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Abstract  

During the autumn of 2006, IKEA completed a study of their website, www.ikea.se. One of 

the purposes of this study is to complement the study done by IKEA. Our study is a 

qualitative study based upon observations and interviews with a number of test people. 

According to usability theories and web design theories; structure, navigation, links, design/ 

layout, information, text, images and color, affects the usability of a website. These concepts 

were used as a starting point for our data collection. The vision of IKEA is to “create a better 

everyday life for the many people” and therefore, we believe that it is important that their 

website is functional for the Swedish population. Our study has shown that even though their 

website’s menu is rich of details and has a good structure it still can be difficult to find 

information because their website contain large amounts of information and many navigation 

possibilities. This leads the user to believe that the navigation on the website is difficult and 

complex even though is contains well functioning elements. This paper has not been written 

in collaboration with IKEA, but out of our personal interest for the company and their 

website.  

    



Sammanfattning 
IKEA har under hösten 2006 utfört en egen undersökning av deras webbplats, www.ikea.se. 

En del av syftet blir således att resultatet skulle kunna fungera som ett bra komplement till 

den undersökningen. Vårt sätt att genomföra detta grundar sig på en kvalitativ studie genom 

observationer och efterföljande intervjuer med ett antal testpersoner. Enligt teorier hämtade 

från området för användbarhet och webbdesign påverkar områdena struktur, navigering, 

länkar, design/layout, information, text, bild och färger möjligheten till en god webbplats, 

dessa begrepp fungerar även som en utgångspunkt för vår datainsamling. IKEAs vision är att 

”skapa en bättre vardag för de många människorna”, därför tycker vi att det är av största vikt 

att även deras webbplats är funktionell och användbar för den svenska populationen. Vi har 

bland annat kommit fram till att IKEA har en detaljerad och tydlig meny som skapar en bra 

struktur, ändå kan det vara svårt att hitta en del information på webbplatsen eftersom 

webbplatsen innehåller stora mängder text och en antal olika navigeringsmöjligheter. Detta 

leder till att webbplatsens navigation uppfattas som krånglig och komplex, men även med bra 

och fungerande inslag. Denna uppsats upprättades inte i samband med IKEA utan av eget 

intresse för deras webbplats och IKEA som företag.  
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1 Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till uppsatsen och varför vi har valt att fördjupa oss 

inom området användbarhet och IKEA. Vi beskriver även webbplatsen www.ikea.se och 

varför vår undersökning har den som fokus samt en beskrivning av uppsatsen i dispositionen 

och dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Idag har nästan alla företag en egen webbplats. Användare har idag varken tid eller lust att 

stanna på eller återkomma till en webbplats som inte uppfyller deras förväntningar. Detta 

ställer höga krav på företagens webbmakare, att de vet hur man bäst nyttjar Internet och 

dagens resurser samt att de vet vad användarna vill ha. 

 

IKEAs vision är att ”skapa en bättre vardag för de många människorna”, därför tycker vi att 

det är av största vikt att även deras webbplats är funktionell och användbar för denna 

målgrupp. Deras affärsidé är att de ska ”erbjuda ett brett sortiment, form och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt får råd att köpa 

dem”. Denna affärsidé gör att de får en stor målgrupp med både deras utbud, och hur de 

sprider information. Då Internet är så stort och många använder det antar vi att även deras 

webbplats ska rikta sig till lika många som deras sortiment gör. (IKEA Facts and figures) 

 

Katalogen är IKEAs viktigaste marknadsföringskanal. År 2006s katalog trycktes i 175 

miljoner exemplar i 55 upplagor på 27 språk. Internet är en informationskanal som används av 

allt fler, 1997 släpptes första versionen av www.ikea.com. Verksamhetsåret 2006 hade IKEAs 

webbplatser 278 miljoner besökare världen runt. Handeln via Internet utgör en liten men allt 

mer växande del av IKEAs totala försäljning. (IKEA Facts and figures) (www.ikea.se) På 

IKEAs webbplats kan besökare hitta information om allt ifrån varuhusens öppettider, utbud 

till menyn på restaurangen. Därför är det viktigt att webbplatsen är utformad på ett sätt som 

gör det möjligt för användarna att lätt kunna söka och hitta den information som de letar efter. 

 

Denna uppsats upprättades inte i samband med IKEA utan i eget intresse för deras webbplats 

och IKEA som företag. Försök gjordes att skapa ett samarbete med IKEA, dock utan resultat. 
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1.2 Frågeställning 

Är IKEAs webbplats, www.ikea.se, utformad enligt teorier för god användbarhet? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad användarna av www.ikea.se anser om sidans 

struktur, navigering, länkar, information, design/layout, text, bild och färger. Vi vill genom 

detta få fram tänkbara råd och tips till sidans webbmakare om vad som kan förbättras, 

förändras och eventuellt tas bort. Syftet är också att mot bakgrund av litteratur presentera 

teorier för hur en webbplats med ett användarvänligt perspektiv kan skapas. 

 

IKEA har under hösten 2006 utfört en egen undersökning av deras webbplats. Denna är dock 

kvantitativ och fokuserar på frågor som hur ofta man besöker hemsidan snarare än hur 

användarvänlig den är. Syftet blir således att resultatet skulle kunna fungera som ett bra 

komplement till den undersökning som IKEA utfört. 

 

Vi anser att det är viktigt att webbplatsen är användarvänlig när många använder sig av den 

istället för katalogen, då webbplatsen skulle kunna ersätta katalogen hos många studenter. 

Därför vill vi ta reda på hur IKEAs webbplats kan förbättras så att användarna lättare kan hitta 

den information de söker. 

1.4 Avgränsningar 

På grund av undersökningsperiodens tidsbegränsning har vi enbart valt att studera IKEAs 

hemsida och inte göra någon jämförelse med katalogen. Vi har även valt att avgränsa oss 

genom att enbart studera en liten målgrupp och hur de klarar av att söka och hitta information 

på www.ikea.se. Vi fokuserade på de informationssökningsaspekter som finns på en 

webbplats och studerade endast de aktiviteter som handlade om att söka och hitta information 

samt det som kändes relevant för en webbplats med försäljning. 

 

Studien omfattar inte någon information om vilken väg användare tar för att gå in på 

www.ikea.se, eftersom vi inte ansåg detta vara av vikt för studiens syfte. Därför berör inte 

uppsatsen de externa webbplatser som länkar till www.ikea.se. Istället fokuserar vi på de 

användare som redan är inne och besöker webbplatsen och hur de där agerar. 
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1.5 Definitioner 

För att underlätta fortsatt läsning definieras här några ord och begrepp. Uppställningen är i 

alfabetisk ordning och inte efter vilken ordning de förekommer i uppsatsen.  

 

Användare är den person som besöker webbplatsen med avsikt att använda den för att söka 

information eller i underhållningssyfte. 

Antikva är en teckensnittsfamilj som kännetecknas av att den har seriffer. Den består av 

växlande rytm mellan tjocka grundstreck och tunna linjer.  

Interaktion är när användaren är aktivt deltagande och kan vara med att styra innehållet på 

ett personligt sätt. 

Layout är den fysiska positionen för bilder och textelement på en webbplats.  

Länk innebär att det finns en koppling från en webbsida till en annan webbsida eller 

webbplats. 

Navigera innebär att användaren tar sig från sida till sida på en webbplats. Om navigationen 

är välgjord kan användaren lära sig hur han navigerar på webbplatsen och bli en mycket 

effektivare brukare av den. 

Ozlab är ett användbarhetslabb på Karlstads Universitet. 

Seriff är det tvärstreck som finns på staplarna på typsnitten.  

Sanserif är en teckensnittsfamilj som saknar seriffer. Den har en nästan jämn tjocklek.  

Scrolla är när användaren bläddrar sig upp och ner på sidan genom att använda sig utav pil 

markeringarna till höger på skärmen eller genom att använda sig utav scrollhjulet på musen.   

Skärmsida är det som användaren kan se på skärmen utan att scrolla ner eller åt sidan.  

Startsida är normalt den första sidan som en användare kommer till när den besöker en 

webbplats.  

Sökfunktion används för att kunna söka på webbplatsen, genom att skriva in ett eller flera 

ord i en sökruta får användaren fram resultat som matchar sökningen.  

Webbkarta är en grov överblick över webbplatsen som ska underlätta för användaren när den 

navigerar på webbplatsen.  

Webbläsare är ett program som används för att tolka html kod för webben.  

Webbplats är ett antal webbsidor där alla sidor har samma basadress.  

Webbsida är allt på en sida som användaren kan komma åt utan att behöva trycka sig vidare 

via en länk och består ofta utav det som användaren kan se på skärmen eller se genom att 

scrolla ner. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsen utgörs av sex kapitel: inledning, teori, metod, resultatanalys, analys samt 

diskussion och rekommendationer. Inledningen (kapitel 1) beskriver bakgrunden till arbetet, 

frågeställning, syfte och definitioner. I teorikapitlet (kapitel 2) ges en grundlig beskrivning av 

litteraturen, som inleds med en beskrivning av begreppet användbarhet. Utifrån dessa teorier 

formulerar vi en sammanfattande ram över de faktorer som leder till användbarhet vilket vi 

kallar vår teoriram. I metodkapitlet (kapitel 3) beskriver vi vårt metodval, populationsurval, 

val av observations- och intervjuteknik och metod för resultatredovisning och analys. I 

resultatkapitlet (kapitel 4) redovisar vi det som observationerna och intervjuerna genererade, 

vilket struktureras efter vår tidigare nämnda teoriram. I analyskapitlet (kapitel 5) analyserar vi 

resultatet och jämför det med teorin. Diskussionen (kapitel 6) knyter sedan ihop säcken och 

svarar på den ställda frågeställningen genom att dra slutsatser utifrån det teoretiska och 

empiriska materialet, samt rekommendationer till hur www.ikea.se kan göras mer användbar. 

Bilagor från observation, intervjuer och skärmbilder bifogas i slutet av uppsatsen. 
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2 Teori 
I detta kapitel tar vi upp begreppet människa-dator interaktion och hur användbarhet är en 

viktig del inom detta vetenskapliga ämne samt ett urval av teorier kring användbarhet utifrån 

detta perspektiv. Sedan följer vår egen teoriram, en sammanfattning över teorier kring 

användbarhet och som en ram för hur användbarhetsbegreppet kan användas för att 

analysera en webbplats. Sedan struktureras de övergripande termerna in i avsnitt utifrån de 

punkter som utgör teoriramen. 

2.1 Användbarhet 

Enligt Molich (2001) är en användbar webbplats en webbplats som är lätt att lära sig, lätt att 

komma ihåg, effektiv, begriplig och tillfredställande att använda. Användaren ska även kunna 

ha nytta utav webbplatsen till exempel om man är ute efter att roa sig så kan man säga att det 

är nyttan (Sundström 2005). 

 

Vi kommer att utgå ifrån ämnet människa-dator interaktion, MDI. Termen innefattar 

samspelet mellan människa och dator det vill säga interaktion ur datatekniska-, psykologiska-, 

sociologiska- och estetiska aspekter. Ett av målen för MDI är att förbättra interaktionen 

mellan användare och datorer genom att göra datorer mer användarvänliga och mottagbara för 

användarens behov. Ett annat är att designa system som minimerar barriären mellan det som 

människan vill göra och det som datorn förstår att människan vill göra. 

(Pearrow 2000, Nationalencyclopedin och språkdata 2007) 

 

2.2 Teoriram 

Utifrån vår frågeställning och ovanstående beskrivningar har undersökningen baserats på en 

del av de perspektiv för användbarhet som studeras inom MDI. Utifrån det syfte som 

undersökningen har valde vi ut ett antal källor och teorier. Med utgångspunkt från dessa vill 

vi undersöka om www.ikea.se uppfattas som användarvänlig genom att undersöka samspelet 

mellan: 

• Struktur 

• Design/layout 

• Navigering 

• Länkar 
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• Information 

• Text och bild 

• Färger 

2.3 Användbarhetsprinciper 

2.3.1 Struktur 

Molich (2002) menar att en webbplats har god struktur om användaren hittar den information 

den söker efter att ha klickat två eller högst tre gånger. Längre bort ifrån huvudmenyn än så 

bör inte informationen ligga. Genom att sen lägga vägvisare till all viktig information som 

användaren kan tänkas behöva på startsidan skapar man en användarvänlig struktur. På 

startsidan bör det inte finnas onödig information, om informationen ändå måste finnas med 

kan sidan delas upp eller så kan mindre viktigt information flyttas till andra sidor som man 

länkar till ifrån startsidan. (Reiss, 2000) Strukturen visar webbplatsens olika delar och hur de 

bygger på varandra, den bestämmer också hur användarna har möjlighet att navigera på 

webbplatsen. De tre vanligaste strukturerna är linje-, träd-, och vävstruktur. (Nielsen, 2001) 

 

Linjestrukturen är den enklaste, där tar sig användaren från den ena sidan till nästa på ett 

enkelt och rakt sätt. Webbplatsen blir även lättmanövrerad, överblickbar och det är svårt att 

hamna fel. Det negativa med linjestruktur är att webbplatsen ofta blir trist, platt och 

händelselös. Det kan lätt upplevas som om all information lika gärna kunnat ligga på en lång 

sida istället. (Bergström, 2001) 

 

Trädstrukturen är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt. Den passar i de allra flesta sammanhang 

och är därför mycket vanlig vilket leder till att användaren lätt känner igen sig. Genom att 

hålla hierarkin till maximalt tre nivåer minskar man risken för att användaren ska tappa bort 

sig på webbplatsen. Tumregeln lyder: Innehållet ska helst inte finnas längre bort än tre klick.  

(Bergström, 2001) 

 

Vävstrukturen är lite mer avancerad, här finns det ingen direkt startsida eller sista sida utan 

allt hänger samman i en stor väv. Nackdelen med strukturen är att det är mycket lätt för 

användaren att tappa bort sig. Om webbplatsen består av fler än 200 sidor kan det, enligt 

Bergström (2001), vara bra att ha en egen sökmotor så att användaren lätt kan hitta det som 

han/hon söker.  
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Struktur skapas genom att samla ihop sidorna på en webbplats som har med varandra att göra, 

sedan ordna dem under en gemensam titel. På detta sätt kan all information som finns på 

webbplatsen, alla sidor, rymmas i en enkel meny som består utav dessa titlar. Detta leder till 

att webbplatsen blir mer strukturerad och är lättare att hitta i. (Sundström, 2005)   

2.3.2 Navigering  

Att ha god navigation på en webbplats är mycket viktigt, det är det som gör att en användare 

lär sig webbplatsens ordning och förstår hur den är uppbyggd. Detta leder så småningom till 

att användaren kan använda webbplatsen mycket mer effektivt. Nästan all webbnavigation är 

uppbyggd av några enkla element.  
• Länkar - Länkarna är den mest framträdande formen av navigation, både inne i 

löpande text som till menyer.  

• Formulär - Används ibland för att bygga navigation, till exempel sökning.  

• Etiketter - Representerar innehållet i grunden för nästan all navigation. Om man lyckas 

med att hitta rätt ord för etiketten så är det helt avgörande för om användaren skall 

förstå vart en länk leder. (Sundström, 2005) 

 

Webbnavigation består av mycket enkla delar, dessa används för att bygga upp olika 

navigationsverktyg. Till exempel genom att sätta en grupp länkar ihop och följa de regler som 

finns för hur en meny ser ut och var på sidan den brukar ligga, har designen gjort dem till mer 

än bara länkar. Då kan användaren se dem tillsammans, och kan använda denna helhet när den 

bedömer vilken av dem som ska användas. (Sundström, 2005) 

 

Menyn är det näst vanligaste navigationsverktyget och består utav några länkar som ligger 

bredvid varandra. Den har en mycket viktig roll för navigationen för den får användaren att 

koppla samman länkarna till en helhet. 

 

Tips för en bra meny enligt Sundström (2005) är: 

• Ha en markering i menyn så användaren vet vilken sida den befinner sig på. 

• Skapa menyer med text, inte med bilder. 

• Skapa menyer som går att bygga ut. 

• Använd ett användarvänligt språk i menyerna.   
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Den globala menyn har ofta en betydande roll och består utav webbplatsens 

huvudavdelningar. Den finns med på i princip alla sidor på webbplatsen. En annan meny som 

har en viktig roll är hjälpmenyn. Även den finns vanligtvis med på alla sidor. Menyn är ofta 

diskret utformad och kan ha ett ganska blandat innehåll, med olika funktioner som kan vara 

bra att komma åt från webbplatsen alla sidor. En annan form av meny är flikar som ofta 

används för att navigera mellan olika sidor som består utav liknande innehåll. ”När man går 

från en flik till en annan i ett formulär skall inte inmatningar gå förlorade”. (Sundström, 2005)  

 

Rullgardinsmeny är en annan variant utav meny. Den är uppbyggd utav en liggande balk med 

länkar. När man klickar på den rullar en undermeny ner – som en rullgardin. Fördelar med 

rullgardinsmenyn är att hela webbplatsen kan nås från alla sidor och att den är oerhört 

utrymmessnål. Nackdelen kan vara att rullgardinsmenyn gömmer sitt innehåll och det ger inte 

användaren någon ledtråd om var på webbplatsen den befinner sig. (Sundström, 2005) 

2.3.3 Länkar 

Som nämnts tidigare byggs nästan all navigation upp av vanliga länkar. Användare klickar 

helst inte på länkar om de inte tydligt kan se vart de leder. Därför är det viktigt att vara tydlig 

när man formulerar länkarna.  

 

Tips för bra länkar enligt Sundström (2005) är: 

• Använd gärna rubriken som länktext. 

• Låt inte två länkar med samma namn leda olika. 

• Text som är länkad ska vara understruken. 

• Det är bra om muspekaren reagerar när man för den över en länk. 

• Använd helst inte blått eller lila på text som inte är en länk. 

• Länkar som är besökta kan med fördel skilja sig ifrån länkar som inte har besökts 

genom att använda olika färg.  

• Gör inte den yta som går att klicka på för liten.  

• Låt inte knappar fungera som länkar eller länkar som knappar. 

• Användaren ska kunna ta sig till startsidan från alla sidor, gärna via logotypen. 

• Använd helst inte så många länkar till den första och sista sidan. 
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Det är viktigt att det visas tydligt vart en länk leder, användare klickar inte helst på en länk 

som de inte kan förutse vart den leder. Detta kan man göra genom att skapa en lite längre 

länktext som berättar vilket innehåll sidan man kommer till har och vilken nytta man har utav 

den. Ibland är användaren enbart ute efter en viss information på webbplatsen och ögnar bara 

igenom sidan efter den länken man söker, därför är det viktigt att länken kan läsas fristående. 

Skriv hellre ”Kursinformation” än ”För kursinformation. Klicka här”. Det är också viktigt att 

inte stryka under text som inte är länkad, detta kan lura användaren och skapa förvirring. 

(Sundström 2005) 

2.3.4 Design/layout 

Huvudregeln för all design på nätet är enkelhet, den enkla och tydliga formen har störst 

möjlighet att väcka uppmärksamhet och förmedla budskap (Bergström 2001). 

När användarna söker innehåll vet de vad de letar efter mer generellt, men de vet dock inte 

vad de exakt söker efter. De är även konservativa, när de hittar en sida som de tycker om 

stannar de och återkommer till denna.  

Det finns tre typer av grafik sett från användarens synvinkel.  

1. Nyttig - bilder av relevanta produkter eller kartor. Den typ av grafik som användare är 

intresserade av och är villiga att vänta längre för att få relevanta bilder överförda till 

sin dator.  

2. Stödjande – hjälper till att strukturera information med hjälp av en tydlig 

navigeringsdel och en informationsdel. 

3. Utsmyckning – figurer, teckningar, bilder, loggor och annonser. Dessa har enbart 

estetiska syften eller syften som inte intresserar användarna.  

Text bör prioriteras före grafik, men samtidigt kan bilder bryta upp en lång text och göra den 

intressantare att titta på. Dock får inte bildvalet verka slumpartat, utan bilderna ska vara 

relevanta, förnuftiga, vara enhetliga i stil och storlek samt vara begripliga för användaren då 

man hittills inte har lyckats påvisa något samband mellan tjusig grafik och användbarhet 

(Molich 2002). 

 

Det finns tre olika layouter på webbplatser som webbmakarna utgår ifrån. 

1. Vinkelhake – Utgår från övre vänstra hörnet. Möjlighet att anpassa layouten till olika 

skärmformat och samtidigt försäkra sig att alla viktiga formelement blir synliga på alla 

besökarens skärmar. 
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2. Centrum – Designelementen utgår från centrum. En dominant bild eller text får bilda 

utgångspunkt och övriga element placeras i relation till denna. 

3. Magasin – Layoutad som en tidningssida. Ger möjlighet till omfattande och varierad 

information. Texter och bilder blandas i spalter och ständigt med hänvisning till 

fortsatt läsning. (Bergström 2001) 

 

Gestaltlagarna är tre bra redskap för god formgivning (liksom bildarbetet). Mottagaren 

upplever material som placerats i närheten av varandra som sammanhörande, enligt närhetens 

lag. Användaren upplever sådan som uppvisar likhet som sammanhörande, enligt likhetens 

lag och förstår att material som slutits inom exempelvis en ram hör samman, enligt 

slutenhetens lag. (Bergström 2001) 

 

Viktigast är kontrasten, som skapar en dynamisk och spännande form samt en ingång i det 

visuella arrangemanget. Balansen motverkar kantring i formgivningen. Rytmen för 

mottagaren framåt genom växlingar mellan starkare och svagare moment. Linjering innebär 

att spalter och bilder är placerade enligt en mall som är enhetlig från sida till sida. (Bergström 

2001) 

2.3.5 Information 

Information som publiceras på Internet har likheter med övrig publicering då den ska vara 

välskriven, välorganiserad och målinriktad. Det är viktigt att designa innehållet för 

användaren eftersom en webbplats som inte har ett innehåll som attraherar användare inte 

heller har någon egentlig anledning att publiceras. För att kommunikationen ska bli så bra 

som möjligt är det viktigt att rubriker namnges på ett bra sett. Etiketterna måste tala samma 

språk som användaren talar (Sundström 2005). Även Molich (2002) menar att man inte bör 

använda fack- eller datorspråk och tillägger även att informationssökning missgynnas när 

kategorier består av olika ordlekar och metaforer. Själva innehållet består av: Avgränsning, 

relevans, struktur, omdöme, kreativitet och delaktighet. Det sistnämna är kanske det viktigaste 

eftersom det gör att mottagaren blir delaktig i själva budskapet. 

Information som är betydelsefull bör placeras i det område som syns på skärmen utan att 

behöva scrolla för att hitta den viktigaste informationen. Användare överlag tycker inte om att 

scrolla och måste det göras riskerar information att missas. För att försöka undvika detta 

brukar webbmakarna försöka göra sidorna kortare och använda bildskärmens bredd istället. 

(Pearrow 2000) 

  10  



 

2.3.6 Text och bild 

Vid observationer av användares surfande på Internet finns tydliga aspekter på att användarna 

agerar annorlunda när de läser text på skärm än när de läser vanlig text. När en användare 

kommer till en ny webbplats läser de inte texten, utan de skummar den (Molich 2002). 

Eftersom användarna skumläser är det viktigt att presentationen och layouten är anpassad 

efter en sådan aktivitet. Användarnas tillvägagångssätt vid läsning av webbtexter startar ofta 

med att de tittar på rubriker först, sedan testar de olika länkar samt scrollar och klickar sig 

runt på webbplatsen. Detta kan göra att användare skummar förbi en text om den inte har 

tydlig och bra rubrik eller inledning som innehåller de nyckelord till det ämnet som 

användaren söker efter (Bergström 2001). 

 

Text är en stor del utav webben. Det är därför viktigt att göra den lättförståelig och ha en 

trevlig typografi för användaren. Textens storlek kan vara svår att bestämma för det finns två 

behov att se till. Det ena är att texten bör vara så pass stor att den är bekväm att läsa, många 

personer ser dåligt och är i behov av en lite större text för att kunna läsa obehindrat eller för 

att helt enkelt kunna luta sig tillbaka och läsa lite från ett längre avstånd. Det andra behovet är 

att texten bör vara liten så man får en överblick, eftersom utrymmet på en skärmsida är såpass 

begränsat är det bra om texten är lite mindre så att man lätt får en överblick av innehållet på 

sidan utan att behöva scrolla ner. Att kombinera dessa två behov kan vara svårt och man bör, 

om möjligheten finns, låta användaren kunna välja textstorlek. (Sundström 2005) 

 

Det finns två sorter av typografi. Den synliga innebär att bokstäverna är så personligt 

utformade att de röjer avsändaren bakom. Den osynliga ska istället bilda en osynlig länk 

mellan författare och läsare, mellan sändare och mottagare. Vid val av teckensnitt ska man 

tänka på att det ska passa in i sammanhanget och att gå att läsa. Med läsbarhet avses hur lätt 

och enkelt en mottagare läser texten. Syftet är givetvis att göra det så lätt som möjligt för 

läsaren. Vad som avgör är exempelvis teckensnittet, teckengraden och radlängden. Typsnitt 

som är anpassade för webb, exempelvis Verdana, Helvetica eller Arial som är öppna 

sanseriffer med hög läsbarhet, antikvor som Times New Roman försvinner lätt på skärmen. 

(Molich 2002) 

 

Helheten har också ett budskap. Det symmetriska arrangemanget upplevs som ordnat, 

harmoniskt och elegant medan det asymmetriska upplevs som mer dynamisk och spännande. 
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Huvudskillnaden mellan att skriva texter för nätet och annat format är att Internettexter måste 

vara kortare då texter läses cirka 25 % långsammare på skärm än på papper. Webbspråket 

behöver också vara mycket kort då man bör tänka på klickandets förbannelse. (Bergström 

2001). 

 

Bilder kan användas på många olika sätt på webben, som stämningsspridare, en sida med en 

bild ser ofta trevligare ut och användaren får lättare att ta till sig information om den trivs. 

Bilden kan vara på en människa, genom detta ökar trovärdigheten. Den kan också fungera 

som en introduktion till texten till exempel en bildtext har stor chans att bli läst och kan fånga 

läsaren till fortsatt läsning. (Sundström 2005)  

 

Text och bild kan samspela på två sätt: I harmoni och i disharmoni 

I harmonin säger text ungefär samma sak som i bilden, i ett disharmoniskt samspel mellan 

text och bild (de säger olika saker) lockar ofta in mottagaren i budskapet. Motsägelsen blir en 

spännande gåta som mottagaren gärna vill lösa. (Bergström 2001) 

 

Det finns tre olika perspektiv på bilder. Intentionsperspektivet innebär att vara på det klara 

med bildens mål, budskap och kontext. Närperspektivet innebär fotografens omsorg om 

bilden genom utsnitt, komposition och innehåll. Mottagarens perspektiv kallas 

receptionsperspektivet och avser perception, upplevelse och tolkning. (Bergström 2001) 

Bilder kan ha olika roller, det kan vara faktabilder, som registrerar verkligheten, prosabilder, 

som berättar något eller en poesibild, som personligt och emotionellt förmedlar ett budskap. 

Bilder kan även användas som en övertalningsfunktion, den presentativa bilden visar, den 

metonymiska bevisar genom att göra produkten till en del av helheten och den metaforiska 

jämför genom att i bild jämföra med något från ett angränsande sammanhang. (Bergström 

2001)  

2.3.7 Färger 

När man använder färger ska man tänka på att ha en tydlig kontrast mellan till exempel 

bakgrund och text, detta ökar läsbarheten. Man ska även tänka på att inte ha färgad text på 

färgad bakgrund. Det är viktigt att inte använda enbart färg för att visa betydelse på 

webbplatsen eftersom det finns användare som kan vara färgblinda eller användare som 

enbart lyssnar på webben.  
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En annan viktig sak när det gäller färg är att det kan skilja ganska mycket på samma färg på 

olika skärmar, en riktigt mörk blå nyans kan till exempel se svart ut på en annan skärm. 

(Sundström 2005) Alla färger passar inte heller till datorns skärm. Gult har en tendens att 

försvinna och grönt blir ofta alltför skrikande och nästan motbjudande. De något kraftfullare 

röda, orangea och blåa färgerna gör sig bättre. (Bergström 2001) 

 

Starka och mönstrade färger är bra för att fånga uppmärksamhet men det bör användas 

sparsamt då de i överdrift endast irriterar användaren (Molich 2002). Vissa användare kan 

också associera den ljusa bakgrunden med dag och den mörka med natt och det kan påverka 

tolkningen av budskapet. 

 

Färg kan attrahera genom en färgstark bild eller stora grafiska element i avvikande färger. 

Färger kan pedagogisera genom att exempelvis understryka och förtydliga vissa delar av 

innehållet. Färg kan också förmedla information i olika sammanhang, som att sprida och 

förmedla ett varumärke eller sprida enkel symbolik. Rött förknippas ofta med kärlek och 

passion. Blått uppfattas ofta som respektfullt, längtansfullt och vemodigt, medan grönt är 

livets och ungdomens färg. Gult betyder glädje och munterhet. Svart står för sorg och vitt för 

renhet och oskuldsfullhet. (Bergström 2001) 

2.3.8 Slutledning 

Genom att ha belyst de olika områdena struktur, navigering, länkar, design/layout, 

information, text, bild och färger har vi skapat en grund för vår teori, med den kunskapen 

möjliggörs en analys av www.ikea.se. Genom att jämföra resultat ifrån användbarhetstestet 

med teorin skapar vi en förutsättning för att senare kunna skapa en diskussion och ge förslag 

till förbättringar som kan göras på www.ikea.se.  
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3 Metod 
I detta kapitel inleder vi med vår förförståelse kring användbarhet. Sedan beskrivs den 

kvalitativa metod vi har valt, här förklarar vi även hur vi har gått tillväga under våra 

observationer och intervjuer. I avsnittet urval och population redovisar vi den målgrupp vi 

har valt att studera samt vårt urval av uppgifter och vår intervjuguide. Vidare beskriver i 

metod för resultatredovisning och analys. 

3.1 Förförståelse 

Användbarhet och MDI är något som vi har förståelse för, då vi i Multimediaprogrammet 

läser kursen Människa-dator interaktion samt en del andra kurser som berör olika aspekter 

med Internet. Denna förförståelse av begreppen användbarhet och MDI har också i viss mån 

påverkat den tolkning av resultatet och analysen av www.ikea.se som vi utfört.  

3.2 Kvalitativ metod  

Den teoretiska delen, som består av föregående kapitel, presenterar teorier för vad en god 

webbplats är. Teorierna ger grundläggande kunskap i ämnet som är nödvändigt för att kunna 

angripa den aktuella frågeställningen. En empirisk studie av www.ikea.se är nödvändigt för 

att kunna se hur användarna uppfattar webbplatsen. Detta genomfördes med hjälp av en 

kvalitativ studie av www.ikea.se genom observationsstudier och intervjuer. Genom att 

kombinera dessa metodverktyg kan undersökningsresultaten generera resultat som kan 

förklara och ge mer djupgående svar kring begreppen användbarhet och MDI (Pearrow 2000). 

Teorierna kan i det här fallet liknas vid ett par glasögon som www.ikea.se kommer att 

studeras, utvärderas och bedömas igenom.  

3.2.1 Observation 

Vi har valt att göra en deltagande observation därför att den lämpar sig som ett bra verktyg för 

att ta reda på vad användarna anser om webbplatsen. (Pearrow 2000) Begreppet deltagande 

observation innebär att vi som forskare studerar en miljö och människorna i den genom att 

uppsöka och vistas i miljön (Sveningson, Lövheim & Bergqvist 2003). Observationsstudierna 

ägde rum i Ozlab, Karlstads Universitet, där vi observerade de utvalda testdeltagarna då de 

genomförde ett användbarhetstest vid datorn. Användbarhetstestet innebar att deltagarna 

skulle hantera och lösa ett antal uppgifter som behandlar informationssökning på 

www.ikea.se. De frågor som testdeltagarna fick lösa finns bifogade som Bilaga 1. Innan 
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testets start tydliggjorde vi även vad som skulle ske och vilka rättigheter och möjligheter 

testpersonerna hade.  

 

Testdeltagarna testades individuellt inom en tidsram på cirka 45 minuter. Vid varje tillfälle 

fanns två observatörer med, det vill säga uppsatsförfattarna, som antecknade och studerade 

hur testdeltagarna gick tillväga för att lösa de olika uppgifterna. En observatör fanns med i 

testrummet och instruerade testpersonen samt en observatör som satt och granskade 

aktiviteterna som skedde på skärmen i kontrollrummet. Platsen och tillfället då observationen 

genomförs ska vara lik den miljö användaren i vanliga fall befinner sig i då han/hon besöker 

webbplatsen (Pearrow 2000), detta skapar även en hög grad av validitet och trovärdighet för 

undersökningen. Vad som dock kan tänkas påverka reliabiliteten är att testdeltagarna visade 

tendens till att se testet som en tävling. Med detta menar vi att observationssituationen i sin 

form kan göra att testdeltagarna påverkas att vilja prestera bättre än vad han/hon hade gjort 

under ett vanligt besök på webbplatsen. Vi talade därför om under testets gång att uppgifterna 

inte vara tvungna att lösas och att de kunde välja att passa eller så kunde observatören gå in 

och be testpersonen att gå vidare, det vill säga det är webbplatsen som undersöks och inte 

deltagarnas förmåga att lösa uppgifterna.  

 

Det behövs även vissa praktiska verktyg för att undersöka användbarheten hos en webbplats 

(Pearrow 2000). De verktyg som användes för att genomföra observationen var en 

Internetuppkopplad dator, webbläsare och ett operativsystem som användaren i normala fall 

använder, i detta fall Windows, och ett förhållandevis tyst rum med bekväma stolar.  

3.2.2 Intervju  

I samband med observationen gjordes en halvstrukturerad intervju. Till en sådan intervju så 

förbereds ej några frågor utan en intervjuguide (se Bilaga 2), det vill säga en uppsättning med 

områden och teman som vi på förhand har bestämt att vi vill täcka upp i intervjun 

(Sveningson, Lövheim & Bergqvist 2003). Observatören har även roll som intervjuare och 

intervjun kan ses som ett avslutande moment till användbarhetstestet. Intervjun används 

delvis som en metod för att samla in data, men huvudsyftet är att möjliggöra en utvidgning av 

de resultat som uppkom i observationen.  

 

Under intervjun använde vi en bandspelare, detta för att vi skulle kunna ha ett naturligare 

samtal utan avbrott. Materialet från observationerna och intervjuerna skulle dock förbli 
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anonymt. Vi uppmanade testdeltagarna att tala fritt och ledigt, på så vis anser vi att 

observationer och intervjuer i största möjliga utsträckning kan göras fri från feltolkningar och 

fördomar från observatören. För att resultaten från intervjun ska kunna resultera i användbara 

och trovärdiga resultat är det av vikt att de synpunkter som deltagaren påpekade noteras på ett 

objektivt sätt. Vi valde därför att basera vår intervjuguide på de punkter som vår teoriram 

består av.  

3.3 Urval av population  

Enligt Nielsen (2001) är fem stycken användare utifrån webbplatsens målgrupp, en bra 

utgångspunkt för att upptäcka användbarhetsproblem och vid ett sådant antal framkommer 

cirka 80 % av användbarhetsproblemen vilket får anses som ett bra resultat.  

 

Eftersom IKEAs målgrupp är så omfattande valde vi att använda oss av fler deltagare. Vi 

valde att fokusera på den delen av målgruppen som ligger oss närmast, studenter. Fjorton 

studenter med jämn könsfördelning, varierad Internetvana, tidigare erfarenhet av webbplatsen 

och utbildning valdes ut. Vi ansåg att det inte var till någon nackdel att använda flera 

deltagare utan var till en fördel då vi kunde säkerställa resultaten bättre. Dock fick vi under 

studiens tid ett bortfall. 

 

Efter diskussion kom vi fram till att vi inte behövde ett slumpmässigt urval och deltagarna 

kunde väljas ut från vårt personliga kontaktnät. Detta skulle dock ske inom den ovanstående 

ramen. Detta tillvägagångssätt bedömdes följaktligen inte påverka trovärdigheten eller 

reliabiliteten i någon betydande omfattning.  
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Utfallet blev enligt följande: 

Urvalstabell 

Kön Studerar/studerat Datorvana Tidigare användare av www.ikea.se  

Kvinna Multimedia Stor Ja 

Kvinna Systemvetenskap Stor Ja 

Kvinna Fastighetsekonomi Liten Nej 

Kvinna Multimedia Stor Ja 

Man Multimedia Stor Ja 

Man Multimedia Stor Nej 

Kvinna Lärare Stor Ja 

Man Multimedia Stor Ja 

Kvinna Ekonomi/Juridik Liten Ja 

Man Geografi Stor Ja 

Man Byggingenjör Stor Nej 

Man Byggingenjör Stor Ja 

Man Multimedia Stor Ja 

Figur 1.  

3.4 Uppgifter 

Av vikt för ett trovärdigt användbarhetstest är att ställa bra frågor till användarna som kan 

leda till att forskaren kommer fram till användbarhetsproblem med webbplatsen. För att kunna 

ställa rätt frågor behöver man ta hänsyn till kontextuella faktorer så som företagets och 

användarens mål, innehåll för webbplatsen i stort, webbplatsens sidor och hur målgruppen ser 

ut.  

 

Uppgifterna till observationen (se bilaga 1) framställdes genom att vi studerade webbplatsen 

och delade upp den inom tre olika områden, försäljning, kundservice och övrigt. Efter denna 

uppdelning valde vi ut femton olika uppgifter som skulle lösas, då vi ansåg dessa vara väl 

spridda över webbplatsen och väsentliga för att klara av att använda webbplatsen på det tänkta 

sättet. 
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4 Resultatanalys 
I detta kapitel analyseras resultatet från observationerna och intervjuerna.  

4.1 Resultat från Observationer 

Resultatet från observationerna har strukturerats i tre olika avsnitt utifrån uppgifterna i 

användbarhetstestets observationsdel (se bilaga 1). En del av uppgifterna har sammanförts till 

en punkt då vi anser att detta underlättar läsbarheten och skapar en effektiv 

resultatredovisning. För tydligheten skull har vi valt att skriva namn på länkar inom 

citationstecken. För att visualisera de exempel som tas upp i resultatanalysen förekommer 

genomgående redovisning till bilagor av skärmdumpar. Då de är relativt stora och många har 

de placerats som bilagor för att inte stycka upp texten allt för mycket och därmed försvåra en 

sammanhållen läsning. Figur 2 visar resultatet ifrån observationerna, vilka uppgifter som 

deltagarna klarade av att lösa samt vilka uppgifter som de fick passa på. Tp står för 

Testperson, U står för Underkänt och innebär att testpersonen inte lyckades lösa uppgiften 

korrekt och de blanka rutorna symboliserar de uppgifter som testpersonen klarade att lösa. 

 

Resultattabell 

 Tp1 Tp2 Tp3 Tp4 Tp5 Tp6 Tp7 Tp8 Tp9 Tp10 Tp11 Tp12 Tp13

1              

2    pass    pass   pass   

3              

4              

5            pass  

6  U U           

7              

8              

9 pass  pass pass pass pass pass  pass     

10    pass  pass        

11 pass            pass 

12              

13        pass      

14   pass     pass  pass   pass 

15 pass  pass pass pass  pass pass      

Figur 2. 
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4.1.1 Praktisk information 

Uppgift 1 handlar om att användaren ska kunna hitta telefonnumret till kundservice. 

Deltagarna fokuserar här på den övre menyn och väljer där ”Kundservice”. De flesta 

deltagarna hittar informationen snabbt men en del går förbi informationen och klickar på 

”Kontakta oss”, när de inte hittar informationen där går de tillbaka och läser igen och hittar då 

telefonnumret till kundservice. Deltagarna verkar skumma igenom texten utan att se att 

informationen de söker finns där och går vidare direkt. Syftet med denna uppgift är att se om 

man som användare lätt kan hitta praktisk information på sidan, så som telefonnummer.  

 

Uppgift 2 handlar om att deltagaren skall hitta information om IKEAs prisgaranti. Deltagarna 

tycks inte veta vart de ska på webbplatsen och klickar på fler länkar än vad uppgiften 

egentligen kräver. De flesta går in på ”Garantier på Ikea” och förväntar sig att deras 

prisgaranti ska finnas där med tanke på namnet, många av deltagarna blir förvirrade när de 

inte finner det de söker där. Informationen hittades genom ”Allmänna villkor” eller ”Frågor 

och svar”.  

 

Uppgift 3 handlar om att de ska testa funktionen ”Fråga Anna” genom att ta reda på vad 

taklampan Knappa kostar. De flesta av deltagarna hittar länken till ”Fråga Anna” på 

startsidan, de som går förbi väljer att hitta henne genom ”Kundservice”.  De flesta skriver in 

hela frågan ”Hur mycket kostar taklampan Knappa?” och får genom det fram en bild av 

lampan och priset. De som formulerar frågan kortare med till exempel Knappa, får fram en 

sökresultatslista och väljer sedan i den lampan för att ta reda på vad den kostar. 

 

Uppgift 4 & 7 handlar om att hitta annan praktisk information, i detta fall information om 

vägbeskrivning, öppettider och restaurangen. Tanken med denna uppgift är att deltagaren ska 

kunna planera ett hypotetiskt besök på ett varuhus. De flesta av deltagarna hittar länken ”Välj 

varuhus” och väljer där Jönköping som vi har valt att ta i vårt exempel, efter det väljer de 

”Öppettider och information” och hittar där information om varuhusets öppettider och 

vägbeskrivning. En av deltagarna såg inte den övre menyn (se bilaga 4), denne ändrar därför 

adressen i url:en och byter ut den aktuella staden mot den önskade staden. Därefter lyckas 

deltagaren öppna länken ”Öppettider och information” och ser där Jönköpings öppettider och 

vägbeskrivning. För att hitta informationen om restaurangen tar nästan alla deltagare samma 

väg, genom att välja rätt varuhus och sedan klicka på ”öppettider och information”, där hittar 
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de länken till restaurangen för att sedan kunna se menyn. En av deltagarna använder sig av 

”Fråga Anna” och hittar snabbt samma information. Testpersonen som under uppgift 4 inte 

hade sett länken ”Välj varuhus”, har fortfarande inte uppmärksammat den och ändrar i url:en 

även denna gång.  

4.1.2 Produktinformation 

Uppgift 5 är en större uppgift där deltagaren skall finna en sängstomme med tillhörande 

avlastningsbord och en madrass med bäddmadrass i passande mått och lägga dem i 

kundvagnen. För att lösa den här uppgiften använder deltagarna olika tillvägagångssätt. En 

del väljer att använda sig av ”Produkter A-Ö” för att hitta sängen, detta fungerar då 

användarna vet exakt vad produkten heter. När de sedan skulle välja madrass använde de sig 

av menyn till vänster (se bilaga 6-7) för att komma rätt. Några använde sig även av 

hierarkimenyn (se bilaga 21) och rullgardinsmenyn (se bilaga 18). Några använde även 

funktionen ”Fråga Anna” och sökfunktionen. De flesta av deltagare som använde sig av 

sökfunktionen såg dock inte texten ” För tillfället kan det vara problem att söka på 

produktnamn” och blev väldigt frustrerade när de inte fick fram något resultat. När ”Fråga 

Anna” presenterade sängen i sin resultatlista fanns dock endast enkelsängstommen Malm 

med, detta var något som gjorde deltagarna förvirrade.  

Uppgift 6 handlar om att kunna hantera kundvagnen, i detta fall genom att ta bort en produkt. 

Denna uppgift försöker deltagarna lösa flera olika tillvägagångssätt. Några av deltagarna 

förstår inte hur man ändrar antalet och trycker först på ”Ändra antal” (se bilaga 17) för att 

sedan ändra antalet. Efter det provade de att gå uppdatera kundvagnen och såg då att 

produkten fortfarande fanns kvar. Deltagarna ändrade då först antalet och tryckte sedan 

”ändra antal”, några av deltagarna använde sig även av ”Enter” på tangentbordet för att ändra. 

Under uppgiftens gång säger ett flertal av deltagarna att de saknar en ”ta bort” knapp efter 

varje produkt och att man eventuellt borde ha ett minus och ett plus för att öka och minska 

antalet av en produkt i kundvagnen, samt en knapp för att tömma hela kundvagnen.  

 

Uppgift 8 handlar om att kunna hitta ett visst sortiment, i detta fall vitvaror som är en del av 

IKEAs sortiment som inte så många känner till. Här använder sig de flesta av deltagarna av 

”vårt sortiment” för att sedan söka efter vitvaror. Några använder sig även av den vänstra 

menyn för att komma till kök. En av deltagarna användarna ger sig även in på ”Produkter A-

Ö”, deltagaren där ser inte att man måste välja bokstav utan scrollar bara på A. 
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Uppgift 9 handlar om att hitta en köksmodul på IKEA för att sedan ta reda på mått- och 

viktinformation om den. Detta då många åker långt för att handla på IKEA och tar med sig 

varorna hem i släp, det är då bra att veta sådan information för att kunna planera, men även 

för att se om det passar i hemmet. Detta är en av de uppgifter som många väljer att passa på, 

de som hittar går via ”Produkter A-Ö” och hittar sedan länken ” Artikelnummer och mått och 

vikt på förpackningen” (se bilaga 14) längst ned på sidan. De som till slut har passat har inte 

sett länken ”Produkter A-Ö” och försöker istället att söka efter produkten. Fortfarande ser 

ingen av deltagarna texten ” För tillfället kan det vara problem att söka på produktnamn”, de 

frågar då ”Fråga Anna” men utan resultat. 

 

Uppgift 10 handlar om att deltagaren ska kunna se om en produkt finns i lager i en bestämd 

stad, i detta fall soffan Arild i Kalmar. Några av deltagarna försöker att söka efter soffan, de 

har fortfarande inte sett texten ”För tillfället kan det vara problem att söka på produktnamn”. 

Några av deltagarna tror att man måste byta varuhus först för att man ska se om produkten 

finns i den staden. De deltagare som hittar soffan använder olika tillvägagångssätt, några 

använder sig av ”Produkter A-Ö” och några använder sig av menyn till vänster. En av 

deltagarna hittar ”Finns varan i lager” på startsidan (se bilaga 4), denne anger namnet där men 

ger inget resultat. Deltagaren tror därför att varan inte finns i lager. 

 

Uppgift 12 handlar om att hitta en namngiven produkt, detta är aktuellt om man vet vad 

produkten heter, till exempel om man har sett den i katalogen. De flesta av deltagarna som 

klarar av att lösa denna uppgift går via ”Produkter A-Ö”.  De andra försöker att söka efter 

produkten, fortfarande har de inte sett texten ” För tillfället kan det vara problem att söka på 

produktnamn”, de provar sedan genom att fråga ”Fråga Anna” men även där utan resultat, en 

av deltagarna klickar även runt bland sortimentet för att i ren tur eventuellt finna produkten. 

4.1.3 Kataloginformation 

Uppgift 11 handlar om att kunna beställa hem ett exemplar av IKEA katalogen. Denna uppgift 

klarar samtliga testpersoner av att lösa. De flesta hittar länken under ”Ikea handla hemma”, 

”Kundservice” eller på startsidan. De användare som hittar informationen på startsidan 

uttrycker dock att startsidan är rörig och att länken för att beställa hem en katalog skulle 

kunna tydliggöras. 
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4.1.4 Fraktinformation 

Uppgift 13 handlar om att hitta fraktinformation vid hemleverans. Detta är en av de uppgifter 

som deltagarna väljer att lösa på flest tillvägagångssätt. Några väljer att fråga ”Fråga Anna”, 

Anna presenterar då en länk som användaren sedan hittar informationen under. En stor del av 

deltagarna väljer även att försöka hitta informationen under ”Produkter A-Ö”, för att hitta 

lättare bland de frågor som presenteras använder sig några av deltagarna av sökfunktionen i 

Explorer. En av deltagarna provar att lägga en produkt i kundkorgen för att ta reda på om det 

finns ytterligare information tillgänglig i ”Kundkorgen” dock utan resultat. För alla deltagare 

krävs det att de gör fler länkklick än vad uppgiften kräver. 

4.1.5 Söka arbete 

Uppgift 14 handlar om att söka arbete på ett av IKEAs varuhus, i detta fall Helsingborg. 

Deltagarna väljer varierande tillvägagångssätt för att klara den här uppgiften. De flesta klickar 

först på ”Välj varuhus”, sedan ”Jobba på IKEA” och ”Ansök nu”. Texten som finns beskriven 

under rekryteringsverktyg som användarna måste acceptera innan deltagaren kan gå vidare 

och söka jobb läser ingen. De som lyckas komma till denna punkt väljer att acceptera på en 

gång eller går tillbaka då denne inte vill gå vidare efter en sådan text. Många av deltagarna 

pratar om att det var svårt, jobbigt och onödigt under observations gång. En del av syftet med 

denna fråga var för att se om undermenyn (se bilaga 9) fångade deras uppmärksamhet, det var 

några av deltagarna som pratade om att de hade sett den tidigare men hittade den inte när den 

väl behövdes, detta då deltagarna inte orkade scrolla ner till menyn då det kom annan 

information tidigare som de inte var i behov utav.  

4.1.6 Erbjudanden 

Uppgift 15 handlar om att hitta uppgifter om när IKEAs rea smygstartar. Deltagarna söker 

efter passande länkar på startsidan. De flesta deltagarna frågar ”Fråga Anna” och söker efter 

rea, ”Anna” visar inga direkta svar utan kräver att få ytterligare information. Deltagarna 

skriver in namn på olika varuhus och en del lyckas hitta information under ”Vad händer på 

IKEA”. Deltagarna verkar inte riktigt veta vart de befinner sig och klickar på fler länkar än 

vad uppgiften egentligen kräver. Detta är en av de uppgifter som flest deltagare väljer att 

passa på.  
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4.2 Resultat från Intervjuer 

Resultatet från intervjuerna har sammanförts till punkter ur vår teoriram då vi anser att detta 

underlättar läsbarheten och skapar en effektiv resultatredovisning.  

4.2.1 Struktur 

Flera utav deltagarna anser att www.ikea.se har en ganska rörig och ologisk struktur och att 

det kan vara svårt att hitta det man söker. Någon tycker att det känns som man behöver lära 

sig webbplatsen för att kunna använda den, ungefär som ett datorprogram. Några utav 

deltagarna anser även att det är lätt att tappa bort sig och att det kan vara svårt att komma 

tillbaka ibland, de upplever att man blir runtskickad. Någon skulle vilja ha en sökfunktion 

över alla IKEAs lager, om man söker på en vara så ska resultatet visa om varan finns 

tillgänglig och på vilket varuhus den i så fall finns.  

 

De deltagare som tycker att strukturen fungerar ganska bra anser att det ändå kan vara svårt 

att hitta vissa saker. En menar att om man vet vad man är ute efter så är det lätt att hitta annars 

kan det vara svårt. Ett tips från en deltagare är att IKEAs webbmakare borde kolla lite på 

webbplatser som säljer dataprylar för de brukar ha bra koll på struktur när det gäller att sälja 

varor.            

4.2.2 Navigering 

På frågan om navigering så har deltagarna ganska olika åsikter, ungefär hälften tycker att det 

är krångligt att navigera på webbplatsen medan den andra hälften anser att det är ganska 

lättnavigerat. Funktionen där man kan stega sig bakåt i hierarkin anses som mycket användbar 

utav några deltagare, även rullgardinsmenyn. En deltagare missade att webbplatsen innehåller 

en hierarkimeny och påpekade att det skulle vara bra om webbplatsen hade en sådan.  

En annan deltagare anser att om man vet vad produkten man letar efter heter så kan man 

använda sig utav ”Produkter A-Ö” och då blir webbplatsen lättnavigerad. Någon tycker att 

länken ”Jobba på Ikea” borde ligga synligare och en annan anser att det är bra att man kan 

använda loggan för att komma till startsidan.  

 

När man klickar på en fråga i ”Frågor och svar” så hamnar den information man får fram 

längst upp på sidan och inte i mitten där det är naturligt att titta enligt en deltagare. Samma 

deltagare menar också att det inte är så lätt att skapa en helt perfekt navigation eftersom 

webbplatsen innehåller så mycket information. En deltagare tycker att man borde separera alla 
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undersidor som till exempel ”IKEA Family”. Dessa sidor borde öppnas i ett nytt fönster så att 

man slipper försöka hitta tillbaka hela tiden.            

4.2.3 Länkar 

När frågan om länkar ställdes var det flera utav deltagarna som svarade att det var ingenting 

de tänkte på. Några anser att länkarna är röriga och att det är otydligt vart man hamnar om 

man klickar på en. En deltagare tycker att det är för många olika färger på länkarna vilket 

leder till att de inte blir enhetliga, deltagaren påpekar att det till och med finns en länk som är 

svart, denna är jätte svår att se om man inte för muspekaren över den. Deltagaren tycker att de 

länkar som finns i mitten på startsidan är bra eftersom de är i färgen röd, detta gör dem tydliga 

och man kommer lättare ihåg vad som står på dem. Flera deltagare menar att det är väldigt 

svårt att hitta vissa länkar, exempelvis ”Söka jobb”.             

 

En utav uppgifterna går ut på att deltagarna ska ta bort en vara i kundvagnen, detta gör man 

genom att skriva in ”0” i rutan för antal och sen klicka på länken ”ändra antal”.  

Vissa deltagare trycker istället på länken ”Ändra antal” först och försöker sen ändra antal.  

Någon deltagare påpekar i intervjun att det inte är tillräckligt tydligt hur man ska göra för att 

lösa uppgiften och en annan anser att det skulle vara bra att ha en ”Ta bort” knapp istället för 

att man ska skriva in ”0”. En deltagare tycker att det är ologiskt att man kommer till ett och 

samma ställe genom olika länkar, han tar upp som exempel när man trycker på länken 

”Öppettider och information” så får man bland annat. fram en karta, samma karta kommer 

även fram om man klickar på länken ”Vägbeskrivning” som ligger under.          

4.2.4 Design/layout 

Deltagarna svarade ganska olika på frågan om vad de tyckte om designen, men de flesta 

tycker ändå att det är en ganska rörig webbplats. Flera deltagare tycker att det är svårt att veta 

vart de ska kolla eftersom sidorna innehåller mycket information. En anser att webbplatsens 

design är plottrigt och en annan tycker att man nästan måste kisa när man besöker 

webbplatsen för att kunna koncentrera ögonen på det man ska läsa.  

 

En deltagare tycker att det är för mycket information på webbplatsen medan en annan vill ha 

mer text. Några deltagare anser att designen på webbplatsen är tråkig och inte alls speciell, en 

menar att ett sådant stort företag borde kunna lägga ner lite mer tid på designen än vad de har  
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gjort. Några deltagare är även ganska positiva till webbplatsens design och tycker att den är 

helt ok, en menar att den är vad man kan förvänta sig och någon använder ordet familjär och 

anser att det är bra att det finns små bilder på alla produkter.  

4.2.5 Information 

På frågan om informationen på webbplatsen var deltagarna praktiskt taget överens, nästan alla 

anser att det är för mycket information och att det ibland är svårt att hitta det man söker. Då vi 

genomförde testet hade www.ikea.se lite problem med sin sökfunktion, det var flera deltagare 

som missade denna information, dessa deltagare klagade på att sökfunktionen inte fungerade. 

Vissa deltagare påpekar dock att det stod skrivet att sökfunktionen inte fungera korrekt.  

 

En del menar att det är bra att all information finns där, öppettider, lagerinformation och så 

vidare. Vill man få reda på något så får man det, om man bara letar enligt en av deltagarna. 

Genom att ha med information om säkerhet och garantier skapas en trygghetskänsla, detta har 

IKEA lyckas bra med enligt en deltagare. En deltagare tycker att IKEA borde ha tydligare 

under rubriker och använda sig utav fler sidor med information istället för att klämma in allt 

på en sida. Någon skulle vilja ha en lättläst version utav www.ikea.se där inte all information 

finns framme utan man får klicka för att få fram mer information.  

 

En utav uppgifterna som deltagarna ska lösa handlar om att söka jobb på ett IKEA varuhus. 

Det finns en lång informationstext i rekryteringsverktyget som deltagaren måste acceptera för 

att komma vidare och se listan med alla lediga jobb. I denna uppgift var det ingen som läste 

informationstexten innan de accepterade, detta frågade vi om i intervjun. Flera deltagare 

menar att de aldrig läser sådana informationstexter för att det är för mycket text att läsa 

igenom. En tänkte ”varningsruta” när informationstexten kom upp och var rädd att man skulle 

få fylla i en hel uppsats innan man kom vidare och kunde se vilka jobb som fanns att söka. 

Deltagaren tycker att det vore enklare om man först kom till sidan där de lediga jobben finns 

och sen till informationen om hur man söker osv.     

 

När vi frågar deltagarna om de använder webbplatsen eller katalogen blir svaret att ungefär 

hälften hellre använder sig utav webbplatsen medan den andra hälften väljer att använda 

katalogen. De deltagare som helst använder sig utav katalogen tycker att det är bra att många 

produkter visas i en miljö så att man kan se hur den ser ut tillsammans med andra produkter.  
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Miljöbilderna skulle enligt några deltagare uppskattas om det fanns även på webbplatsen. En 

deltagare menar dock att det skulle bli störande med miljöbilder på webbplatsen, om det inte 

gick att klicka på själva produkten för att få mer information. Då skulle det kunna vara ett bra 

sätt att visa upp produkterna på. Någon berättar att den brukar inreda utifrån katalogens 

miljöbilder och tycker att det är bra. Några deltagare tror inte att IKEAs webbplats kan 

konkurrera ut katalogen eftersom det finns äldre människor som vill ha något som de kan ta 

på och få tydligare bilder ifrån. Någon påpekar dock att studenter kanske hellre använder 

webbplatsen och att katalogen kanske skulle kunna tas bort i den målgruppen.      

4.2.6 Text och bild 

Flera deltagare tycker att samspelet mellan text och bild fungerar bra och att bilderna på 

produkterna uppfyller deras förväntningar. Några tycker att det finns väldigt mycket text och 

bilder och anser att det kunde ha varit lite mer avskalat. På startsidan kunde man på så sätt 

visa vilken information som är viktigast första gången man besöker webbplatsen. 

En utav deltagarna anser att bilderna saknade betydelse och att man inte direkt kunde förstå 

något genom att enbart titta på bilderna. En annan deltagare tycker att det skulle vara bra om 

man kunde se produkterna i olika vinklar.        

4.2.7 Färger 

Nästan alla deltagare anser att färgerna på webbplatsen är bra och att de är typiska för IKEA. 

Några tycker att det är väldigt färgglatt och att det är bra med en neutral bakgrund. En 

deltagare tycker att det är bra att den inte är för skrikig eftersom det inte är IKEAs grej att 

vara flashigt. De säljer byggsatser som familjer bygger ihop hemma, flashigare än så behöver 

det inte vara menar deltagaren.  
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5 Analys  
I detta kapitel analyserar vi det som har kommit fram i resultatkapitlet. Även analysen 

struktureras i avsnitt utifrån de punkter som utgör vår teoriram. 

5.1 Struktur 

Strukturen är en viktig del för att webbplatsen ska fungera så användarvänligt som möjligt.  

IKEAs webbplats är uppbyggd enligt de principer som finns för vävstruktur, allt hänger 

samman i en enda stor väv. (Bergström 2001) Detta sätt att bygga struktur på kan leda till att 

användaren lättare tappar bort sig, vilket även visade sig vara fallet på IKEAs webbplats, flera 

användare ansåg att det var mycket lätt att hamna fel. Genom att använda sig utav en 

detaljerad och tydlig meny som sammanfattar alla sidor med lättförstådda titlar skapar IKEA 

en bra struktur på startsidan. (Sundström 2005) Ändå kan det vara svårt att hitta en del 

information på webbplatsen. Strukturen bör vara uppbyggd på ett sådant sätt att användaren 

kan nå den information den söker genom att ha klickat högst tre gånger. För att hitta en del 

information på IKEAs webbplats krävs betydligt fler klick än tre. Detta kan bero på att 

webbplatsen innehåller så stora mängder information vilket gör det svårt att ha all information 

så pass tillgänglig som inom ramen utav tre klick.  

5.2 Navigering 

Att ha god navigation på en webbplats är mycket viktigt för att få användaren att lära sig 

webbplatsen. Detta leder till att användaren kan nyttja webbplatsen mycket mer frekvent, 

vilket i sin tur leder till en nöjd användare som kan tänka sig att återkomma till webbplatsen. 

IKEAs webbplats innehåller stora mängder information och ett antal olika 

navigeringsmöjligheter. Detta leder till att webbplatsens navigation uppfattas som krånglig 

och komplex, men även med bra och fungerande inslag. Hierarkimenyn är ett mycket 

uppskattat verktyg, den gör att användarna lätt kan stega sig tillbaka och slipper hamna fel. 

(Sundström 2005) IKEAs webbplats består utav tusentals länkar som gör navigationen något 

rörig, det kan vara svårt att navigera fram och tillbaka och ett önskemål om att viktiga sidor 

ska öppnas i ett nytt fönster framkommer under intervjuerna. Webbplatsen innehåller även en 

sökfunktion för att underlätta informationssökandet, dock uppstår problem i samband med att 

testdeltagarna ska söka på vissa produkter. Webbplatsens sökfunktion fungerar inte fullt ut 

och visar inget resultat på en del sökningar. Även om IKEA upplyser om sökfunktionens 

tillfälliga brist leder  
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detta till att några av användarna tror att sökningen inte gav något resultat, och därmed att 

produkten inte finns i sortimentet eller att varan inte finns på lager.  

5.3 Länkar 

Länkarna på www.ikea.se är ganska olika utformade, vissa är tydliga med avskiljande färg 

och/eller understrukna, dessa går lätt att urskilja ifrån vanlig text. Men webbplatsen innehåller 

även länkar som är i en text, har samma färg som texten och är heller inte understrukna. Detta 

leder till att det är väldigt lätt att missa länken om användaren inte för muspekaren över 

länken och på så sätt uppfattar att det är en länk eftersom muspekaren ändrar utseende. För att 

en länk ska fungera bra och tillfredställa användaren ska den tydligt visa vart den leder. Detta 

misslyckas IKEAs webbmakare med eftersom användarna anser att det ibland är otydligt vart 

man kommer hamna om man klickar på vissa länkar. Det är också väsentligt för användare att 

kunna se vilka sidor som de tidigare besökt för att underlätta informationssökningen. Detta 

brukar vanligtvis göras med hjälp utav färg, den besökta länken får en annan färg som 

markering att användaren redan varit inne på sidan. (Sundström 2005) IKEAs webbplats 

saknar detta vilket leder till att det blir otydligt för användaren om den har besökt webbsidan 

eller inte.  

5.4 Design/layout 

IKEAs webbplats har byggts kring grafik i form av bilder och text med utsmyckande- samt 

nyttig information.  Webbplatsen är utformad efter en vinkelhake med en global meny 

tillsammans med deras logotyp och en annan meny till vänster på webbsidorna. (Bergström 

2001) Den saknar dock funktionen att anpassa layouten till olika skärmformat och använder 

sig utav egna scrollister vilket förvirrar användaren.  

 

Webbmakarna har använt sig av gestaltlagarna för att få en god formgivning på webbplatsen, 

detta genom att placera information av samma karaktär i närheten av varandra och med en 

liknande design. (Bergström 2001) 

 

Problem med www.ikea.se uppstår dock på grund av deras omfattande informationsmängd 

och det stora antalet navigationsfunktioner. Detta gör layouten plottrig och att man som 

användare har man svårt att få översikt över en webbsida. Vad gäller designen kan 

webbplatsen sägas ha formats utifrån användaren eftersom innehållet presenteras på ett 
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kortfattat och intresseväckande sätt. Designen är relativt enkel och gör så att majoriteten av 

användare förstår hur de ska gå tillväga för att hitta information. 

5.5 Information 

IKEAs webbplats tillgodoser användarnas behov att ha tillgång till mycket information, den 

skulle dock behöva struktureras upp på ett annorlunda sätt då användarna idag får leta efter 

den.  

 

Information som publiceras på Internet ska vara välskriven, välorganiserad och målinriktad, 

(Sundström 2005) något som man kan säga att www.ikea.se uppfyller. Informationen är i stort 

sett skriven i korta och sammanfattande texter vilket är ett användbarhetskrav. Men trots att 

informationen är kort och sammanfattad har användarna svårt att få en överblick på den totala 

informationsmängden. Detta beror på att samma information återkommer på många olika 

sidor och användarna blir osäkra på om de har missat något eller inte. En del information är 

även otydlig och många användare missar den, exempel på detta är felmeddelandet som 

kommer fram i samband med att användarna söker information på webbplatsen . 

 

Viktig information bör placeras i det område som syns på skärmen utan att användaren ska 

behöva scrolla, (Pearrow 2000) något www.ikea.se inte alltid uppfyller. Att inte utnyttja 

webbsidornas bredd påverkar även informationssökningen negativt och användarens totala 

uppfattning om webbplatsen.  

 

Informationen om säkerhet och garantier skapar en trygghetskänsla på webbplatsen, däremot 

är informationen som ges när användarna vill söka efter lediga jobb skrämmande och får 

användare att avbryta medan vissa går vidare utan att ens ta del av den. 

5.6 Text och bild 

IKEAs webbplats innehåller mycket text och många bilder, en del av dem är placerade i 

harmoni och bilderna säger då i princip samma sak som texten. I några fall är bilderna 

handplockade och de upplevs som överflödiga då de är i disharmoni med texten och inte har 

någon direkt innebörd. De olika kategorierna har olika uppbyggnader av text och bild, men 

helheten på IKEAs webbplats är att den är symmetrisk arrangerat och upplevs som ordnad 

och harmonisk. (Bergström 2001) 
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Teckensnitten som används på www.ikea.se är de traditionella webbteckensnitten. (Molich 

2002) Texten är liten och skapar en chans till en överblick. Deras stora mängd med 

information bidrar till att det är mycket information på en liten yta och en del användare 

upplever det som rörigt. Det finns ingen möjlighet för användarna att välja textstorlek på 

webbplatsen och användare med nedsatt synförmåga har ingen möjlighet till att underlätta 

läsbarheten.  

 

Texter på webbplatser skumläses ofta och det är därför viktigt att de innehåller en tydlig 

rubrik eller inledning, vilket www.ikea.se stödjer i de flesta fall. (Molich, 2002) Användare 

har goda möjligheter att skumma texterna efter information, eftersom texterna är konkret 

formulerade. Texterna hålls korta och ofta i någon sorts punktform vilket fungerar då 

webbmakaren behöver tänka på att en användare ofta snabbt klickar vidare när det blir för 

mycket att läsa som verkar ointressant för denne.  

 

Bilderna på www.ikea.se ska användas som en introduktion till webbplatsen och få 

användaren att trivas och lättare att ta till sig information men även som övertalningsmoment 

till att köpa en produkt. Webbplatsen innehåller främst presentativa bilder som visar upp 

produkten och men även ett fåtal metonymiska bilder som visar produkten i sin helhet 

oegentlig. (Bergström 2001)  

5.7 Färger 

IKEAs hemsida är färgrik och har en stark representation av IKEAs företagsprofil, blått och 

gult. Att använda staka färger på en webbplats kan störa läsbarheten, men att det på 

www.ikea.se ändå används starka färger blir ändå inte till nackdel för användarnas 

möjligheter att läsa texten och kunna ta del av information. Den är sparsam i övriga färger och 

har en neutral bakgrund som för fokus till texterna och därmed ökar läsbarheten. I detta fall 

tycks sådan färgsättning snarare ge ett positivt intryck av webbplatsen, eftersom detta gör att 

webbplatsen upplevs som familjär. (Sundström 2005, Bergström 2001, Molich 2002) 

  30  



 

6 Diskussion och rekommendationer 
Detta kapitel besvarar uppsatsen frågeställning genom att en diskussion utifrån det teoretiska 

och empiriska materialet samt rekommendationer för ändringar på www.ikea.se.  

 

Vad vi har lärt oss av våra studier om vad en användbar webbplats, är att inget egentligen är 

rätt eller fel. Webbmakarna får lita på sin egen förmåga att kunna ta till sig och använda 

beprövade och rekommenderade råd och riktlinjer. Råd och riktlinjer som de måste ställa i 

relation till företagets/organisationens mål, syfte och målgrupp.  

 

Användbarhet kan tyckas vara en självklarhet när det gäller webbplatser, men dessvärre inte 

så lätt att uppnå, för vad är egentligen användbarhet? Användbarhet betyder olika hos olika 

personer, vilket gör det svårt att finna ett enhetligt koncept för detta. En sak vet man i alla fall 

och det är att en webbplats är användbar när man som användare snabbt och lätt hittar den 

information man söker. 

 

Enligt de teorier som studerats (Sundström 2005, Bergström 2001, Pearrow 2000, Molich 

2002) och presenteras är det flera aspekter som har betydelse för hur lätt man hittar det man 

söker på en webbplats. För det första gäller att webbplatsen håller en välordnad och begriplig 

struktur. Detta genom om att slå ihop och ordna webbplatsens sidor och innehåll. För det 

andra behövs navigationsstöd som komplement till de grundläggande länkarna och menyerna, 

för att underlätta för användarna att hitta i webbplatsens struktur. Exempel på sådana 

funktioner är hierarkimeny, sökfunktion, A-Ö index, webbkarta och snabbvalslista. För det 

tredje har även webbplatsens design betydelse för besökarens förmåga att hitta effektivt på 

webbplatsen. Med hjälp av en enhetlig och logisk användning av färg och form kan man styra 

användarens blick sa att den lättare kan uppfatta och se webbplatsens olika delar och innehåll. 

Sist men inte minst har även utformningen av informationen, det vill säga text och bild 

betydelse för hur effektivt användaren kan navigera och finna det han/hon söker. Texter som 

är anpassade för läsning på webben, det vill säga utformade så att de är lätta att skumma och 

bilder som är relevanta för sammanhanget. 
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Det är tydligt att det finns ett antal användbarhetsproblem på www.ikea.se. Dessa blir tydliga 

vid observation och intervju med användare som utifrån varierande uppgifter får surfa runt på 

webbplatsen. Dessutom blir ytterligare problem uppenbara när vi studerar webbplatsen mer 

utförligt. 

 

Vi anser att utformningen av kundvagnen är en aspekt som behöver ses över. Kundvagnen 

saknar funktioner som att rensa hela kundvagnen utan att behöva ta bort varje produkt enskilt. 

Även funktionen att ändra antal i kundvagnen är för många användare svårt, detta skulle 

kunna lösas genom att till exempel ha två knappar, en för att öka och en för att minska antalet 

produkter i kundvagnen. 

 

En kontroll över hur sökfunktion fungerar och ser ut bör genomföras. I nuläget finns en text 

som talar om att sökfunktionen inte fungerar som den ska som användarna inte ser. När 

sådana småfel blir alltför många påverkas användbarheten negativt och användarna utsätts för 

onödiga och för dem frustrerande problem.  

 

Att placera information med likalydande budskap på allt för många platser kan göra att 

användaren känner sig förvirrad och dränkt i utbudet som därmed upplevs som svårt att 

greppa. Det visade sig i vår undersökning att användare blir förvirrade när det finns för många 

alternativ som leder till samma information. För att motverka detta är det bättre att klart och 

tydligt strukturera länkarna och beskriva dessa med tydliga formuleringar. På www.ikea.se 

finns det för många länkar och med tanke på dess omfattande navigeringsfunktioner leder 

detta till förvirring hos användaren. Istället bör www.ikea.se minska antalet länkar och se över 

formulering och placering av dessa.   

 

Sidlayouten är en annan aspekt som vi vill rekommendera att webbmakarna på IKEA ser 

över. Denna är i nuläget inte till goda för användbarheten, då www.ikea.se inte använder sig 

av bredden och på en del sidor även har interna scrollister. Webbplatsen kan göras mer 

lättöverskådlig genom att aktuell och relevant information är synbar vid första anblick. 

Dessutom behöver användaren så inte i lika hög grad scrolla, vilket är en annan aspekt som 

irriterar användarna av www.ikea.se. Sådan layout skulle även kunna göra att användare i 

mindre grad uppfattar webbsidorna som röriga och svårlästa gällande informationsmängden. 
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Övriga rekommendationer som vi lämnar till IKEA är att ge möjligheten till användarna att 

öppna en del av sidorna i nya fönster, göra en handikappsanpassad version av webbplatsen 

och se över ordningsföljden av information och valmöjligheter i rekryteringsverktyget. 

 

Vi anser att IKEAs webbplatse, www.ikea.se, inte är utformad enligt teorier för god 

användbarhet men att de är en god bit på väg. 
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        Bilaga 1 

Bilagor 

Uppgifter 

 

1. Vad är det för telefonnummer till kundservice? 

2. Pelle ska åka till IKEA i Jönköping. Ta reda på när varuhuset har öppet och hur han 

smidigast tar sig dit. 

3. Maria ska beställa säng och sängbord. Hjälp henne att hitta sängstommen Malm i 

storleken 160*200 i färgen ekfanér och två tillhörande sängbord. Hitta även passande 

madrass, bäddmadrass, täcken och kuddar. Lägg allt i kundvagnen.  

4. Familjen Svensson planerar en heldag på IKEA. Ta reda på när restaurangen har öppet 

och om det finns något mat alternativ till lilla Sara, 5år. 

5. Ta reda på vilket datum rean smygstartar på IKEA. 

6. Bert ska åka och köpa nytt kök, innan han åker vill han veta mått och vikt på 

förpackningen för Faktum/Sörbo.   

7. Lina i Kalmar ska köpa soffan Arild i vitt skinn, men hon vill inte åka dit i onödan om 

soffan inte finns inne. Kolla om soffan finns på lager. 

8. Maria ångrar sig och vill inte ha sängborden hon la i kundkorgen tidigare (uppgift 3). 

Hjälp henne att ta bort dem från kundvagnen.  

9. Hur mycket kostar frakten om man har beställt varor för 3500kr.  

10. Ta reda på om det finns några lediga platser i Helsingborg. 

11. Beställ hem ett exemplar av IKEA katalogen.  

12. Hitta produkten Päls. 

13. Fråga Anna hur mycket taklampan Knappa kostar. 

14. Säljer IKEA vitvaror till badrum? 

15. Vad har IKEA för prisgaranti?  
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        Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
1. Vad anser du om strukturen på www.ikea.se? 

2. Vad anser du om design/layout på www.ikea.se? 

3. Vad anser du om navigering på www.ikea.se? 

4. Vad anser du om länkar på www.ikea.se? 

5. Vad anser du om informationen på www.ikea.se? 

6. Vad anser du om text och bild på www.ikea.se? 

7. Vad anser du om färgvalet på www.ikea.se? 

8. Var något extra svårt att hitta? 

9. Finns det någon som du skulle vilja ha annorlunda på webbplatsen? 

10. Fick du med dig någon positiv upplevelse från webbplatsen? 

11. Vad har du för helhetsintryck av www.ikea.se? 
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        Bilaga 3-4 
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        Bilaga 5-6 
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        Bilaga 7-8 
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        Bilaga 9-10 
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        Bilaga 11-12 
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        Bilaga 13-14 
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        Bilaga 17-18 
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        Bilaga 19-20 
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        Bilaga 21-22 
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        Bilaga 23-24 
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	Abstract  
	During the autumn of 2006, IKEA completed a study of their website, www.ikea.se. One of the purposes of this study is to complement the study done by IKEA. Our study is a qualitative study based upon observations and interviews with a number of test people. According to usability theories and web design theories; structure, navigation, links, design/ layout, information, text, images and color, affects the usability of a website. These concepts were used as a starting point for our data collection. The vision of IKEA is to “create a better everyday life for the many people” and therefore, we believe that it is important that their website is functional for the Swedish population. Our study has shown that even though their website’s menu is rich of details and has a good structure it still can be difficult to find information because their website contain large amounts of information and many navigation possibilities. This leads the user to believe that the navigation on the website is difficult and complex even though is contains well functioning elements. This paper has not been written in collaboration with IKEA, but out of our personal interest for the company and their website.  
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