information syns 

inte. 

6.2 Tror du alla delar av 

navigationen på produktsidorna 

används? 

• Är osäker på om alla 

delar av navigationen 

används. 

• Är osäker på om alla 

delar av navigationen 

används. 

7. Tycker du det är tydligt för 

besökare var de befinner sig på 

hemsidan? 

• Via kategoriträdet och 

”breadcrumbs”, ja. 

• Många använder URL:en 

som ”bread crumbs” och 

den kan vara 

missvisande. 

• Huvudområdena som är 

markerade horisontellt 

bidrar till tydlighet. 

• Vänstermenyn redogör 

tydligt för användarna var 

de är. 

• Titlar är tydligt utmärkta. 

7.3 Tycker du det är viktigt för 

besökarna att veta var de 

befinner sig på hemsidan? 

• Det är viktigt för att de 

ska kunna navigera och 

veta vilken nivå de är i. 

• Det är viktigt för att de 

ska kunna navigera och 

veta vilken nivå de är i. 

8. Tycker du att 

kategorisidorna i hög grad är 

välstrukturerade? 

• Om du frågar internt på 

företaget så ja. Strukturen 

speglar vår utgivning. 

• Om du frågar externa 

användare så kan de nog 

tycka att det inte är 

välstrukturerat. Just för 

att strukturen speglar 

utgivningen. 

• Både ja och nej, 

strukturen är tydlig men 

den skulle kunna vara 

mer säljande. 

• Ordningen skulle kunna 

vara mer relevant. I 

nuläget sorteras det på 

datum vilket inte känns 

vettigt. 

• Fler 

sorteringsmöjligheter. 

9. Tycker du att produktsidorna 

i hög grad är välstrukturerade? 

• I grunden ja, väsentlig 

information presenteras 

och följer standarder för 

• Såvida att de följer 

samma struktur och 

file:///C:/Users/Jimmie/Desktop/Informatik%20metodik/C-uppsats/en
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hur produktinformation 

presenteras. 

• Det finns en del 

information som kan bli 

mer synlig, framförallt 

det som är dolt under 

tabbar. 

mönster som 

kategorisidorna. 

• I nuläget en del säljtext, 

borde finnas mer relevant 

köpinformation för att 

göra det tydligare. 

10. Tycker du att det finns för 

mycket information på 

kategorisidorna? 

• Upplever att det både 

finns för lite och för 

mycket information i 

produktlistningen. 

• Det borde finnas mer 

rubriker eller ingresser i 

listan. 

• ”Infinite scroll” leder till 

att många produkter 

dyker upp till synes 

osorterade på grund av 

standardsorteringen, 

vilket gör att det blir 

mycket information. 

• Ja det tycker jag, listan är 

för lång och innehåller 

för många sökresultat. 

• Mindre lista och mer 

produktdetaljer per 

produkt. 

• Om man vill ha en lång 

lista så kan det vara ett 

aktivt val. 

10.1.1 Varför tycker du att 

denna information är 

överflödig? 

• Det resulterar i att 

användare tappar kontroll 

över situationen. 

• Användare bör själva få 

välja om och när de vill 

läsa in fler titlar i listan. 

• Sökbarheten minskar. 

11. Tycker du att det finns för 

mycket information på 

produktsidorna? 

• Nej, dock viktigt hur 

informationen 

struktureras och graderas. 

• Bättre lösning skulle 

kunna vara att utnyttja 

scroll i kombination med 

gradering av information. 

• Kanske lite för långa 

säljtexter. 

• Lite mer fokusering på 

det viktigaste och mest 

väsentliga innehållet. 

 

12. Tror du att informationen 

påverkar besökarna i något 

avseende när de navigerar 

mellan kategori- och 

produktsidorna? 

• Informationen på 

kategorisidan kan 

eventuellt leda till 

misslyckad navigation 

vilket kan orsaka 

frustration. 

• Ja lite faktiskt, många av 

våra besökare tror att de 

är framme och klickar sig 

inte vidare till 

produktsidan när de 

kommit till kategorisidan. 

• Köpknappen på 

kategorisidan kanske 

medför att användarna 

tror att de är framme. 

13. Tycker du att det finns för 

många grafiska element på 

kategorisidorna? 

• Nej, dock så är storleken 

på produktbilderna för 

små, detta i kombination 

med mängden medför i 

nuläget att det kan 

uppfattas som rörigt. 

• Tanken är att bilderna ska 

bidra till igenkänning. 

• Nej, sidan saknar 

annonser och annat, den 

är ganska ren. 

 

14. Tycker du att det finns för 

många grafiska element på 

produktsidorna? 

• Finns en del knappar och 

element som inte används 

och tar plats. 

• Tabbsystemet kan 

uppfattas som rörigt. 

• Nej, det grafiska tar inte 

över. 

• Kanske jobba mer 

grafiskt och lägga till fler 

grafiska element. 

15. Tror du att de grafiska 

elementen påverkar besökarna i 

• En del knappar drar 

uppmärksamhet till sig 

• Det grafiska påverkar 

genom att det är 
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något avseende när de 

navigerar mellan kategori- och 

produktsidorna? 

vilket kan ställa till det 

för nya besökare. 

vägledande för 

användarna. 

 

 

Tabell 3 innehåller empiriska data från högskolestudenterna som utförde användbarhetstestet. 

Högskolestudenterna benämns som ”td” (testdeltagare) följt av numrering. 

Tabell 3: Empiriska data från högskolestudenterna som utförde användbarhetstestet. 

Fråga Testdeltagare (td) Data från testdeltagare 

1. Fanns det något på 

kategorisidorna som hindrade 

dig att nå dina destinationer? 

Td1, td2, td3 och td5. Tycker inte att det finns 

något större hinder. 

 Td2, td3 och td5. Ämneskategorierna kan 

bidra till att det blir 

otydligt och eventuellt 

vara ett hinder. 

2. Fanns det något på 

produktsidorna som hindrade 

dig att nå dina destinationer? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Tycker inte att det finns 

något som hindrar en från 

att nå sina destinationer. 

 

 Td1, td3, td4 och td5. Navigationen på 

produktsidan är enkel och 

tydlig. 

3. Ändrade sig din uppfattning 

av hemsidan efter att du 

använt den en liten stund? 

Td1, td3, td4 och td5. Ja, man lär sig hur 

hemsidan är strukturerad 

och fungerar efter en 

stund. 

4. Tycker du att du kunde nå 

dina destinationer effektivt? 

Td1 och td3. Ja, med hjälp av 

sorteringsfunktionen. 

 Td2, td4 och td5. Om man inte vet vilken 

kategori boken tillhör blir 

det svårare att nå sin 

destination. 

 Td2 och td4. Att kunna sortera listan 

på kategorisidan hade 

ökat effektiviteten. 

5. Vad tycker du om 

navigationen på 

kategorisidorna? 

Td1, td2, td3 och td5. Navigationen var tydlig 

och lätt att använda. 

 Td2, td3 och td5. Filtreringen till vänster 

fanns nära till hands och 

underlättade 

navigationen. 

 Td3. Hade tillräckligt med 

verktyg för att nå 

böckerna. 

 Td5. Strukturen med 

ämneskategorier är inte 

självklar. 

5.2 Vilka delar av 

navigationen på 

kategorisidorna använde du? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Vänstermenyn med 

kategorier och 

underkategorier. 
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 Td1 och td5. ”Breadcrumbs” ovanför 

vänstermenyn. 

 Td1, td3 och td5. Sorteringsfunktionen. 

6. Vad tycker du om 

navigationen på 

produktsidorna? 

Td1, td2, td3 och td5. Navigationen var tydlig 

och lätt att använda. 

 Td3 och td5. Tabbarna/flikarna på 

produktsidan bidrar till 

tydlighet. 

6.2 Vilka delar av 

navigationen på 

produktsidorna använde du? 

Td1 och td5. ”Breadcrumbs” ovanför 

vänstermenyn. 

 Td4 och td5. Vänstermenyn med 

kategorier och 

underkategorier. 

 Td2, td3 och td4. Lade inte märkte till 

något nytt i navigationen, 

fortsatte navigera som 

innan. 

7. Var det tydligt för dig var 

du befann dig på hemsidan? 

Td1 och td5. ”Breadcrumbs” ovanför 

vänstermenyn gjorde det 

tydligt. 

 Td2, td3, td4 och td5. I vänstermenyn var den 

valda kategorin och dess 

underkategorier 

markerade vilket gjorde 

det tydligt. 

7.1.2 Hur påverkade denna 

högre tydlighet din 

upplevelse? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Det blev enklare att 

navigera. 

Högre tydlighet 

resulterade i att 

upplevelsen blev mer 

positiv. 

7.3 Är det viktigt för dig att 

veta var du befinner dig på 

hemsidan? 

 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Det gör det lättare att 

hitta det man söker. 

 Td1 och td3. Det är viktigt för att 

annars blir det för svårt 

att hitta det jag söker, 

vilket kan leda till att jag 

lämnar hemsidan. 

8. Tycker du att 

kategorisidorna i hög grad är 

välstrukturerade? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Vänstermenyn var tydlig 

och strukturerad. 

 Td2 och td4. Listan med böcker som 

dyker upp efter vald 

kategori på kategorisidan 

var inte välstrukturerad. 

 Td1 och td3. Sorteringsfunktionen 

hjälpte till att strukturera 

listan vilket gjorde den 

välstrukturerad. 
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 Td5. Ämneskategorierna är 

inte tydliga för någon 

som inte har bra koll på 

ämnena. 

9. Tycker du att 

produktsidorna i hög grad är 

välstrukturerade? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Informationen som finns 

på sidan är tydligt 

uppdelad med rubriker 

och text. 

Informationen är relevant 

och logisk. 

 Td1, td3. td4 och td5. Flikarna på sidan gör det 

tydligt att det finns 

djupare information om 

man vill veta mer. 

10. Tycker du att det finns för 

mycket information på 

kategorisidorna? 

Td1, td3, td4 och td5. Informationsmängden var 

lagom. Det fanns 

tillräckligt med 

information för att 

navigera sig till 

produktsidan. 

 Td2. Det fanns ganska många 

underkategorier. 

11. Tycker du att det finns för 

mycket information på 

produktsidorna? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Produktsidorna har inte 

för mycket information 

och innehåller det man 

vill veta. 

 Td1. Flikarna på sidan gör det 

möjligt att dölja och visa 

vilken information man 

vill se, vilket är bra.  

12. Påverkade informationen 

dig i något avseende när du 

navigerade mellan kategori- 

och produktsidorna? 

Td1, td2, td3, td4 och td5. Nej informationen 

påverkade inte mig. 

13. Tycker du att det finns för 

många grafiska element på 

kategorisidorna? 

Td1, td2, td3 och td5. Det var lagom med 

grafiska element. 

14. Tycker du att det finns för 

många grafiska element på 

produktsidorna? 

Td1, td2, td3 och td5. Det finns inte för många 

grafiska element på sidan. 

 Td1 och td5. Det som finns där är 

relevant. 

15. Påverkade de grafiska 

elementen dig i något 

avseende när du navigerade 

mellan kategori- och 

produktsidorna? 

Td1, td3 och td5. De grafiska elementen 

förenklade sökprocessen. 

 Td4. Bokomslagen på 

kategorisidan var lite 

distraherande. Utöver det 

så nej. 
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Nedan, i tabell 4, presenteras de huvudsakliga resultaten från observationerna som 

genomförds under användbarhetstesterna. 

Tabell 4: Resultaten från observationerna som genomfördes under användbarhetstesterna. 

Observationer Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 

Navigerade delvis med ”breadcrumbs”. x    x 

Använde sorteringsfunktionen. x  x  x 

Vill sortera men vet inte hur.  x  x  

Använde menyn till vänster för att gå 

djupare i hierarkin istället för att 

scrolla. 

 x x x  

Behövde hjälp med uppgift 2. x x  x x 

Filterfunktionen i den lokala 

navigationen användes flitigt. 
x x x x x 

 

4.2 Sammanfattning tänk högt-metoden 

Under användbarhetstestet genomförde testdeltagarna tänk högt-metoden. Testdeltagarna 

uttryckte inte särskilt många åsikter under testets gång, dock användes metoden i hög grad, 

vilket resulterade i att testdeltagarnas handlingar verbaliserades. Nedan summeras de 

huvudsakliga resultaten från tänkt högt-metoden: 

• Ingen av testdeltagarna, förutom testdeltagare 3, lyckades navigera sig till rätt kategori 

(företagsekonomi) när de skulle navigera till boken Marknadskommunikation. 

• Det var inte helt tydligt vilka kategorier testdeltagarna skulle navigera till för att nå sin 

bok. 

• Alla testdeltagarana scrollade i hög grad på kategorisidorna. 
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5 Analys 
I detta kapitlet presenteras studiens analyser. I analyskapitlet förekommer flera centrala 

begrepp som introducerats i teorikapitlet, dessa begrepp överlappar varandra i hög grad, 

därmed är dispositionen främst utformad efter vilka centrala begrepp som förekommer i de 

olika analyserna. 

5.1 Resurseffektivitet 

Testdeltagare 1, 3 och 5 använde sorteringsfunktionen på kategorisidorna, vilket enligt 

testdeltagare 1 och 3 hjälpte dem att nå sina destinationer effektivt. Under observationerna 

framgick det att testdeltagare 2 och 4 inte såg sorteringsfunktionen, de gav även uttryck för att 

de ville sortera listan annorlunda än vad som var förinställt. Testdeltagare 2 och 4 menar även 

att det hade varit lättare ifall de kunnat sortera listan. 

”Ja… men om det var typ bokstavsordning eller det kanske var författarordning det 

vet jag inte…Det tyckte jag var svårt. För då blev det mer så att man fick scrolla 

och hoppas på det bästa.” Testdeltagare 4 

Enligt Studentlitteratur AB:s kommunikatör och kundservicechef är sorteringsfunktionen 

inställd på datumsortering, alltså vilken produkt som publicerades senast, vilket inte är helt 

logiskt för användarna. 

”det är framförallt sortering och det som jag beskrev med infinite scroll att jag tror 

att användare inte upplever att man är i kontroll över situationen om man besöker 

en kategorisida helt enkelt.” Kommunikatör 

Barnum (2010:11–12) och Benyon (2013:81) menar att om en hemsida är resurseffektiv är 

dess information organiserad på ett lämpligt vis och behagligt presenterad. Resurseffektiv 

innebär även att hemsidans funktioner bör ordnas på ett lämpligt sätt (Rubin & Chisnell 

2008:4–5). I detta avseende är uppfattningen delad bland testdeltagarna. En majoritet av 

testdeltagarna använde sorteringsfunktionen och två av testdeltagarna gav uttryck för att de 

uppfattar sorteringsfunktionen som ett effektivt hjälpmedel. De kunde med hjälp av 

sorteringsfunktionen effektivt ordna informationen i listan på ett lämpligt vis, exempelvis 

genom att sortera på titel. Detta tyder på att de testdeltagare som använde 

sorteringsfunktionen uppfattar kategorisidan som resurseffektiv. De två andra testdeltagarna 

som inte upptäckte sorteringsfunktionen fick utgå från den förinställda sorteringen, en 

sortering som de inte uppfattade som optimal. Precis som kommunikatören menar, de hade 

inte kontroll över situationen med anledning av att de inte kunde organisera informationen på 

ett lämpligt vis. Detta antyder att testdeltagare 2 och 4 samt kommunikatören och 

kundservicechefen inte uppfattar kategorisidan resurseffektiv. Med tanke på att både 

testdeltagare 2 och 4 uttryckte en önskan över att kunna sortera listan är det möjligt att deras 

uppfattning hade skiljt sig från kommunikatörens och kundservicechefens uppfattning ifall de 

hade upptäckt och använt sorteringsfunktionen. 

 

5.2 Lärbarhet, informationsarkitektur och resurseffektivitet 

Kundservicechefens egen erfarenhet är att som ny användare på hemsidan uppfattas den som 

svårnavigerad, en uppfattning som ändras till att navigationsprocessen förenklas desto mer tid 

som spenderas på sidan. Kommunikatören menar att en användare som besökt sidan tidigare, 

eventuellt överlistar brister som finns på hemsidan, exempelvis att sorteringsfunktionen är 
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förinställd på datumsortering eller att kategoriernas benämning är otydlig för användarna. 

Alla testdeltagare, förutom testdeltagare 2, uppfattar att de lär sig att använda hemsidan på ett 

effektivare vis efter en stund. 

Enligt Benyon (2013:81) och Rubin och Chisnell (2008:4–5) innebär lärbarhet hur lätt 

användarna kan lära sig att använda hemsidan efter en stund. Att nästan alla testdeltagarna, 

kundservicechefen och kommunikatören uppfattar att hemsidan blir lättare att använda 

indikerar att hemsidan präglas av en högre grad av lärbarhet. Testdeltagare 1, 4 och 5 menar 

att de lär sig hur hemsidan är strukturerad och hur navigationen fungerar, vilket är faktorer 

som starkt bidrar till att deras uppfattning ändras över tiden. 

Informationsarkitektur innebär hur en hemsidas struktur är planerad genom exempelvis 

organisations- och navigationssystem (Garrett 2011:89; Ruzza et al. 2017:1). Detta tyder på 

att hemsidans informationsarkitektur bidrar till ökad lärbarhet. Lee och Kozar (2011:2) menar 

att om användarna uppfattar att det är lätt att lära sig en hemsida innebär det att sidan är 

resurseffektiv. Att Studentlitteratur AB:s kommunikatör och kundservicechef uppfattar att en 

användare lär sig hur sidan fungerar efter en stunds användande och att nästan alla 

testdeltagarna uppfattar att de lär sig hur sidan fungerar efter en kort tid tyder på att de alla 

uppfattar att sidan är resurseffektiv. 

 

5.3 Informationsarkitektur och resultateffektivitet 

Alla testdeltagare, förutom testdeltagare 4, uppfattar inte att det finns något större hinder som 

hindrar dem från att nå sina destinationer. Dock påpekar testdeltagare 2, 3 och 5 att 

ämneskategorierna kan bidra till otydlighet och att detta eventuellt skulle kunna vara ett 

hinder.  

”Asså det som hindrade mig var väl i stort sett att jag inte hade full koll på ämnena 

och därmed inte visste vilken kategori de skulle innehålla. Till exempel 

gruppobservationer trodde jag ju skulle kunna vara någonting i 

kommunikationsväg snarare än forskningsmetodik.” Testdeltagare 3 

Detta är en uppfattning som kommunikatören delar med tesdeltagarna. Under 

användbarhetstesterna behövde alla tesdeltagare, förutom testdeltagare 3, hjälp av 

testmoderatorn att identifiera rätt kategori när uppgift 2 skulle utföras. Titeln på boken i 

uppgift 2 är Marknadskommunikation, den tillhör kategorin företagsekonomi. Genom tänk 

högt-metoden framgick det att de flesta testdeltagarna var inne på kategorin språk och 

kommunikation istället för företagsekonomi. Ruzza et al. (2017:1) menar att en avgörande 

faktor för att budskap och kommunikation ska förmedlas effektivt är en hemsidas 

informationsarkitektur. Som en del av en hemsidas informationsarkitektur bör ett 

organisationssystem vara implementerat som organiserar sidors innehåll och hanterar 

relationen mellan hemsidans olika sidor (Ruzza et al. 2017:1). Studentlitteratur AB:s 

kommunikatör och en majoritet av testdeltagarna anser att kategoriernas benämning kan 

orsaka otydlighet samt att nästan alla testdeltagare behövde hjälp med att fullfölja uppgift 2. I 

detta fallet förmedlas inte hemsidans kommunikation och budskap på ett optimalt vis, vilket 

kan tolkas som en brist i hemsidans organisationssystem och informationsarkitektur. Enligt 

flera forskare är en hemsida resultateffektiv om användarna på ett exakt och fullständigt vis 

kan uppnå sitt mål (Rubin & Chisnell 2008:4–5; Barnum 2010:11–12; Lee & Kozar 2011:2). 

Resultateffektivitet innebär även hur snabbt användarna kan utföra handlingar och uppgifter 
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på hemsidan (Nielsen 2012c; Benyon 2013:81). Med tanke på att informationsarkitekturen 

brister av anledningen att kategorierna inte är logiskt benämnda för testdeltagarna påverkar 

detta resultateffektiviteten på ett negativt vis genom att det tar längre tid och blir svårare för 

testdeltagarna att nå sina mål. 

 

5.4 Navigation och hierarkisk struktur 

Studentlitteratur AB:s kundservicechef menar att allt som är viktigt och relevant i 

navigationen på kategorisidorna inte alltid lyfts fram. Kommunikatören menar att 

kategoriernas benämningar i den lokala navigationen (den vänstra menyn) kan vara svåra att 

förstå för en användare, vilket testdeltagare 2, 3 och 5 också är eniga om. En uppfattning 

observationerna och tänk högt-metoden styrker. Precis som Garrett (2011:118–119) menar är 

det viktigt att lyfta fram vilka länkar som är viktigare än andra i en navigation. Det är även 

vitalt att en navigation lyckas med bedriften att tydligt kommunicera relationen med 

elementens innehåll (exempelvis en kategoris innehåll) samt relationen mellan de olika 

elementen (exempelvis relationen mellan kategorier och dess underkategorier) för användarna 

(Garrett 2011:118–119). Utöver kategoriernas benämningar uppfattar kommunikatören att 

navigationens struktur är tydlig och lätt att förstå. 

”Det är en klassisk trädstruktur så det är ingenting som är nytt för en van 

internetanvändare.” Kommunikatör 

Den lokala navigationen uppfattas som välstrukturerad och tydlig av alla testdeltagarna på 

både kategori- och produktsidorna. Hierarkisk strukturering av information är välkänd bland 

användare och en av de mest använda metoderna i strukturering av information (Garrett 

2011:93–97; Ruzza et al. 2017:1–2). Trots att konceptet är välkänt bland användare är det 

fortfarande en utmaning att skapa en struktur som stödjer organisationens mål och 

användarens behov på ett optimalt vis (Garrett 2011:93–97). Enligt kommunikatören är 

strukturen tydlig internt och speglar förlagets syn på sin utgivning, en syn som inte är lika 

tydlig för externa besökare, vilket skulle kunna vara ett exempel på att strukturen stödjer 

organisationens mål optimalt internt, men inte de externa användarna. 

 

5.5 Navigation, resultateffektivitet och resurseffektivitet 

Observationerna verifierar att alla testdeltagare använde filtreringsfunktionen flitigt i den 

lokala navigationen. Testdeltagare 2, 3 och 5 uppfattade att filtreringsfunktionen fanns nära 

till hands och förenklade deras navigering på kategorisidan. Anledningen till detta är att 

funktionen filtrerar listan på kategorisidan. Antalet titlar som visas i listan reduceras i högre 

grad desto djupare i hierarkin en användare går. Studentlitteratur AB:s kommunikatör 

misstänker att funktionen inte används som tänkt. 

”Under trädstrukturen så finns det ju ett antal filter som man kan använda sig av. 

Vi har inte undersökt till vilken grad de används men jag kan gissa på att de kanske 

inte används på så sätt som de är tänkta. De rubriceras ju inte som filter utan dem 

rubriceras som kategorier vill jag minnas. Och det kanske inte är exakt tydligt vad 

som händer när man klickar på dem.” Kommunikatör 

En hemsidas navigation bör tillhandahålla verktyg som assisterar användarna i att färdas dit 

de vill på hemsidan. Att erbjuda länkar till varje sida är otillräckligt, istället bör det ske utifrån 
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användarnas genuina behov (Garrett 2011:118–119). Om användarna på ett exakt och 

fullständigt vis kan uppnå sina mål på hemsidan innebär det att den är resultateffektiv (Rubin 

& Chisnell 2008:4–5; Barnum 2010:11–12; Lee & Kozar 2011:2). Detta kan ske genom att 

hemsidan tillhandahåller information som är av relevant djup och omfattning för användarna 

som besöker sidan (Lee & Kozar 2011:2). Filtreringsfunktionen i kombination med den lokala 

navigationen stöttade alla testdeltagare under navigationsprocessen genom att filtrera och 

reducera titlar som visades i listan efter testdeltagarnas val (behov). Filtreringsfunktionen 

hjälpte även testdeltagarna att nå sina mål genom att reducera titlarna i listan, vilket påverkar 

innehållets omfattning i den meningen att urvalet i listan matchar den kategori testdeltagarna 

valt. Med anda ord tillför filtreringsfunktionen resultateffektivitet till hemsidan. Enligt Rubin 

och Chisnell (2008:4–5) bör exempelvis en hemsida uppträda på ett vis som förväntas av 

användaren, vilket är en faktor som ökar resurseffektiviteten. En annan faktor är att besökarna 

lätt ska kunna använda hemsidan i relation till det som de har för avsikt att uppnå (Rubin & 

Chisnell 2008:4–5; Lee & Kozar 2011:2). Kommunikatören misstänker att 

filtreringsfunktionen inte används som tänkt, vilket antyder att han uppfattar att funktionen 

bidrar till en lägre grad av resurseffektivitet än vad som är tänkt. Denna misstanke motbevisas 

i detta fallet av testdeltagarna. Med tanke på att alla testdeltagarna använde funktionen flitigt 

samt att testdeltagare 2, 3 och 5 uppfattade att filtreringsfunktionen assisterade dem när de 

använde navigationen tyder det på att filtreringsfunktionen bidrar till ökad resurseffektivitet. 

Anledningarna till detta är att minst tre testdeltagare styrker att funktionen uppträder på ett 

sätt som förväntas med tanke på att de medvetet filtrerade med hjälp av filtreringsfunktionen 

samt att den i någon grad hjälpte alla testdeltagarna. 

 

5.6 Lokal navigation, ”breadcrumbs” och resultateffektivitet 

Alla testdeltagarna använde den lokala navigationen (vänstermenyn) på kategorisidorna. Med 

undantag från testdeltagare 1 använde alla testdeltagare den lokala navigationen på 

produktsidorna. Garrett (2011:121) menar att om den lokala navigationen har en hierarkisk 

arkitektur kan användare få åtkomst till ett brett spektrum av innehåll. Detta 

navigationssystem används ofta i större utsträckning än andra ifall användarnas tankar 

stämmer överens med den lokala navigationen (Garrett 2011:121). Testdeltagare 1 och 5 

använde ”breadcrumbs” på både kategori- och produktsidorna. ”Breadcrumbs” låter 

användarna enkelt backa tillbaka till föregående sidor på hemsidan som användarna besökt. 

När ”breadcrumbs” kombineras med ett robust navigationssystem blir det en mycket värdefull 

kombination i form av att användarna erbjuds mer funktionalitet (Krug 2006:76–78). Med 

tanke på att alla testdeltagare, med undantag från testdeltagare 1, använde den lokala 

navigationen för att navigera mellan kategori- och produktsidorna antyder det att 

testdeltagarnas tankar om hur den bör fungera till viss del överensstämmer med hur den lokala 

navigationen är konstruerad. Det tyder även på att den lokala navigationen är ett robust 

navigationssystem. Precis som den lokala navigationen, återfinns ”breadcrumbs” både på 

kategori- och produktsidorna. Kombinationen av dessa två navigationssystem erbjuder 

testdeltagarna två olika möjligheter att förflytta sig på hemsidan vilket två testdeltagare 

utnyttjade genom att använda båda navigationssystemen. Resultateffektivitet är kopplat till att 

användarna bör kunna gör det de behöver eller vill. Exempelvis skulle en bra navigation 

kunna bistå användarna i detta (Lee & Kozar 2011:2). Den lokala navigationen var det 

primära navigationssystemet som bistod testdeltagarna när de navigerade mellan kategori- och 
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produktsidorna, vilket tyder på att den lokala navigationen medverkar till att hemsidan är 

resultateffektiv. Även om ”breadcrumbs” inte är det mest komplexa eller utnyttjade 

navigationssystemet erbjuder det trots allt fler valmöjligheter för testdeltagarna, vilket två av 

dem utnyttjade. Detta antyder att även ”breadcrumbs” har en viss påverkan på hemsidans 

resultateffektivitet.  

 

5.7 Användarnas position 

Alla testdeltagarna, kundservicechefen samt kommunikatören menar att det är viktigt att veta 

var användare befinner sig på hemsidan av anledningarna att det är enklare att navigera samt 

nå sin destination. Enligt Garrett (2011:118–120) är det vitalt för en hemsida att hjälpa 

användarna att navigera, genom bland annat att visa dem tydligt var de befinner sig på 

hemsidan. Enligt kommunikatören är det tydligt av två anledningar, ”breadcrumbs” och den 

lokala navigationen. Kundservicechefen anser också att både den lokala och globala 

navigationen bidrar till tydlighet kring var användarna befinner sig. Alla testdeltagare, 

förutom testdeltagare 1, anser att den lokala navigationen tydliggjorde var de befann sig 

genom att markera valda kategorier och underkategorier. Enligt testdeltagare 1 och 5 var det 

även tydligt genom ”breadcrumbs”. Flera navigationssystem kan utnyttjas för att uppnå 

tydlighet om var användare kan navigera samt om var användare befinner sig (Garrett 

2011:118–120). Både Krug (2006:76–78) och Nielsen (2007) hävdar att ”breadcrumbs” 

tydligt visar användarens position och erbjuder navigation i form av att användaren kan backa 

tillbaka hela vägen till startsidan. 

 

5.8 Visuell komplexitet, ”information overload”, resultat- och resurseffektivitet 

Både Studentlitteratur AB:s kommunikatör och kundservicechef menar att produktlistan på 

kategorisidan är för lång och innehåller för mycket information, vilket försvårar för 

användarna när de söker efter produkter på kategorisidorna. Enligt Chen (2018:1) har visuell 

komplexitet en väsentlig effekt på en användares kognitiva belastning. Wang et al. (2014:2) 

menar att den visuella komplexiteten påverkar hur information kommuniceras effektivt samt 

hur tilltalande hemsidan är. Exempel på faktorer som påverkar den visuella komplexiteten är 

element som innehåller text, bilder och länkar (Wang et al. 2014:2). Om en användare blir 

försedd med för mycket information under en begränsad tid kan det leda till ”information 

overload” som resulterar i kognitiv belastning (Soto-Acosta et al. 2014:1–6). Varje titel i 

produktlistan på kategorisidan innehåller en bild, text, rubrik samt länkar som bidrar till en 

högre grad av visuell komplexitet, som har en direkt koppling till kognitiv belastning. 

Kommunikatören och kundservicechefen uppfattar att användarna kan bli försedda med för 

mycket information genom produktlistan på kategorisidan med anledning av att de anser att 

listan tillhandahåller för mycket information. Överflödet av information kan därmed leda till 

en högre grad av visuell komplexitet som kan åstadkomma ”information overload” och 

kognitiv belastning. Lee och Kozar (2011:2) menar att relevant omfattning av information är 

en faktor som påverkar en hemsidas resultateffektivitet. En hemsida är resurseffektiv ifall dess 

användare snabbt och enkelt kan nå sina destinationer utan att utsättas för en kognitiv 

belastning av högre grad (Lee & Kozar 2011:2). Kommunikatören och kundservicechefen 

uppfattar att användarna blir försedda med för mycket information genom produktlistan på 

kategorisidan. Detta tyder på att de anser att produktlistan bidrar till en lägre grad av 
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resultateffektivitet och resurseffektivitet på kategorisidorna, vilket beror på informationens 

omfattning och den kognitiva belastningen. 

 

5.9 Visuell komplexitet, informationsarkitektur, resultat- och resurseffektivitet 

Testdeltagarnas uppfattning skiljer sig i frågan om informationsmängden på kategorisidan. 

Alla testdeltagare, förutom testdeltagare 2, anser att mängden information på kategorisidan är 

lagom samt tillräcklig för att hitta till produktsidan. 

”Nej jag tyckte att det var ganska så… ganska så enkel arkitektur. Att liksom följa 

det… Jag tycker verkligen att ”less is more” och det är ganska neutralt med vitt i 

stort sett överallt och sen bara rött däruppe så man ska bli påmind om varumärket 

eller hemsidan. Så jag tycker att det var precis lagom mycket för att jag ska kunna 

fokusera på sökandet istället för att bli… ja… distraherade av lock köp eller vad 

det nu är som många andra hemsidor använder.” Testdeltagare 3 

En faktor som påverkar den kognitiva processen är hur en hemsidas information struktureras 

(Soto-Acosta et al. 2014:1–6). När en användare navigerar på en hemsida är flera kognitiva 

processer delaktiga, dessa processer medför att navigeringen blir en mental ansträngning 

(Karanam et al. 2016:1). Kommunikationen som förmedlas genom en hemsida samt dess 

flöde och grad av behaglighet påverkas av den visuella komplexiteten. Element som 

innehåller text, länkar och bilder samt dess ordning och storlek har en inverkan på den 

visuella komplexiteten (Wang et al. 2014:2). Visuell komplexitet skulle även kunna delas upp 

i två dimensioner, visuell variation och visuell rikedom. Visuell variation fokuserar på 

variationen mellan elementen som innehåller text, länkar samt grafik och visuell rikedom på 

detaljrikedomen i dessa element och layouten (Deng & Scott Poole 2010). Att nästan alla 

testdeltagarna hävdar att informationen på kategorisidan är lagom och tillräcklig för att de ska 

kunna navigera till produktsidan tyder på att kategorisidans information är strukturerad på ett 

sätt som påverkar den kognitiva processen på ett positivt vis. Precis som testdeltagare 3 

menar, blir de inte distraherade av informationen och kan fokusera på sitt sökande, vilket kan 

tolkas som att det finns en bra balans mellan den visuella variationen och visuella rikedomen 

på kategorisidan ur testdeltagarnas perspektiv. Det antyder även att de kognitiva processer 

som är involverade inte orsakar en alltför stor mental ansträngning under 

navigationsprocessen på kategorisidan. Ruzza et al. (2017:1) menar att 

informationsarkitekturen kan planera en hemsidas innehåll med hjälp av tre system: 

organisations-, navigations- och etikettsystem. Dessa system bidrar till att budskap och 

information förmedlas genom en hemsida på ett effektivt vis (Ruzza et al. 2017:1). 

Informationsarkitekturen är vital med anledning av att den hjälper användarna att nå sin 

destination. Kan inte informationsarkitekturen bistå användarna med det, minskar värdet av 

informationen på hemsidan (Clayton & Hettche 2012:3). Att en hemsida är resultateffektiv 

kan bero på att dess information har väsentligt djup och omfattning. En faktor som påverkar 

resurseffektiviteten är ifall en användare kan nå sin destination snabbt och enkelt utan att bli 

mentalt påfrestad (Lee & Kozar 2011:2). Hemsidans organisations-, navigations- och 

etikettsystem (informationsarkitektur) förmedlar ändamålsenligt informationen på 

kategorisidan till användarna med anledning av att nästan alla testdeltagare menar att 

informationsmängden är lagom samt tillräcklig för att hitta till produktsidorna, vilket även 

antyder att informationen har ett högre värde. Att testdeltagarna anser att informationen är 

lagom och tillräcklig är även ett tecken på att kategorisidan är i någon grad både resultat och 
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resurseffektiv. Med anledning av att de anser att informationen har relevant djup och 

omfattning samt att informationsmängden inte orsakar mental påfrestning.  

 

5.9.1 Högre eller lägre grad av visuell komplexitet? 

Något som kan diskuteras är ifall mer eller mindre information på kategorisidan hade påverkat 

testdeltagarna i positiv eller negativ bemärkelse. Testdeltagarna efterlyser inte mer 

information på kategorisidan, fyra av fem testdeltagare anser att informationen är lagom och 

tillräcklig. Kommunikatören och kundservicechefen menar att produktlistan på kategorisidan 

är omfattande, vilket resulterar i att informationsmängden blir för hög. Enligt 

kundservicechefen bör den långa produktlistan på kategorisidan vara ett aktivt val. Chen 

(2018:1) menar att om en hemsida är alltför visuellt komplex, kan det leda till att användarna 

påverkas negativt, genom exempelvis ”information overload”. Deng och Scott Poole 

(2010:10) menar till skillnad från Chen (2018:1) att en hemsida med en högre grad av visuell 

komplexitet påverkar användarna i positiv bemärkelse i form av stimulans och attraktion 

(Deng & Scott Poole 2010:10). Med anledning av att testdeltagarna utryckte att informationen 

var ändamålsenlig finns det en risk att en mindre visuell komplex kategorisida leder till att 

denna uppfattning ändras till att inte vara ändamålsenlig. Kategorisidan skulle även kunna 

vara ännu mer visuellt komplex, vilket dock skulle kunna leda till ”information overload”. 

Den bräckliga balansen mellan dessa två scenarion är påtaglig. Dock erbjuder 

kundservicechefen eventuellt en lösning som upprätthåller balansen samtidigt som 

användarna får mer kontroll. Kommunikatören anser att den långa produktlistan leder till att 

användarna tappar kontrollen över situationen. Om den långa produktlistan är ett aktivt val i 

någon form kan användarna utifrån sina egna behov välja sin egen väg och samtidigt 

kontrollera situationen. Om ”information overload” skulle inträffa eller om mer information 

önskas kan det regleras av användarna. 
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6 Slutsatser 
Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva hur 

högskolestudenter uppfattar användbarheten under navigationsprocessen mellan kategorisidor 

och produktsidor på ett fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. 

Högskolestudenterna uppfattar att användbarheten är av en högre grad under 

navigationsprocessen mellan kategorisidor och produktsidor. Kategori- och produktsidorna 

uppfattas övervägande resultat- och resurseffektiva. Hemsidan uppfattas ha en hög grad av 

lärbarhet under navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna utifrån 

högskolestudenternas perspektiv. 

Intressant nog uppfattar Studentlitteraturs AB:s representanter att användbarheten är av en 

lägre grad under navigationsprocessen mellan kategorisidorna och produktsidorna än vad 

högskolestudenterna gör. Kategori- och produktsidorna uppfattas delvis resultat- och 

resurseffektiva av Studentlitteraturs AB:s representanter. Precis som högskolestudenterna 

uppfattar Studentlitteratur AB:s representanter att hemsidan har en hög grad av lärbarhet 

under navigationsprocessen mellan kategori- och produktsidorna.  

Högskolestudenternas största hinder är kategoriernas benämningar. Även Studentlitteratur 

AB:s representanter anser att detta är ett stort hinder. Kategoriernas benämningar medverkar 

därmed till en försämrad resultateffektivitet vilket påverkar användbarheten på ett negativt 

sätt. 

Bisyftet är att identifiera och beskriva hur högskolestudenter navigerar mellan kategorisidor 

och produktsidor hos ett fallföretags hemsida ur ett konsumentperspektiv. 

Det framgår att den lokala navigationen är det mest tillämpade och primära 

navigationssystemet som används av högskolestudenterna. Endast två högskolestudenter 

använde mer än ett navigationssystem under navigationsprocessen. 

En majoritet av högskolestudenterna utnyttjade filtreringsfunktionen som finns i den lokala 

navigationen, för att filtrera och reducera produktlistans längd på kategorisidan, dock i 

varierande grad. 

Alla högskolestudenter anser att det är viktigt att veta sin position på hemsidan. 

Högskolestudenterna uppfattar att det är tydligt var de befinner sig på hemsidan främst genom 

den lokala navigationen, varav två testdeltagare även tycker att det är tydligt genom 

”breadcrumbs”. 
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Bilagor 
 

Bilaga A – Uppgifter användbarhetstest 
 

Länken nedan leder till sidan där användbarhetstestet börjar: 

https://www.studentlitteratur.se/#katalog/4////score/desc/0/list/all/eol 

 

Uppgift 1 

Leta upp boken Rättsinformatik utan att använda sökfunktionen. 

Uppgift 2 

Leta upp boken Marknadskommunikation från din nuvarande position utan att använda 

sökfunktionen. 

Uppgift 3 

Leta upp boken Regeringsformen från din nuvarande position utan att använda sökfunktionen. 

Uppgift 4 

Leta upp boken Gruppobservationer från din nuvarande position utan att använda 

sökfunktionen. 

Uppgift 5 

Leta upp boken Basal farmakologi från din nuvarande position utan att använda 

sökfunktionen. 

Uppgift 6 

Leta upp boken Projektledning i offentliga organisationer. Du får lösa uppgiften hur du vill. 

  

https://www.studentlitteratur.se/#katalog/4////score/desc/0/list/all/eol
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Bilaga B – Intervjuguide studenter 
 

Användbarhet 

1. Fanns det något på kategorisidorna som hindrade dig att nå dina destinationer? 

1.1. Varför tycker du det är ett hinder? 

2. Fanns det något på produktsidorna som hindrade dig att nå dina destinationer? 

2.1. Varför tycker du det är ett hinder? 

3. Ändrade sig din uppfattning av hemsidan efter att du använt den en liten stund? 

3.1. Om ja: Varför ändrade sig din uppfattning? 

3.2. Om nej: Varför ändrade sig inte din uppfattning? 

4. Tycker du att du kunde nå dina destinationer effektivt? 

4.1. Om ja: Varför 

4.2. Om nej: Varför inte? 

Navigation 

5. Vad tycker du om du navigationen på kategorisidorna? 

5.1. Varför tycker du det? 

5.2. Vilka delar av navigationen på kategorisidorna använde du? 

5.2.1. Varför? 

5.3. Var det några delar av navigationen på kategorisidorna som du inte använde? 

5.3.1. Varför använde du inte de delarna av navigationen? 

6. Vad tycker du om navigationen på produktsidorna? 

6.1. Varför tycker du det? 

6.2. Vilka delar av navigationen på produktsidorna använde du? 

6.2.1. Varför? 

6.3. Var det några delar av navigationen på produktsidorna som du inte använde? 

6.3.1. Varför använde du inte de delarna av navigationen? 

7. Var det tydligt för dig var du befann dig på hemsidan? 

7.1. Hur var det tydligt var du befann dig på hemsidan? 

7.1.1. Varför var det tydligt? 

7.1.2. Hur påverkade denna högre tydlighet din upplevelse? 

7.2. Hur var det inte tydligt var du befann dig på hemsidan? 

7.2.1. Varför var det inte tydligt? 

7.2.2. Hur påverkade denna lägre tydlighet din upplevelse? 
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7.3. Är det viktigt för dig att veta var du befinner dig på hemsidan? 

7.3.1. Om ja: Varför? 

7.3.2. Om nej: Varför inte? 

Informationsarkitektur 

8. Tycker du att kategorisidorna i hög grad är välstrukturerade? 

8.1. Om ja: Varför? 

8.2. Om nej: Varför inte? 

8.3. Är det några specifika delar som du tycker är välstrukturerade/ostrukturerade? 

9. Tycker du att produktsidorna i hög grad är välstrukturerade? 

9.1. Om ja: Varför? 

9.2. Om nej: Varför inte? 

9.3. Är det några specifika delar som du tycker är välstrukturerade/ostrukturerade? 

”Information overload” och visuell komplexitet 

10. Tycker du att det finns för mycket information på kategorisidorna? 

10.1. Om ja: Vilken information tycker du är överflödig? 

10.1.1. Varför tycker du att denna information är överflödig? 

10.2. Om nej: Varför inte? 

11. Tycker du att det finns för mycket information på produktsidorna? 

11.1. Om ja: Vilken information tycker du är överflödig? 

11.1.1. Varför tycker du att denna information är överflödig? 

11.2. Om nej: Varför inte? 

12. Påverkade informationen dig i något avseende när du navigerade mellan kategori- och 

produktsidorna? 

12.1. Om ja: På vilka sätt? 

13. Tycker du att det finns för många grafiska element på kategorisidorna? 

13.1. Om ja: Varför? 

13.2. Om nej: Varför inte? 

14. Tycker du att det finns för många grafiska element på produktsidorna? 

14.1. Om ja: Varför? 

14.2. Om nej: Varför inte? 

15. Påverkade de grafiska elementen dig i något avseende när du navigerade mellan kategori- 

och produktsidorna? 
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15.1. Om ja: På vilka sätt? 
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Bilaga C – Intervjuguide fallföretag 
 

0. Skulle du kunna beskriva din roll på företaget? 

Användbarhet 

1. Finns det något på kategorisidorna som hindrar besökare att nå sina destinationer? 

1.1. Varför tycker du det är ett hinder? 

2. Finns det något på produktsidorna som hindrar besökare att nå sina destinationer? 

2.1. Varför tycker du det är ett hinder? 

3. Tycker du att uppfattningen av hemsidan ändrar sig efter den använts en liten stund? 

3.1. Om ja: Varför ändrar sig uppfattningen? 

3.2. Om nej: Varför ändrar sig inte uppfattningen? 

4. Tycker du att det går att nå sina destinationer effektivt? 

4.1. Om ja: Varför 

4.2. Om nej: Varför inte? 

Navigation 

5. Vad tycker du om du navigationen på kategorisidorna? 

5.1. Varför tycker du det? 

5.2. Tror du alla delar av navigationen kategorisidorna används? 

5.2.1. Om ja: Varför? 

5.2.2. Om nej: Varför inte? 

6. Vad tycker du om du navigationen på produktsidorna? 

6.1. Varför tycker du det? 

6.2. Tror du alla delar av navigationen på produktsidorna används? 

6.2.1. Om ja: Varför? 

6.2.2. Om nej: Varför inte? 

7. Tycker du det är tydligt för besökare var de befinner sig på hemsidan? 

7.1. Hur är det tydligt var besökarna befinner sig på hemsidan? 

7.1.1. Varför är det tydligt? 

7.1.2. Hur tror du denna högre tydlighet påverkar besökarnas upplevelse? 

7.2. Hur är det inte tydligt var besökarna befinner sig på hemsidan? 

7.2.1. Varför är det inte tydligt? 

7.2.2. Hur tror du denna lägre tydlighet påverkar besökarnas upplevelse? 
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7.3. Tycker du det viktigt för besökarna att veta var de befinner sig på hemsidan? 

7.3.1. Om ja: Varför? 

7.3.2. Om nej: Varför inte? 

Informationsarkitektur 

8. Tycker du att kategorisidorna i hög grad är välstrukturerade? 

8.1. Om ja: Varför? 

8.2. Om nej: Varför inte? 

8.3. Är det några specifika delar som du tycker är välstrukturerade/ostrukturerade? 

9. Tycker du att produktsidorna i hög grad är välstrukturerade? 

9.1. Om ja: Varför 

9.2. Om nej: Varför inte? 

9.3. Är det några specifika delar som du tycker är välstrukturerade/ostrukturerade? 

”Information overload” och visuell komplexitet 

10. Tycker du att det finns för mycket information på kategorisidorna? 

10.1. Om ja: Vilken information tycker du är överflödig? 

10.1.1. Varför tycker du att denna information är överflödig? 

10.2. Om nej: Varför inte? 

11. Tycker du att det finns för mycket information på produktsidorna? 

11.1. Om ja: Vilken information tycker du är överflödig? 

11.1.1. Varför tycker du att denna information är överflödig? 

11.2. Om nej: Varför inte? 

12. Tror du att informationen påverkar besökarna i något avseende när de navigerar mellan 

kategori- och produktsidorna? 

12.1. Om ja: På vilka sätt? 

13. Tycker du att det finns för många grafiska element på kategorisidorna? 

13.1. Om ja: Varför? 

13.2. Om nej: Varför inte? 

14. Tycker du att det finns för många grafiska element på produktsidorna? 

14.1. Om ja: Varför? 

14.2. Om nej: Varför inte? 

15. Tror du att de grafiska elementen påverkar besökarna i något avseende när de navigerar 

mellan kategori- och produktsidorna? 
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15.1. Om ja: På vilka sätt? 
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Bilaga D – Manus för testmoderator inför användbarhetstest 
Nedanstående fungerar som riktlinjer till vad som ska kommuniceras till tesdeltagarna. Tanken är att 

alla får exakt samma förhandsinformation. 

Detta kommer att kommuniceras till testdeltagare innan testet påbörjas: 

Jag skriver min C-uppsats i ämnet informatik på Karlstad universitet. I min studie kommer jag bland 

annat att undersöka hur högskolestudenter navigerar mellan Studentlitteratur AB:s produkt- och 

kategorisidor. Som en del i detta ska du få göra ett användbarhetstest med sex uppdrag och tillhörande 

scenarion. Tanken är att du ska lösa dessa uppgifter själv. ”Fastnar” du eller om det är något du inte 

förstår, får du självfallet fråga mig. 

Under testets gång kommer jag sitta bredvid dig och observera och föra anteckningar. Jag kommer 

vara tyst under hela testet (om du inte behöver hjälp eller ” fastnar”). Detta för att jag inte vill påverka 

resultatet. Du får lösa uppgifterna hur du vill med två undantag: Du får inte använda sökfunktionen 

med undantag från sista uppgiften och du får inte använda ”bakåt-knappen” i webbläsaren. 

Under testets gång är det viktigt att du använder dig av ”tänk högt metoden”. Den går ut på att du 

verbaliserar dina tankar. Du kan tala om vad du gör, varför du gör det, dina åsikter, reaktioner osv. För 

att du ska förstå hur det kan gå till kommer jag visa ”tänk högt-metoden” när jag bläddrar i en bok. För 

att underlätta min datasammanställning när testerna avslutas, undrar jag om det är okej för dig att jag 

spelar in dig när du använder dig av ”tänk högt-metoden”? Jag kommer radera ljudfilen när jag 

transkriberat klart. 

Alla dina synpunkter och åsikter är viktiga! Oavsett om du tycker något är svårt, eller om du tycker det 

verkar dumt att säga högt så tveka inte, verbalisera det. All information du bidrar med är viktig. 

Har du några frågor eller funderingar innan vi börjar? 

 

Scenario 

Scenariot är att du ska försöka leta upp din kurslitteratur som du har på listan (listan med uppdrag som 

du får av mig). 

 

Övrigt 

• Jag kommer ha två flikar i webbläsaren förberedda så att jag kan visa vad en produkt- 

respektive kategorisida är. Anledningen till att jag redan har detta förberett är att jag inte vill 

visa hur jag navigerar och därmed påverka resultatet. Dessa flikar kommer klickas ned efter att 

detta är gjort. 

• Testdeltagaren kommer få skriva på en samtyckesblankett. 
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Bilaga E – Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 
Samtycke till att delta i studien 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Jag samtycker till ljudupptagning. Författaren kommer att radera ljudfilen efter 

transkribering. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

……………………………………………… 

Underskrift 

 

……………………………………………… ……………………………………………………………… 

Namnförtydligande   Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter 
Jimmie Broberg, jimmbrob100@student.kau.se 

Handledare: Odd Fredriksson, Ekonomie licentiat, odd.fredriksson@kau.se 

 


