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Definitioner

För att underlätta förståelsen kring olika begrepp som förekommer i denna rapport presenterar vi 
definitioner på dessa.

Header 
Översätts sidhuvud och är den översta delen av en webbsida. 

Footer
Översätts sidfot och är den nedersta delen av en webbsida.

Startsida
Är den första sidan som visas när man kommer in på en webbadress.

Navigeringsmeny 
Är en grupp länkar som hjälper användaren att förflytta sig på webbplatsen.

Dropdown meny
Är en typ av navigeringsmeny som döljer sig under en länk. Kan översättas som rullgardinsmeny.

Sidomeny 
Är en typ av navigeringsmeny som är placerad till vänster eller höger av huvudinnehållet på en 
webbsida. 

Wordpress
Är ett publiceringsverktyg som tillåter administratören att uppdatera och sköta webbplatsen. 

Besökare och användare 
I denna rapport är orden ”besökare” och ”användare” synonymer och står för personen som besöker en 
webbplats.
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Förord 
Detta projekt har två författare som tillsammans arbetat och bidragit till dess genomförande på 
likvärdigt sätt. Rapporten och projektet har skapats i symbios mellan Gabriela Badea och Fredrik 
Blom vilket innebär att varken texten eller webbplatsen kan skiljas åt. 

Uppdragsgivaren var Noroffice – ett företag som arbetar med tillverkning och leverans av ergonomiskt 
kontorsmaterial. De har länge haft samma webbplats och ville därför uppgradera sig till en ny och 
modern webbplats. Vi vill tacka Malin Lundqvist och Lotta Ferm för förtroendet och de kreativa 
möjligheterna de har gett oss. 

Sist men absolut inte minst vill vi också tacka vår handledare Christer Clerwall för all hjälp och 
vägledning under detta projekt. 
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1.0 Inledning 
Vår uppdragsgivare heter Noroffice och är ett företag inom kontorsmaterialsbranschen. Noroffice har 
sin verksamhet i både Norge och Sverige. De har alltid haft samma webbplats för båda länderna. På 
senaste tiden har det svenska kontoret lagt märke till att deras kundnät inte är samma som i Norge. 
Därför ville de ha en egen webbplats som skiljer sig från det norska kontoret. Dessutom har Noroffice 
ett dotterbolag som heter ErgoCare. ErgoCare har som specialitet ergonomiska kontorslösningar och 
produkter för alla verksamheter som jobbar i kontorsmiljö. 

Projektet började genom kontakt med vår uppdragsgivare Noroffice. Vi hade flera möten där vi satt 
och diskuterade produkten vi ska leverera, samt alla detaljer kring den. Noroffices grafiska profil och 
image har varit densamma under många års tid varför det upplevdes finnas ett behov av såväl 
uppdatering som förnyelse i syfte att stärka företagets marknadsföringsprofil. 

Vårt uppdrag var att skapa en ny webbplats som skulle beskrivas med orden ”professionell” och 
”modern”. Produkten som vi har levererat till uppdragsgivaren är webbplatsens ”skellett”. Vi 
ansvarade inte för publicering av innehåll i form av text, bild och film. Vårt huvudansvar var de 
tekniska lösningarna. Ett krav från uppdragsgivaren och vår stora utmaning var att ta fram en enda 
webbplats som skulle innehålla både Noroffice och dotterbolaget ErgoCare. 

Vi gavs möjligheten att fritt planera och genomföra arbetsprocessen, men det fanns givetvis även 
riktlinjer som vi förhöll oss till. 

1.1Kundens krav och önskemål

Även om vi gavs utrymme att vara kreativa och använda fantasin fanns det tydliga önskemål från 
kundens sida. Kunden (Noroffice) ville att besökaren ska kunna se bilder på olika produkter de 
erbjuder. Det var viktigt att det skulle finnas funktioner som tillät användaren att bl.a. se produktvideos 
samt att användaren på ett enkelt sätt kunna ta kontakt med någon från företaget. Webbplatsen skulle 
dock inte fungera som en plattform för besökare att kunna beställa produkter ifrån, utan istället vara en 
beskrivande och presenterande webbplats.

Ett annat önskemål som uppdragsgivaren hade var att vem som helst inom företaget skulle kunna 
uppdatera innehållet (bilder, text, video) på ett enkelt sätt utan att de skulle behöva anlita en extern 
konsult som till exempel en programmerare. Därför valde vi att bygga webbplatsen med hjälp av CMS 
verktyget Wordpress. För att uppdragsgivaren och deras personal ska kunna administrera webbplatsen 
har vi haft en utbildningsperiod med dem. Dessa utbildningar gick ut på att lära dem hur Wordpress 
fungerade och hur de kunde uppdatera innehållet på egen hand. 

2.0 Målgrupp
Företaget Noroffice har en vision om att förenkla samt förbättra livet på kontoret med deras höga 
kompetens inom branschen och hög kvalité på sina produkter. Noroffice har därför en specifik 
målgrupp då de riktar sig till företag, kommuner, landsting, institutioner samt andra olika 
organisationer. Egenskapen som alla dessa har gemensamt är att de arbetar i en kontorsmiljö. 
Anledningen till att just de skapar målgruppen är att Noroffices produkter lämpar sig främst till deras 
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ändamål och vardag. Produkterna de säljer är det mesta från pennor och block till diverse giveaways 
och USB-minnen. De säljer med andra ord produkter som lämpar sig för kontoret, samt produkter som 
underlättar och är ett bra hjälpmedel på arbetsplatsen och i vardagen. 

Noroffice har dessutom ett dotterbolag som heter ErgoCare. ErgoCare fördjupar sig främst inom 
ergonomi på arbetsplatsen. Företaget säljer olika hjälpmedel inom kontorsmiljöbranschen för att 
undvika samt reducera förslitningsskador som på olika sätt kan framkallas vid långa arbetspass vid 
datorer. ErgoCare har produkter som är allt ifrån gelémusmattor, ergonomiska tangentbord till 
specialanpassade datormöss som ska hjälpa personer att kunna arbeta inom kontorsmiljöer under en 
längre tid utan smärta.

3.0 Syfte
Syftet med vårt arbete var att skapa en helt ny webbplats som uppfyllde Noroffices krav.

3.1 Teoretisk grund
För att nå vårt syfte och genomföra projektet på ett fullgott sätt valde vi att ta vår utgångspunkt från 
följande teorier.

Webbdesign och grafiska designprinciper kommer att vara den teoretiska grunden för vår lösning av 
redovisad problematik. Allt innehåll och alla funktioner har och fyller ett specifikt syfte och inte minst 
faktum att ingenting på en webbplats är slumpmässigt. Webbdesign och grafiska designprinciper 
innefattar en mängd aspekter och därför har vi valt att begränsa oss till ett antal faktorer som var 
relevanta för vårt projekt. Det vi har använt oss av och tagit upp under denna process är logotyp, meny, 
animationer och multimedia, tilltal, avläsning av webbplatsen, rubriker och länkar, symboler, färg, 
typsnitt och läsbarhet.

Vi har även tagit upp User Interface (gränssnitt). Gränssnitt är ett brett område. Därav är det viktigt att 
det framgår att vi begränsade oss till hur användaren interagerar med en webbplats. Det är skillnad på 
interaktion med en dator och interaktion med en webbplats. I vårt arbete fokuserade vi oss enbart till 
vilken feedback och respons användaren får av webbplatsen och hur viktig denna är för användarens 
upplevelse (inte hur datorn används, utan hur webbplatsen svarar på användarens handlingar). 

4.0 Metodval och motivering

4.1 Webbplatsanalys

Webbplatsanalys inspirerad av kvantitativ innehållsanalys var en relevant metod i vårt arbete för att 
kunna angripa vårt problemområdet. Fördelen med detta undersökningssätt var att vi snabbt kunde 
analysera flera olika enheter samt samla in värdefull information. 
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4.1.1 Forskningsproblem

Noroffice är ett företag som arbetar med kontorsmöbler och ergonomi. Inom denna bransch 
finns en mängd andra företag, stora som små.  Innan vi påbörjade projektet tittade vi på ett 
antal webbplatser inom samma bransch och konstaterade ganska snabbt att det fanns många 
likheter. Vi ville därför göra en noggrann undersökning och fördjupa oss i webbplatsernas 
struktur för att se hur respektive inom denna bransch ser ut och hur de är byggda. 

Syftet med denna webbplatsanalys var att hitta ett mönster/ett standardformat på webbplatser 
inom branschen. Vårt forskningsproblem har ett en beskrivande karaktär (Ekström, Larsson 
2000) där vi vill redogöra för hur utseendet och strukturen ser ut. 

4.1.2 Urval

För att nå ett relevant och valid resultat var vi tvungna att begränsa oss till vissa enheter. 
Målet med att välja ut ett visst antal analysenheter är att materialurvalet ska ge oss en 
representativ bild av det problemområde vi vill belysa (Ekström, Larsson 2000). Vi valde 
därför sju webbplatser som är Noroffice huvudsakliga konkurrenter. Genom att fördjupa oss i 
dessa webbplatser kunde vi bland annat få vetskap om vad som används och upplevs fungera 
inom branschen och inte minst vad våra uppdragsgivare förväntade sig. Urvalet påverkades 
av vår uppdragsgivare. De gav oss i uppdrag att vi skulle analysera deras närmsta 
konkurrenter för att se vad som är aktuellt inom branschen. Därför har vi gjort ett icke 
slumpmässigt urval (Trost 2007) ur affärsmässigt strategiskt perspektiv av analysenheter. 

De utvalda analysenheterna är: www.rahmqvist.se, www.jacobsson-lind.se, www.ergoff.se, 
www.ergona.se, www.beltton.se, www.spoffice.se, www.timooffice.se.

4.1.3 Definition av variabler

Variablerna i ett analysschema är verktyg med vilka man söker karakterisera innehållet 
(Ekström, Larsson 2000). För att besvara vårt forskningsproblem har vi valt ut exakta frågor 
och svarsalternativ. Det fanns olika faktorer vi tog hänsyn till i utformningen av variablerna. 

Den första faktorn var att dessa ska vara uttömmande vilket innebär att det alltid ska finnas ett 
värde att koppla till varje enskild variabel och analysenhet (Ekström, Larsson 2000). Den 
andra faktorn som var viktig i definitionen av variablerna ska dessutom vara ömsesidigt 
uteslutande. Med det menas att det inte ska gå att koda samma analysenhet på mer än ett sätt 
(Ekström, Larsson 2000). 

Eftersom analysens syfte var att generalisera/hitta ett mönster för webbplatsernas struktur och 
utseende var vi noga med att våra frågor och svarsalternativ inte skulle gå att tolka på flera 
sätt. Vi satte högt värde i att - vi och alla framtida forskare - direkt ska kunna ge analysenheten 
ett värde utan att vi tvekade mellan olika svarsalternativ. 

4.1.4 Konstruering och test av kodschemat

Insamlingen av material och möjligheten att kunna dra en slutsats utifrån underlaget var 
viktigt för vår undersökning vilket också var anledningen till att vi skapade ett kodschema. Vi 
kodade in varje fråga och varje svarsalternativ på ett sådant sätt att det inte skapar 
felaktigheter eller förvirring för oss som kodare eller framtida kodare. Fördelen med 
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webbplatsanalysen var att vi fick möjligheten att samla in information på kort tid och inte 
minst att kunna generalisera materialet vi fick in. Ett bra kodschema hjälpte oss att samla in 
material som hade god reliabilitet. 

Ett välbyggt kodschema var vitalt för oss för att kunna besvara vårt problemområde på bästa 
sätt. Istället för att börja webbplatsanalysen direkt vi var klara med kodschemat valde vi att 
testa dess interkodarreliabilitet. Detta innebär att minst två personer kodar en och samma 
analysenhet på exakt samma sätt (Ekström, Larsson 2000). Den här processen gjorde vi 
genom att sitta enskilt med varsin dator och analysera samma webbplats utifrån kodschemat. 
Resultatet vi fick var att vi kodade en fråga på olika sätt. Därför justerade vi felen och 
påbörjade sedan den kvantitativa webbplatsanalysen. (se kodschemat på bilaga1). Frågan vi 
kodade olika var ”Tycker du att webbsidan är stående eller liggande?”. Frågan var 
felformulerad för att den lät som en tolkningsfråga. Vi tillät svaret passa in på båda 
svarsalternativen vilket var felaktigt. Det slutade med att vi ”tyckte” istället för att titta på 
fakta och därför ändrade vi frågan till den nuvarande ”Hur är webbsidans grundstruktur?”. 
Den nya formuleringen ger inte rum för tolkning, utan kräver att kodaren tittar på fakta. 

4.1.5 Databehandling

Vi samlade in det data vi fått och behandlade den med hjälp av programmet SPSS (se bilaga 
2). Med hjälp av webbplatsanalysen kunde vi generalisera och skapa en stereotyp av en 
webbplats inom den aktuella branschen.  Resultatet vi kom fram till redovisas på bilaga 4.

4.2 Användartest

Den andra metoden vi använde oss av under detta projekt var användartester inspirerade av 
samtalsintervju. Vi valde denna metod för att vi ville testa webbplatsen genom att låta internet- och 
datorvana människor lösa uppgifter på noroffice.com samt svara på några frågor. På det sättet kunde vi 
se vad som fungerar på webbplatsen och vad som behövde ändras. Vi har därför genomfört sex 
stycken användartester på webbplatsen med personer i olika åldrar, med olika erfarenheter och 
bakgrunder. Detta för att kunna få bred feedback från intervjupersonerna. Enda kravet vi hade som 
urval var att dessa personer brukar använda sig av en dator minst tre timmar om dagen (oavsett om de 
arbetar eller surfar). Materialet från användartesterna har transkriberats och sammanställt till en 
slutsats.

Vid testtillfället lade inte vi stor vikt på att fråga dessa personer om de föredrog att vara anonyma eller 
inte. Detta var ingen faktor som de tog upp heller, inte ens när de fick veta att de skulle bli filmade. 
Anonymiteten i dessa användartester är inte relevant på något sätt. Resultatet påverkas inte på något 
vis, oavsett om vi hade avslöjat personernas identiteter eller om dessa hade varit helt anonyma. 
Därmed har vi valt att referera till dessa testpersoner som exempelvis ”Testperson 1” istället för de 
riktiga namnen. (Ekström, Larsson 2000). Vi har däremot valt att ha med deras ålder. Anledningen till 
det är att vi ville visa att urvalet skett i en bred variation av åldersgrupper. (Se bilaga 5.)

Frågorna och uppgifterna som testpersonerna har genomfört presenteras i bilaga 3 och 
transkriberingen av intervjuerna redovisas i bilaga 5. Sammanställningen och resultatet av 
användartesterna visas under rubriken 5.0 Lösningen och dess grunder.

Innan vi redovisar användartesterna är det viktigt att vi definierar gränssnitt (User Interface). 
Begreppet gränssnitt har förklarats på olika sätt av många forskare. Nicholas Gane och David Beer 
(2008) skriver i boken ”New Media – The Key Concepts” hur Poster (1996) beskrev gränssnitt. Det är 
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den definitionen vi valde att återberätta och använda i vårt projekt. Gränssnitt står mellan människa 
och apparat (i vårt fall datorn) som en typ av membran som delar samtidigt som den kopplar ihop två 
världar. Dessa två världar är främmande för varandra och samtidigt beroende av varandra. (Gane, Beer 
2008). 

Det är viktigt att veta vem användarna till en webbplats är. Webbmakaren måste förstå hur gränssnittet 
fungerar och hur användaren i sin tur interagerar med gränssnittet. Därför finns det fördelar i att förstå 
de fysiska, intellektuella och personlighetsskillnaderna mellan användarna. (Shneiderman 1998). 
Noroffices målgrupp består av människor som använder datorer i sitt arbete varje dag vilket innebär att 
de är internet- och datorvana. Vi valde att testa webbplatsen genom att göra användartester på personer 
som var minst lika internet- och datorvana och därmed begränsade vi oss som sagt till människor som 
sitter vid datorn (surfar och/eller jobbar) minst tre timmar om dagen. 

Att känna sina användare är den första gränssnittsprincipen i Hansens (1971) klassiska lista av 
användarprinciper. Det finns olika typer av användare. (Shneiderman 1998). Dessa är nybörjare (de 
som använder en dator för första gången), kunniga användare (sådana personer som förstår hur en 
dator fungerar och vad man kan använda den till men har svårt att till exempel förstå menystrukturen 
eller placeringen av olika features/egenskaper). (Shneiderman 1998). 

Slutligen finns det en typ av användaren som kallas för ”experter”. Dessa personer är vana med sådant 
gränssnitt (datorn) och har därför olika krav till skillnad från de andra typerna av användare. 
Experterna förväntar sig snabb responstid på webbplatsen, kort och ej distraherande feedback samt 
möjligheten att hitta det de söker med bara några klick. Denna typ av användare vill alltid hitta 
genvägar på webbplatsen och vill minska antalet steg han/hon måste ta tills den hittar rätt information 
(Shneiderman 1998). Ett exempel som visar det på vår webbplats är sökfunktionen och sidmenyn som 
tillåter användaren (experten) att kunna välja sin egen väg fram till informationen. På detta sätt kunde 
vi erbjuda flera olika alternativ vilket gör att Noroffices användare känner sig uppskattad för sin egen 
förmåga och kunskap. Det var också denna typ av användare dem deltog i våra användartester. 

Användartesterna började med att varje intervjuperson satt i ett tyst rum tillsammans med oss som 
agerade intervjuare. Nästa steg var att ta fram vår webbplats och be användaren att utföra olika 
uppgifter (se bilaga 3). Samtidigt som allt detta skedde filmade vi intervjuerna för att underlätta 
datainsamlingen. Alla intervjuer som filmades blev sedan transkriberade. 

Anledningen till att vi filmade testerna var att vi i efterhand skulle kunna mäta i sekunder hur lång tid 
testpersonerna tog på sig för att lösa uppgifterna. Tiden är relevant för detta projekt för att vi ville vara 
säkra på att strukturen och informationen på webbplatsen vi byggde inte var för komplicerad för 
Noroffices målgrupp samt att användarna kunde hitta rätt innehåll. Användartesterna har varit ett 
hjälpmedel genom vilket vi har testat att webbplatsen passar rätt målgrupp, är lätt navigerad och enkel 
att förstå. Samtidigt gav testpersonerna oss insikt och förståelse genom dialogen (Ekström 2000).

5.0 Lösningen och dess grunder
Från tidigare erfarenheter visste vi att möte med kunden innan man startar ett uppdrag var viktigt för 
att kunna stämma av vad som ska göras samt vad kunden förväntar sig av oss. Noroffice hade exakta 
krav på vad de ville se i slutresultatet samtidigt som vi fick fria händer och möjligheten att vara 
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kreativa. Önskemålen som uppdragsgivaren hade redovisades under rubriken ”1.1 Kundens krav och 
önskemål”. 

Förutom kundens krav och våra egna idéer ville vi bygga en grund att stå på när det gällde struktur, 
design och funktionalitet av webbplatsen. Därför valde vi att göra en webbplatsanalys som var 
inspirerad av kvantitativ innehållsanalys på det sättet att vi använde metodiken men analyserade ett 
begränsat antal enheter (webbplatser). Fördelen med en sådan metod var att vi har kunnat analysera 
flera enheter och fått ett resultat på kort tid. Vi begränsade analysenheterna till företag som är 
Noroffice närmsta konkurrenter. På det sättet kunde vi få bättre förståelse för hur webbplatser inom 
denna bransch såg ut och vad vår kund förväntade sig/jämförde sig med. 

Med resultat från datainsamlingen började vi skissa på ett utseende/layout samtidigt som vi hade 
webbplatsanalysen (inspirerad av den kvantitativa innehållsanalysen) i åtanke och kundens egna 
önskemål. Vi letade efter ett Wordpress tema som var en relevant grund för vårt projekt. Temat skulle 
bara bli webbplatsens ”skelett” och vi skulle ge denna den karaktär som behövdes. Webbplatsanalysen 
visar att en vanlig webbplats inom ergonomisk kontorsmaterialbranschen är byggt på två eller fler 
spalter (se bilaga 2).

Vi valde därmed att inrikta oss på det spåret och bygga en webbplats med hjälp av flera spalter. 
Startsidan har tre spalter vilket skapar symmetri. Detta är viktigt för att skapa balansen mellan texter 
och bilder axialt på webbplatsen. Det vill säga att vänster sida är en spegelbild av den högra och man 
kan påstå att sidan blir till viss del centrerad. Symmetri symboliserar att det är ordning och reda på 
hemsidan. Den genererar en lättare läsbarhet och tydligare struktur samt en bättre rytm i sin helhet och 
inte minst hjälper besökaren att läsa av sidan. (Bergström 2003).

Som vi beskrev under rubriken ”4.0 Metodval och motivering” var webbplatsanalysen inte den enda 
metoden vi använde oss av för att leverera slutprodukten. Användartesterna var viktiga för att vi skulle 
få en bekräftelse på om webbplatsen och våra lösningar fungerar. För att kunna gå vidare i denna 
rapport och motivera våra val är det viktigt att vi härnäst redovisar resultatet av användartesterna.

Resultat av användartester

Användartesterna gjordes med hjälp av sex personer i olika åldrar, med varierande bakgrunder och 
erfarenheter. Det alla hade gemensamt var att de var internet- och datorvana människor. Resultatet 
visade att majoriteten av testpersonerna delade åsikter på respektive aspekter av webbplatsen. 

Användarna var eniga om att webbplatsen skapar en känsla av enkelhet, renhet och är tydlig med 
innehållet. Det gick lätt att hitta informationen de sökte efter. Alla var även överens om att Noroffice 
levererade produkter och material för kontorsmiljöer – de tyckte att budskapet som webbplatsen 
förmedlade var tydligt. 

Att navigera på webbplatsen gick bra, även om några av testpersonerna läste för fort och klickade runt 
mer än andra som tog längre tid på sig att läsa för att sedan klicka på rätt länk direkt. Men hur de än 
gick till väga - om de klickade igenom webbplatsen eller inte - fann de sitt mål och inga oklarheter 
uppstod kring det. 

Alla förstod att Noroffice och ErgoCare var två olika företag. Det hände att de blandade ihop olika 
produkter men efter några sekunder kom de fram till rätt information och rätt produkter. 

Vi ställde även en fråga om hur de navigerar tillbaka till hemsidan. Syftet med den frågan var att vi 
skulle testa om och i så fall hur många tryckte på ”Start”-knappen eller om de tryckte på logotypen. 
Resultatet blev att bara en klickade på logotypen medan resten klickade på ”Start”.
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Några använde till och med sökfunktionen för att få fram startsidan. Dessa personer tyckte att det var 
en bra lösning att ha en ”Sök”-knapp på alla sidor då de tyckte tog mindre tid än att söka i menyerna. 
En person hade även önskemål att ha sökrutan på alla sidorna, det vill säga att den även ska finnas 
med på startsidan ifall man snabbt vill hitta information.

Slutligen tyckte alla testpersoner att webbplatsen var enkel, snygg, stilren samt att den förmedlade ett 
seriöst intryck. De fick dessutom intrycket av att de kunde lita på Noroffice som företag. Webbplatsen 
var användarvänlig och den kändes rätt i tiden med modern design och grafik.  Personerna som deltog 
i testet skulle även kunna tänka sig att beställa från hemsidan själva, utan att vara rädda för att bli 
bedragna eller lurade på något sätt – om det skulle finnas en beställningsfunktion. 

5.1 Logotyp

Logotypen (i vårt fall på en webbplats) har nästan alltid tre olika funktioner. Den första är att 
besökaren ska känna igen företaget och själva webbplatsen. Den andra är för att besökaren snabbt ska 
identifiera vem avsändaren är. Logotypen fungerar även som en länk för att komma tillbaka till 
startsidan oavsett var på webbplatsen de befinner sig. (Sundström 2005).

Användartesterna innebar bland annat att personerna skulle navigera tillbaka till hemsidan. Vi ville se 
om de tryckte på ”Start” eller på logotypen. Resultatet från denna fråga var att bara en testperson 
klickade på logotypen medan resterande fem använde sig av ”Start”-knappen. En del tyckte dessutom 
att det var bra att ”Sök”-knappen fanns tillgänglig på alla webbsidor. De ansåg att det var en bra 
lösning då det inte tog lika lång tid som att leta i menyn. (Se bilaga 5 eller Resultat av användartester  
på sidorna 10-11). 

Resultatet av webbplatsanalysen visar att alla analysenheter hade logotypen högst upp till vänster (se 
bilaga 2). Det finns olika anledningar till varför detta inträffar så ofta. 

Bo Bergström (2009) berättar i sin bok ”Effektiv visuell kommunikation” om vinkelhakensteori. 
Denna teori bygger på att all webbdesign skapas och avläses utifrån vänsterhörnet. Anledningen till att 
man väljer att komponera en webbplats på detta sätt är enkelt: vi som har en västerländsk läskultur 
börjar titta på exempelvis en tidning uppifrån i vänstra hörnet och nedåt. Samma princip gäller även på 
en webbplats. 

Om man lägger information i vänstra hörnet kan man försäkra sig att allt det viktigaste blir upptäckt 
samt att det är synligt på alla typer av skärmar. Att börja uppe i det vänstra hörnet står även för ett 
välkomnande och tydlig struktur för besökaren, samt att denne lätt kan blicka över webbsidan i sin 
helhet och lättare kan plocka ut det som är mest intressant. (Bergström 2009). 

Enligt Jakob Nielsen (1999) är det dessutom viktigt att webbplatsens namn och logotyp är tydliga och 
synliga från alla webbsidor. Anledningen till det är att besökaren kan komma från sökmotorer eller 
följa länkar från andra webbplatser och då måste han/hon snabbt få förklaring på vart de befinner sig.  

5.2 Meny

Information architecture (informationsarkitektur) innebär en strukturell design av ett informativt 
innehåll som har som syfte att underlätta tillgång till innehåll (Rosenfeld, Morville 2002). 
Informationsarkitektur är viktigt på en webbplats på grund av flera skäl. Det ena skälet är kostnaden 
för att hitta information. Vad skulle ett företag vara tvunget att ”betala” på grund av att kunderna blir 
frustrerade i sökandet av innehåll? Hur många kunder förlorar företaget på grund av att de inte hittar 
det de letar efter? 
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Rosenfeld och Morville (2002) tar också upp kostnaden att inte hitta information som anledning till 
varför informationsarkitektur är så viktigt. Effekterna av att inte lägga tid och energi på 
informationsarkitektur är att man kan förlora kunder på grund av att de inte hittar rätt information. 

Noroffice är ett företag som består av två delar – Noroffice och ErgoCare vilket innebär två typer av 
produkter och en massa information och innehåll. Uppdragsgivaren var noga med att besökaren ska 
kunna gå in och läsa om ErgoCare och produkterna de erbjuder. Det fanns därför innehåll som 
behövdes struktureras på ett bra sätt. 

Vi kom fram till två sätt att skilja på Noroffice och ErgoCare. Det första var att vi skulle bygga en 
startsida med bådas logotyper. Besökaren skulle därefter få trycka på vilken del han/hon önskade sig. 
Nackdelen med denna metod var att vi hade varit tvungna att dela innehållet i två stora delar som 
tillslut skulle resultera i två helt olika webbplatser. Med tanke på informationsarkitektur ansåg vi att 
detta inte skulle bli bästa lösningen för att vi skulle bland annat förvirra besökaren och skapa ett till 
moment som han/hon måste gå igenom innan denne hittar rätt information. Vi löste problemet med att 
ha ErgoCare som ett val i menyn med egen submeny (se www.noroffice.com). 

Webbplatsanalysen visar att det alltid finns en navigeringsmeny på alla webbplatser (7 av 7 
analysenheter). Deras utseende och hur avancerade dessa är varierar men funktionen är alltid 
detsamma – navigera runt på webbplatsen. (se bilaga 2).

Tommy Sundström (2005) skriver i sin bok ”Användbarhetsboken” att menyer kan framställas på olika 
sätt och tre av de mest förekommande är flikar, rullgardinsmeny (dropdown) samt valboxmeny. De två 
typerna av menyer som var mest relevanta och effektiva för vårt uppdrag var flikar och dropdown. 

Flikar - eller ”tabs” som de också kallas - är en vanligt använd meny då den är enkel och tydlig. 
Flikarna ligger bredvid varandra i menyn vilket skapar en tydlig helhet. Användaren ser lätt hur 
webbplatsen är indelad och kan därmed orientera och navigera denna (Sundström 2005). För att 
helheten på en webbplats inte ska bli rörig är det att föredra att länkar i menyn inte ska vara 
understrukna. Men det ska vara tydligt att länkarna framställs som en meny. Dessutom ska det vara lätt 
för besökare att navigera på webbplatsen utan att tappa bort sig. Det är viktigt att det är tydligt 
markerat i menyn vilken sida besökaren befinner sig på. (Sundström 2005). 

På bilden nedan (bild 1) visas hur vi har löst orienteringsproblemet som kan uppstå på webbplatser. 
Det är synligt vilken sida besökaren finner sig på tack vare markeringen i menyn och rubriken på 
respektive sida. 

Om man använder sig av understruken text signalerar det starkt att texten är länkad och klickbar. Detta 
är en bra metod att använda sig av när man bygger menyer som är i form av länkar. Det är även viktigt 
och användbart om en ”on mouse over” effekt tillämpas och läggs till på en meny - att det händer 
något med texten bidrar till att användaren förstår att den är klickbar och att reagerar. Det är vanligt att 
webbmakaren använder sig av diverse färger för att framkalla denna förändring och förstärkning. 
(Sundström 2005). 

Vi har valt att komma ifrån det typiska knapputseendet för menyn och istället markera länkarna genom 
att ge dessa en hovereffekt (mouse over). När man drar med muspekaren över länkarna ändrar de 
utseende (mörkare färg och grön linje under orden). På det sättet vet besökaren alltid var på 
webbplatsen han/hon befinner sig. Rubriken hjälper också användaren att orientera på webbplatsen, 
den tydliggör aktuella sidan som besöks. Bild 1 presenterar hur menyn på noroffice.com följer denna 
designprincip. 
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(bild 1)

Utöver navigeringsmenyn har vi också använt dropdown-meny. Denna typ av meny har både fördelar 
och nackdelar. Den största fördelen är att hela webbplatsen blir mer tillgänglig från varje sida samt att 
den sparar plats och är enkel att använda (Sundström 2005). Nackdelen med dropdown-menyn är 
däremot att den döljer innehåll och inte ger användaren någon ledtråd om var på webbplatsen han/hon 
befinner sig (Sundström 2005). 

Webbplatsanalysen visade att ingen av analysenheterna (0 av 7) hade dropdown-meny men använde 
sig däremot av sidmeny (se bilaga 2). Med tanke på att vår webbplats innehåller en stor mängd 
information tyckte vi att dropdown-menyn var en bra lösning för vårt projekt. Det finns såklart dolt 
innehåll som besökaren måste leta fram men vi hjälper denne med sidmenyn som finns på de mest 
relevanta sidorna. 

Under användartesterna blev intervjupersonerna ombedda att hitta olika saker inom Noroffice och 
ErgoCare. Vi ville testa om närvaron av knappen ”ErgoCare” och alla dess undermenyer skapade 
förvirring hos användarna. Resultatet visade att alla förstod att Noroffice och ErgoCare är två olika 
delar på en och samma webbplats. Det hände att de blandade ihop olika produkter men efter några 
sekunder kom de fram till rätt information (se bilaga 5 eller Resultat för användartester på sidorna 10-
11).

5.3 Animationer och multimedia

Undersökningen av våra analysenheter visade på att 5 av dessa enheter hade en header och i 4 av 
fallen låg denna direkt under navigeringsmenyn. 4 av 7 analysenheter innehöll animationer av något 
slag. (se bilaga 2). 

Människan är van att reagera på rörelse och förändring vilket gör det svårt att koncentrera sig på ett 
objekt om det är något som rör sig i närheten. Av just denna anledning bör inte text eller annan viktig 
information placeras nära en animation. En sida som innehåller text och ska läsas av besökaren bör 
vara fri från sådant som rör sig och blinkar då det kan skapa förvirring. (Sundström 2005). 

Rolf Molich (2000) uttrycker samma åsikt om animationer på en webbplats. I sin bok ”Webbdesign – 
med fokus på användbarhet” skriver han att animationer distraherar användaren när denna försöker 
förstå nyttig text. Användaren tittar inte vanligtvis direkt på animationerna men han uppfattar 
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rörelserna i utkanten av synfältet. En del användare blir så besvärade av animationer på en webbplats 
att de väljer att hålla handen över dessa för att bättre kunna koncentrera sig på den nyttiga 
informationen. (Molich 2000). 

Med dessa i åtanke valde vi att inte animera headern på startsidan. Navigeringsmenyn är kompakt och 
innehåller mycket information. Det kan ta längre tid för besökaren att hitta rätt innehåll. Därför ville 
inte vi försvåra hela processen med att animera headern och distrahera besökaren. 

Resultatet från användaretesterna visar att det tog maximum tio sekunder för användarna att utföra 
uppgifterna vi gav dem. Det innebar att dropdown-menyn fyllde sitt syfte bra och att den typen av 
användare (internet- och datorvana) inte hade några svårigheter att navigera webbplatsen och hitta 
information. (se bilaga 5 eller Resultat av användartester på sidorna10-11). 

Även om vi inte har någon animation på startsidan är inte webbplatsen helt animationsfri. Vi lagt till 
rörlig bild (Youtube videos) under ”Produkter” – ”Produktvideos”. På denna sida finns inte någon 
viktig text vilket gör att besökaren kan titta på filmer utan att känna förvirring eller att han/hon måste 
dela på sin uppmärksamhet. 

När man väljer att ta med rörlig bild på en webbplats är det viktigt att inte starta 
multimediepresentationerna (filmer/video) automatiskt, då användaren ofta bli irriterad och vill ha 
möjligheten att själv välja om denne vill se på videon eller inte. Besökaren vill inte känna sig tvingad. 
(Sundström 2005). På noroffice.com har användaren möjligheten att välja om han/hon vill se på 
produktvideos genom att själv starta filmen.  

5.4 Tilltal

Språket på en webbplats måste överensstämma med företagets specifika målgrupp. Tilltalet är nästan 
lika viktigt som utseendet för att hålla kvar besökaren på webbplatsen. En webbplats skriven på till 
exempel byråkratsvenska kan ge ett intryck av en avsändare som är stel och formell samtidigt som en 
webbplats skriven på ett ungdomligt språk kan nå en ung målgrupp. (Sundström 2005).

Noroffices webbplats har ett tilltal som är en blandning mellan formellt och informellt. Företagets 
målgrupp är som sagt andra företag, skolor och kommuner (verksamhet som arbetar i kontorsmiljö) 
vilket påverkar på vilket sätt de uttrycker sig. Här är språket tillräckligt formellt för att ge ett seriöst 
intryck men också tillräckligt informellt för att besökaren inte ska få en sådan ”de är bättre än mig”-
känsla.

Dessutom är det viktigt att man bestämmer webbplatsens röst. Man måste veta om det är användaren, 
avsändaren eller en neutral röst som tilltalar. (Sundström 2005). Hos oss talar webbplatsen med en 
blandning mellan användarens röst och en neutral röst – exempelvis menyknappen ”Arbeta hos oss” 
(avsändarens röst) och en annan menyknapp ”Kontakt” (neutral röst). 

5.5 Avläsning av webbplatsen

En person som besöker en webbplats har full koncentration på att avläsa denna. Vad ska han titta på 
först? Vad ska han trycka på? Hur hittar han informationen han behöver? För att besvara sådana frågor 
finns det tre principer man kan använda sig av för att hjälpa besökaren att läsa av en webbplats 
(Sundström 2005). 

Att skapa en visuell hierarki innebär att man ska ge ögat en tydlig startpunkt på webbsidan så att 
besökaren vet vart han ska fästa ögat och börja avläsa denna. Exempel som beskriver denna princip är 
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att ge rubriken tillräckligt mycket svärta, storlek, luft och/eller något annat som får den att sticka ut 
från mängden. (Sundström 2005). Vår lösning visas nedan på bild 2.

(bild 2)

När en webbplats skapas är det viktigt att hålla samman det som hör ihop och samtidigt hålla isär det 
från andra saker på webbsidan. Ögat strävar hela tiden efter att ta hand om en sak i taget, varför det är 
bra att man använder mer luft och linjer för att hålla samma och skilja innehåll. (Sundström 2005). Vår 
uppdragsgivare ville få med mycket information på webbplatsen vilket var en anledning till att vi ville 
gruppera exempelvis underrubriker med bilder. Bild 3 visar hur filmerna ligger tillräckligt nära 
rubriken för att besökaren ska förstå att de två hänger ihop. 

(bild 3)
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Att vara konsekvent är den tredje principen Tommy Sundström (2005) nämner i sin bok 
”Användbarhetsboken”. Med det menas att webbplatsen ska ha ett tydligt och konsekvent visuellt 
språk så att besökaren snabbt lär sig av det samtidigt som den även hjälper ögat med att använda sig av 
samma placering, symboler, avstånd, marginaler, rubriker, färger mm. för att skapa ett igenkännande. 
Allt detta bidrar sen till att användaren har lättare att tolka och läsa av webbplatsen.

Rubrikerna på noroffice.com ligger på samma ställe på alla sidor och har samma storlek för att 
underlätta för användaren att fästa blicken och minska förvirring. Även menyerna är placerade på ett 
konsekvent sätt för att hjälpa besökaren att hitta och navigera rätt. (se www.noroffice.com). 

5.6 Rubriker och länkar

För att en webbplats ska kunna bli så effektiv som möjligt är en av förutsättningarna att rubrikerna är 
informationsrika men inte nödvändigtvis för långa för att göra innehållet tydligt för besökaren 
(Bergström 2009). Många gånger används sidrubriker utan sammanhang som i till exempel menyer 
eller söklistor. Då är det viktigt att de är så informationsbärande att man förstår vad sidan handlar om. 
Antal ord som en rubrik består av ska tas hänsyn till. Det bästa är om man håller sig mellan 1-6 ord. 
Exempel visas på bild 1 och 2. 

Länkar i en text har fått som tradition en avvikande färg eller understreck (Chapman 2006) och är 
därför lätta att hitta. Dessutom är det ännu enklare för användaren om länken även ändrar färg när 
besökaren har klickat på den, för att bekräfta att någonting händer och dessutom att besökaren redan 
har besökt länken en gång tidigare. (Bergström 2009). En vanlig länkfärg är blå eller lila. De flesta 
webbläsare använder dessa färger som standard och därför associerar användaren dem med länkar. 
Webbmakaren bör inte använda samma färger till något annat i text av den enkla anledningen att det 
förvirrar besökaren. (Bergström 2009).

Symmetri är viktigt för att skapa balans mellan texter och bilder axialt på webbplatsen. Det vill säga 
att vänster sida är en spegelbild av den högra och att webbplatsen blir till viss del centrerad. Symmetri 
symboliserar ordning och reda på hemsidan och den skapar en lättare läsbarhet och tydligare struktur, 
samt att den skapar en rytm i sin helhet och hjälper till att läsa av med ögat. (Bergström 2009). (se bild 
2). 

Linjer används på webben för att skapa ”stödlinjer/grid” för ögat. Linjering på webbplatser fungerar 
på samma sätt som i tidningar och går hand i hand med symmetrin. Då man använder sig av samma 
marginaler genom hela webbplatsen skapas det igenkänning hos besökaren samt en ”mall” för 
hemsidan som man lätt kan följa rakt igenom helheten. (Bergström 2009). 

5.7 Symboler

Ikoner och symboler har används flitigt på webben för att få in så mycket information som möjligt på 
ett så litet utrymme som möjligt (Sundström 2005). Tommy Sundström (2005) påpekar i sin bok 
”Användbarhetsboken” att även om dessa är populära ska man aldrig utgå ifrån att symbolerna är 
intuitiva eller att besökaren vet vad de betyder. Istället ska man alltid komplettera de med en 
förklarande text för att minska förvirring och oklarheter. För att en symbol eller ikon ska behålla sin 
symbolik/funktion ska denna användas på ett konsekvent sätt – det vill säga att samma symbol inte ska 
användas för att symbolisera flera olika saker. (Sundström 2005). 

Symbolerna på en hemsida ska även hålla sig till en gemensam stil och designern ska undvika att 
blanda in olika typer. Med tanke på att symboler används på andra webbplatser så kan det ge olika 
effekter. Om man håller sig till en specifik stil kan man - i vissa fall - istället för att skapa förvirring 
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bygga en egen identitet samt sätta prägel på symbolerna för just den webbplatsen. Idag har symbolerna 
utvecklats och fungerar allt mer även som dekoration. (Sundström 2005). 

Resultatet av webbplatsanalysen visar att bara 2 av 7 analysenheter hade en sökfunktion. Det ska vara 
lätt att söka från olika sidor på en webbplats. Det finns användare som är mer sökbenägna än andra 
och dessa vill ofta klicka direkt på sökknappen, medan andra föredrar att använda länkarna i menyn 
för att titta runt på webbplatsen. (Nielsen 1999). 

Utifrån dessa fakta, önskemål från uppdragsgivaren och våra egna erfarenheter bestämde vi oss för att 
bygga en sökfunktion. Den är synlig, tydlig och vi använde en symbol (i form av ett förstoringsglas) 
för att förstärka ”Sök”-ordet. Användartesterna visade dessutom att intervjupersonerna hade en positiv 
inställning till ”Sök”-knappen. De tyckte att det var bra att den fanns på alla sidor och det fanns några 
personer som tyckte att det skulle till och med finnas på startsidan. (Se bilaga 5 eller Resultat av 
användartester på sidorna 10-11).  

Vi tog hänsyn till att det finns en del användare som vill söka information med hjälp av menyerna. Hur 
Noroffices användare än väljer att gå till väga har vi gjort så att de har båda alternativen tillgängliga. 
Vill de söka på en specifik sak så finns denna möjlighet annars kan man navigera runt och bli guidad 
av länkar och menyer. 

5.8 Färg

Färg kan skapa och förstärka en viss stämning på webbplatsen. Färgen kan hjälpa, förstärka samt 
strukturera upp olika element och material. Man väljer att strukturera upp grunden genom olika 
färgkoder och diverse linjer, ramar, bakgrunder. Man väljer oftast att använda sig av minst två olika 
färger när man skapar en meny. Detta för att besökaren ska lättare hitta och förstå den. (Bergström 
2009). 

Något som är viktigt när det gäller val av färg på webben är att man aldrig placerar komplementfärger 
intill varandra - till exempel färger såsom rött och grönt då kontrasten blir hög och det kan distrahera 
ögat och upplevas som motbjudande av användaren. (Bergström 2009).

Enligt boken ”Webbdesign” av Bo Bergström får besökaren en positiv upplevelse och en välmående 
känsla av webbplatsen om den har vit bakgrund och tydliga kontraster mot text och bild. 

Om webbplatsen domineras av svart med vit text kan besökaren få ett intryck av mystik, obehag och 
dyster. En webbplats i gråskala kan däremot förmedla olika känslor – för vissa användare kan det vara 
en balans mellan elegans och enkelhet och andra kan uppfatta den som stel och tråkig. (Bergström 
2009). 

5.9 Typsnitt och läsbarhet

Det finns i huvudsak tre sätt att hantera ett typsnittsval för webben. Man bör alltid välja ett typsnitt 
som är gemensamt installerat på alla datorer. Detta görs för att texten ska kunna visas på vilken dator 
användaren än besöker webbplatsen ifrån. Denna sort av typsnitt kallas för webbsäkra typsnitt och är 
relativt begränsade. (Sundström 2005). 

De webbsäkra typsnitt som oftast används är Arial, Times New Roman, Verdana, och Trebuchet MS. 
De är utvecklade för dataskärmar och fungerar lika bra på PC som MAC datorer. Nackdelen med 
webbsäkra typsnitt är att det är svårt för en avsändare att särskilja sig från andra webbplatser och 
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ibland blir inte typsnittet på en webbplats samma som det företaget använder i sin profil. (Sundström 
2005). Noroffice använder Trebuchet MS både på webben och i grafiska profilen. 

Om inte användaren kan läsa texten utan problem faller allt annat - så som design och innehåll - platt. 
För att ge användaren den bästa läsbarheten på webben ska det användas en hög kontrast mellan text 
och bakgrund. Optimal läsbarhet kräver svart text mot vit bakgrund det så kallad positiv text. 
Färgkombinationer som inte är neutrala skapar sämre läsbarhet. (Nilesen 1999). 

Det är att föredra användningen av enfärgade bakgrunder eller som i vårt fall bakgrunder med diskret 
mönster. Bakgrundsbilder har vi undvikit för att det stör ögats förmåga att urskilja bokstävernas 
konturer och ordens utsträckning. (Nilesen 1999). 
Man ska använda tillräckligt stora teckensnitt så att till och med besökare med sämre syn kan läsa. 
Nästan all text bör vara vänsterjusterad på grund av att man ger ögat en utgångspunkt (vinkelhaken) 
och då går det snabbare för besökaren att igenom skumma texten och hitta det man letar efter. (Nilesen 
1999). 

5.10 User Interface (gränssnitt)

Användargränssnitt är en vägledning till kommunikation mellan en användare och en dator. Datorn 
kommunicerar innehållet till människan genom program samt olika visuella element. Både inom dator 
och webben kommunicerar man genom diverse kommandon, så som menyer, ikoner, text mm. 
Användaren kan känna sig delaktig och förstå datorns kommandon och program.(Bajwa. 2006)

För att skapa ett gränssnitt krävs det tydlighet av inkodaren för att avkodaren skall kunna förstå 
meningen och budskapet. Den huvudsakliga anledningen till att man utvecklar och konstruerar system 
för användbarhet är för att spara tid hos användaren. Desto mer tydlighet i programvaran eller 
webbplatsen det är, desto snabbare går det att ta del av information som förmedlas till användaren.
(Bajwa. 2006)

Genom användargränssnittet skapar det en helt unik väg genom en kommunikation mellan användare 
och en programvara. Givetvis kan användarens erfarenhet spela in en stor roll i avkodningen/ 
upplevelsen av en produktion. Därför är det viktigt att skapa ett bra gränssnitt när man förmedlar 
information. (Bajwa. 2006)

Som vi nämnde under rubriken 4.2 Användartest är ”att känna en webbplats besökare den första 
gränssnittsprincipen i Hansen (1971) klassiska lista av användarprinciper”. Den andra principen som 
Hansen (1971) tar upp består av gränssnittets åtta guldregler. (Shneiderman 1998). Dessa 
gränssnittsprinciper gäller än idag fast de skrevs 1998. Det förstärker Wilbert O. Galitz i sin bok från 
2007 ”The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and 
Techniques”. Han skriver dessutom att dessa gränssnittsprinciper och andra webbdesign principer 
kommer alltid att ändras och utvecklas i samma takt med vår kunskap och aktuella teknologi. (Galitz 
2007). 

Den första guldregeln är att vara konsekvent. På en webbplats finns det olika aspekter som ska 
designas/utformas på samma sätt som till exempel menyer, prompts (uppmaningsmeddelanden i form 
av små fönster), help screens, färg, layout på olika webbsidor och typsnitt. (Shneiderman 1998). Galitz 
(2007) berättar att konsekvens är vägen till att lära och utbilda användaren. Webbmakaren ska 
dessutom vara konsekvent i områden som grammatik och typsnitt. (Galitz 2007).
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På noroffice.com har vi följt denna regel för att underlätta för besökaren att orientera och navigera på 
webbplatsen. Fördelen med att man är konsekvent är dessutom att man ger ett intryck av ett seriöst 
företag som är noga med sin image. 

Att möjliggöra för den frekventa användaren att kunna ta genvägar är den andra guldregeln. Ju oftare 
en användare besöker webbplatsen desto mer kommer denne vilja ta genvägar. Därför är förkortningar, 
ikoner och andra shortcuts uppskattade av den expert användaren. (Shneiderman 1998). Galitz (2007) 
skriver att webbsidor alltid ska vara lätta att skanna av med ögonen. Anledningen till det är att tillåta 
användaren upptäcka alla möjliga navigeringsvägar och genvägar. Övergångar mellan olika typer av 
navigerings, till exempel sökfunktioner och sidmenyn, ska vara korta och flytliga vilket leder till en 
kortnavigeringsväg för användaren. (Galitz 2007). 
Med tanke på att Noroffices målgrupp är dator- och internetvana besökare har vi byggt funktioner - i 
form av sidmenyer och ”Sök”-knapp - som ska hjälpa den att snabbare hitta information. Det gör 
också att användaren inte blir uttråkad och chansen att den stannar på webbplatsen längre ökar. 
Dessutom är denna två navigeringsvägar placerade i närheten av varandra för att undvika för 
användaren att ta stora vägar till informationen han/hon söker. 

Den tredje regeln är att ge användaren informativt feedback. Om besökaren gör något på webbplatsen 
ska det alltid besvaras med en handling. (Shneiderman 1998). Dessa handlingar som besökaren gör på 
en webbplats ska besvaras direkt och tillåta besökaren att se respons från hans/hennes handling. 
(Galitz 2007).  Ett exempel på det är om besökaren trycker på en länk/meny ska denna komma till 
önskad webbsida direkt utan att behöva vänta eller undra om handlingen fullföljts. 

Designa dialogrutor är gränssnittets fjärde guldregel. Det är viktigt att ge användaren respons på något 
han/hon har gjort. På det sättet känner denna sig lättad, nöjd och tillfredsställd med sin handling. 
(Shneiderman 1998). På noroffice.com får användaren ett meddelande när han har skickat ett mail 
direkt från webbplatsen vilket ger en bekräftelse att allt har gått rätt till väga (se figur 3).

(Figur 3)
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Den femte regeln är att erbjuda användaren möjligheten till att förhindra och åtgärda enkla 
felaktigheter. Webbskaparen ska ta fram ett system som ska hjälpa besökaren att förebygga små fel och 
om så är faller ska han/hon kunna rätta dessa. (Shneiderman 1998). Som vi nämnde ovan har 
noroffice.com ett kontaktformulär som kan skicka mail direkt från webbplatsen.  Om användaren råkar 
fylla i fel uppgifter kommer det att dyka upp ett meddelande som uppmärksammar detta och tillåter 
honom/henne att skriva om (se figur 4).

(Figur 4)

Webbmakaren ska tillåta användaren att göra om vissa handlingar. Denna sjätte regel går ihop med den 
föregående. Det är viktigt att användaren har alternativet att gå tillbaka och ändra saker som har blivit 
fel. Om inte detta är möjligt byggs det frustration hos besökarna. (Shneiderman 1998). 
Alla människor gör misstag och alla människor vill göra misstag för att kunna lära sig något nytt vilket 
är anledningen till att man behöver ett ”förlåtande” system. Människor gillar att utforska och lära sig 
av sina misstag och därför skulle en överkänslig webbplats (som varnar och inte tillåter fel) inte vara 
uppmuntrande för en användare att utforska och upptäcka nya saker. (Galitz 2007). Med detta sagt 
förstärker Galitz (2007) Shneidermans (1998) föregående regel. Man ska tillåta användaren att göra fel 
och åtgärda dessa. 

 Den sjunde regeln innebär att frustration hos besökaren byggs även när man inte tillåter denne att ha 
full kontroll över webbplatsen. Det ska inte dyka upp informationsrutor eller liknande överraskande 
moment som gör att besökaren får en känsla av att förvirring och irritation. (Shneiderman 1998). 

Den sista guldregeln är att minska belastningen av kortminnet. Människor har ett begränsat kortminne 
vilket kräver att sidorna visas på ett enkelt och ej distraherande sätt. (Shneiderman 1998). Vi undvek 
att mata användaren med för mycket information på en gång genom att hålla designen på webbsidorna 
enkel (inga animationer bredvid texten eller starka bakgrundsfärger). 
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5.11 Intryck av webbplatsen

För att besökaren ska känna sig attraherad av en webbplats måste helheten signalera ordning och 
seriositet för att sidan ska bemötas med förtroende. Man måste komma ihåg att besökaren aldrig får 
känna känslan av ”vilken slarvig sajt”, eftersom webbplatsen representerar ett företag. Designen på en 
hemsida ska förstärka mål, innehåll och budskap för att på så sätt anpassa sig till besökarens kunskap, 
erfarenhet och värdering. Galitz (2007) berättar att webbplatsen måste ge en lämplig effekt. Den ska 
berätta vad webbplatsen innehåller utan att användaren ska klicka runt. Besökaren ska även kunna 
lära sig och förstå hur sidan fungerar och är uppbyggd. Dessa delar eller element som man kan kalla 
de ska ha en formmässig relation mellan text och bild. (Bergström 2009). 

Hemsidan beskrivs av Nielsen (1999) som webbplatsens flaggskepp. Den bör ha en annan design än 
övriga andra sidor men behålla samma stil. Hemsidans huvuduppgift är att svara på besökaren frågor 
så som ”Vart är jag?”, ”Vad tjänar den här webbplatsen för syfte?”. För att svara på sådana frågor 
krävs det att hemsidan ska innehålla en tydlig placering av logotyp och namn. Ett annat syfte som 
hemsidan uppfyller är att vara en katalog över webbplatsen huvudområden exempelvis menyn. Menyn 
ska kunna leda besökaren vidare på webbplatsen. (Nielsen 1999). 

Jakob Nielsen (1999) berättar i sin bok ”Användbar webbdesign” att ”ett av huvudmålen för bra 
webbdesign är att bygga upp en trovärdighet som seriös verksamhet. Som det nämndes tidigare är det 
viktigt att det användaren ser för första gången förmedlar rätt buskap och att han/hon förstår vad det är 
för verksamhet utan att läsa eller klicka vidare. (Galitz 2007). Det visuella intrycket är det första som 
slår besökaren när han eller hon besöker en webbplats och snygg design blir då en förutsättning för en 
hög trovärdighet.

Enkelhet bör vara målet för all webbsidedesign. Besökaren är inte ute efter att njuta av en webbplats 
utseende utan denne är ute efter innehållet - allt annat är sekundärt. (Nielsen 1999). Designen är till för 
att göra innehållet mer tillgängligt. Som Jakob Nielsen uttryckte sig: ”När de lämnar föreställningen 
vill man att de ska diskutera hur fantastisk pjäsen var – inte hur vackra kostymerna var”. 

Personerna som deltog i användartesterna var eniga om att noroffice.com gav ett stilrent intryck. 
Webbplatsen var enkel samtidigt som den var tydlig innehållsmässigt och lätt att navigera/hitta det 
användarna sökte. Alla testpersoner förstod att Noroffice säljer produkter och material för 
kontorsmiljöer. Det var ingen som hade någon avstickande åsikt och alla tyckte att budskapet var 
tydligt.  

Resultatet av användartesterna visade att webbplatsen uppfattades som användarvänlig och den kändes 
aktuell gällande såväl design som grafiskt utseende. Företaget kändes modern, var med i tiden och 
hade en tydlig bild om vilka de själva var. Användarna som deltog i testet skulle även kunna tänka sig 
att beställa från hemsidan själva, utan att vara rädda för att bli bedragna eller lurade på något sätt – om 
det hade funnits en sådan funktion.  
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6.0 Avslutande reflektioner och fortsatt process
Tack vare detta uppdrag har vi fått erfarenhet och lärdomar utifrån olika synvinklar. Processen har inte 
alltid varit smärtfri men som vilket projekt som helst finns det både saker som har fungerat utmärkt 
och saker som inte har varit lika bra. 

Det finns delar i vårt projekt som vi kunde ha gjort annorlunda för att få ett ännu bättre resultat. En av 
dem är användartesterna. Vi är nöjda med hur det har gått för att vi har fått feedback men vi önskade 
oss att vi hade haft resurserna för att komplettera testerna med en mer avancerad metod som eye 
tracking. Vi tror att eye tracking hade gett oss en bättre uppfattning av hur våra testpersoner tolkade 
sidan, vad de tittade på först och på vilket sätt de sökte informationen med ögonen innan de faktiskt 
tryckte på någon länk.

När det gäller den andra metoden som vi använde - webbplatsanalysen - tycker vi att allt har fungerat 
jättebra. Vi fick in det data som vi behövde för att dra en utförlig slutsats. Analysenheterna var noga 
utvalda. Vi ville ha med Noroffices närmsta konkurrenter för att vi ville få en djup inblick i hur 
webbplatser såg ut i respektive bransch. Vi fick detaljerad information om konkurrenterna som hjälpte 
oss vidare i byggprocessen av noroffice.com. 

En annan positiv aspekt med vårt uppdrag är självklart att det var ett skarpt projekt. Det motiverade 
oss båda att göra så bra ifrån oss som möjligt. Att göra kunden nöjd var en av våra prioriteringar. Våra 
uppdragsgivare litade på oss fullt ut och gav oss möjligheten att vara kreativa. De var inte fast i sina 
egna åsikter och lyssnade på våra lösningar och råd vilket gav ett bra samarbete och resultat. Noroffice 
blev nöjda med hur webbplatsen såg ut och tyckte att den fyllde alla funktioner och önskemål som de 
efterfrågade. 

Samarbetet mellan oss två i projektgruppen har också varit bra. Vi arbetade ihop utan problem och 
båda var lika engagerade i uppdraget.

En annan positiv aspekt med vårt projekt har varit att vi har fått chansen att fördjupa oss och grundligt 
analysera vad relevant grafisk design är för att skapa användbar webbdesign. Det finns många 
riktlinjer och regler som bör följas för att skapa en webbplats. Med hjälp av den teoretiska 
undersökningen har vi fått en bredare kunskap kring ämnet än vad vi tidigare hade och denna spelade 
en viktig roll i projektets slutförande.

Våra tidigare webbkunskaper – speciellt i plattformen Wordpress – har varit till stor fördel under 
denna process. Vi kan säkert påstå att det omfattande uppdraget hade tagit längre tid om vi antingen 
varit tvungna att lära oss grunderna i webbkodning eller hur Wordpress fungerar. Istället fokuserade vi 
mer på det visuella, design- och strukturlösningar. Efter detta projekt har våra kunskaper inom 
webbdesign ökat avsevärt och vi blev säkrare och säkrare på ämnet ju längre in i projektet vi befann 
oss. Vi är nöjda över hur vi har lyckats anpassa ett Wordpress tema till Noroffices önskemål och 
funktioner med hjälp av Wordpress-plugins. Dessa insticksmoduler har hjälpt oss att ge noroffice.com 
ett unikt utseende och personlig prägel. 

En annan aspekt med projektet som har fungerat bra var att under hela processen kunde vi bygga 
webbplatsen på ett lösenordskyddat server som tillät oss att jobba skarpt och samtidigt under skydd. 
Anledningen till att vi valde att jobba på det sättet var att våra uppdragsgivare kunde – med hjälp av 
ett lösenord – logga in på webbplatsen och godkänna samt stämma av innehållet. Detta arbetssätt var 
uppskattat av Noroffice för att de kände sig delaktiga under hela processen och kunde smidigt se att 
allt var under kontroll. 
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För vidare forskning av detta projekt skulle man kunna utveckla webbplatsanalysen och undersöka 
många fler webbplatser inom ergonomiskt kontorsmaterialbranschen. På det sättet skulle vi kunna få 
en bredare och djupare bild av hur sådana typer av webbplatser ser ut. Det vore intressant att se vad 
dessa har gemensamt förutom de vanliga funktionerna (som menyer, header, sökfunktion, osv.) och 
fokusera istället på de egenskaper som bara sådana webbplatser möjligtvis har.

Dessutom anser vi att det skulle vara intressant att titta närmare på hur webbplatsen upplevs av 
besökare på mobila enheter av olika slag som till exempel smarta mobiler och surfplattor. Några 
intressanta frågor skulle kunna vara: kommer användaren uppleva samma webbplats på ett helt annat 
sätt på grund av ett annat gränssnitt? Om ja/nej vad beror det på? Är det viktigt att en sådan webbplats 
anpassas till mobila enheter? Varför? Dessa är bara ett fåtal frågor som skulle kunna vara relevanta till 
forskningen. En utveckling av forskningen som riktar in sig på detta spår skulle kunna vara intressant i 
framtiden för att man inte kan blunda för de snabba mobila elektroniska framsteg i samhället som gör 
informationen enkel och tillgänglig för alla vilket i sin tur skapar fler användare. 

Vi vill avsluta med att säga att detta projekt har varit extremt nyttigt för oss och för det framtida 
arbetslivet. Det har förberett oss mer på uppdrag kommer att se ut och gå till i verkligheten. Vi är ännu 
bättre på att ta kontakt med en kund och hålla ett bra arbetsförhållande med denna. Vi har utvecklat vår 
förmåga att lyssna och arbeta i grupp ännu mer och det vi har lärt oss under dessa tre år – 
kommunikation är viktig – har satts ordentligt på prov. Bra kommunikation är nyckelfaktorn för att en 
verksamhet eller ett projekt ska fungera. 
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Bilaga 1 – kodschema

Webbplatsanalys inspirerad av kvantitativ innehållsanalys

1) Vart på webbsidan är företagets logotyp placerad? 

 1) Vänster  2) Höger

2) Har webbsidan en navigeringsmeny? 

1) Ja 2) Nej

3) Vilken typ av meny finns det? 

1) Horisontell   2) Sidmeny   3) Båda

4) Finns det dropdown-meny? 

1) Ja  2) Nej

5) Finns det header i form av bild eller bildspel? 

1) Ja  2) Nej

6) Vart är headern placerad? 

1) Under huvudmenyn  2) Över huvudmenyn 3) På sidan om

7) Hur är webbsidan uppbyggd? 

1) Enspaltig 2) Tvåspaltig 3) Trespaltig 4) Blandat

8) Hur är webbsidans grundstruktur? 

1) Stående  2) Liggande
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9) Finns det någon sökfunktion på webbsidan? 

1) Ja  2) Nej

10) Finns det möjlighet att beställa produkter direkt från hemsidan? 

1) Ja  2) Nej

11) Finns det länkar/liknande funktioner till sociala medier? 

1) Ja  2) Nej

12) Finns det kontaktuppgifter i footern?

 1) Ja  2)Nej

13) Upprepas någon av menyerna i footern? 

1) Ja  2)Nej

14) Vad är det för färgton som dominerar på webbsidan? 

1)Ljus   2)Mörk

15) Finns det möjlighet för produktvisning?

 1) Ja 2)Nej

16) Finns det animationer på webbsidan?

 1) Ja  2) Nej

17) Finns det kontaktformulär på webbsidan, eller annan funktion för att skicka mail?

 1) Ja  2) Nej

Bilaga 2 –  SPSS resultat av webbplatsanalysen
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Bilaga 2 –  SPSS resultat av webbplatsanalysen (fort.)
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Bilaga 3 – Frågor till användartester
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Dessa är frågorna och uppgifterna som testpersonerna fick göra. 

• Beskriv ditt första intryck av webbplatsen med två ord.

• Vad är det för företag?

• Hitta och peka ut navigeringsmenyn! 

• Hitta och räkna upp olika menytyper som finns på webbplatsen.

• Hitta ErgoCares produkter.

• Hitta VDs namn och mailadress.

• Hitta lediga tjänster inom Noroffice och sedan inom ErgoCare.

• Ta fram en valfri produkt inom ErgoCare med hjälp av sidmenyn.

• Ta fram information om Miljö.

• Ta fram information om företagets Värdegrunder.

• Hitta till deras Facebook sida utifrån webbplatsen.

• Gå tillbaka till startsidan (syftet med denna fråga är att vi ska undersöka hur många 
respondenter väljer att trycka på logotypen och hur många väljer att trycka på knappen 
”Start”). 

• Beställ en valfri produkt (syftet med denna fråga är att ta reda om respondenten inser att 
webbplatsen inte har en beställningsfunktion). 

• Hitta och titta på en produktvideo inom Noroffice. 

• Hitta ”Pausgympaprogrammet” som är i form av pdf. 

• Beskriv kort ditt helhetsintryck.

Bilaga 4 – Resultat från webbplatsanalysen
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• Det finns alltid en vänsterplacerad logotyp på webbplatsen. 

• Det finns alltid någon slags navigeringsmeny, både horisontell och sidmeny.

• Headern på startsidan är placerad under huvudmenyn.

• Webbplatsen är oftast byggd på två eller tre spalter.

• Liggande format är det formatet som dominerade. 

• webbplatsen har ingen sökfunktion.

• Det finns ingen möjlighet att beställa produkter direkt från webbplatsen.

• Det finns länkar till sociala medier.

• Kontaktuppgifter finns också i footern.

• Ingen extrameny i footern.

• Ljusa färgtoner dominerar webbplatsen. 

• Produktvisning finns för det mesta tillgängligt på en sådan webbplats. 

• Animationer förekommer. 

• Kontaktformulär är oftast en populär funktion på webbplatsen.

För mer detaljerad fakta från webbplatsanalysen kan du se bilaga 2. 

Bilaga 5 – Användartester - transkribering
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Siffror i parantes, till exempel (6) Visar hur många sekunder det tog för användaren att utföra 
uppgiften. 

1) Transkribering Testperson 1, 19år
VI - Ja fråga ett här då, vad är första intrycket av sidan, beskriv med två ord och vad tänker du när du 
ser sidan? (.).
Testperson 1 - Inredning (5).
VI - Ja, något mer?
Testperson 1  - Hmm. (6) Kontorsinredning.
VI - Vad tror du det är för företag?
Testperson 1 - Ett IT företag.
VI - Ah, IT ah. Du får navigera runt på sidan, så du lättare får en uppfattning. (.)
Testperson 1- Ja, Kontorsmaterial har de också.
VI - Kan du hitta navigeringsmenyn, den du styr på hemsidan och navigerar runt på.
Testperson 1 - (6) ja här ja!
VI - Kan du räkna upp några olika menytyper som finns på hemsidan, hur många menyer finns det på 
den här sidan.
Testperson 1 - Hmm.. (8) det är väl en va?
VI - En, yes.
VI - Fråga nummer 5, kan du hitta ErgoCares produkter? (.)
Testperson 1 – Här.
VI - Sådär ja.
VI - Kan du hitta vem som är VD för företaget?
Testperson 1 - (10) Där ja, Teddy Markström.
VI - Va bra, grym! (.).
VI - Kan du hitta lediga jobb inom Noroffice och sedan inom ErgoCare? (2).
Testperson 1 - Ja här (.).
VI - JA! (.) perfekt, kan du hitta inom Noroffice? (4).
Testperson 1 - Ja här! (.).
VI - Ja perfekt!
VI - Kan du ta fram en valfri produkt på ErgoCare med hjälp av sidmenyn?
Testperson 1 - Ja då ska vi se, (6) en cable tray?
VI - Perfekt!
VI - kan du ta fram information om miljö? (.).
Testperson 1 - (4) ja där i menyn!
VI - Kan du ta fram information om företagets värdegrunder?
Testperson 1 - (3) Ja här i menyn.
VI - Ja där du, perfekt! (.).
VI - Kan du hitta till deras Facebook sida på hemsidan?
Testperson 1 - (5) Ja här nere, där nere.
VI - Där nere ja.
VI - Kan du gå tillbaka, tryck på vilken sidan som helst, tryck på miljö där, sedan går du tillbaka till 
startsidan igen. (.).
VI - Mm.
VI - Beställ en valfri produkt på hemsidan.
Testperson 1 - Ja, hmm, jaaa, (5sek) är jag ute och cyklar?
VI - Nej då det är bra (.).
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VI - Nästa fråga, kan du titta på en produktvideo inom Noroffice? (2).
Testperson 1 – Ja.
VI - Där ja (.).
VI - Kan du hitta Pausgympaprogrammet som är i form av en pdf fil?
Testperson 1 - (5) pausgympa?
VI - Ja i pdf.
Testperson 1 - Men det var väl där ja (4).
VI - Prova att sök kanske? (.).
Testperson 1 – pausgympa.
VI - prova att sök på det.
Testperson 1 - (2) oj nu stavade jag fel.
VI - Ta continue reading där. (.).
VI - Såja, nu ska vi se.
Testperson 1 - Där ja!
VI - Där ja!
Testperson 1 - bra jag hittar haha.
VI - Vad är helhetsintrycket av hemsidan?
Testperson 1 - (4) Helhetsintrycket?
VI - Ja, vad tycker du om hemsidan personligen? (.)
Testperson 1 - Ja, enkel.
VI - Nått mer?
Testperson 1 - Ja ja. (2) Det är lätt att hitta sakerna på den.
VI – Ja.
Testperson 1 - (.) ja.
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2) Transkribering Testperson 2, 25

VI - Ja, första frågan är, första intrycket, beskriv med två ord.
Testperson 2 - Öh, (.) stilrent och enkelt liksom.
VI - Ja, öh vad är det för företag? (.)
Testperson 2 - Säljer kontorsmaterial, öh gissar jag på.
VI - Yes! Öh, hitta, hittar du navigeringsmenyn på hemsidan?
Testperson 2 - Ja högst upp här.
VI - Perfekt (.).
VI - Räkna upp vilka olika menytyper det finns på hemsidan.
Testperson 2 - Öh (2) ja sådana här trädtyper menyer? (.).
VI - Ja träd, dropdown.
Testperson 2 - Ja dropdown.
VI – Ah.
Testperson 2 - Lite större läs mer menyer också (.).
VI - Perfekt, skit bra.
VI - Kan du hitta ErgoCares produkter? (2).
Testperson 2 - Öh ja, då går jag in på ErgoCare och produkter där (3).
VI - Perfekt, kan du hitta VDen och hans mail adress på hemsidan?
Testperson 2 - öh ja (2), då tror jag att jag går in på kontakt där.
VI - Njaaa (.).
Testperson 2 - När jag går in på om (.).
Testperson 2 - Nä företaget går jag in på såklart och sedan på centrala personer!
VI -Skitbra, perfekt.
VI - Öööh (2), kan du hitta lediga tjänster inom Noroffice och sedan inom ErgoCare?
Testperson 2 - Öh jaaa. Då går jag in på ErgoCare där och arbeta hos ErgoCare (.).
VI - Aah.
Testperson 2 - Sedan går jag in på kontakt och arbeta hos oss.
VI - Perfekt!
VI - Öh (.), kan du ta fram en valfriprodukt inom ErgoCare och ta fram en valfriprodukt?
Testperson 2 - Hmm.. (2) ja den här?
VI - Ja den där (.).
Testperson 2 - Då går jag in på CPU flex kanske?
VI - Perfekt, och så har du en meny här.
Testperson 2 - Ja just det ja.
VI - Kan du ta fram information om miljö?
Testperson 2 - Ja då trycker jag på fliken miljö där.
VI - Japp, perfekt.
VI - Kan du ta fram information om företaget och dess värdegrunder? (.)
Testperson 2 - Ja då går jag in här och sedan värdegrunder.
VI – Skitbra.
VI - Kan du hitta deras facebooksida på hemsidan?
Testperson 2 - Jaaa (2), då går jag tillbaka till start här, tyckte jag såg det här.
Testperson 2 - Öm (6) ah just det, här går jag, här har du, här nere (.).
VI – Perfekt.
VI - Om du nu, ja nu är du på kontakt, var kvar där, gå tillbaka till startsidan.
Testperson 2 - Ja just det, då går jag tillbaka genom start eller trycker på loggan.
VI – Perfekt.
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VI - Öhm (3), går det att beställa en valfriprodukt på hemsidan?
Testperson 2 - Ja det ska jag prova, (2) CPU Flex kanske?
Testperson 2 - (6) nej det går inte, eftersom detta är en katalog.
VI - Perfekt, skitbra.
VI - Kan du titta på en produktvideo inom noroffice? (.).
Testperson 2 - Ja här under produktvideo.
VI - Ja va bra.
VI - Kan du hitta pausgymprogrammet som är i form av en pdf-fil?
Testperson 2 - Jaaa, pausgympa, (8sek) jaa, kanske stavade fel, haha.
VI – Haha.
VI – Se där ja.
Testperson 2 - Ja här är det nått.
VI - Där är det nått ja.
Testperson 2 - Här är den.
VI – Perfekt.
VI - Vad är helhetsintrycket av hemsidan nu när du har varit runt lite här? (.).
Testperson 2 - Ja, bra upplägg på det, enkel navigering med hjälp av sidomenyn (2).
VI – Perfekt.
Testperson 2 - Bra information! (.).
VI – Perfekt.
VI - Skitbra, tack så mycket.
Testperson 2 - Varsågod.
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3) Transkribering Testperson 3, 23
VI - Vad är det första intrycket av hemsidan, beskriv med 2 ord.
Testperson 3 - stilren, ja hmm måste jag bara ta två, stilrent, snygg tycker jag.
VI - Aaah (.).
VI - Vad tror du det är för företag? (2).
Testperson 3 - Öh, nått med företag öhm, kontor eller möbler, något som har att göra med kontor eller 
tjänster (4).
VI - Ah (.).
Testperson 3 - Fastigheter kanske?
VI - Ja, bra (.).
VI - Kan du hitta navigeringsmenyn på hemsidan?
Testperson 3 - Ja det är väl den här?
VI - Mm, perfekt.
VI - Öm, kan du räkna upp olika menytyper som finns på hemsidan (.).
Testperson 3 - Produkter miljö kontakt (2).
VI - Mja, nu är du på menyn, finns det några fler? (4).
Testperson 3 - Jaha, det är ju de här uppe och så är det som man kan läsa mer om här nere (.).
VI – Ah.
Testperson 3 - Tror jag.
VI - Ja perfekt.
VI - Kan du hitta ErgoCares produkter? (3).
Testperson 3 - Ja under produkter? (2).
VI - Mja mer under ErgoCare.
Testperson 3 - Haha, jaha just det, under ErgoCare ja, där ja.
VI - Ja haha, perfekt (.).
VI - Kan du hitta VD och mailadress för Noroffice? (2).
Testperson 3 - Centrala personer bör den vara under (.).
VI - Där ja.
Testperson 3 - Haha, Teddy.
VI - Ah han.
VI - Kan du hitta lediga tjänster under ErgoCare och Noroffice? (2).
Testperson 3 - Ja under kontakt, arbeta hos oss, och ErgoCare, arbeta hos ErgoCare.
VI - Perfekt!
VI - Kan du ta fram valfriprodukt under ErgoCare med hjälp av sidmenyn? (5).
Testperson 3 - Ja, em, en sådan här? (.).
VI - Perfekt, skit bra.
VI - Kan du ta fram information inom miljö? (.).
Testperson 3 - Miljö?
VI - Ah (2).
Testperson 3 - Aha där!
VI - Perfekt!
VI - Kan du ta fram information om företagets värdegrunder? (3).
VI - Där ja.
VI - Kan du hitta företagets Facebook sidan? (6).
Testperson 3 - Det känns som en data test som jag ska klara av här haha (4).
VI - Haha, ja där ja
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VI - Om du går in på en valfri sida, vilket som helst, ta bara nån och sedan gå tillbaka till huvudsidan 
(4).
VI – Såja.
VI - Kan du beställa en valfri produkt på hemsidan? (8).
Testperson 3 - En penna kanske jag vill ha.
VI - Mm (4).
Testperson 3 - Nä det gjorde man kanske inte så, verkar inte gå, för detta är väl bara info, annars hade 
det stått shoppa här.
VI - Skitbra aaa.
VI - Kan du titta på en produktvideo under Noroffice? (3).
Testperson 3 - Öh haha, (.) ja under produktvideo?.
VI – Aah.
VI - Kan du hitta pausgympaprogrammet som är i pdf fil? (.).
Testperson 3 - Vad hette det?
VI - Pausgympa programmet (10).
Testperson 3 - Jaha, det borde ju vara här, beror på om det är en produkt? (.).
VI - Nä det är nog mer information.
Testperson 3 - Jaha, haha, va bra det gick haha, öm (10) det kanske är på fram haha, öm haha. Men va? 
Hahahaha (5).
VI - Pausgympaprogrammet? Näst sista frågan (.).
Testperson 3 - Bra att jag fastnar här haha, vart? Hmm vart då? ErgoCare kanske? (4).
Testperson 3 - Ja det är ju därför, klart att det är på ergonomi (.).
VI - Ja där haha.
Testperson 3 - Jag fattade inte vad du menar eftersom ordet satt ihop haha.
VI - Aha okej haha.
VI - Vad tycker du om helheten på hemsidan? (2).
Testperson 3 - Mm, jag tycker den ser proffsig ut, för den är enkel stilren, många gör ju B-sidor som är 
plottriga, de ska prova alla funktioner bara för att det går haha men liksom, öh men jag får intrycket av 
att det är ett seriöst företag. Inte så jag börjar fundera på vad det här är liksom (4).
VI – Aah.
VI - Det är skit bra det.
Testperson 3 - Det verkar som det finns mycket information om man vill, inte för att jag vill veta det, 
men det är bra för dem som vill veta (.).
VI - Bra bra.
Testperson 3 - Mycket bra text.
VI – Perfekt.
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4) Transkribering Testperson 4, 27
VI - Yes, första frågan, vad är intrycken av sidan, beskriv med två ord!
Testperson 4 - Ah (.), två ord.
VI - Ja, när du ser den såhär (2).
Testperson 4 - Väldigt bra faktiskt, ja den är stilren!
VI - Yes, ööh (1) vad tror det är för företag?
Testperson 4 - Hmm (.), kontorsföretag, något för kontoret.
VI - Öööh (1), kan du hitta huvudmenyn, navigeringsmenyn på hemsidan?
Testperson 4 - Ja, här uppe, längst upp.
VI - Öööh (2), kan du räkna upp om det finns fler menyer på hemsidan?
Testperson 4 - Ja det är väl, (.) undermenyerna, man lägger in, lägger över muspekaren över dem.
VI - Yes öhh (.), kan du hitta ErgoCares produkter?
Testperson 4 – Yes.
VI - Kan du hitta VDens namn och mailadress på Noroffice?
Testperson 4 - (3) Ja under kontakt.
VI - Ja säker? (.)
Testperson 4 –Hmm, hmm. Hmmmmmm. (8).
VI - Det går segt (6).
Testperson 4 - Jaa, hmm. (4).
VI - Segt internet (2).
Testperson 4 - Ja, det verkar så (.).
Testperson 4 - På kontakt, 100% att jag hittar det där.
VI - (.) nej, det var inte där.
Testperson 4 - Nej
VI - Vart tror du då det finns? (2)
Testperson 4 - Hmm.. (3) företaget kanske, under centrala personer.
VI - Ah, där du, snyggt! (.).
VI - Öh (2), kan du hitta lediga tjänster inom Noroffice och ErgoCare?
Testperson 4 - Ja på startsidan fanns det här (.), arbeta hos oss.
VI - Jaa, det är Noroffice, kan du hitta ErgoCare också? (.)
Testperson 4 - Aha, ja... (2) hmm.. (2) här under ErgoCare.
VI - Aah, kan du hitta information om miljö? (.).
Testperson 4 - Ja, under miljö här!
VI - Mmmm. (.) Ööööh kan du ta fram företagets värdegrunder?
Testperson 4 - Ja här, företagets värdegrunder (.)
VI - Mm, yes.
VI - Kan du hitta till företagets Facebooksida?
Testperson 4 - (2) här.
VI – Ja.
VI - Hmm. (.) Gå in på valfri, valfri sida på hemsidan.
VI - Ska jag se om den kommer (.), sen går du tillbaka till startsidan igen.
Testperson 4 – Ja.
VI - Ööhhhh (3).
VI - Kan du beställa en valfri produkt?
Testperson 4 - Aaa, produkt, (.) det borde bli en beta test detta.
Testperson 4 - (10) aaah, produkter här, nej det går inte, (.) Försöker men inte.
VI - Öh, hmmm. (.) Okej kan du ta fram en produktvideo.
Testperson 4 - Produktvideo (.), ja här, produktvideo.
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VI - Ööh aaah (.), kan du ta fram pausgympaprogrammet som är i en pdf fil?
Testperson 4 - (.) vad sa du, powerprogrammet?
VI - Nej pausgympaprogrammet.
Testperson 4 - På produktvideos?
VI - Nej, på sidan (2).
Testperson 4 - Aha okej, jag sitter ju på 3's nät nu, därför det går så segt (2).
VI - haha precis (.).
Testperson 4 - pausgympaprogrammet, hmm jaa ska vi se.
Testperson 4 - Okej, (12) pausgympaprogrammet, alltså jag vet vad det är för någonting. (6) måste 
vara nått ergonomiskt (.).
VI - Kanske det.
VI - (5) Tryck igen, det balla ur.
Testperson 4 - Ja, haha, här (.).
Testperson 4 - Tyckte det var nått med gympa, (.) fan va bra jag är.
VI - Vad är helhetsintrycker nu då? (.).
Testperson 4 - Ja, väldigt bra faktiskt, hade jag haft ett bättre internet hade det varit mycket skönare, 
snygg, stilren, enkel, bra praktisk och ergonomisk så att säga.
VI - Gött, tack för mig.
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5) Transkribering Testperson 5, 21
VI - Vad är det första intrycket av hemsidan? (.).
Testperson 5 - Första intrycket (.), den är seriös och stilig design.
VI - Vad tror du det är för företag? (.).
Testperson 5 - Jag tror det är något med kontor.
VI - Yes, öööh (2), du kan hitta navigeringsmenyn på hemsidan?
Testperson 5 - Ja här uppe, med undermenyer och så.
VI – Perfekt.
VI - Då ska vi se, öh (2), ja du sa det med undermenyer, ööh (.) kan du hitta ErgoCares produkter?
Testperson 5 - ja det kan jag.
VI - Kan du hitta VD:ens namn och mailadress, på Noroffice?
Testperson 5 - Här (3).
VI – Snyggt.
VI - Hmm.. (.) kan du hitta lediga tjänster inom Noroffice och ErgoCare?
Testperson 5 - (4) ja här, arbeta hos oss.
VI - Ja, kan du hitta på ErgoCare också?
Testperson 5 - Ööööh, (4) ah men du.
VI - Ah perfekt, snyggt!
VI - Ja då ska vi se, (.)vart var jag, då ska jag ta fram en valfri produkt hos ErgoCare med hjälp av 
sidomenyn?
Testperson 5 - Valfri produkt ja.
Testperson 5 - Ah (4).
VI - Ta bara nån (.).
Testperson 5 - Ja, här.
VI - Ja på sidan har du produkter där.
Testperson 5 - Ja.
VI - Så kan man välja vidare där sen, snyggt.
VI - Ööh, kan du ta fram information om miljö?
Testperson 5 - Ja där du.
VI – Snyggt.
VI - Ta fram info om företagets värdegrunder. (2)
Testperson 5 - Där du.
VI – Yes.
VI - (.) hittar du till deras Facebook sida?
Testperson 5 - Där du.
VI - Jaaa!
VI - Ööh (2), om du går tillbaka, in på någon sida, så ska vi se, och så går du tillbaka till startsidan.
VI - Ööh (3).
VI - Kan du beställa en valfri produkt på hemsidan? (5).
Testperson 5 - Nej det tror jag inte (.).
VI - Då ska vi se här.
VI - Öh (2), kan du titta på en produktvideo?
Testperson 5 - Jaaa!
VI - Ja där du (.).
VI - kan du hitta pausgympaprogrammet som är i form av pdf fil?
Testperson 5 - Ja kanske om jag klickar under här (.).
Testperson 5 - Ja där du.
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VI - Kanon. (.)
VI - Och sista frågan var ja (.), helhetsintryck på sidan.
Testperson 5 - Jaa, den är proffsig, (2).
VI - Aaa proffsig.
Testperson 5 - Ja igen, den känns seriös (.).
VI - Yes.
Testperson 5 - Ja det va..
VI - Skit bra.
Testperson 5 - (.) det var en bra sida överlag.
VI – Aaah.
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6) Transkribering  Testperson 6, 51

VI -  Första intrycket, beskriv med två ord?
Testperson 6 - Stilrent, propert.
VI - Öh, (.) vad tror du, vad är det för företaget?
Testperson 6 - Det ser ut att vara ett, (.) ja... ett företag som jobbar med, (.) öh konsult, kontor, konsult
VI - Ja, kan du hitta navigeringsmenyn och peka på den?
Testperson 6 - Den är högst upp här? (2).
VI - Japp, kan du räkna upp olika menytyper som finns på webbsidan? (.).
Testperson 6 - Det finns ju, (.) är det menytyperna det här så är det ju produkter, företaget, miljö, och 
vart dom vänder sig, ja här är väl menyn?
VI - Japp, ja.
VI - Kan du hitta till ErgoCares produkter? (.).
Testperson 6 - Det hittar jag direkt under ErgoCare och som position 2, (.) så går jag vidare här in på 
produkter.
VI – Japp.
VI - Kan du hitta VDns namn och mailadress för Noroffice?
Testperson 6 - Ja, (.) då ska vi se, (.)  då går jag till, (.) arbeta hos oss, (.) kontakt kanske. Och då ska 
jag se, (2) jag hittar någon som heter Teddy Markström.
VI - Mm (.)
Testperson 6 - det är väl då man skickar, (.) företaget kan jag också gå in till.
VI - Mm (.)
Testperson 6 - Företaget kan jag även gå in till, värdegrunder och centrala personer under företaget bör 
kanske VDen finnas, och VDen heter Teddy Markström.
VI – Perfekt.
VI - Kan du hitta lediga tjänster inom Noroffice och inom ErgoCare?
Testperson 6 - (.) inom ErgoCare så går jag till arbeta hos oss.
VI – Japp.
Testperson 6 - Och där finns förmodligen lediga tjänster.
VI - Och under Noroffice? (.).
Testperson 6 - Under Noroffice då får jag gå under, (2) arbeta hos oss under kontakt.
VI - Öh jaa (2), kan du ta fram en valfri produkt under ErgoCare?
Testperson 6 - ja då tittar jag lite gran under produkter och tittar vad de har, (.) Till exempel rengöring 
och hygien.
VI - Ja men nu tittar du under Noroffice, titta under ErgoCare (.).
Testperson 6 - Jaha, ja just det ja inom ErgoCare.
VI - Kan du hitta det?
Testperson 6 - Just det då kan jag titta under produkter här och sedan kanske en Cable tray?
VI - Ja perfekt.
VI - Kan du ta fram info om miljö?
Testperson 6 - (.) ja det kan jag göra ganska enkelt under miljö, och så kan jag trycka mig vidare. (.)
VI - Ja perfekt.
VI - Kan du ta fram info om företagets värdegrunder?
Testperson 6 - Ja det kan jag göra, (.) därför att (.), då kommer jag till företag och vision, värdegrund.
VI - Ja perfekt.
VI - (.) kan du hitta till Noroffice Facebooksida?
Testperson 6 - Då ska vi se (.), till Noroffice?
VI - Ja till deras Facebook sida.
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Testperson 6 - Ja, (.) kontakt, (2) nej, start (3), då ska vi se (.), Noroffice, (.) då ska vi se, (.) det var lite 
lurigare (.), då ska vi se. (2) Där hittade vi det, (.) Facebook brukar ju vara längst ner på en sida.
VI - Japp, ja, (.) då ska vi se, kan du gå tillbaka till startsidan?
Testperson 6 – Japp.
VI - Öh, (.) kan du beställa en valfriprodukt inom Noroffice?
Testperson 6 - Då får jag gå till produkter och tar pennor till ex (.), då finns det ju möjlighet, (.) Då 
finns det förmodligen produkter och så kanske jag kan klicka där kanske? (2)
VI - Ja, det går inte.
Testperson 6 - Nej det går inte (2).
VI – Nej.
Testperson 6 - Jaha, jag trodde det var en dummie liksom (.).
Testperson 6 - Jag trodde alltså att ni inte hade utvecklat, (.) Och att detta var en dummie.
VI - Öh, (.) kan du titta på en produktvideo inom Noroffice?
Testperson 6 - Då ska vi se (.), inom Noroffice (.), produkt (.), då ska vi se här, företaget, (.) nej (.), där 
har vi det inte, (.) Kanske på start? Jag var ju faktiskt på pennor, (.) En video?
VI – Mm.
Testperson 6 - ErgoCare, då ska vi se, inom Noroffice, här nere kanske?
VI - Nja, mer uppfattning.
Testperson 6 - Ja mer upp i menyn (.), i menyn.
VI - Ja du har varit nära (.)
Testperson 6 - Jaha, då ska vi se (3).
VI - Kolla under produkter.
Testperson 6 - Ja under produkter (.), ja där har vi ju produkter (.), de ska ju vara under produkter 
givetvis.
VI - Ja öh, kan du hitta (.), pausgympaprogrammet som är i form av en pdf?
Testperson 6 - Ja (.), (pausgympaprogrammet som är i form av en pdf, (.) då får jag kolla här, (.) jag 
kanske ska tillbaka till start, (2) då ska jag se här, (.) det har väl ingenting att göra med miljö kanske, 
hmm nää, då ska jag se produkter.
VI - Mm, nu är det nära.
Testperson 6 - Just det (.), ja under, just det, där måste det ju vara, (2) under ergonomi, där har vi ju 
olika typer av belastningsskador, (.) och så går man längre ner, pausgympaprogrammet här, klicka här.
VI - Ja, perfekt.
VI – Avslutningsvis, vad är helhetsintryck av hemsidan?
Testperson 6 - Ja (.) en enkel, och en snygg, proffsig hemsida som ger intryck av att det är ett seriöst 
företag.
VI - Perfekt, tack så mycket.
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