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Abstract 
Purpose – A user-friendly website is a and o for companies given today's technology and 
internet usage. It's about creating a website that visitors of different ages and with 
different technology experience easily can use and take part of. The purpose of this thesis 
is to find out how a web site to a company in the private sector that focuses on health 
and wellbeing can be designed so that the visitors can find the information they are 
looking for without encountering problems. 

Method – To achieve this, a survey was conducted and also interviews with people who 
work with user experience on the web, where an analysis part was performed pursuant to 
the thinking aloud method, and usability testing using the thinking aloud method. 

Findings – Using the method choices, the conclusion came forward that what is 
important to have in mind when designing a user-friendly website, is that the navigation 
system should be easily understandable, the structure and the amount of information on 
the site should make the site readable, and also the typography and the contrast between 
the colors are supposed to make it easier for the visitor to navigate on the website. 

Limitations – This work focuses exclusively on companies that focus on health and 
wellbeing in Jönköping, furthermore the work is all about user experience on the web 
and how visitors will be able to find important information on the website. 
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Sammanfattning 
Syfte – En användarvänlig webbplats är a och o för företag med tanke på dagens 
teknikutveckling och internetanvändning. Det gäller att skapa en webbplats som besökare 
i olika åldrar och med olika mycket teknikvana enkelt kan använda och ta del av. Syftet 
med detta examensarbete är att ta reda på hur en webbplats till ett företag inom den 
privata sektorn som inriktar sig på hälsa och välmående kan utformas för att besökarna 
ska kunna hitta den information de söker utan att stöta på problem. 

Metod – För att uppnå detta genomfördes en enkätundersökning, intervjuer med 
personer som jobbar med användarvänlighet på webben där en analysdel utfördes enligt 
thinking aloud metoden, samt användartester med hjälp av thinking aloud metoden. 

Resultat – Med hjälp av metodvalen kom slutsatsen fram att det som är viktigt att ha i 
åtanke vid utformning av en användarvänlig webbplats är att navigationssystemet ska 
vara lättförståeligt, strukturen och mängden information på sidan ska göra webbsidan 
lättläst, samt typografin och kontrasten mellan färgerna som ska göra det lättare för 
besökare att navigera på webbsidan. 

Begränsningar – Detta arbete fokuserar enbart på företag som inriktar sig på hälsa och 
välmående i Jönköping, vidare handlar arbetet om just användarvänlighet på webben och 
hur besökare ska kunna hitta viktig information på webbplatsen. 

Nyckelord – 

Användarvänlighet 
Thinking aloud 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
När en webbplats ska utformas behövs det oftast göras en studie innan själva arbetet 
börjar för att webbplatsen ska göras på rätt sätt från början. Det kan handla om hur man 
ska designa navigationen på sidan eller vilka färger som ska användas för att skapa rätt 
intryck (Plumpley, 2011). 
 

1.2 Problembeskrivning 
Med dagens teknikutveckling och internetanvändning är en användarvänlig webbplats a 
och o för företag. Detta ställer större krav på företag och deras webbplatser, det gäller att 
skapa en webbplats som besökare med olika mycket teknikvana enkelt kan använda och 
ta del av. 
 
Att surfa runt på olika webbplatser för att till exempel hitta information om olika företag 
är en av många saker internet kan användas till. När en användare väl har gått in på en 
webbplats finns det många bidragande faktorer till varför den väljer att stanna kvar på en 
viss sida eller att lämna den för att leta efter andra webbplatser istället. Att besökare 
lämnar en webbplats kan bero på en bristande startsida som inte ger direkt information 
om vad företaget arbetar med, besökaren kan också gå vilse på webbplatsens olika sidor 
och inte hitta det den ska. Det är få besökare som faktiskt har tålamodet att lära sig hur 
en webbplats som är svår att förstå fungerar, första anblick på problem resulterar i att de 
flesta besökare genast lämnar webbplatsen (Nielsen, 2012). 
 
Vi anser att en webbplats är ett företags ansikte utåt och därifrån kan eventuella kunder 
få sitt första intryck av företaget. Ett företag vill ofta att besökare ska stanna kvar på just 
deras webbplats, är webbplatsen dock svår att använda och förstå finns det stor risk för 
att besökare väljer att gå vidare till en webbplats tillhörande en av konkurrenterna istället. 
 
Hur en webbplats är utformad med tanke på användarvänligheten är något som kommer 
undersökas närmare, det finns litteratur skrivet inom detta område och vi vill jämföra det 
vi hittar i litteraturen med det resultat vi får fram av de undersökningar som kommer 
göras i detta arbete för att se om beteendet hos besökare på webbplatser har ändrats 
något. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att det idag är viktigt att en webbplats är användarvänlig. 
Därmed är syftet med denna studie: 
 

Att ta reda på hur en webbplats tillhörande ett företag inom den privata sektorn 
som inriktar sig på hälsa och välmående kan utformas för att besökarna ska 
kunna hitta den informationen de söker utan att stöta på problem. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. I 
problembeskrivningen framgår det att det är viktigt med webbplatser som är 
användarvänliga. Vi vill därför undersöka vad man ska tänka på vid utformning av en 
webbplats som inriktar sig på hälsa och välmående för att den ska vara användarvänlig. 
Därmed är studiens första frågeställning: 
 

[1] Ur ett användarvänligt perspektiv, vad kan det finnas för aspekter att ta hänsyn 
till vid utformning av en webbplats som inriktar sig på hälsa och välmående? 
 

Då utformandet av webbplatsen inte visar hur besökarna upplever webbplatsen vill vi 
också ta reda på vilket intryck en webbplats ger och hur besökarna upplever den. 
Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Vad får besökarna för intryck av en användarvänlig webbplats gentemot om den 
inte är det? 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Det finns många olika inriktningar på företag i Sverige och för att detta arbete inte ska bli allt för 
brett har vi valt att avgränsa det till att enbart omfatta företag som inriktar sig på hälsa och 
välmående i Jönköping.  
 
När det kommer till utformning av en webbplats är det mycket att tänka på och det är flera saker 
som påverkar hur den sedan uppfattas av besökarna. För att få en tydligare bild över hur en 
webbplats kan göras på ett fördelaktigt sätt för användarna och för att avgränsa oss mer åt ett håll 
ska arbetet handla om begreppet användarvänlighet på webbplatser. 
 
Då vi ska undersöka aspekterna som finns att ta hänsyn till ur ett användarvänligt perspektiv vid 
utformning av en webbplats som inriktar sig på hälsa och välmående, har vi valt att begränsa oss 
till att undersöka hur besökare ska kunna hitta viktig information på webbplatsen och uteslutit 
hur de ska navigera sig. 
 
I syftet nämner vi att besökaren ska kunna hitta information på webbplatsen utan att stöta på 
problem, med “utan att stöta på problem” menar vi att besökaren ska hitta det den söker på ett 
smidigt sätt, det ska inte heller ta för lång tid så att besökaren tröttnar.  
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1.5 Disposition 
Metod och genomförande 
Här presenteras de olika metoder vi har använt oss utav för att kunna besvara våra 
frågeställningar. 

Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt ges en grund till studiens syfte och frågeställningar samt ytterligare teori 
som hör till arbetet.  

Empiri 
Här presenteras de resultat som kom fram med hjälp av de olika metoderna. 

Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin tillsammans med det teoretiska ramverket för att styrka 
det vi kommit fram till.  

Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras det vi kommit fram till i empiri och analys och sedan dras det slutsatser på 
detta. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och 
design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring studiens trovärdighet. 

Arbetet genomfördes i olika steg, vi började med en enkätundersökning som riktades till 
ett företag som inriktar sig på kunders hälsa och välmående. Sedan genomfördes 
intervjuer med personer som jobbar med användarvänlighet på webben och i 
intervjuerna var även en analysdel med där vi använde oss av thinking aloud metoden. Vi 
valde urvalsgruppen för intervjuerna genom att välja ut webbyråer i 
Jönköping/Huskvarna området. Det var viktigt för oss att välja personer som arbetade 
inom olika områden men som samtidigt inriktade sig på användarvänlighet. De 
handlingar som utfördes på de olika webbplatserna med hjälp av thinking aloud metoden 
valdes ut baserat på det resultatet enkäten visade, att personer tyckte det var viktigt med 
behandlingar, prislista och kontaktuppgifter på en webbplats med inriktning hälsa och 
välmående. 
 
Därefter genomfördes användartester, även dessa gjordes med hjälp av thinking aloud 
metoden. Företagen till webbplatserna som testades valdes ut med kriterierna att de 
skulle inrikta sig på hälsa och välmående och vara inom den privata sektorn samt vara av 
mindre slag.  
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. 
För att besvara studiens första frågeställning har vi genomfört intervjuer med personer 
som jobbar med användarvänlighet på webben samt läst teori om användarvänlighet för 
att kunna besvara frågeställningen. 
För att besvara studiens andra frågeställning har vi använt oss av resultatet från 
intervjuerna och då främst analysdelen med thinking aloud metoden. Vi har sedan gjort 
användartester med hjälp av thinking aloud metoden, under användartesterna 
analyserades även testpersonernas beteende ytligt. Enkäten låg till grund för urvalet av 
testare. 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har sett ut på följande sätt; arbetet började med att en 
enkätundersökning som tog reda på mer om målgruppen gjordes. Efter att enkäten 
genomförts gjordes intervjuer med olika personer som jobbar med användarvänlighet på 
webben, under intervjuerna fick personerna som intervjuades även göra en så kallad 
thinking aloud analys av olika webbplatser som tillhör företag inom den privata sektorn 
som inriktar sig på hälsa och välmående. Med resultatet vi fick fram av intervjuerna och 
enkätundersökningen samt bakgrundsstudien genomförde vi till sist användartester där 
människorna motsvarar målgrupperna vi fått fram i enkäten. 

2.3 Enkätutformning 
En enkät går att utforma på många olika sätt beroende på vad det är som ska 
undersökas. Jacobsen (2002) anser att det som är centralt i enkäten är hur frågorna och 
svarsalternativen är formulerade och betonade, de som skapar enkäten måste helt enkelt 
se till att inga missförstånd uppstår och att de får svar på det som faktiskt efterfrågas.  
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De frågor som ska undvikas är de som är ledande då dessa gärna färgar svaren och 
därmed kan ge upphov till en missvisande insamling av data (Jacobsen, 2002) 
Öppna frågor är något som kan vara till fördel då personerna som svarar kan skriva mer 
fritt om vad de tycker om en viss sak. En öppen fråga kan användas i slutet av en enkät 
om det är något övrigt som ska tilläggas, den kan också agera som ett tillägg i en fråga 
med olika svarsalternativ så att personen kan lägga till ytterligare ett svar om den anser 
att inget av de ovanstående passar. På detta sätt blir insamlingen av datan mer korrekt än 
om personerna hade varit tvungna att välja ett alternativ även fast de inte tyckte det var 
passande. Öppna frågor är bra som komplement, däremot får de inte representera större 
delen av enkäten då det blir mer som en intervju med kvalitativa svar hävdar Jacobsen 
(2002). Insamlingen av data blir mycket mer omfattande och svårare att sammanställa då 
enkäten till skillnad från intervjuer rör sig om många enheter (Jacobsen, 2002). 
 
Att ha med ett neutralt alternativ eller inte i svarsalternativen så som t ex svaret “vet inte” 
anser Jacobsen (2002) vara en övervägning de som utformar enkäten måste göra. Tas 
denna möjlighet bort tvingas personerna som svarar att faktiskt ta ställning vilket gör att 
de kanske tänker efter lite mer i sina svar. Det finns en risk för att oengagerade personer 
svarar just det alternativet då det inte orkar ta ställning i en viss fråga. Däremot kan det 
vara en fördel att ha ett neutralt alternativ då detta kan göra att personerna som svarar 
inte känner sig tvingade att ta ställning i en fråga de kanske inte alls är insatta i. Detta kan 
ha till följd att datainsamlingen blir mer tillförlitlig då personerna inte har valt ett 
alternativ bara för att välja någonting (Jacobsen, 2002). 

2.4 Intervjuteknik 
Om få undersökningsenheter används och forskaren är intresserad av vad den enskilda 
individen tycker är den öppna intervjun bra. En nackdel med att använda sig av öppna 
intervjuer är att det ofta är väldigt tidskrävande och med öppna intervjuer kommer ofta 
stora datamängder som måste behandlas (Jacobsen, 2002, s. 160). 
 
Vid en öppen intervju måste man göra ett antal val. Ska intervjun göras ansikte mot 
ansikte eller ska man ta det över telefon? En intervju som sker ansikte mot ansikte gör 
det möjligt för intervjuaren att se hur personen reagerar, om det skulle behövas 
ytterligare fördjupning i svaren eller om personen som blir intervjuad känner sig 
obekväm i situationen  (Jacobsen, 2002, ss. 161-162). 
 
Intervjun kan man välja att ha mer eller mindre strukturerad Den öppna intervjun är 
vanligtvis strukturerad till en viss grad så att de viktiga punkterna som intervjuämnet 
handlar om tas upp. Detta kan dock leda till vissa begränsningar när det gäller 
datainsamlingen  (Jacobsen, 2002, ss. 162-163). 
 
Ett problem som ofta uppstår när man genomför intervjuer är att man måste anteckna 
samtidigt som man har konversationen, vilket blir ett problem då ett bra samtal kräver att 
man har ögonkontakt och när man antecknar så måste man titta ner. Problemet kan på 
ett enkelt sätt lösas genom att ha en liten bandspelare med vid intervjun, detta gör också 
att man får med hela samtalet ordagrant  (Jacobsen, 2002, s. 166).  
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2.5 Thinking aloud metoden 
Thinking aloud metoden har traditionellt använts som en psykologisk undersökningsmetod men 
används idag mer som en metod för att utvärdera användarvänlighet på webbplatser eller 
liknande (Nielsen, 1994, s. 195). 
Metoden går ut på att användaren genomför olika handlingar på webbplatsen samtidigt som den 
säger allt den tänker. Detta gör det lätt för personen som skapat testet att förstå hur användaren 
tänker, det blir även lätt att hitta misstag som användaren gör (Nielsen, 1994, s. 195). 

2.6 Användartester 
Enligt Allen och Chudley (2012) innebär användartester att man ställer frågor till 
människor och ber dem testa en webbplats, mobilapplikation eller liknande. Trots 
namnet är det inte användarna man testar utan hur användarna använder systemet, så att 
man kan utveckla och förbättra användandet av det. Användartester kan ibland blandas 
ihop med marknadsundersökningar. Marknadsundersökningar används för att samla in 
opinioner av saker medan användartester går ut på att man observerar faktiskt beteende i 
en kontrollerad miljö och lär sig av det (Allen & Chudley, 2012). 
Användartester är bäst att göra i början av projekten, eller när lite pengar har lagts på 
design eller utveckling av webbplatsen eller tjänsten. Användartester kan användas för att 
ge en utgångspunkt i den nuvarande designen och sedan för att bekräfta en ny design 
(Allen & Chudley, 2012). 
 

2.7 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av insamling av empirisk data genom en enkät, intervjuer, 
och användartester. 

2.7.1 Enkät 
Enkätundersökningen genomfördes genom att enkäten befann sig hos ett företag som 
inriktar sig på hälsa och välmående, sedan bad de sina kunder att besvara den. Frågorna 
handlade om företaget med inriktning hälsa och välmående och vad kunderna anser om 
deras webbplats, kunderna fick även svara på deras ålder för att ge en grund till de tester 
som utfördes. Frågorna på enkäten skapades så att den skulle ge grundfakta om 
företagets kundgrupp så som ålder och hur de hittat just detta företag samt hur de 
upplever företagets webbplats. 
 
Frågorna på enkäten bestod både av flervalsfrågor där man skulle väja ett alternativ, ringa 
in de man tyckte passade bäst eller rangordna efter det man tyckte var viktigast samt mer 
öppna frågor där personen som genomförde enkäten kunde skriva ett mer utvecklat svar. 
Enkäten hade endast en hel fritextfråga och en där man kunde skriva fritext om man 
tyckte att något saknades, detta var för att underlätta insamlingen av data och ej göra 
datan för omfattande. Frågorna var inte så djupgående och vi valde att utesluta neutrala 
svarsalternativ, vi ville få ett så riktigt svar som möjligt som genererade i tillförlitlig data. 

2.7.2 Intervju 
Intervjuerna genomfördes med en webbutvecklare, en systemarkitekt med fokus på 
gränssnitt och en AD/interaktionsdesigner i Jönköping-/Huskvarnaområdet. Vi valde att 
använda oss av öppna intervjuer då detta är lämpligt vid vårt upplägg med endast få 
undersökningsenheter (Jacobsen, 2002)För att intervjuerna inte skulle bli så omfattande 
strukturerade vi upp dem så att de hade en röd tråd genom sig. Frågorna inriktade sig på 



Metod och genomförande 

7 

vad som utgör en användarvänlig webbplats. För att vi enklare skulle kunna fokusera på 
det som sades under intervjuerna använde vi oss av en enhet som spelar in ljud. Med 
hjälp av ljudinspelningen kunde vi transkribera det som sades under intervjuerna och 
därefter i lugn och ro analysera det som faktiskt sades under samtalen. 
 
Intervjuerna påbörjades med att vi ställde vår första fråga för att få igång konversationen. 
För att konversationen skulle flyta på ställde vi följdfrågor för att få en större förståelse 
för vad personen som intervjuades menade. Vi ställde sedan de följande frågorna vi hade 
på samma sätt. 

2.7.3 Thinking aloud analys 
När frågorna var ställda visades de utvalda webbplatserna upp en efter en där personen 
som intervjuades fick analysera dem en och en och berätta om hur de ansåg att 
användarvänligheten på webbplatserna var. De fick i uppgift att hitta behandlingar, priser 
och kontaktinformation och medan de klickade sig runt på de olika webbplatserna skulle 
de säga allt de tänkte så att vi som intervjuare lättare skulle kunna analysera deras 
upplevelse av de olika webbplatserna. Webbplatserna var utvalda med riktlinjerna att de 
tillhör mindre företag inom den privata sektorn som inriktar sig på hälsa och välmående i 
Jönköping/Huskvarna området. 

2.7.4 Användartest 
Vi har gjort ett urval av ett antal personer som får använda flera olika webbplatser med 
inriktning hälsa och välmående. Personerna valdes ut baserat på de olika målgrupper vi 
fått fram genom enkätundersökningen. Vi analyserade beteendet på de personerna som 
testade webbplatserna genom att observera dem i samma rum och de fick utöver detta 
också i uppgift att hitta behandlingar, priser och kontaktinformation samt svara på enkla 
frågor efteråt om hur de upplevde webbplatserna. Alla användartester spelades in med 
ljudupptagning. 
 
Under testerna fick de som skulle få utföra dem sitta tillsammans med en av 
rapportskrivarna vid en dator och titta på och utföra uppgifter på de webbplatser som 
valts ut tidigare i arbetet och uppfyller kriterierna med att det ska vara ett företag inom 
den privata sektorn som inriktar sig på hälsa och välmående. Testpersonerna fick hela 
tiden beskriva hur de tänkte när de skulle utföra de olika momenten och uppgifterna som 
skulle göras enligt thinking aloud metoden. Det ställdes även följdfrågor på när 
testpersonen pratade för att få ut maximalt av testet. 
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2.8 Dataanalys 

2.8.1 Enkät 
Efter att enkäten genomförts sammanställdes resultatet i ett separat dokument, med 
denna data skapades sedan stapeldiagram. Stapeldiagram valdes eftersom vi hade 
variabler med fåtal värden och då är detta ett bra sätt att presentera informationen på 
(Jacobsen, 2002, s. 375). De öppna frågorna som inte kunde placeras i något diagram 
kategoriserades efter ämne och placerades sedan in i en tabell där man tydligare kunde 
visa vad de olika svaren var samt hur många som svarat vad (Jacobsen, 2002, ss. 411-
412). 

2.8.2 Intervju 
När intervjuerna genomförts valde vi att transkribera intervjuerna i sin helhet då detta gör 
det enklare att få en överblick av samtalen. När man transkriberar intervjuerna bidrar 
detta också till att det blir enklare att hitta olika infallsvinklar på samma ämne (Jacobsen, 
2002, s. 220). Efter att intervjuerna transkriberades gjordes en kritisk genomläsning där vi 
gick in djupare på vad som faktiskt hade sagts under intervjuerna (Jacobsen, 2002, s. 224). 
Samtidigt som denna genomfördes gjordes även en sammanfattning av samtliga 
intervjuer för att få en enklare överblick av dem. 
 
När sammanfattningen var gjord började vi dra paralleller mellan vad de olika personerna 
som blivit intervjuade sagt, frågor som vi använde oss av var; 
 

• Vad håller de med varandra om? 
• Var skiljer deras åsikter någonstans? 
•  

Efter att dessa paralleller dragits togs även teori inom området med i beaktning för att 
kunna dra ytterligare paralleller om huruvida den data vi fått fram av intervjuerna stöds 
av teoretiska begrepp (Jacobsen, 2002, ss. 225-226). Frågorna som användes i denna del 
av analysen var; 
 

• På vad säger teorin och yrkespersonerna samma sak? 
• På vilka frågor går påståendena isär med teorin? 

2.8.3 Thinking aloud analys 
När analysen var genomförd, som var en del av den intervju som gjordes, transkriberades 
även denna inspelning så att det skulle bli enklare att få en överblick över analysen som 
gjorts. Därefter sammanfattades informationen och det togs fram teori bakom de olika 
begreppen. 

2.8.4 Användartest 
Användartesterna som också spelats in transkriberades för att skapa en tydligare 
överblick. Efter transkriberingen var klar så gjordes sammanfattningar av de 
transkriberade texterna för att enklare få en överblick av resultatet av testerna som gjorts. 
Efter att sammanfattningarna var gjorda, gjordes analyser mellan de olika testpersonerna, 
stötte de på liknade eller samma problem eller skilde det sig väldigt mycket på deras 
testresultat. Efter att analyserna mellan testpersonerna var gjorda jämfördes användarnas 
resultat på thinking aloud testet med resultatet från thinking aloud med yrkespersonerna. 
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I jämförelsen undersöktes det om användarna som gjorde testerna stötte på samma 
problem som yrkespersonerna gjorde. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställningar som 
formulerats. 

3.1 Användarvänlighet 

3.1.1 Användarbeteende 
När besökare är inne på en webbplats och trycker på en länk skapas det förväntningar 
om huruvida den nya sidan kommer uppfylla deras krav. Kalbach (2007) påpekar att 
positionering av menyer och andra element kan variera från sida till sida och att just detta 
kan göra att det tar extra lång tid för besökarna att anpassa sig så att de vet var de ska 
trycka härnäst (Kalbach, 2007, s. 34). 
 
Besökarna genomgår en slags process när de surfar runt på webben. Enligt Kalbach 
(2007) vänjer de sig först vid hur navigeringen på en webbplats fungerar, hur 
informationen är utformad och hur de ska gå tillväga för att komma dit de vill. Andra 
steget är att de förutser vart de kommer hamna om de trycker på en viss länk och tredje 
steget innebär att de omorienterar sig på sidan och bekantar sig med utformningen. 
Sedan börjar cykeln om på nytt (Kalbach, 2007, s. 34). 
Kalbach (2007) hävdar att de som skapar webbplatserna tror att besökarna kommer läsa 
varenda text och granska varenda bild på varje sida. I själva fallet står inte besökarna 
inför valet och kvalet mellan vilken länk de ska trycka på härnäst, de försöker egentligen 
bara få en snabb överblick över innehållet för att sedan klicka på den första länken som 
fångar deras intresse och liknar det som de är ute efter (Kalbach, 2007, s. 40). 
Användarna på webben är ute efter ordning och reda för att enkelt kunna hitta det de 
letar efter när de surfar in på olika webbplatser och detta hjälper dem även att vänja sig, 
förutse och omorientera sig i den nämnda navigationsprocessen (Kalbach, 2007, s. 41). 

3.1.2 Informationsutformning 
Formen och genren på en webbplats har stor betydelse när det kommer till navigationen. 
Olika sorters webbplatser har vissa karaktäristiska former vid utformning av information, 
nyhetssidor har en återkommande form och likaså bloggar och personliga sidor. För att 
uppfylla de förväntningar besökarna har när de kommer in på en webbplats, förenklar det 
om utformningen och designen görs på ett sätt som passar den gemensamma och vanliga 
formen på just den sortens webbplats. När besökarna ser en webbplats med en välbekant 
form som passar dess genre medför detta att de på ett enklare sätt kan navigera sig på 
webbplatsen och hitta det de letar efter (Kalbach, 2007, s. 42). 

3.1.3 Informationssökning 
Det är viktigt att fokusera på användarnas behov vid utformning av en webbplats och 
lära sig hur de navigerar och söker på webbplatsen så de hittar den informationen de 
söker utan större problem. Det som eftersträvas enligt Kalbach (2007) är att besökarna 
ska få en positiv upplevelse av deras vistelse på webbplatsen eftersom deras 
självförtroende kan skifta beroende på hur deras upplevelse är. När besökare först 
kommer in på en webbplats kan deras självförtroende vara på topp och de är 
beslutsamma och optimistiska att hitta den information de söker. Medan de hittar mer 
och mer information kan deras självförtroende sjunka och det är vid detta tillfälle 
besökarna antingen fortsätter leta efter det de söker trots mängden information de 
ständigt påträffar, går tillbaka till en föregående sida eller avbryter sökningen helt 
(Kalbach, 2007). 
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Det finns några punkter som Kalbach (2007) anser kan underlätta navigationen för 
besökarna så att de med viss säkerhet behåller självförtroendet under hela sökprocessen 
och därmed förhoppningsvis får en positiv uppfattning av webbplatsen: 
 

1. För det första är märkning av länkar och liknande viktigt då dessa styr vad 
besökarna klickar på. Besökarna letar efter ord som har med det de letar efter att 
göra och stämmer märkningen av till exempel länkar överens med det som sidan 
de kommer till faktiskt innehåller förenklas deras navigation på webbplatsen. 
 

2. Det andra som kan underlätta för besökarna är om webbplatsen är organiserad 
och strukturerad, att menyer och övrigt innehåll på sidorna är kategoriserade och 
grupperade. 
 

3. En annan del som kan tas hänsyn till för att underlätta för besökarna att navigera 
på sidorna är utseendet på webbplatsen, dess layout förtydligar för besökarna hur 
den ska användas, hur navigationen fungerar och var de kan klicka för att komma 
till en viss sida med ett specifikt innehåll (Kalbach, 2007, s. 50). 

3.2 Webbnavigation 
Navigationen spelar en stor roll i att skapa upplevelsen vi får på webben men navigations 
design är inte endast begränsad till att välja en rad av knappar. Det är mycket mer 
komplicerat än så hävdar Kalbach (2007), navigationsdesigner samordnar användarnas 
mål och företagets mål vilket kräver en förståelse av båda. De kräver också en stor 
kunskap om informations organisation, sidlayout och designpresentation. Navigation är 
som bäst när det inte märks alls (Kalbach, 2007). 
 
Webbnavigering definieras på tre sätt enligt Kalbach(2007): 
 

1. Den teori och praktik för hur människor rör sig från sida till sida på webben. 
2. Processen för målinriktad sökning och lokalisering av hyperlänkar. 
3. Alla länkar och etiketter och andra element som ger tillgång till sidor och hjälper 

människor att orientera sig samtidigt som de integrerar med en viss webbplats. 
 

Webbnavigering handlar om att bestämma relevansen och betydelsen av innehållet och 
sidorna på din webbplats. Tillsammans kan elementen för navigation inte bara avgöra om 
användarna hittar informationen de söker utan också hur de upplever den (Kalbach, 
2007).  



Teoretiskt ramverk 

12 

 

3.3 Eye Tracking 
Eye tracking används på många områden bland annat för kognitiv psykologi, 
marknadsföring och interaktionen mellan människa och dator. Vid forskning på 
användarupplevelse hjälper eye tracking forskare att förstå hela användarupplevelsen. 
Med hjälp av eye tracking kan vi upptäcka hur en användare tittar, hur länge de tittar på 
en viss sak och vägen deras ögon följer (Romano Bergstrom & Schall, 2014). 

3.3.1 F-mönster 
Även om två olika besökare aldrig tittar på webbplatser på exakt samma sätt ser det 
vanligaste mönstret som ögonen följer på webben ut som ett “F” (Romano Bergstrom & 
Schall, 2014). 
 

 
 
Figur 1     Bild på hur användare läser av webbplatser där F-mönstret är tydligt. 
 
Bilderna ovan(Figur 1) visar det typiska scan-mönstret där de första raderna avläses först 
och sedan går användaren neråt, läser några rader igen och fortsätter sedan neråt på 
webbsidan vilket resulterar i F-mönstret (Romano Bergstrom & Schall, Eye Tracking in 
User Experience Design, 2014). F:et i F-mönstret kan också stå för det engelska ordet 
“fast”, eftersom de ofta används av användare som har bråttom och snabbt vill läsa av 
sidan (Picchi, 2011). 

3.3.2 Z-mönster 
Z-mönstret är det mönstret som påminner om hur man läser en vanlig bok eller tidning. 
Det är också det typiska mönstret man tänker på när det gäller läsning på webben. 
Vanligtvis startar man längst upp i vänstra hörnet där logotypen ofta är placerad och 
sedan går man ner till den första texten och läser den genom att följa Z-mönstret (Picchi, 
2011). 
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3.4 Effektiv design av webbinnehåll 

3.4.1 Placering av objekt 
En av de sakerna som är bra att ha i åtanke när en webbplats utformas är vad som ska 
dra till sig uppmärksamhet. Beroende på vilken storlek objekten har fångar de olika 
mycket uppmärksamhet, ska något viktigt synas direkt när besökaren kommer in på 
webbplatsen är det en fördel att använda sig av stora objekt.  Även hur objekten är 
placerade på webbplatsen spelar roll i hur fort de uppfattas. Eftersom vi läser uppifrån 
och ner och från vänster till höger på en webbplats blir det automatiskt att vi lättare 
lägger märke till objekt som har sin position till vänster och över mitten på sidan än 
objekt som till exempel befinner sig på höger sida (Flemming, 1998). 

3.4.2 Whitespace 
För att tala om i vilken ordning användaren ska läsa informationen på webbplatsen är det 
viktigt med bra visuell hierarki på sidan för att skapa bra kontrast mellan elementen 
(Romano Bergstrom & Schall, 2014). Whitespace eller negativt utrymme som det också 
kallas är det som finns mellan de olika delarna på webbsidan. Negativt utrymme låter 
ögonen vila, hjälper till att strukturera innehållet. När en webbsida fylls med för mycket 
information blir det för mycket för användaren och denna börjar ignorera stora delar av 
innehållet (Romano Bergstrom & Schall, 2014). 

3.4.3 Rubriker 
Rubriker är vanligtvis den första saken som användarna tittar på, större rubriker drar till 
sig mer uppmärksamhet än mindre (Outing & Ruel, 2004). Rubriker och underrubriker är 
en viktig del för att underlätta användarens läsning, varje rubrik och underrubrik ska 
spegla innehållet i det tillhörande stycket (Romano Bergstrom & Schall, 2014). 

3.4.4 Styckesindelning 
Stycken med text brukar stå för majoriteten av innehållet och därför är det viktigt att 
utforma dem på ett bra sätt. Långa stycken av text brukar ignoreras av användaren, detta 
innebär att korta stycken ger bäst användarvänlighet. Stycken ska som mest vara tre till 
fyra meningar långa och det mest ideala är två meningar per stycke (Romano Bergstrom 
& Schall, 2014). 

3.4.5 Färger och kontraster 
Färgerna på en webbplats har stor betydelse i hur besökarna uppfattar den. Balans och 
ordning på sidan är något som eftersträvas för att uppnå en harmonisk webbsida, detta 
bidrar till att besökaren kan vila blicken och känna ett lugn medan de granskar 
webbplatsen istället för att den ska kännas förvirrande och kaotisk (Brady & Phillips, 
2003). Färger kan även användas för att få viss information att stå ut från den övriga. En 
större kontrast mellan bakgrunden och texten gör texten lättare att läsa, exempelvis är 
svart text på vit bakgrund lättare att läsa än tvärt om. (Romano Bergstrom & Schall, 
2014) 

3.4.6 Fet stil 
Fet stil står ut från mängden och ger en kontrast till den vanliga texten, fet stil är endast 
effektivt om det används sparsamt (Romano Bergstrom & Schall, 2014). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna studie. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Enkät 
Resultatet på frågorna i enkäten kommer att presenteras i samma ordning som de syns på 
enkäten(se bilaga 1) 

 
 
Figur 2      Diagram för resultat av fråga 1 på enkäten. 
 
Resultatet(figur 2) på fråga ett i enkäten visar att den största kundgruppen hos företaget 
där enkäten genomfördes var 50 år eller över, de stod för 50 % av de som svarat på 
enkäten. Näst störst var åldersgruppen 20 - 34 år med 20,8%. 
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Figur 3      Diagram för resultat av fråga 2 på enkäten. 
 
Resultatet(figur 3) på fråga två visade att det sättet som flest hittade företaget genom var 
bekanta med 37,5% och det som kom på andra plats här var webbplatsen med 33,3%. 
 

 
 
Figur 4      Diagram för resultat av fråga 3 på enkäten. 
 
På fråga tre om vilken information kunderna ansåg vara viktigast på webbplatsen där ett 
är viktigast och fyra är minst viktigt visade resultatet(figur 4) att 62,5% tyckte att 
behandlingar var viktigast, som näst viktigast hade flest personer satt priser och sedan 
kontaktuppgifter och sist öppettider. Det var 13 personer som inte svarade på frågan. 
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Figur 5      Diagram för resultat av fråga 4 på enkäten. 
 
På fråga fyra om hur lätt det är att hitta information man söker på webbplatsen, då ett är 
mycket dåligt och fem är mycket bra, visar resultatet(figur 5) att två personer tycker att 
det gick mycket bra, åtta personer tycker en fyra och fem personer tycker tre. Det var 
även nio personer som inte svarade på frågan. 

 
 
Figur 6      Diagram för resultat av fråga 5 på enkäten. 
 
Resultet(figur 6) visar att de flesta är nöjda med innehållet på webbplatsen. Av tre 
personer som svarat att de önskar ytterligare innehåll har alla tre svarat att de önskar 
möjlighet att göra bokning via webbplatsen. Det var nio personer som inte svarade på 
frågan. 
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Figur 7      Diagram för resultat av fråga 6 på enkäten. 
 
Resultatet(figur 7) av sista frågan på enkäten som var en öppen fråga visar en spridning 
av åsikter. Det var 19 personer som inte svarade på denna fråga. 
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4.2 Intervju 

4.2.1 Intervju webbutvecklare 
Vid intervjun med webbutvecklaren kom följande resultat fram; En användarvänlig 
webbplats är en webbplats som är lätt för användaren att använda, användaren har lätt att 
hitta saker den söker på sidan. För att sidan ska vara användarvänlig ska sidan vara tydlig, 
webbutvecklaren ska även tänka på färgers betydelse, som att rött ofta betyder varning 
och att klara lysande färger kan användas på knappar som är viktiga. Saker som är extra 
viktiga eller som företaget vill förtydliga kan markeras med fet stil. 

4.2.2 Intervju systemarkitekt inriktning gränssnitt 
Vid intervjun med systemarkitekten som inriktar sig på gränssnitt kom följande resultat 
fram; En användarvänlig webbplats får inte ha ett gränssnitt som hindrar användaren 
från att nå målet. Det gäller att vara konsekvent vid utformning av gränssnittet på 
webbplatsen, detta gör att användarna lättare hittar det de söker. För att underlätta 
ytterligare ska utvecklaren hålla sig till en standard och då gärna en standard som redan 
finns etablerad på marknaden. Det är av stor vikt att använda sig av saker som 
underlättar för användaren, exempel på detta kan vara validering på fält som man ska 
fylla i, att det bara går att fylla i siffror där telefonnummer ska stå. Långa laddnings-
/väntetider ska undvikas för att undvika irritation. Det får inte vara för mycket 
information på skärmen samtidigt, då blir det lätt plottrigt och svårt att läsa. 

4.2.3 Intervju interaktionsdesigner 
Vid intervjun med interaktionsdesignern kom följande resultat fram; När en 
användarvänlig webbplats ska utformas finns det många saker att ta hänsyn till, bland 
annat bör det tänkas på att användare ofta följer ett F-mönster när de läser sidan och 
designa efter detta. Idag är det viktigt att designen görs responsiv så att den fungerar på 
både mobila enheter och datorer, detta leder till bättre sökmotoroptimering men också 
bättre igenkänning av webbplatsen då den ser liknande ut på både mobil och dator. 
 
När det gäller typografi och texter är det viktigt att strukturera upp webbsidorna på ett 
bra sätt och använda sig av rubriker, underrubriker och brödtext. Texten ska vara 
överskådlig och inte allt för ihop tryckt. Det är bra om så lite text som möjligt används, 
det kan däremot vara en fördel att använda ett “läs mer”-alternativ för de som vill ha mer 
information. Typsnittet som används ska vara webbvänligt och lättläst, för att få texten 
mer tydlig kan en fet text användas eller en kontrastfärg på ord som ska förtydligas. 
 
Navigationssystemet på sidan är en viktig del för användarvänligheten, det utgörs ofta av 
en meny som ska vara tydlig och förutsägbar. Menyn ska hittas utan att man behöver 
anstränga sig och ska anpassas efter målgruppen som sidan skapas för. 
Navigationssystemet får inte innebära för mycket hopp mellan olika länkar utan rätt 
information ska komma fram med så få klick som möjligt. 
I övrigt är det också viktigt att tänka på de färger som används och att den grafiska 
profilen följs. Webbsidan ska kännas igen utan att besökare behöver se logotypen. Vid 
valet av färger är det viktigt att tänka på kontraster på webbsidan, den kombinationen 
som kan användas är en mjuk basfärg och sedan en starkare färg som kontrastfärg som 
används för att visa saker som är extra viktiga. Animationer används idag flitigt då detta 
anses vara snyggt och trendigt, men det får inte gå till en överdrift och bli på bekostnad 
av användarvänligheten. När bilder används på webbplatser är det bra om bilden talar 
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med texten. Den viktigaste aspekten enligt interaktionsdesignern är att anpassa sidan 
efter målgruppen, samt om sidan ska användas på mobila enheter eller dator. 

4.3 Thinking aloud analys 
De handlingar som utfördes på de olika webbplatserna med hjälp av thinking aloud 
metoden valdes ut baserat på det resultatet enkäten visade, att personer tyckte det var 
viktigt med behandlingar, prislista och kontaktuppgifter på en webbplats med inriktning 
hälsa och välmående. 

4.3.1 Webbutvecklare 
Vid thinking aloud analysen med webbutvecklaren kom följande resultat fram: 

Webbplats 1 - Salong Wätterspa (Se bilaga 2) 
Strukturen på webbplatsen var otydlig och designen hopplös, företaget visar inte upp det 
dem vill visa direkt vilket bidrar till att webbplatsen inte är speciellt användarvänlig. 

Webbplats 2 - Bodytemple (Se bilaga 3) 
Denna webbplats är lätt att använda och man hittar lätt det man är ute efter. Det är 
däremot dumt med text på höger sida och en stor bild på vänster, man börjar läsa från 
vänster och sedan uppifrån och ner och att ha texten på höger sidan fyller därför inte 
jättestor funktion eftersom det är lätt att missa den och därmed går man miste om 
innehållet. 

Webbplats 3 - Vassnaa massage (Se bilaga 4) 
Den här webbplatsen känns som en blogg, inte en för massage. Det fanns inte mycket 
information, webbplatsen är ändå användarvänlig på så sätt att informationen kommer 
direkt. 

Webbplats 4 - Massagehälsan (Se bilaga 5) 
När jag kommer till webbplatsen vill jag veta vad de erbjuder direkt vilket inte framgår. 
Den här webbplatsen har en ”wall of text” och i sin scroll har de inte lagt det viktigaste 
först, den är inte användarvänlig och folk kommer inte vilja stanna kvar på den för den är 
inte välkomnande. 

Webbplats 5 - Massageterapeut Therese Lindén(Se bilaga 6) 
En välkomnande och trevlig, klassisk sida där man direkt ser att det handlar om massage 
och vem hon som har företaget är. Den är däremot otydlig och lite förvirrande när det 
kommer till vad behandlingar innefattar och en del element ligger placerade så att man 
inte enkelt kan läsa dem eftersom man läser från vänster till höger, går ner, läser från 
vänster till höger o.s.v. 
 
Bästa webbplats: Webbplats 5 - Massageterapeut Therese Lindén(Se bilaga 6) 
Sämsta webbplats: Webbplats 4 - Massagehälsan (Se bilaga 5)  
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4.3.2 Systemarkitekt med inriktning gränssnitt 
Vid thinking aloud analysen med systemarkitekten kom följande resultat fram. 

Webbplats 1 - Salong Wätterspa (Se bilaga 2) 
Klassisk utformning med meny på vänstersida vilket gör att många känner igen sig och 
det blir därmed lätt att hitta menyn. Menyn ser hyfsat strukturerad ut i och med att de har 
delat upp det i märken och produkter men webbplatsen ger ett ganska rörigt intryck. Att 
den inte är responsiv är mindre bra för surfplattor och mobiler. 

Webbplats 2 - Bodytemple (Se bilaga 3) 
Den här såg mer modern ut och är mer grafiskt tilltalande än den förra. Likt den förra är 
inte heller denna webbplats responsiv. Deras prislista är en bild vilket innebär att man 
inte kan kopiera texten och Google kan inte indexera sidan så därför kommer de hamna 
längre ner i sökresultatet vilket inte är bra. 

Webbplats 3 - Vassnaa massage (Se bilaga 4) 
Jag får ett intryck av att det är en massagesida eftersom de heter massage. Att 
webbplatsen har ett fotogalleri ger trygghet för mig som besökare, däremot finns det 
väldigt lite information på sidan om man jämför med de andra så det skulle man kunna 
önska sig mer. Den ger dock ändå information om vad de erbjuder, vilka priserna är och 
sedan finns även ett kontaktformulär vilket är bra. Den här hade ett modernare stuk än 
den första webbplatsen men likt de föregående webbplatserna är denna inte heller 
responsiv. 

Webbplats 4 - Massagehälsan (Se bilaga 5) 
Den här webbplatsen var jobbig att titta på. Den är inte responsiv och den har brutna 
bilder vilket aldrig är bra. De har mycket information om de olika 
massagebehandlingarna vilket för de som vill ha en speciell massage kanske är bra. 
Webbplatsen ser uråldrig ut och borde uppdateras. Jag hade inte fått förtroende för dem. 

Webbplats 5 - Massageterapeut Therese Lindén(Se bilaga 6) 
Ett ansikte på de som jobbar på företaget är bra, vilket man får här. Det är dumt med en 
stor bild som tar upp stor del av sidan och hon kommer kanske tappa några kunder som 
inte har så stor skärm i och med att det inte händer någonting när man trycker på 
länkarna i menyn, samma bild visas och ingen ny text syns. Den här är inte heller 
responsiv, dock har den fina färger. 
 
Bästa webbplats: Webbplats 2 - Bodytemple (Se bilaga 3)  
Sämsta webbplats: Webbplats 4 - Massagehälsan (Se bilaga 5) 
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4.3.3 Interaktionsdesigner 
Vid thinking aloud analysen med interaktionsdesignern kom följande resultat fram. 

Webbplats 1 - Salong Wätterspa (Se bilaga 2) 
Webbplatsen är väldigt rörig och navigationsstrukturen skulle kunna göras 10 ggr mindre 
och göras mer översiktlig, den är heller inte responsiv. Man får ingen riktig känsla på vad 
det är de jobbar med och sidan saknar en profil. Färgerna fungerar med varandra, man 
återanvänder de fyra färgerna och det är okej. Den är väldigt svår att jobba med utifrån 
användarvänlighet, man måste leta väldigt länge för att hitta det man är ute efter, vilket 
man tappar kunder på. En förvirrande webbplats. 

Webbplats 2 - Webbplats 2 - Bodytemple (Se bilaga 3) 
Den här sidan är bättre än den förra, den är mer ”clean”. Navigationsstrukturen är 
hoppressad och det är förvirrande att det ligger en meny mitt i bilden. På webbplatsen är 
det mycket text som är väldigt hopsatt och inte så luftigt, man tappar bort sig och orkar 
inte läsa. En väldigt komprimerad sida som är lite ”out of date”. 

Webbplats 3 - Vassnaa massage (Se bilaga 4) 
På den här webbplatsen kommer ändå informationen fram ganska snabbt, dock har de 
misslyckats med att förmedla vad det är de gör. De har snålat på innehållet och det känns 
som en blogg. Färgkombinationerna är helt fel använda och säger mig ingenting om dem 
som företag, väldigt neutral webbplats som saknar själ. Menyn är till höger vilket inte är 
jättevanligt och detta kan störa användarvänligheten. 

Webbplats 4 - Massagehälsan (Se bilaga 5) 
Denna sida bryter mot allt som har med användarvänlighet att göra, man vet inte var 
man är någonstans och förstår ingenting av den. Det finns ingen fokus alls på sidan och 
man får ont i ögonen efter ett tag eftersom det är väldigt stark kontrast på allting. För att 
dra ner på fokusen lite hade man kunnat jobba med lite olika typsnitt och färger. 
Webbplatsen är heller inte responsiv. Det förekommer många brutna länkar vilket ger 
missvisande information. Webbplatsen har överflödigt med text vilket gör att man inte 
orkar läsa allt. Det känns som att sidan är nedlagd och inte underhållen någonstans. 

Webbplats 5 - Massageterapeut Therese Lindén(Se bilaga 6) 
Den här sidan känns genomtänkt och man hittar det man vill fort. Det är lagom med text 
som har luft emellan så man inte tappar bort sig medan man läser. Navigationsstrukturen 
är ganska bra, kort och koncist. Dock är det dumt för sökoptimering att det inte står var 
man är i adressen, vilket är något man kan ha i beaktning. Webbplatsen är ganska så 
användarvänlig förutom att man inte vet var man är någonstans om man inte läser det i 
rubriken. 
 
Bästa webbplats: Webbplats 5 - Massageterapeut Therese Lindén(Se bilaga 6) 
Sämsta webbplats: Webbplats 4 - Massagehälsan(Se bilaga 5), Webbplats 1 - Salong 
Wätterspa(Se bilaga 2)  
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4.4 Användartest 
Vid thinking aloud analysen med användartestarna kom följande resultat fram. 

4.4.1 Webbplats 1 – Salong Wätterspa(Se bilaga 2) 
Majoriteten ansåg att det var svårt att hitta behandlingarna och även att prislistan var 
lättare att hitta än behandlingarna. Kommentarer som uppstod när de skulle hitta 
behandlingar var att det var dumt att man var tvungen att skrolla ner för att se 
behandlingarna. 
 
Kontaktuppgifterna hittades hyfsat enkelt men det ansågs att det kunde ha varit en 
kontakt-flik eftersom de inte fanns längst ner där de oftast brukar vara utan låg i mitten 
av sidan vilket var ett väldigt konstigt ställe att ha kontakter på. 
 
Webbplatsen var rörig och det tog långt tid innan man hittade vad man sökte efter, dålig 
struktur i menyn och svår att navigera på helt enkelt. 

4.4.2 Webbplats 2 - Bodytempel(Se bilaga 3) 
Behandlingarna, prislistan och kontaktuppgifterna hittades snabbt och utan problem, 
webbplatsen var lätt att förstå och det var bra att kontaktuppgifter fanns längst ner på alla 
sidor. Denna webbplats ansågs vara mer översiktlig än den förra och det var väldigt lätt 
att hitta alla saker. En person tyckte dock att prislistan var väldigt rörig och att detta 
bidrog till att personen antagligen hade gått ifrån sidan direkt. 

4.4.3 Webbplats 3 – Vassnaa massage(Se bilaga 4) 
Majoriteten ansåg att behandlingarna var lätta att hitta, dock tyckte 2 stycken att det var 
lite otydligt att det faktiskt var behandlingar. Både prislistan och kontaktuppgifterna 
kunde hittas snabbt och smidigt. Webbplatsen kändes som en oprofessionell sida, den 
var enkel men inte så exklusiv, sidan kändes även lite skum och det kändes inte som den 
var designad för dem eftersom den inte passade ett massageföretag. Det framkom även 
att färgerna var en aning dova. 

4.4.4 Webbplats 4 – Massagehälsan(Se bilaga 5) 
Behandlingarna hittades snabbt, dock fick bara vissa av personerna länkarna att fungera 
medan andra inte fick det, och därmed var det smidigaste sättet att hitta information att 
skrolla sig neråt. En överrubrik för behandlingar hade behövts tyckte de som testade 
webbplatsen. 
 
Prislistan hittade smidigt genom att skrolla ner på sidan, vissa fick länken till prislistan att 
fungera. Det fanns även priser under varje specifik behandling. Länken till 
kontaktuppgifterna fungerade inte och därför fick personerna skrolla sig längst ner på 
sidan för att överhuvudtaget hitta uppgifterna. 
 
Sidan var inte alls tilltalande, länkarna fungerade inte och var det någon som väl 
fungerade så skickades man bara ner i texten vilket gjorde det rörigt. Bilderna laddades 
inte och den fungerade inte på allas webbläsare. Den kändes gammaldags, det tog tid att 
lära sig hur sidan fungerade och det hade inte lagts ner så mycket tid på att besöka de här. 
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4.4.5 Webbplats 5 – Massageterapeut Therese Lindén(Se bilaga 6) 
Behandlingar, prislistan och kontaktuppgifterna hittades snabbt. En person tyckte dock 
det var konstigt att ha både klassisk massage och behandlingar som olika menyer när de 
bara hade massage att erbjuda. En annan person tyckte det var konstigt att det inte fanns 
någon meny för priser, då detta brukar finnas på sådana här webbplatser. 
 
Behandlingarna kunde ha presenterats på ett bättre sätt då inte fanns någon information 
om dem. Två stycken tyckte att bilderna tog upp för stor plats, att det var störande att 
man var tvungen att skrolla ner för att se texten när man bytte sida. Det var dåligt med 
jul-erbjudandet som poppade upp när sidan öppnades för detta skapade irritation. 
Webbplatsen var annars tilltalande och inbjudande med färgerna och moodboarden som 
relaterades till massage. 
 
Tre stycken tyckte att Bodytemple var den bästa webbplatsen och resterande två ansåg att 
Thereselinden var den bästa.  
Majoriteten tyckte att Massagehälsan var den sämsta webbplatsen. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt 
ramverk. 

I detta kapitel skall studenten genomföra analysen baserat på behandlad teori och 
insamlad empiri, d v s att komma fram till resultaten av arbetet baserat på tidigare 
formulerade forskningsfrågor och syfte. Analysen skall genomföras enligt de principer 
som tidigare beskrivits i metodkapitlet. 

5.1 Frågeställning 1 

5.1.1 Intervju 
I resultaten för intervjuerna framkom det att en tydlig webbsida som inte har överflödig 
information är viktigt då överflödig information ofta leder till en plottrig sida, målet är att 
ha så lite information på sidan som möjligt. Detta var något som alla personer som 
intervjuades höll med om och är även något som Bergstrom och Schall (2014) anser är 
viktigt för att göra det lättare att använda webbplatser. Bergstrom & Schall (2014) påstår 
att utrymmet mellan texterna hjälper ögonen att vila samt att strukturera upp innehållet 
på sidan. Bergstrom och Schall (2014) säger också att när man fyller sidan med för 
mycket information så börjar användaren ignorera innehållet istället och detta stämmer 
väl överrens med det som personerna som intervjuades sade. 

Interaktionsdesignern påpekade hur viktigt det var att dela upp texterna genom att 
använda rubriker, underrubriker och brödtext, detta stämmer väl överrens med vad 
teorin säger. Bergstrom och Schall (2014) anser att rubrikerna på sidan är det som drar till 
sig mest uppmärksamhet på sidan, rubrikerna ska leda läsaren genom texten på sidan och 
varje rubrik ska spegla innehållet i brödtexten den tillhör. 

Resultatet på intervjuerna visar också att navigationssystemet på webbplatsen är viktigt 
för att underlätta användningen, att navigationsgränssnittet inte får hindra användaren att 
nå målet och detta är något som den teori vi hittat på ämnet också visar. Kalbach (2007) 
menar att navigationen spelar stor roll i skapandet av upplevelsen på webben. Att 
navigationen kan avgöra om användarna hittar informationen samt hur de upplever den. 

F-mönstret som Bergstrom och Schall (2014) anser vara det vanligaste mönstret ögonen 
följer på webben ser ut som ett F och enligt personerna som blev intervjuade är detta 
viktigt att tänka på när man designar webbsidor. 

5.2 Frågeställning 2 

5.2.1 Enkät 
I resultaten på enkäten framgick det att majoriteten tyckte att det gick mycket bra att hitta 
information på webbplatsen de fick svara på frågor om. Samma webbplats fick 
användartestarna analysera och deras svar skiljde sig inte mycket från enkätsvaren. Att 
informationen på webbplatsen var lätt att hitta rådde det dock delade meningar om. 
Under intervjuerna som genomfördes nämndes det flera gånger att webbplatsen inte var 
användarvänlig och att besökare därmed inte skulle stanna länge på webbplatsen. 
Enkätsvaren tydde dock på annat då 33,3% av de som hittade företaget hade gjort det 
just via webbplatsen. 
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Då enkätsvaren visade på att en relativt hög procentsats hittade företaget via webbplatsen 
trots dess icke användarvänliga utformning kan en koppling ses mellan det Kalbach 
(2007) menar och det resultat som uppstod, att en besökare som utsätts för mycket 
information antingen avbryter sökningen eller fortsätter trots all information den ständigt 
utsätts för.   

 

5.2.2 Talking aloud analys 

Webbplats 1 
Även om alla intervjupersonernas resultat tydde på att detta inte var en användarvänlig 
webbplats ansåg systemarkitekten ändå att det var lätt att hitta menyn i och med att den 
befinner sig på vänstersidan och bidrar till att många känner igen sig då detta är ett 
klassiskt sätt att utforma en webbplats. Anledningen till att det är vanligt med 
vänstermenyer är på grund av dess praktiska och behagliga position då detta är bland det 
första besökare lägger märke till på webbplatsen (Flemming, 1998) vilket även kan 
kopplas samman med hur vi läser enligt F-mönstret på sidan (Romano Bergstrom & 
Schall, 2014). Att en webbplats som inte är responsiv är mindre bra om man väljer att 
besöka den på surfplattor och mobiler var något alla intervjupersonerna ansåg. 

Webbplats 2 
Då intervjupersonerna ansåg att denna webbplats var mer grafiskt tilltalande än den förra 
som var rörig och förvirrande, kan ett samband ses mellan det Brady och Phillips (2003) 
äger om hur besökare uppfattar en harmonisk webbplats och att intervjupersonerna fick 
olika intryck av denna webbplats jämfört med den förra. Besökare får en känsla av balans 
och ordning när de kommer till en webbplats där både färg och balans samspelar och 
motsatsen till detta blir då att webbplatsen istället för harmonisk anses vara kaotisk 
(Brady & Phillips, 2003). 

Webbplats 3 
Interaktionsdesignern ansåg att ha en meny till höger inte var jättevanligt och att detta 
därmed kunde störa användarvänligheten. Detta har att göra med hur besökare läser en 
webbplats enligt det välkända F-mönstret (Romano Bergstrom & Schall, 2014), vilket gör 
att de inte lika lätt lägger märke till saker som ligger på höger sida på en webbplats 
jämfört med om de befinner sig på den vänstra sidan. 
 

Webbplats 4 
I resultatet av intervjuerna framgick det att den fjärde webbplatsen var jobbig för ögonen 
att titta på då det var stark kontrast på allting och inte fanns något fokus på sidan då 
bland annat all text hade samma typsnitt och färg oavsett om det var länkar eller 
brödtext. 
Här kan ett samband ses mellan hur webbplatsen upplevdes och vikten av vad Bergstrom 
och Schall (2014) påpekar om den visuella hierarkins betydelse på en sida samt vad Brady 
och Phillips (2003) konstaterar är bra att ha i åtanke vid utformning av en webbplats, att 
en webbsida utan tanke på färger, balans och ordning kan uppfattas kaotisk. 

Webbplats 5 
Att man som besökare fick ett ansikte på de som jobbade på företaget ansåg de som 
intervjuades var bra. Systemarkitekten och interaktionsdesignern påpekade dock båda två 
att webbplatsen var mindre bra utformad för besökare som använde sig utav en enhet 
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vars fönster inte var tillräckligt stort för att kunna se att det fanns text under bilden som 
ändrades under varje meny. 

 

5.2.3 Användartest 

Webbplats 1 
Enligt användartestarna hade den första webbplatsen en dålig struktur, var svårnavigerad 
och rörig vilket medförde att de var tvungna att leta länge för att hitta det de var ute 
efter. Detta var saker alla intervjupersoner höll med om och då interaktionsdesignern 
även påpekade att företaget kan tappa kunder om besökarna får leta alltför länge, kan det 
även här dras en koppling mellan det Kalbach (2007) hävdar om att besökare som inte 
hittar det de ska tenderar att avsluta sitt sökande och stänga ner sidan. 

Webbplats 2 
Det som skiljde en användartestare och interaktionsdesignern från resten av personerna 
när det kom till hur lätt webbplatsen var att förstå var att de hade synpunkter angående 
texten. De ansåg att den var rörig, svårläst och ihop pressad utan luft vilket medförde att 
de inte orkade läsa den. Användartestaren ansåg att detta var ett problem då det bidrog 
till att personen inte hade stannat kvar på sidan länge alls. Att besökare tenderar att 
strunta i att läsa information när de tycker det blir för rörigt i och med att det inte finns 
något att vila ögonen på är även något Bergstrom och Schall (2014) poängterar. 

Webbplats 3 
Att den tredje webbplatsen mer liknade en blogg än en företagssida för massage var 
något både användartestarna och intervjupersonerna hade som gemensam åsikt, 
undantaget var systemutvecklaren som fick intrycket av att det faktiskt var en 
massagesida med tanke på att de hade ordet massage i sitt namn. Vikten av att formen 
och genren på webbplatsen är anpassad efter vad det är för webbplats är något Kalbach 
(2007) menar på bidrar till att besökare har lättare att känna igen sig och därmed lättare 
kan navigera på webbplatsen. 

Webbplats 4 
Den totala bilden av hur användartestarna och intervjupersonerna uppfattade denna 
webbplats var densamma, de hade varken fått förtroende för företaget eller stannat kvar 
på sidan. Alla de som analyserade och testade webbplatsen tyckte den var svår att förstå 
och det tog lång tid att lära sig hur webbplatsen fungerade vilket medförde att de inte 
tyckte den var användarvänlig.   

Webbplats 5 
Åsikter på den femte webbplatsen angående att bilden på varje sida tog upp för stor plats 
hade både användartestarna och intervjupersonerna, detta var ett störmoment hos 
användartestarna eftersom de var tvungna att skrolla ner för att överhuvudtaget se texten 
som fanns under bilden. I båda resultaten av användartesterna och intervjuerna framgick 
det att det direkt syntes att företaget arbetade med massage, att webbplatsen var 
inbjudande med fina färger och att den var lätt att navigera på. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer 
och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Frågeställning 1 
Personerna som vi intervjuat höll med varandra på det mesta de sade. Då deras yrken 
behandlar användarvänlighet på olika sätt hade de lite olika synvinklar, men det som de 
höll med varandra om var att då en webbplats ska vara användarvänlig ska den vara 
välstrukturerad och lätt att använda. Det får inte finnas för mycket information på sidan 
för då slutar användaren att läsa. Det är viktigt med typografin på webbsidorna, att man 
använder sig av rubriker och underrubriker samt korta textstycken. När det gäller färger 
på sidan så ska man tänka på kontrasten mellan färger, stor kontrast mellan färger gör det 
lättare att läsa innehållet på sidan. Navigationssystemet på webbplatsen måste vara lätt att 
förstå och det får inte hindra användaren från att nå målet. 
 
Teorin och yrkespersonerna säger samma sak på alla delarna, det enda som skiljer är att 
det kan vara lite olika ord och inriktningar, men det som sägs har samma innebörd. 

Om man tittar på vår första frågeställning som är; 
 

Ur ett användarvänligt perspektiv, vad kan det finnas för aspekter att ta hänsyn till vid 
utformning av en webbplats som inriktar sig på hälsa och välmående? 
 

så kan vi se att de aspekter som finns att ta hänsyn till vid utformning av en webbplats ur 
ett användarvänligt perspektiv är navigationssystemet som ska vara lättförståeligt, 
strukturen och mängden information på sidan som ska göra webbsidan lättläst, samt 
typografin och kontrasten mellan färgerna som också är viktigt för att besökare lättare 
ska kunna navigera på webbsidan. 

6.1.2 Frågeställning 2 
Om man tittar på vår andra frågeställning som är; 

Vad får besökarna för intryck av en användarvänlig webbplats gentemot om den inte är det? 

Så kan vi med de resultat som användartesterna och thinking aloud analysen genererade 
se en tydlig skillnad på de intryck besökarna fick av en webbplats beroende på om den 
var användarvänlig eller inte. En användarvänlig webbplats gav oftast ett mer inbjudande 
intryck och besökarna förstod enkelt och snabbt hur de skulle navigera på sidan för att 
hitta det de ville. En självklarhet var att det fort skulle framgå vad företaget arbetade med 
och hade att erbjuda. Det uppstod en positiv attityd hos besökarna då de gick in på en 
användarvänlig webbplats. 

Var däremot webbplatsen som besökarna gick in på inte användarvänlig fick de intryck 
av att den var ostrukturerad, svårnavigerad och allmänt rörig och svår att förstå, färgerna 
spelade även stor roll i hur besökarna upplevde webbplatsen. Förtroendet minskade på 
en webbplats som inte såg seriös ut och irritationsmoment som övergick till att 
besökarna inte längre ville stanna på sidan var relativt vanligt när en webbplats som inte 
var användarvänlig besöktes. 
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6.2 Begränsningar 
Arbetet pågick under en begränsad tidsperiod vilket medförde att endast ett fåtal enheter 
undersöktes. Om mer tid hade funnits hade det kunnat göras fler användartester och 
även fler intervjuer med olika yrkespersoner som arbetar inom användarvänlighet på 
webben för att få en större bredd på arbetet.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Vi har med detta arbete kommit fram till att för att en webbplats ska vara användarvänlig 
måste den ha en bra struktur och navigationssystemet måste vara tydligt så att man 
snabbt kan få en överblick av det. Färgerna och typografin är också något man måste 
tänka på, att man använder sig av rubriker och underrubriker för att strukturera upp 
texten. När webbplatsen är användarvänlig ger den oftast ett mer välkomnande intryck 
till besökaren och de förstår snabbt hur de ska gå tillväga för att hitta det de söker. Det 
uppstod en positiv attityd hos användaren när de besökte en webbplats som var 
användarvänlig, var webbplatsen däremot inte användarvänlig fick besökaren ett intryck 
av att webbplatsen var något oseriös. 

Utifrån våra slutsatser vill vi därför rekommendera företag inom den privata sektorn med 
inriktning hälsa och välmående att tänka på följande när de utformar sina webbplatser; 
Webbplatserna ska vara enkla att förstå, de ska ha en bra navigationsstruktur för att 
underlätta för användaren. De som utformar webbplatserna ska tänka på hur de 
strukturerar upp texterna på webbplatserna för att underlätta läsningen för användarna. 
Texterna på sidan ska hållas så korta som möjligt för att användaren inte ska tappa 
intresset. Utformas det en webbplats som är användarvänlig undviker företaget att 
besökarna tycker att deras webbplats ger ett oseriöst intryck. 

6.4 Vidare forskning 
Som vidare forskning föreslår vi att man gör studien på en större yta, exempelvis hela 
Sverige. För att bredda undersökningen rekommenderar vi att man gör intervjuer med 
yrkespersoner inom andra inriktningar som arbetar med användarvänlighet. Vi ser även 
att man kan göra användartesterna och thinking aloud analysen på andra webbplatser 
inom andra inriktningar för att se om och hur resultatet skiljer sig från webbplatser med 
inriktning hälsa och välmående.  
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Bilagor 
Bilaga 1      Enkät 
Bilaga 2      Webbplats 1 Salong Wätterspa http://www.watterspa.se/ 
Bilaga 3      Webbplats 2 Bodytemple http://www.bodytemple.se/ 
Bilaga 4      Webbplats 3 Vassnaa massage http://www.vassnaa.se/ 
Bilaga 5      Webbplats 4 Massagehälsan http://www.massagehalsan.se/ 
Bilaga 6 Webbplats 5 Massageterapeut Therese Lindén 
http://www.thereselinden.se/ 
 
 
 
Varje bilaga numreras enligt denna förteckning högst upp i högra hörnet på 
respektive bilaga. Varje bilaga anges på ny sida. 
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Bilaga 1 Enkät framsida 
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Bilaga 1 Enkät baksida 
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Bilaga 2 
Webbplats 1 – Salong Wätterspa 
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Bilaga 3 
Webbplats 2 – Bodytempel 
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Bilaga 4 
Webbplats 3 – Vassnaa massage 
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Bilaga 5 
Webbplats 4 – Massagehälsan 
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Bilaga 6 
Webbplats 5 – Massageterapeut Therese Lindén 

 

 

 

 

 

 

 

 


