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Abstract 
Taking the low attention span of the internet user into consideration has never been as important 
as it is today. The art of keeping this attention is as complex as it is young, and each passing day 
more tools are developed to achieve this very goal. This report aims to examine how you, as a 
web designer, may develop a web application that achieves good navigability and consequently 
good usability, in order not to lose users' attention. The authors of this text developed a web 
application for the purpose of creating a tool to perform a series of experiments to answer this 
very question. After performing a series of experiments with users testing the web application, 
the authors have demonstrated and measured the value of certain web application elements such 
as nav-bars, add-on links and search functions and their effects on the web application. 

 

Sammanfattning 
Det har aldrig varit lika viktigt som idag att ta hänsyn till internetanvändarens flyktiga 
uppmärksamhet. Konsten att bevara denna uppmärksamhet är lika komplex som den är ung, och 
varje dag formuleras nya verktyg för just detta ändamål. Denna rapport ämnar undersöka hur 
man som webbdesigner kan utforma en webbapplikation som uppnår bra navigerbarhet och 
därmed god användbarhet, i syfte att inte förlora användares uppmärksamhet. Författarna av 
denna text utvecklade en webbapplikation i syfte att skaffa sig ett verktyg att kunna nyttja i 
experiment som ämnar svara på frågan. Efter en serie experiment med användare som testar 
webbapplikationen har författarna lyckats påvisa och mäta värdet hos webbapplikationselement 
såsom navigeringsfält, tilläggslänkar och sökfunktioner och deras effekt på webbapplikationen.  
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 Inledning 
Denna introducerande del ämnar kontextualisera arbetet genom en motivering och bakgrund. Det 
redogörs också för arbetets övergripande syfte, vilket konkretiseras med efterföljande 
frågeställning och avgränsningar. 

 Motivering 

I dagens digitaliserade värld blir det alltmer viktigt för de som bygger delar av den storskaliga 
internetbaserade världen att se till att den kan navigeras intuitivt utan större problem. För att 
undvika att bygga svårgenomträngliga journalsystem, omöjliga biljettbokningssajter, dåligt 
fungerande kommunikationsramverk för universitetsstudier etcetera, är det värdefullt att utveckla 
med navigerbarhet i åtanke. Ett exempel på tillämpningen av navigerbarhetscentrerad 
implementation skulle kunna vara Amazons enklicks-köpknapp, en knapp som vid tryck köper 
något utan ytterligare input, som sänker tröskeln för att handla saker på webbapplikationen. 

Enligt en enkätundersökning (se bilaga 1, Marknadsundersökning) är den vanligaste anledningen 
till att studenter inte vänder sig till marknaden för begagnad kurslitteratur att det är för 
tidskrävande. Samma undersökning visar också att det studenter finner mest bristfälligt med 
sekundärmarknaden är att den saknar struktur, detta samtidigt som 95% påstår sig vara 
intresserade av att köpa just begagnad kurslitteratur. Detta företer sig inte särskilt överraskande 
emedan de då mest använda kanalerna för privat försäljning av kurslitteratur är begränsade till 
sociala medier och personliga överenskommelser med äldre kursare. Denna brist på struktur 
skulle kunna beskrivas som dålig navigerbarhet, då navigerbarhet lämpligtvis används på både 
virtuella och verkliga platser (Farkas och Farkas, 2000). Det förväntade beteendet av användares 
möte med dålig användbarhet är att de ger upp och vänder sig till andra alternativ (Gao och Wu, 
2010). Givet att detta är just vad som kan observeras i Linköping förefaller det sig ännu mer 
troligt att det finns en brist på god användbarhet. Författarna hävdar därför att denna tröskel inför 
marknaden för begagnad kurslitteratur bör kunna sänkas med hjälp av en webbapplikation med 
just hög navigerbarhet och användbarhet.  

Enligt Svensk handel ökar antalet e-butiker för varje år och färre människor besöker fysiska 
butiker (Svensk handel, 2018). Bokförsäljning online har även den ökat det senaste året med 6% 
och hälften av alla böcker köps via nätet (PostNord, 2018). I och med detta kan en 
webbapplikation som förenklar processen att köpa och sälja begagnad kurslitteratur motiveras.  

Potentiella konkurrenter finns. En typ är andra onlinetjänster som ägnar sig åt 
kurslitteraturshandel, som exempelvis Studentapan, vilka används i relativt liten utsträckning (se 
bilaga 1, Marknadsundersökning). Den andra typen är fysiska butiker såsom Bokab, men den 
tjänsten tar 22% av försäljningskostnaden för att finansiera sin verksamhet, vilket är mindre än 
vad det föreslagna online-ramverket skulle behöva ta (Se NABC-analys i bilaga 4, 
Marknadsundersökning). Vidare anser 72% av de som köper begagnad kurslitteratur idag att det 
finns problem med de sätt köpet eller försäljningen genomfördes med befintliga lösningar (se 
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bilaga 1, Marknadsundersökning). Bland dessa problem återfinns bland annat brist på struktur 
och kategorisering samt att det är för dyrt (se bilaga 1, Marknadsundersökning). 

I och med detta var idén om webbapplikationen iBokhyllan färdigformulerad. Den skulle med 
navigerbarhet som främsta verktyg fylla en nisch hittills orörd av seriösa aktörer och 
förhoppningsvis stimulera Linköpings privata handel av kurslitteratur. Med struktur, stabilitet 
och lättillgänglighet ämnade iBokhyllan göra det lätt för köpare och säljare att hitta varandra, 
gärna lika lätt som det är att köpa en bok via Amazon. 

 Syfte 

Detta arbete ämnar undersöka vad som bidrar till att en webbapplikation är ändamålsenlig och 
simpel att använda. Syftet är att utifrån rådande teorier inom webbdesign och användbara system 
undersöka hur en webbapplikation för bokförsäljning ska utformas för att uppnå god 
användbarhet, specifikt med avseende på navigerbarhet. I samband med detta designas och 
utvecklas en webbapplikation som ämnar underlätta försäljning och anskaffning av begagnad 
kurslitteratur mellan studenter. Arbetets syfte konkretiseras genom den nedan specificerade 
frågeställningen som besvaras utifrån en fallstudie av webbapplikationen. 

 Frågeställning 

Hur ska en webbapplikation för försäljning av begagnad kurslitteratur utformas för att uppnå en 
god användbarhet med avseende på navigerbarhet? 

 Avgränsningar 

Frågeställningen syftar till att undersöka hur en webbapplikation för försäljning av begagnad 
kurslitteratur bör utformas för att uppnå god användbarhet med avseende på navigerbarhet. För 
att undersöka hur detta kan uppnås studeras iBokhyllan. Detta utgör alltså en avgränsning av 
rapporten, då frågeställningen besvaras genom en fallstudie av denna webbapplikation. 
iBokhyllan kan sägas vara representativ för godtycklig webbapplikation då den har generella 
funktionaliteter såsom sökning, annonsering, filtrering, bevakning som delas med andra 
webbapplikationer. Somliga resultat i rapporten är därför framförallt relevant för sidor som delar 
användarområde eller designmönster med iBokyllan. Tjänstens användbarhet i helhet är alltså ej 
intressant utan användbarheten hos webbapplikationer är det som undersöks. 

Deltagarna i de användartester som nyttjas för att besvara frågeställningen kommer uteslutande 
vara studenter vid Linköpings universitet. Detta med anledning av att universitetsstudenter är den 
huvudsakliga målgruppen för webbapplikationen som utvecklas och undersöks. 
Användartesterna kommer vidare inte att beakta tiden det tar för deltagarna att utföra olika 
uppgifter på webbapplikationen. De kommer istället att mäta antal klick som behövs för att 
slutföra uppgifter, samt hur webbapplikationen navigeras för att nå specifika mål.  
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 Teori 
Detta avsnitt utgör en teoretisk referensram med relevans för arbetets syfte. Avsikten är att ge 
läsaren insyn i ämnesområdet och samtidigt presentera ett underlag som används för att besvara 
frågeställningen. Det presenteras även teori som ligger till grund för hur arbetsmetoden har 
utformats. 

 Webbapplikationer, e-handel och användbarhet 
 Definition av webbapplikation 

Inom den litteratur som behandlar webben används ofta begreppen webbplats, webbsystem och 
webbapplikation synonymt (Mendes, Mosley och Counsell, 2006). Enligt Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE:s) standard är en webbsida ett digitalt multimedia-objekt som 
levereras till ett klientsystem, och en webbplats är en samling logiskt hopkopplade webbsidor 
vilka hanteras som en entitet (ISO och IEEE, 2006).  Emellertid finns en relativt utbredd 
distinktion som kan göras mellan webbplatser och webbapplikationer: webbplatser är 
informativa, webbapplikationer är interaktiva. Detta innebär att innehållet på en webbplats i stor 
utsträckning är statiskt. En webbapplikation kan istället ses som en webbplats med ytterligare 
funktionalitet, vilken tillåter användarinteraktion för att styra och manipulera applikationens 
innehåll (Shapiro, 2013). Trots att det föreligger en viss skillnad mellan begreppens betydelse 
har de många likheter och är ofta utbytbara. Således kan teori och forskning som berör 
webbplatser påstås vara tillämpbar även på webbapplikationer och vice versa. I resterande delar 
av rapporten kommer de båda begreppen att användas synonymt. 

 Digitala marknadsplatser 

På internet finns det idag många olika typer av webbplatser med varierande 
användningsområden. Webbplatser kan klassificeras utefter vilket syfte de har (Lee och Koubek, 
2010). Dessa kategorier är underhållning, information, kommunikation och handel (Lee och 
Koubek, 2010). Webbplatser i kategorin handel har en definition som följer: ”… commerce 
website provides an online market place where goods and services are purchased” (Lee och 
Koubek, 2010). Enligt Lee och Koubek är alltså en digital marknadsplats en webbplats med syfte 
att bedriva e-handel (Lee och Koubek, 2010). Den webbapplikation som kommer utvecklas som 
fallstudie för denna rapport är just en digital marknadsplats där användare kan köpa eller sälja 
begagnad kurslitteratur. Den enkla skillnaden mot andra handelsplatser på internet är att 
betalningen sköts användarna emellan, alltså inte av webbapplikationen.  
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 E-handel och konsumenters köpbeteende 

Den svenska e-handelns omsättning är stor och 2018 uppgick den till 77 miljarder kronor, vilket i 
jämförelse med föregående år var en ökning med 15% (PostNord, 2018). Beroende på 
webbapplikationens utformning kan köpbeteendet hos potentiella kunder påverkas olika (Sam 
och Chatwin, 2016). Enligt Sams och Chatwins analys av konsumenters köpbeteende online är 
tydlig bild av produkten och bra produktinformation viktiga aspekter för att väcka intresse hos en 
konsument. Enligt författarna påverkar även färglayouten. De påvisar att det är fördelaktigt för 
grundarna av en e-handel att spendera tid på sidans visuella intryck (Sam och Chatwin, 2016). 

Viktigt för en konsument är att webbapplikationen ska vara lätt att använda (Elliot och Surgi 
Speck, 2005a). Författarna pekar på att sökfunktionerna ska vara enkla att förstå och kunna 
användas av konsumenter som är ovana att handla online. De skriver även hur viktigt det är att 
erhålla kundens förtroende genom att vara en säker webbapplikation med avseende på 
personuppgifter och spam (Elliot och Surgi Speck, 2005b). 

 Användbarhet 
 Definition av användbarhet 

För att få övergripande förståelse av vad användbarhet är, nyttjas International Organization of 
Standardization:s (ISO) definition. Användbarhet definieras enligt ISO som: “The extent to 
which a product or a service can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use”. Vidare definieras 
effectiveness som: “Accuracy and completeness with which users achieve specified goals”; 
efficiency som: “resources used in relation to the results achieved”; satisfaction som: “extent to 
which the user's physical, cognitive and emotional responses that result from the use of a system, 
product or service meet the user’s needs and expectations”. 

Som vidare beskrivning av vad användbarhet är kan användbarhet enligt Kurniawan brytas ned i 
följande komponenter: 

 Effektivitet: Hur effektivt är systemet vid användning? När användare lärt sig använda 
systemet, hur hög produktivitet kan bibehållas? 

 Säkerhet: Hur säkert är systemet att användas? Förhindrar systemet användare från att 
göra allvarliga misstag, och om de gör ett misstag, tillåts användaren att återhämta sig 
enkelt? 

 Nytta: Hur hög nytta har systemet? Erbjuder systemet lämpliga funktioner som möjliggör 
användare att utföra uppgifter på det sätt dem förväntar sig? 

 Lärbarhet: Hur enkelt och hur lång tid tar det att lära sig systemet i syfte att utföra 
kärnuppgifter?  

 Memorerbarhet: Vilka stöd erbjuder systemet som hjälper användarna minnas hur 
uppgifter ska utföras, speciellt för system som används sporadiskt? 
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(Kurniawan, 2004). 

 Vikten av användbarhet 

En bra webbapplikation har traditionellt sett kopplats till god användbarhet, användarvänlighet, 
användarcentrerad design och funktionella aspekter (Lee och Koubek, 2010). Vad tillför då 
användbarhet? Lee och Koubek menar att god användbarhet bidrar till ökad konkurrenskraftighet 
för webbapplikationer (Lee och Koubek, 2010). Att designa en webbapplikation med god 
användbarhet kan leda till lojala kunder och en större vinst, medan en låg användbarhet kan leda 
till förlust av potentiella kunder och påverka företaget som äger webbapplikationens omdöme 
negativt (Safavi, 2009).  

 Användbarhet i samband med navigerbarhet 

Navigeringsstrukturen är viktig för användbarheten då god navigerbarhet gör informationen mer 
lättillgänglig och tillåter användaren att komma åt mer av den information som eftersöks (Fang 
och Holsapple, 2007). Missvisande länkar eller en förvirrande länkstruktur ökar risken att 
misslyckas med att tillfredsställa användarnas behov (De Marsico och Levialdi, 2004). God 
navigerbarhet genom lämpliga vägar och länkar genom hela applikationen leder till ökad 
effektivitet (De Marsico och Levialdi, 2004).  

 Navigerbarhet 
 Definition av navigerbarhet 

Med navigering menas traditionellt sett att en person ska ta sig från en fysisk plats till en annan 
med en klar vetskap om vart denne förflyttar sig. Historisk sett har navigering endast gällt den 
fysiska världen, men i takt med den virtuella världens utveckling har begreppet navigerbarhet fått 
en ny betydelse. Enligt Farkas och Farkas är det värt att bredda betydelsen av ordet navigerbar 
även i webbplatsers kontext (Farkas och Farkas, 2000). Författarna menar bland annat att 
människor ser på webbanvändning som att navigera i den fysiska världen eftersom det finns en 
likhet mellan att klicka sig fram till nya delar av en webbplats som visar nya saker och att 
förflytta sig till en ny fysisk plats (Farkas och Farkas, 2000). I båda fallen förändras nämligen 
synfältet hos en människa och därmed kan det upplevas som att denne navigerar sig fram genom 
att klicka sig fram till nya delar av en webbplats, fast egentligen befinner sig denne på samma 
fysiska plats hela tiden (Farkas och Farkas, 2000). 

 Navigerbarhet genom noder 

För att illustrera och analysera en webbplats navigerbarhet kan ett nodnätverk ändvändas. En nod 
representerar en specifik sida på en webbplats. Nodens bågar visar vilka sidor som kan nås från 
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länkar i denna vy (Farkas och Farkas, 2000). För att förenkla konceptet navigerbarhet inom 
webbdesign kan webbplatsers sidor och hur de kan nås representeras med sammanlänkande 
noder (Farkas och Farkas, 2000). En nod representerar en specifik sida och alla närliggande 
noder kan nås via länkar i denna vy (Farkas och Farkas, 2000). För en utvecklare av en 
webbplats bör det vara av intresse att använda sig av en nodstruktur som resulterar i att 
användaren som enklast hittar till godtycklig sida. Detta eftersom en användare naturligt vill 
utföra tänkta uppgifter på webbplatsen på minsta möjliga antal klick. Enligt Wang, Wang och Ip 
kan länkarna delas in i två kategorier: grundläggande länkar och tilläggslänkar (Youwei Wang, 
Dingwei Wang och Ip, 2006).  

Grundläggande länkar är länkar som är kopplade till en viss nod i hierarkin och som pekar på en 
nod längre ned i hierarkin (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006). Tilläggslänkar är länkar 
som kan gå mellan noder på samma nivå i hierarkin och peka på noder som befinner sig på en 
annan avlägsen del av hierarkin (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006). Det är rimligt att 
anta att en webbplats med enbart grundläggande länkar inte kommer vara särskilt lätt att navigera 
på då innehåll på webbplatsen kan vara sammankopplat med fler noder än bara en, detta är även 
något som Wang, Wang och Ip konstaterar (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006). Det 
ska inte vara nödvändigt att gå tillbaka flertalet nivåer i nodhierarkin för att nå en ny plats på 
webbplatsen. Ett bra exempel tas upp i artikeln skriven av Wang, Wang och Ip där det skrivs att 
en dammsugare kan klassas som både en hushållsapparat och en elektronisk apparat (Youwei 
Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006). Det blir då problematiskt om den är klassificerad av de 
ansvariga för webbplatsen som hushållsapparat varpå kunden försöker hitta den under 
elektroniska apparater. Det är därför viktigt att använda sig av tilläggslänkar vid utformningen av 
ett nodnätverk då detta underlättar navigeringen (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006).  

 Vikten av navigerbarhet 

Varför är det av intresse för webbplatsens utvecklare att strukturera upp en webbplats på ett sätt 
som ses som navigerbart? Det är på grund av att det är en viktig faktor i webbplatsens upplevda 
användbarhet för användare som använder sig av den. Hasan påstår i sin artikel att webbplatsens 
design är av stor vikt för navigerbarheten (Hasan, 2016). Om en användare känner sig 
desorienterad på webbplatsen riskerar detta att resultera i att användaren avbryter sin tänkta 
aktivitet på webbplatsen för att sedan aldrig komma tillbaka till den (Hasan, 2016). 

Om en webbplats är strukturerad på ett sätt som inte motsvarar användarens förväntningar, där 
användaren inte riktigt vet var denne befinner sig och inte lyckas hitta vägen till den nod som 
eftersöks, är ett troligt utfall att användaren till slut ger upp för att hitta ett annat enklare 
alternativ. När nu användaren har lämnat webbplatsen för att den var för rörig är det inte heller 
särskilt troligt att den återvänder för ett nytt försök. Detta menar även Gao och Wu som gjort en 
fältstudie på webbplatser i Kina (Gao och Wu, 2010). Den visade att när användare fann en 
webbplats irriterande minskade deras engagemang och förtroende för webbplatsen (Gao och Wu, 
2010). Som exempel på hur en webbplats kan vara irriterande använder Gao och Wu just 
navigerbarhet och sidlayout som faktorer för att beskriva detta (Gao och Wu, 2010).  
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 Visuell utformning av webbapplikation för god navigerbarhet 

I utformandet av en webbapplikation spelar navigeringsfält enligt Yu och Roh en stor roll, där ett 
flertal alternativ kan erbjudas (Yu och Roh, 2002). Yu och Roh påstår vidare att en 
rullgardinsmeny specifikt är den meny som resulterar i snabbast navigering hos användare och 
således är att föredra (Yu och Roh, 2002). Enligt Weinreich et al. använder användare sig i första 
hand av länkar placerade högst uppe på sidan och framförallt högst upp till vänster (Weinreich 
m.fl., 2006). Placering av de viktigaste länkarna i detta område kommer enligt författarna att öka 
standarden på webbapplikationen (Weinreich m.fl., 2006). 

Vissa webbplatser används regelbundet vilket möjliggör för användaren att lära sig strukturen på 
den plattform som besökts. I många fall besöker däremot användare och potentiella kunder en 
webbplats mindre frekvent och med ett specifikt syfte. Den sporadiska besöksfrekvensen beror 
då på att tjänsten som erbjuds i webbplatsen endast utgör ett begränsat och oregelbundet behov 
för majoriteten av användarna. (Guvendik m.fl., 2015) 

En framgångsrik webbplatsdesign bör bland annat överväga två viktiga faktorer:  

1. Egenskaperna hos användarna vilket inkluderar behov, förmågor, begränsningar 
(exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå). 

2. Lärandefaktor. Begreppet syftar till hur en användare lär sig att navigera en 
webbapplikation över tid. Lärandefaktor är positivt korrelerat med 
användningsfrekvensen för en viss webbplats samt webbanvändningserfarenheten hos 
den specifika användaren. 

(Guvendik m.fl., 2015) 

För att illustrera innebörden av lärandefaktor kan ett flygbolags webbplats begrundas. Denna typ 
av hemsida besöks högst sporadiskt. Den låga användningsfrekvensen minskar användarnas 
spenderade tid på hemsidan, och användarna har därmed sämre möjlighet att bli familjär och 
kunnig i sidans utformning. Detta leder till en låg lärandefaktor. En inlärningsfaktor kan inte 
beaktas i utformandet av denna typ av applikation. (Guvendik m.fl., 2015) 

Farkas och Farkas menar att navigering måste vara en viktig prioritet hos webbutvecklare, då 
väldigt få webbplatser lyckas ifall användaren inte effektivt kan lokalisera efterfrågad 
information. Författarna tar upp flera visuella attribut som agerar som hjälpmedel i strävan efter 
en navigerbar webbplats. Det ska klargöras att en länk är klickbar genom att exempelvis 
understryka eller använda ett upphöjt knapputseende. Dessa attribut skall sedan inte användas i 
andra syften. Ett grundläggande krav är att användaren ska kunna se vilka länkar som finns 
tillgängliga på den aktuella sidan. Vissa ord eller fraser som Produkter eller Om oss eller ikoner 
som symboliserar en viss funktion kommer majoriteten av användare uppfatta som en länk utan 
förtydligande. Användning av bilder som länkar, eller ett ord mitt i en text, kommer behöva 
förtydligas för att användare ska uppfatta det som en länk. (Farkas och Farkas, 2000) 

Utöver huvudlänkar uppmuntrar Farkas och Farkas användning av sekundärlänkar och 
underrubriker inom en huvudrubrik som uppkommer visuellt då användaren klickar eller håller 



   16

muspekaren över huvudlänken. Detta kan minska antalet klick det tar läsaren att nå önskad 
information. En annan viktig faktor gällande navigerbarhet som författarna tar upp är att 
användaren alltid ska veta var den befinner sig och att denna position utmärker sig visuellt. Om 
en användare känner sig vilse finns risken att gå miste om en potentiell kund. Attributet som 
stärker sidans förmedlade uppfattning av kontinuitet, samt attributet som indirekt visar hierarkin 
av nuvarande plats på sidan, är väsentliga för att vägleda användaren. (Farkas och Farkas, 2000) 

Farkas och Farkas beskriver ett antal attribut och funktioner för att uppnå en webbplats där 
användaren kan avgöra var denne befinner sig, där ett urval av dessa presenteras nedan.  

1. Logotyp och märkesprofilering: Att presentera en logotyp visar äganderätt till innehållet. 
Logotyper på sidan ska länkas till startsidan. Annan typ av märkesprofilering, som 
varumärken, färgpaletter och signaturtypsnitt kan användas för att skapa ett erkännande 
av en organisations trovärdighet. Huvudsaklig ansträngning gällande logotyp och 
märkesprofilering läggs ofta i det övre vänstra hörnet av webbplatser. Denna logga bör 
finnas på samtliga platser på sidan med en länk till startsidan. 

2. Rubriker: Vänsterplacerade rubriker hjälper användaren att avsöka och snabbt hitta 
meningsfulla ord. Flera nivåer av rubriker kan exponeras på en gång för att visa mer 
sammanhang och väginformation. Olika rubrikstorlekar kan användas för att signalera 
hierarkin av den nuvarande platsen på sidan.  

3. Visuella designändringar: Färgkodning, förändringar i märkesprofilering och andra 
tydliga skillnader kan signalera en förändring av platsen. Färgkodning (där den 
huvudsakliga färgen ändras beroende på sektion på webbplatsen) finns oftast på 
webbplatser med olika typer av innehåll. Till exempel använder tidningar, nyhetssajter 
och många organisationer färg- och varumärkesändringar för att skilja mellan funktioner, 
avdelningar och produktfamiljer. Att endast göra mindre ändringar i sidans primära 
färgschema är viktigt för att ge användaren en uppfattning av kontinuitet på sidan. 

(Farkas och Farkas, 2000) 

 Sökfunktionalitet och sökbaserad navigering 

Informationssökning i ett system utgörs i huvudsak av två kategorier: utforskande navigering och 
explicit sökning. Utforskande navigering hjälper användaren att skapa en överblick av innehållet 
för att denne ska kunna avgöra vilka delar som är viktiga. Detta är kopplat till aktiviteter som 
ämnar tydliggöra vilken information som eftersöks, samt öka förståelsen för systemets 
uppbyggnad. Explicit sökning ger istället användaren en mer direkt kontroll över navigeringen, 
där fokus ligger på att hitta enbart den information som eftersöks. Aktiviteter relaterade till 
denna kategori berör förfining av sökningen och jämförelse av resultat, och de utförs i regel då 
informationsbehovet har konkretiserats. Genom att lägga till sökfunktionalitet i ett system med 
enbart utforskande navigering kan användbarheten förbättras. Detta uttrycker sig i att tiden för 
sök- och utforskningsrelaterade aktiviteter reduceras, samt att resultatet av 
informationssökningar blir bättre. Kombinationen av teknikerna benämns sökbaserad navigering 
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och sägs i allmänhet ge användarna en bättre navigering, som medför att mer relevant innehåll 
utforskas. (Dehghani m.fl., 2017) 

Sökbaserad navigering är något som användare tenderar ha ett naturligt behov av. Då system 
saknar sökfunktionalitet hittar användare istället kreativa sätt att imitera sökfunktioner (Dehghani 
m.fl., 2017). Således skapar de en egen sökbaserad navigering genom sin användning av det 
utforskande navigeringssystemet (Dehghani m.fl., 2017). Vidare föredrar användare att nyttja en 
webbplats interna sökmotor framför att navigera sig med klick fram till målet (Augustine och 
Greene, 2014). Oberoende av precisionen värdesätts sökfunktionen då den resulterar i en enkel 
och bekant sökprocess. Detta kan förklaras med att användare i regel är väldigt förtrogna med att 
använda internetsökmotorer, men inte nödvändigtvis har insyn i hur specifika webbplatser är 
strukturerade (Augustine och Greene, 2014). Följaktligen upplevs sökfunktionen som det mest 
intuitiva verktyget vid informationssökning (Augustine och Greene, 2014).  

 Filtrering och facetterad sökning 

Facetterad sökning är ett navigeringsverktyg som kan inkorporeras i söksystem. Det möjliggör 
för användare att via kategoriseringar, så kallade facetter, filtrera sina sökresultat utifrån 
sökobjektens egenskaper (Niu, Fan och Zhang, 2019). I takt med att informationsmängden online 
ökar blir det allt vanligare för kommersiella sökmotorer, e-handelssidor och digitala 
bibliotekskataloger att utnyttja facetterad sökning (Niu, Fan och Zhang, 2019). En viktig 
anledning till detta är att de flesta användare upplever konceptet med, och användandet av, 
facetter som intuitivt (Niu och Hemminger, 2015). Det gör att det på ett naturligt sätt kan 
inlemmas i en sökfunktion, samtidigt som enkelheten bibehålls (Niu och Hemminger, 2015). 
Facetterad sökning har vidare visat sig användbart främst då storleken på sökresultatet är 
svårhanterlig eller då informationsbehovet i förväg inte är helt känt (Cimiano m.fl., 2015). Detta 
då mängden sökträffar minskar logaritmiskt med antalet specificerade filtreringar i en sökning 
(Cimiano m.fl., 2015). Facetterna hjälper användaren att successivt begränsa sökresultaten med 
hjälp av de olika kategoriseringskombinationerna. Således funktionerar facetterad sökning som 
en slags överbryggning mellan den utforskande navigeringen och den explicita sökningen, och 
skapar därigenom en bättre användbarhet (Niu, Fan och Zhang, 2019). 

Vid implementering av facetterad sökning är det essentiellt att utforma riktlinjer för vilka val 
användaren ställs inför och när dessa visas. En av de största utmaningarna med verktyget är att 
bestämma vilka av de många möjliga facetterna och facettvärdena som ska användas. Att 
inkludera alltför många facetter tenderar att överbelasta användaren med valmöjligheter 
samtidigt som det visuella intrycket blir rörigt. Gränssnittet bör istället vara dynamiskt och 
kontextbaserat, det vill säga att facetter visas enbart vid tidpunkten då de behövs. En användbar 
metod är att exempelvis visa färre facetter då användaren befinner sig på en låg nivå i 
sökhierarkin, medan fler facetter kan inkluderas för filtrering av sökresultatet. (Niu, Fan och 
Zhang, 2019) 
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 Metodteori 
 Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design är en iterativ designprocess där utvecklare fokuserar på användarna 
och deras behov i varje fas i designprocessen. Ett förtydligande av hur hela designprocessen ser 
ut kan ses i figur 1 nedan. Grunden för användarcentrerad design är att placera användaren i 
centrum för designbeslut. Vidare handlar inte användarcentrerad design om att fråga direkt vad 
som önskas av användaren, på grund utav risken av att påverka användaren eller ställa partiska 
frågor. Utvecklaren ska profilera användare och definiera deras beteenden i användning av, och 
preferenser för, olika aspekter av en given webbapplikation. Denna information används sedan 
för att göra designbeslut om webapplikationen. I detta avseende är användarcentrerad design en 
kollaboration mellan utvecklare och användare. (Williams, 2009)  

 

Figur 1: Användarcentrerad design (Petrie och Bevan, 2010). 

Processens faser är följande: 

3.4.1.1 Förstå användare, uppgifter och sammanhang 

Detta involverar att studera befintliga riktlinjer och standarder för det typ av system som önskas 
utvecklas. Intervjuer med nuvarande eller potentiella användare gällande hur en nuvarande 
applikation fungerar med styrkor och svagheter samt förväntningar på en ny omformad 
webbapplikation kan även genomföras. Detta bidrar till en förståelse av vad webbapplikationen 
ska göra för användarna och hur den bör utformas. 
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3.4.1.2 Utformning 

Initiala designidéer undersöks. Det är viktigt att utförligt utforska designutrymmet. Alltså att 
överväga alternativa konstruktioner och hur de kommer att uppfylla användarnas behov. Detta 
istället för att ta ogrundade designval. 

3.4.1.3 Prototyp 

När en initial design har utformats kan en prototyp skapas. Det är vanligtvis bättre att göra de 
ursprungliga prototyperna enkla och oavslutade då det uppmuntrar användare inblandade i 
utvärderingar att komma med kritik. Prototyper kan också enbart inkludera en del av 
funktionaliteten i webbapplikationen men det är viktigt att initiala ansträngningar läggs på 
design. Vid framställning av prototyper kan utvecklare inse att vissa designidéer inte kommer 
vara genomförbara. 

3.4.1.4 Utvärdering 

Prototyper kan utvärderas av experter eller av potentiella eller nuvarande användare. Ett antal 
iterationer av utvärdering, design och skapande av prototyp kan behövas innan acceptabla nivåer 
av användbarhet uppnås. I och med att användare ofta har åsikter och hittar problem som inte 
kan förutspås av utvecklare, är ett flertal iterationer fördelaktigt för slutprodukten. 

3.4.1.5 Implementation 

När utformningen av samtliga komponenter av en webbapplikation har nått acceptabla nivåer av 
användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse kan integration av komponenter och slutlig 
implementering av interaktiva system krävas. När implementationen genomförts kan ytterligare 
utvärdering vara lämplig för att säkerställa att eventuella problem som rör användning av det 
integrerade systemet behandlas. Slutligen, när webbapplikationen är släppt för användare, kan en 
utvärdering av dess användning i den kommersiella miljön vara mycket gynnsamt för 
vidareutveckling. (Petrie och Bevan, 2010) 

 Enkätundersökning 

Kvantitativa undersökningar såsom enkätundersökningar kan vara ett användbart sätt att samla in 
nödvändiga data. När frågorna som planeras att ställas i undersökningen bestäms bör vikt läggas 
vid att dessa formuleras tydligt och att den som svarar på enkäten bara ska kunna tyda frågan på 
ett sätt (Cooper och Johnson, 2016). 

Det är även viktigt hur svarsalternativen presenteras. Frågor enligt likertskala är att har tydliga 
svarsalternativ. Denna typ av frågor bygger på att individen svarar till vilken grad individen 
håller med ett påstående på en femgradig skala. Skalan går från “håller inte alls med” till “håller 
med fullständigt” med ett helt neutralt svarsalternativ i mitten. Denna sorts frågeformulering 
används vidspritt, vilket ger testet en igenkänningsfaktor som förenklar processen för 
användaren. (Cooper och Johnson, 2016)  
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Nackdelarna med frågor enligt likertskala är att det kan vara svårt att tolka resultatet av flertalet 
anledningar (Cooper och Johnson, 2016). Till att börja med kan det neutrala alternativet betyda 
olika saker beroende på vem som svarar på enkäten, exempelvis kan det både betyda att 
individen inte har någon åsikt om det aktuella ämnet eller att denne saknar tillräcklig kunskap för 
att vilja uttala sig (Cooper och Johnson, 2016). Hur de olika svarsalternativen värderas är också 
viktigt då skalan oftast inte blir helt balanserad (Cooper och Johnson, 2016). Det har också visat 
sig att en mer detaljerad enkät kan leda till en högre svarsfrekvens vilket är något som bör 
eftersträvas (Cook, Heath och Thompson, 2000). 

 User stories  

I samband med agil utveckling används ofta ”user stories” för att sammanställa och dokumentera 
de krav som finns på webbplatsen. Den vanligaste typen av ”user stories” är formulerade enligt 
mallen: ”Som en (typ av användare) vill jag (mål + anledning).”  och berör bara en funktion. 
Detta ger en enkel översikt över vem funktionen är för, vad användaren väntar sig av systemet 
och alternativt även varför det är viktigt. Dessa krav kan sedan rangordnas enligt 
prioriteringsnivå. (Lucassen m.fl., 2015) 

 Prototyp 

En prototyp är en modell av ett slutgiltigt system som tillåter utvecklare att visa upp och testa 
sina designidéer. Prototyperna kan delas upp i två nivåer, “high-fidelity” och “low-fidelity”. En 
“low-fidelity”-prototyp används i början av utvecklingsprocessen och kan ses som en sketch över 
hur webbapplikationen kommer att se ut. Syftet med en sådan prototyp är att visa upp hur 
slutprodukten kommer se ut och förenkla förklaringar. En “high-fidelity”-prototyp är mycket mer 
lik den slutgiltiga webbapplikationen och kan ha utvecklats med samma verktyg som 
slutresultatet. Prototypen går att interagera med och går därför också att använda vid tester av 
olika funktioner i takt med att de tas fram. Nackdelen med att ta fram en “high-fidelity”-prototyp 
är att det kan ta mycket tid och leda till större kostnader. (Walker, Takayama och Landay, 2012) 

 Användartester 

En grundläggande orsak till en låg upplevd navigerbarhet på en webbapplikation är att 
webbutvecklarens uppfattning kring hur en webbapplikation ska vara uppbyggd ofta kan skilja 
sig från preferenserna hos användarna. Användare kan upptäcka oförutsedda problem eftersom 
deras användning speglar hur applikationen skulle användas i verkligheten, inte hur den borde 
användas ur en utvecklares perspektiv. Information blir användbar först då den presenteras på ett 
sätt som överensstämmer med målgruppens förväntningar. Av denna anledning kan inte en 
webbapplikation klassas som navigerbar endast utifrån utvecklarens åsikt, vilket gör att 
mätningar och tester är väsentliga. För att utvärdera en webbapplikation med avseende på 
användbarhet och navigerbarhet finns det flera metoder. (Basha Shaik och Ahamed Pathan, 
2014)  
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När ett användartest utförs finns det en del saker som observatören bör tänka på menar Seaman 
(1999). Absolut viktigast är att observatören håller sig undan så mycket som möjligt för att 
minimera sin påverkan på testpersonen. Vidare ska observatören föra anteckningar på ett 
strukturerat sätt redan från inledningen av sessionen och dessa anteckningar ska bara vara 
tillgängliga för observatören. Detta för att allt ska kunna antecknas utan oro för att någon ska bli 
stött av det som skrivs ner. Observatören kan även anteckna egna kommentarer på det som 
händer men dessa bör då markeras tydligt. (Seaman, 1999)  

3.4.5.1 Mätning av navigerbarhet 

Basha Shaik och Ahamed Pathan presenterar ett sätt att mäta navigerbarhet på en 
webbapplikation. Modellen bygger på att användare står inför en beslutsplats vid varje sida; 
information används för att utvärdera den troliga ansträngningen och sannolikheten att nå målet 
via varje länk och navigeringsbeslut görs därefter. Följaktligen antas en användare följa den väg 
som framstår som mest sannolik att leda till målet. Detta föreslår att en användare kan gå tillbaka 
till en redan besökt sida för att korsa en ny sökväg om målet inte kunde hittas i den aktuella 
sökvägen. (Basha Shaik och Ahamed Pathan, 2014) 

Därför används antalet sökvägar som en användare har korsat för att nå målet som ett mått på hur 
många gånger användaren har försökt att hitta ett mål. Tillbakasteget används för att identifiera 
de sökvägar som en användare har korsat, där ett tillbakasteg definieras som en användares 
besök på en tidigare bläddringssida. Uppfattningen är att användare kommer ta ett steg tillbaka 
om de inte hittar sidan där det var förväntat. Således definieras en sökväg som en sekvens av 
sidor som besökts av en användare utan tillbakasteg. I huvudsak är varje punkt där ett 
tillbakasteg görs slutet på en bana. Desto fler vägar en användare har korsat för att nå målet, 
desto mer avvikande är webbapplikationsstrukturen från användarens förväntan. (Basha Shaik 
och Ahamed Pathan, 2014)  

3.4.5.2 Uppdrag till testanvändaren 

En annan erkänd metod är att utföra användartester med fokus på användbarhet där en användare 
får utföra specifika uppgifter på webbapplikationen. Detta medan en observatör är närvarande. 
(Dumas och Redish, 1993). Det är värdefullt att utforma en webbsidas navigeringsmöjligheter 
utefter hur användare naturligt hanterar den (Distante, Parveen och Tilley, 2004).  

3.4.5.3 Tänka-högt-metod 

En vanlig metod vid användartester för webbapplikationer är tänka-högt-metoden (Olmsted-
Hawala och Bergstrom, 2012). Testpersonen bör vara en del i målgruppen som 
webbapplikationen riktar sig mot och testet ska utföras i en så neutral miljö som möjligt, utan 
påverkan av en utvecklare (Petrie och Bevan, 2010). En av de vanligaste varianterna av tänka 
högt är samtidig tänka-högt där användaren under testet självständigt utför givna uppgifter för 
webbapplikationen, som beskrivet i 2.4.2.2, samtidigt som denne berättar vad den ser och tänker 
för observatören (Olmsted-Hawala och Bergstrom, 2012). Målet är att få tillgång till användarens 
interna tankegång vid användningen, för att förstå hur webbapplikationen förmedlar sina 
navigeringsalternativ och vad användaren ser som viktigt, samt vilka problem som finns med 
webbapplikationen (Olmsted-Hawala och Bergstrom, 2012). Tänka-högt-metoden refererar till 
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den enskilda processen att låta användaren tänka högt, medan tänka-högt-testet refererar till att 
använda tänka-högt-metoden i samband med uppdrag till användaren. 

3.4.5.4 SUS-Test 

För att utvärdera den generella användbarheten i slutet av en testsession kan verktyget System 
Usability Scale (SUS) användas. SUS består av tio kontrollfrågor om applikationen som testaren 
får besvara på en femgradig skala (Bangor, Kortum och Miller, 2008). De ojämnt numrerade 
frågorna är positivt inställda, och de jämt numrerade frågorna är negativt inställda till 
applikationen (Brooke, 1996). När testaren har svarat på kontrollfrågorna kan applikationens 
SUS-poäng beräknas. Detta görs genom en formel där en poäng dras från alla ojämnt numrerade 
frågor och poängen från alla jämt numrerade frågor dras från fem (Brooke, 1996). Efter detta 
läggs resultatet från alla frågor ihop och multipliceras med 2,5 för att få fram en poäng på en 
skala från 0 till 100 (Brooke, 1996). Denna poäng kan sedan användas för att få en uppfattning 
av applikationens användbarhet där ca 50 poäng eller lägre visar på bristande användbarhet som 
bör åtgärdas snarast, ca 70 poäng är en genomsnittlig webbplats som absolut fungerar men kan 
förbättras och över ca 85 poäng tyder på användarna upplever webbplatsen som utmärkt 
(Bangor, Kortum och Miller, 2008). Fördelarna med verktyget är att det är standardiserat vilket 
gör att applikationens resultat går att jämföra med andras resultat och därför blir lättare att tolka 
(Bangor, Kortum och Miller, 2008). En annan fördel med SUS är att det ger ett mer tillförlitligt 
resultat vid mindre testgrupper än andra verktyg på marknaden (Tullis och Stetson, 2004). Enligt 
Tullis och Stetson blir resultatet validerat över ett 90%-konfidensintervall för SUS-testet om man 
frågar minst 12 personer (Tullis och Stetson, 2004). 

De tio påståendena lyder:  

1. I think that I would like to use this system frequently. 
2. I found the system unnecessarily complex. 
3. I thought the system was easy to use. 
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. 
5. I found the various functions in this system were well integrated. 
6. I thought there was too much inconsistency in this system. 
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. 
8. I found the system very cumbersome to use. 
9. I felt very confident using the system. 
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. 

(Bangor, Kortum och Miller, 2008) 

 

3.4.5.5 You Are Here-test  

Vikten av att tydliggöra för användaren var den befinner sig framgår i 2.3.4. Att utveckla denna 
aspekt av navigerbarhet på sidan är därför väsentligt för att uppnå en användbar sida, i och med 
den tidigare etablerade kopplingen mellan användbarhet och navigerbarhet i 2.2.3. Ett problem 
som kan uppstå är att utvecklaren har en klar bild av applikationens uppbyggnad och är därmed 
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positivt snedvridna i sin åsikt om sidans navigerbarhet (Basha Shaik och Ahamed Pathan, 2014). 
Därmed bör en metod användas för att mäta en användares navigering objektivt. För att 
undersöka hur navigerbar en webbplats är kan en testperson placeras på en slumpvis vald sida, 
för att sedan få förklara vilken sida den tror att den befinner sig på.  

3.4.5.6 Urvalsstorlek 

För att få fram tillförlitlig information vid användartester är det viktigt att testgruppen är av 
tillräcklig storlek. Många anser att fem deltagare är nog för ett trovärdigt svar men Faulkner 
menar att detta inte alltid är fallet. Enligt Faulkner kan tillförlitligheten på ett resultat från en 
testgrupp med fem deltagare variera mellan 99% som bäst och 55% som sämst. Om storleken på 
testgruppen dubblas till tio deltagare fås istället ett mycket snävare spann, med 99% som bäst 
och 80% som sämst (Faulkner, 2003).  
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 Metod 
För att lyckas besvara frågeställningen har ett antal olika beprövade metoder används. Teorin 
bakom dem har lyfts i tidigare metodteori. Nedan förklaras hur de mer konkret har använts i 
praktiken för att möjliggöra replikerbarhet.  

 Översikt 

För att identifiera de aspekter som krävs för god navigerbarhet och användbarhet användes en 
webbapplikation i utvecklingsfas: iBokhyllan. Webbapplikationen användes för att tillämpa 

teorier om navigerbarhet praktiskt genom att implementera lösningar med tydlig koppling till 
teori och begrunda dess effekter på sidans användbarhet. Utvecklingsarbetet utfördes i linje med 
2.4.1, Användarcentrerad design. 

Vidare började arbetet med en förstudie där en enkätundersökning gjordes och 
marknadsföringsplan, ”user stories” och en prototyp togs fram (se 3.3 Förstudie). Efter 
förstudien började implementations- och användartestcyklerna (se 3.4 Implementations- och 
användartestcykel för utförligare beskrivning) som bestod av två implementationscykler och två 
användartester. Konkretiserat skedde följande: 

1. Förstudie 
2. Implementationscykel 1, utvecklingen utifrån förstudien 
3. Användartest 1 
4. Implementationscykel 2, vidare utveckling utifrån förstudien samt utifrån feedback från 

användartest 1 
5. Användartest 2 

 Teknisk beskrivning 

Webbapplikation utvecklades huvudsakligen med Pyhton, Flask, Bootstrap och jQuery. För 
betalningsprocessen användes tredjepartsapplikationen Stripe. Vidare lagrades all data i en 
databas genom SQLite. Utförligare beskrivning av vilka moduler och tilläggsprogram som 
visade sig behövas finns i 4.2, Teknisk beskrivning av webbapplikationen. 

 Förstudie 

För att undersöka intresset och marknaden för webbapplikation gjordes en marknadsföringsplan 
(se bilaga 4, Marknadsföringsplan). I marknadsföringsplanen undersöktes relevanta delar av 
marknaden för webbapplikationen såsom konkurrenter, analys av potentiella styrkor, svagheter, 
möjligheter samt risker och intresse från potentiella användare. Marknadsundersökningen 
utformades med grund i 2.4.2, Enkätundersökning, med användning av frågor enligt likertskala. 
Målet med marknadsundersökningen var att undersöka om intresse fanns för webbapplikationen 
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och vad potentiella användare önskade för funktioner på en webbapplikation när det kom till 
önskad sök- och filtreringsfunktionalitet. Marknadsundersökningen (se bilaga 1, 
Marknadsundersökning) gjordes i form av att en enkät utformades med hjälp av ett Google-
formulär. Denna enkät skickades ut till diverse studentsidor på Facebook och privat. Enkäten 
resulterade i totalt 187 svar från framförallt civilingenjörsstudenter ifrån olika universitet. Svaren 
rörande användares önskade sök- och filtreringsfunktionalitet togs hänsyn till under designen och 
implementationen av första versionen av webbapplikationen.  

För att få en grund att utveckla efter togs ”user stories” fram under förstudien enligt kapitel 2.4.3, 
”User stories”. Dessa utformades efter önskemål från marknadsundersökningen, samt relevant 
teori från kapitel 2. Utifrån framtagna ”user stories” togs en prototyp av webbapplikationen fram 
med hjälp av webbapplikationen wix.com. Prototypen designades på nivån “low-fidelity” enligt 

kapitel 2.4.4, Prototyp. Syftet med prototypen var att få en grund att börja arbetet med.   

 Implementations- och användartestcykel 

Efter förstudien togs det första steget i en sju veckor lång utvecklingsprocess som skulle leda till 
en välfungerande webbapplikation. De återhållsamma och snabbt realiserbara första mål som 
sattes kom, enligt plan, att prägla hela utvecklingen. Idén var att tillämpa en agil och 
användarnära process i vilken utvecklingsgruppen kontinuerligt från användare skulle få tillgång 
till projektstyrande feedback. Utvecklingen var menad att ske i en kort cykel av implementation 
och feedback. Detta för att inte alltför länge utveckla blint, utan för vad användaren faktiskt vill 
ha. Detta arbetssätt fungerar dessutom bra i just ett projekt där dess centrala frågeställning 
handlar om användbarhet, informationen om vilket lämpligtvis samlas in genom användartest. 

 Cykeln – implementation 

Varje kort implementationsprocess, hädanefter benämnt som sprint, styrdes av mål formulerade 
utefter åsikter från användare. Innan utvecklingens påbörjan formulerades den första serien mål 
med hjälp av ”user stories”, ämnade att beskriva möjliga framtida användares efterfrågan på 
webbapplikationens funktionalitet.  

Den andra och sista sprintens mål var baserade på återkoppling från användare som beskrev 
vidare önskad funktionalitet efter användning av applikationen.  

 Cykeln – användartester 

Insamling av målstyrande data gjordes främst genom observation av användning utav 
applikationen. Användartesten utfördes utifrån en fix plats på campus Valla, Linköpings 
universitet, med stor folkströmning, där testpersoner från målgruppen kunde väljas. Ingen av 
personerna som genomförde testen hade sett webbapplikationen innan. Totalt genomfördes tre 
olika test. Under testerna som krävde en observatör försökte observatören arbeta i linje med 
teorin om detta, beskrivet i kapitel 2.4.5, Användartester.  
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4.4.2.1 Användartest 1 

Användartest 1 bestod av att användare fick givna uppdrag att utföra på applikationen och fick 
instruktioner att samtidigt beskriva sin tankegång enligt ”tänka-högt”-metoden, enligt 2.4.5.3 
Tänka-högt metod. Den bestod av 12 uppdrag framtagna, framtagna med grund i teorin 
beskriven i kapitel 2.4.5.2, Uppdrag till testanvändaren. Totalt samlades data in från 20 personer, 
där ingen hade sett webbapplikationen. Första uppdraget utgick från startsidan, icke inloggad. 
Därefter utgick uppdragen från positionen där det tidigare uppdraget slutade. Uppdragen som 
utfärdades var följande: 

1. Registrera en användare och logga in 
2. Logga ut 
3. Logga in - som exempla.exempelsson@gmail.com 
4. Hitta en bok 
5. Lägg upp en annons 
6. Du har åsikter om webbapplikationen, kontakta dem bakom webbapplikationen 
7. Hitta boken Linjär Algebra och telefonnumret till en säljare 
8. Redigera annonsen du la upp 
9. Hitta en bok som används år 2 på industriell ekonomi 
10. Ändra ditt telefonnummer  
11. Hitta en bok som används på inriktning datateknik 
12. Hitta information om personerna bakom sidan 

Två typer av data samlades in. Det första var användarens tankar genom serien av uppgifter 
ämnade att utvärdera webbapplikationens navigerbarhet. Det andra var vägen användaren tog 
genom webbapplikationen för att genomföra varje uppgift. Detta dokumenterades genom att rita 
ut vägen i en riktad graf. Vägen användaren tog jämfördes med den optimala vägen till 
målpunkten på webbapplikationen. Den optimala vägen samt användarnas väg definierades i 
enlighet med det som Basha Shaik och Ahamed Pathan nämner i sin artikel som presenteras i 
2.4.5.1, Mätning av navigerbarhet (Basha Shaik och Ahamed Pathan, 2014). 

Vid framtagandet av den riktade grafen togs inspiration från 2.3.2, Navigerbarhet genom noder, 
om hur det går att skapa en nodnätverksbeskrivning av en webbapplikation för att skapa en 
representation av webbapplikationen. Mer exakt metod beskrivs nedan. 

Webbapplikationen beskrevs med en riktad graf där varje nod representerade en sida/funktion 
och varje båge representerade en rörelse mellan dessa som kunde åstadkommas med ett klick. 
Vidare delades grafen även upp i olika delar beroende på vilket tillstånd användaren befann sig i. 
Antalet olika tillstånd beror på hur webbapplikation är utvecklad, vid användartest 1 fanns det 
två, inloggad och utloggad. De noder som var tillgängliga från vilken plats som helst på 
webbapplikationen är alla kopplade till noden Base. Base är alltså ej en nod där en användare 
kan befinna sig utan snarare en nod som en användare använder sig av för att ta sig till någon av 
de noderna som är tillgängliga från alla platser på webbapplikationen. Noden Mina sidor 
används på ett liknande sätt. Noderna som representerar de sidor som har tillgång till Mina sidor-
navigeringsfältet har alla en båge till Mina sidor-noden, samtidigt som Mina sidor-noden har 
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bågar till alla noder som representerar de sidor som finns tillgängliga i Mina sidor-
navigeringsfältet. Alla bågkostnader i grafen är 1, utom de som är till Base och Mina sidor, som 
är 0. Med dessa grafer var det enkelt att identifiera en optimal väg mellan två noder, och genom 
att dokumentera vilken väg användaren tog var det sedermera genomförbart att få en överblick 
över vilka delar av applikationen som var svårare att navigera sig genom på ett effektivt vis. Den 
optimala vägen samt användarnas väg definierades i enlighet med det som Basha Shaik och 
Ahamed Pathan nämner i sin artikel som presenteras i 2.3.5 (Basha Shaik och Ahamed Pathan, 
2014). 

 

Figur 2: Nodnätverk över webbapplikationen vid första användartestet 

Vägen användaren tog gav kvantitativa data från användarens genomförande när den jämfördes 
med optimal väg. Detta gjorde det genomförbart att få en överblick över vilka delar av 
applikationen som var svårare att navigera sig genom på ett effektivt vis Samtidigt gavs 
kvalitativa data i form av användarnas upplevelse från tänka-högt-metodiken. Detta möjliggjorde 
vidare utveckling utifrån denna data. 

4.4.2.2 Användartest 2 

När webbapplikationen var färdigutvecklad utfördes ett andra användartest. Till skillnad från det 
tidigare användartestet som också användes för att förbättra funktionaliteten efter användarnas 
önskemål, användes detta test endast för att samla in data att analysera för att kunna besvara 



   28

frågeställningen. Testet utvecklades med grund i teorin beskriven i kapitel 2.4.5, Användartester, 
och var uppdelat i tre delar, en uppdragsdel, SUS samt ”You Are Here". 

 

 
Figur 3: Nodnätverk över webbapplikationen vid andra användartestet 

För uppdragsdelen återanvändes en andel av uppdragen från användartest 1, för att jämföra mot 
den tidigare versionens resultat. Detta för att i de olika versionerna kunna följa de motsvarande 
aspekternas resultat för navigerbarhet. Nya aspekters mätbarhet möjliggjordes med nya uppdrag 
och frågeställningar under projektets gång. Testet utvärderades på samma sätt som i 3.4.2.1 
Användartest 1 med skillnaden att ytterligare utveckling hade skett vilket ledde till att ett tredje 
tillstånd fanns, prenumeration, samt att ytterligare noder fanns (se figur 3). Totalt samlades data 
in från 20 personer, vilka inte hade sett webbapplikationen innan. Uppdragen som användarna 
fick utföra var följande: 

1. Registrera en användare och logga in 
2. Teckna en prenumeration 
3. Lägg upp en annons 
4. Du har åsikter om webbapplikationen, kontakta dem bakom webbapplikationen 
5. Lägg en bevakning på valfri bok 
6. Hitta boken till envarre-ettan och telefonnumret till en säljare 
7. Redigera annonsen du la upp 
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8. Ändra ditt telefonnummer  
9. Hitta en bok som används på inriktning datateknik 
10. Hitta information om personerna bakom sidan 
11. Du är inte nöjd med din prenumeration och reklamerar din prenumeration 
12. Hitta den billigaste boken för årskurs 2 

Det andra testet användes för att utvärdera den generella användbarheten med hjälp av verktyget 
System Usability Scale (SUS) enligt 2.4.5.4, SUS-Test. Det gick ut på att användare som testat 
hemsidan fick svara på ett antal frågor och gradera det på en skala 1 till 5. Totalt samlades data 
in från 20 personer, samma 20 personer som genomförde uppdragsdelen. Testet översattes till 
svenska. Frågorna som ställdes och vilka en SUS-poäng räknades ut ifrån, 2.4.5.4, SUS-Test, var 
följande: 

1. Jag tror jag vill använda systemet regelbundet. 
2. Jag tycker systemet är onödigt komplext. 
3. Jag tycker systemet är enkelt att använda. 
4. Jag tror att jag behöver stöd av någon tekniskt kunnig person för att kunna använda 

systemet. 
5. Jag tycker de olika delarna i systemet är välintegrerade. 
6. Jag tycker att det är för mycket inkonsekvens i systemet. 
7. Jag tror att de flesta snabbt skulle lära sig detta system. 
8. Jag tycker att systemet är besvärligt att använda 
9. Jag känner mig trygg i att använda systemet. 
10. Jag kommer att behöva lära mig många nya saker innan jag blir produktiv med detta 

system.  

Detta test gav kvalitativa data från poängen på de olika frågorna och SUS-poängen, vilka 
användes för att analysera användbarheten i olika aspekter på webbapplikationen.  

Den tredje och sista delen av testet handlade om att undersöka hur tydligt det var för användarna 
var på webbapplikationen de befann sig. Se 2.4.5.5, ”You Are Here”-test, för motivering. Totalt 
samlades data in från 10 personer, vilka inte hade sett webbapplikationen innan. Det test som 
genomfördes för att mäta användarens intuitiva förståelse för enskilda sidors plats i 
applikationens hierarki såg ut som följande:  

1. Användaren fick se en sida på webbapplikationen.  
2. Frågan “Var är du på webbapplikationen?” ställdes.  
3. Oavsett om användaren svarade rätt eller fel ställdes frågan “Hur ser du det?” 
4. Om användaren var osäker på var den befann sig ställdes frågan “Vad skulle du förvänta 

dig att se så att du skulle kunna lista ut var du är?” 

Fråga 2 användes alltså för att mäta den specifika sidans navigerbarhet, specifikt användarnas 
förståelse för dess position inom webbapplikationen. Fråga 3 och 4 användes för att identifiera 
aspekter som påverkade navigerbarhet enligt användaren. Sidans förbättringsområden kunde 
alltså, med hjälp utav svaren i fråga 3 och 4, identifieras och analyseras med teori från 2.3.4. 
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Sidorna som användaren fick se var i tur och ordning; sidan där man ser alla böcker, Mina sidor, 
Kontakta oss samt sidan där man tecknar prenumeration. Detta test gav kvalitativa data från 
användarnas svar på frågorna och användes för att baserat på 2.3.4 visuell utformning av 
webbapplikation för att uppnå navigerbarhet, analysera hur tydlig applikationens uppbyggnad 
var.  
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 Resultat 
För att kunna besvara frågeställningen presenteras här resultatet från förstudien, 
webbapplikationens uppbyggnad med bakomliggande system, hur applikationen från ett 
prototypstadie utformades, slutresultatet av webbapplikationen, användartestresultaten, samt 
tekniska förändringar mellan testerna och dess inverkan på användartestens resultat. 

 Förstudie 

Resultatet av förstudien innefattar en behovsanalys som stöttades av en övergripande 
enkätundersökning, ”user stories” för att beskriva den funktionalitet som användare ville ha på 
sidan och en prototyp för att få en bild av hur slutprodukten skulle se ut. 

 Behov 

Till att börja med undersöktes huruvida det fanns ett behov av en webbapplikation för att köpa 
och sälja begagnad kurslitteratur genom en enkätundersökning (se bilaga 1, 
Marknadsundersökning). Enligt enkätundersökningen var 95% av deltagande studenter från 
Linköpings Universitet intresserade av att köpa och sälja begagnad kurslitteratur; av dessa sade 
sig 42% kunna tänka sig att betala för den tänkta tjänsten. I undersökningen framkom att den 
största bristen i nuvarande system är struktur och kategorisering. Bristerna tyder på ett behov av 
ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppsöka begagnad kurslitteratur. 

 User stories 

Det skapades 43 ”user stories” som tilldelades tre olika prioriteringsnivåer: hög, mellan och låg 
prioritet. Dessa utgjorde beslutsgrund till mycket av den funktionalitet som utvecklades i 
webbapplikationen. Av dessa 43 ”user stories” implementerades 26 ordagrant, 7 
implementerades delvis och 10 implementerades inte alls. I figur 4 nedan ges ett exempelutdrag 
från bilaga 2, User stories där de gröna implementerades, de gula implementerades delvis och de 
röda implementerades inte alls. 
 

 

Figur 4: User stories, exempelutdrag från bilaga 2 
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 Prototyp 

Under förstudien skapades en ”low-fidelity”-prototyp av startsidan i syfte att kartlägga vilka 
funktioner och länkar som ska finnas på startsidan. Prototypen fungerade som en gemensam bild 
av hur webbapplikationen skulle utformas innan utvecklingsprocessen hade börjat. 
 

 

Figur 5: Prototyp av webbapplikationen 

Prototypen innehöll ett navigeringsfält med en uppsättning av val, bestående av Kategorier, 
Utbildning, sökfält, Hem, Kontakta oss och Logga in, som skulle finnas till för alla kommande 
sidor på applikationen. Navigeringsfältet byggdes i syfte att skapa en komfortzon för användaren 
som möjliggör ett utforskande av applikationen. I navigeringsfältet valdes även att ha 
rullgardinsmenyer i syfte att göra nyckelfunktioner tillgängliga från alla sidor. 

 Teknisk beskrivning av webbapplikationen 
 Systemöversikt 

Webbapplikationen kan beskrivas som ett system bestående av fyra huvudsakliga komponenter: 

 Databasserver – utgjordes av en SQLite-databas där all data för systemet lagrades. Som 
gränssnitt mellan databasen och webbapplikationsservern användes verktyget 
SQLAlchemy. 

 Webbapplikationsserver – hanterade systemets logik och var kodad i Python med hjälp av 
webbapplikationsramverket Flask och webbmallsystemet Jinja. Här specificerades vad 
som skedde vid interaktion med sidan, till exempel vilken data som skulle lagras eller 
hämtas i databasen, vilka funktioner som skulle användas och vilka HTML-sidor som 
skulle skickas till användaren. 
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 Webbläsarinnehåll – det som visades och matades in i användarens webbläsare, det vill 
säga på klientsidan, såsom HTML-sidor med jQuery-funktioner och Bootstrap-styling, 
samt data. 

 API för betalprocess – vid betalning för tjänsten användes ett 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) från Stripe för att ge en säker betalprocess. 

 

 

Figur 6: Systemarkitektur för webbapplikationen 

 Stripe 

I samband med att man skulle kunna genomföra ett köp av en prenumeration på 
webbapplikationen krävdes det att en välfungerande betalningsinfrastruktur fanns 
implementerad. För att uppnå detta användes den API som Stripe tillhandahåller. Denna API 
sköter behandlandet av kortuppgifter, kontroll av kort, betalning samt möjlighet att upptäcka 
försök till bedrägeri. Vid lyckat köp skickar Stripe vidare data till webbapplikationens server där 
nuvarande användaren läggs till som kund i databasen och kortuppgifter sparas till kommande 
köp. Ett abonnemang länkades därefter till kunden i databasen vilket ger kunden tillgång till 
funktioner på webbapplikationen som tidigare inte varit användbara, såsom tillgång till 
kontaktuppgifter och möjlighet att lägga upp annons.  

 Flask 

Webbapplikationens server-applikation byggdes upp med det Python-baserade mikroramverket 
Flask, vilket ger möjligheten att specificera vad servern skickar vid olika URL:er. Med fler 
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moduler kunde resten av sidans funktionalitet implementeras. Nedan följer de väsentligaste 
modulerna och dess korresponderande användningsområden.    

Jinja: Denna modul användes för att generera HTML-sidor med dynamiska variabler som 
genereras från servern. 

Flask-WTFforms: Alla formulär genererades med Flask-WTF, som har stöd för CSRF-
autentisering vilket förhindrar skadlig inmatning. 

Flask Login: Användes i samband med SQLAlchemy för att hantera användarinloggning. 

SQLAlchemy: Gränssnittet mot SQLite-servern på webbapplikationen som möjliggjorde enklare 
Python-kod utan exempelvis långa ”query-strings”. SQLAlchemy hanterar även sessioner som 
möjliggör att flera webbläsare samtidigt kan nå och alterera databasen. Det tillhandahålls även ett 
gränssnitt för att generera databasstrukturen genom att skapa Python-klasser med attribut och 
relationer som representerar tabeller i databasen.  

Flask_admin: Används för att generera en administratörssida för hantering av tupler i databasen. 

Basic_auth: Autentiserar administratörssidan. 

Difflib: Sökfunktionen kan ge träffar vid felstavade sökord med hjälp av difflib-funktionen 
SequenceMatcher. Denna funktion mäter till vilken grad en sträng matchar en annan.  

Flask_Mail: Används för att generera och skicka ett email då en annons för en bevakad bok 
läggs upp, vid reklamation eller vid ifyllt kontaktformulär. 

Werkzeug: Används för att hasha användarnas lösenord för att lagra dem i databasen, samt 
jämföra lösenord vid inloggning. 

 HTML5 History API 

Webbapplikationen var implementerad som en ”single-page application” (SPA). Detta innebär 
att applikationen bestod av en enda webbsida som uppdaterades dynamiskt baserat på 
användarinteraktionen utan att ladda om hela sidan. Syftet var att försöka reducera de 
störningsmoment som kan uppkomma i samband med att webbsidor laddas in i webbläsaren. 

SPA-egenskapen medförde till en början att applikationen i princip bara använde en URL. 
Följaktligen kunde användare inte navigera på sidan med webbläsarens framåt- och 
bakåtknappar, eftersom webbhistoriken endast uppdateras då en sida laddas in eller laddas om. 
För att avhjälpa detta använde sig webbapplikationen av API:t HTML5 History. Det möjliggjorde 
att webbläsarens historik kunde manipuleras med hjälp av skript från serversidan utan att några 
omladdningar behövde utföras. Därutöver kunde URL:erna som presenterades i adressfältet och 
historiken anpassas utifrån applikationens uppbyggnad. Detta gjorde att användare kunde 
använda webbläsarens framåt- och bakåtknappar för att navigera sig på sidan och även få 
information om vart de befann sig från de olika URL:erna. 
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 Databas 

En relationell databas formulerades och användes för webbapplikationen. Ett relationsdiagram 
och ett EER-diagram av databasen syns nedan. 

 

 

Figur 7: Relationsdiagram över databas 
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Figur 8: EER-diagram över databas 

 Generering av databasinnehåll 

Det befintliga ramverket för databasen bidrog inte med ett effektivt sätt att utöka databasen på ett 
sådant vis att innehåll kunde delas över versionsanteringsprogrammet Git. Detta innebar att 
databasen behövde fyllas manuellt av varje enskild utvecklare i projektet varje gång databasen 
behövde uppdateras. Denna mängd arbete ansågs vara tillräckligt betydande att en del arbete 
investerades i att utveckla ett eget ramverk för att utöka databasen. Detta egna ramverk var en 
serie Python-skript som genererade en databas, färdig med allt innehåll och en serie Ada-
program som utökade Python-skripten utefter användarinput och källkod för kurshemsidor för de 
program vars kurser skulle läggas till. 
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 Första version av webbapplikation 

Nedan beskrivs några av de funktioner som fanns i webbapplikationen iBokhyllan och hur den 
var designad då första användartestet genomfördes. 

 Startsida 

 

Figur 9: Startsidan, första versionen 

Webbapplikationen i figur 9 hade en grundläggande struktur där alla delar ännu inte var 
implementerade. Registrering och inloggning fanns implementerad för att användaren skulle 
kunna skapa en profil och använda denna. Ville användaren av någon anledning inte längre vara 
inloggad fanns en knapp uppe i högra hörnet i navigeringsfältet Logga ut. På samma plats i 
utloggat läge fanns istället en Logga in-knapp. Det fanns även en filtersökning där val av 
program, inriktning eller termin kunde väljas för att specificera sökningen. En annan möjlighet 
för att hitta kurslitteratur var att i sökfältet uppe i navigeringsfältet skriva in bokens namn eller 
författare. Resultatet av sökning eller filtrering visades som rader med bilder på kurslitteraturen 
med tillhörande titel undertill. För att få mer information om annonsen kunde användaren klicka 
på en Visa mer-knapp under titeln, vilket gjorde att det ovanpå resultaten dök upp en ruta med 
information om den valda boken. Då betalningsprocessen kom att implementeras i ett senare steg 
fanns det ingen möjlighet för användaren att köpa sig en prenumeration. Prenumerationen 
behövdes för att visa kontaktinformation till säljaren av kurslitteratur. För att testa 
prenumerationsfunktionaliteten, fanns möjligheten att lägga till prenumerationer till användare 
genom administratörssidan.  
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 Mina sidor 

 

Figur 10: Mina sidor, första versionen 

Lägga upp en annons, se och ändra användaruppgifter såsom lösenord gick att göra i Mina sidor 
som syns i figur 10. 

I sidfoten som återfanns längst ner på sidan fanns tre klickbara länkar (figur 9 och 10). Dessa 
länkade användaren till en Om oss-sida där kort information om grundarna gick att läsa. Den 
andra länken ledde till en Kontakta oss-sida, där användaren kunde skriva ett meddelande som 
skickades via mail till utvecklarna. Den tredje länken var till en Köpvillkor-sida, där information 
om köpvillkoren gick att läsa om.  

 Slutgiltig version av webbapplikation 

Här nedan beskrivs de delar av den slutgiltiga versionen av webbapplikationen iBokhyllan som 
testades vid det andra användartestet. Designen illustreras med bilder och information som 
beskriver applikationens funktioner.  

 Startsida 

I figur 11 visas hur startsidan till slutgiltiga versionen av iBokhyllan såg ut. Det var den första 
sidan av webbapplikationen som användaren möttes av. Det var där all nödvändig information 
fanns tillgänglig för att få användaren att förstå webbapplikationens syfte. Knappar som var 
anpassade efter om personen var inloggad eller inte fanns på startsidan för att länka användaren 
till de mest användbara sidorna. I mitten på sidan fanns rubriken Senast upplagda böcker, där 
böcker för de som inte var inloggade på webbapplikationen visades genom en rörlig karusell. 
Vid inloggat läge visades istället i denna karusell de böcker som antogs vara mest lämpade för 
den inloggade användaren utifrån den personliga inskrivna informationen.  
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Figur 11: Startsidan, slutgiltiga versionen 

Information förutom det som syns i figur 11, fanns om varför försäljning och köp av begagnad 
kurslitteratur är att föredra ur ett miljöperspektiv. Längst ner fanns även en sidfot med 
kontaktuppgifter till grundarna bakom applikationen och en klickbar länk till information om 
grundarna, kontaktformulär och köpvillkor. 

 Navigeringsfält 

 

Figur 12: Navigeringsfältet i utloggat läge 

 

Figur 13: Navigeringsfältet i inloggat läge 

Navigeringsfältet fanns tillgängligt överst på webbapplikationen oavsett vilken sida användaren 
befann sig på. Den innehöll direkta länkar, ett sökfält och filtrering för att underlätta 
navigeringen på webbapplikationen. Figur 12 och figur 13 illustrerar navigeringsfältet i inloggad 
respektive utloggad vy. De flesta funktionerna var samma i båda lägena med skillnaden att 
Logga in-knappen istället blev till en Logga ut-knapp då användaren loggade in på 
webbapplikationen, vilket blev det motsatta i läget då en användare gick från inloggat till 
utloggat läge. Den andra visuella skillnaden var att Registrera-knappen blev istället Mina sidor 
vid inloggat läge då användaren redan var registrerad och denna knapp då inte var nödvändig.  
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Figur 14: Rullgardinsmenyn i navigeringsfältet 

Längst till vänster i navigeringsfältet fanns iBokhyllans logga som fungerade som en länk 
tillbaka till startsidan vid ett klick. Till höger om loggan fanns en rullgardinsmeny som illustreras 
i figur 14 där användaren genom att peka med musen kunde filtrera sin sökning efter inriktning 
eller läsår. Beroende på val i filtreringen visades olika resultat i en lista med upplagda annonser, 
likt listan med Alla böcker, med enda undantaget att det var filtreringsresultatet som visades och 
inte alla annonser. Till höger om filtreringsfunktionen fanns ett sökfält där namn på bok, 
kurskod, kursnamn eller författare kunde matas in för att ge en resultatsida med sökträffar. 
Resultatet blev då de annonser med bäst matchning till det sökta ordet. Vidare fanns Alla böcker-
knappen som var en lista med alla upplagda annonser. Bredvid fanns ett plus-tecken där 
användaren länkades till sidan där en bok kunde bli upplagd.  
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 Registrering 

 

Figur 15: Registreringssidan 

Registrering i figur 15 fanns länkat uppe till höger i navigeringsfältet. Detta steg var nödvändigt 
för att en användare skulle kunna skapa en profil och ha möjlighet till att betala för en 
prenumeration och därefter sälja eller köpa begagnad kurslitteratur. Fälten i 
registreringsformuläret fylldes i, där även studieår valdes. Detta för att erhålla förslag på 
relevanta böcker för användaren på startsidan. Längre ner i formuläret kunde även användaren 
kryssa i en ruta att denne hade tillgång till Swish. Denna information visades sedan bland 
kontaktinformationen vid de utlagda annonserna som en hjälp till möjligt framtida köp. 

 Mina sidor 

Mina sidor var en samling av sidor med funktioner som har med den specifika användaren att 
göra. Den enda funktionalitet som var konstant på alla delar av Mina sidor var sidomenyn till 
vänster. Denna menyn möjliggjorde navigering mellan alla sidorna och gav en översikt över 
vilka sidor som fanns. 

En av huvudfunktionerna på Mina sidor var att kunna se sina kontouppgifter och ändra dem på 
sidan vilket ses i figur 16 och 17. Telefonnummer och e-mail möjliggjorde kontakt mellan 
användare vid ett köp. Vidare gav år och inriktning webbapplikationen mer information att 
använda när rekommenderade annonser skulle tas fram. 
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Figur 16: Förstasidan på Mina sidor 

 

Figur 17: Sidan Dina uppgifter på Mina sidor 
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Figur 18: Sidan Lägg upp annons på Mina sidor 

En annan viktig funktion på Mina sidor var möjligheten att lägga upp en egen annons på sidan 
som syns i figur 18. När en användare skulle lägga upp en annons presenterades denne med en 
lista på alla böcker som var tillåtna att läggas upp och efter att ha valt en bok från listan visades 
en bild på den valda boken som bekräftelse. Användaren fyllde sedan i en del information för 
den egna boken såsom skick och efterfrågat pris, samt fick möjligheten att lämna en allmän 
kommentar om boken. Innan annonsen lades upp fanns möjligheten att förhandsgranska 
annonsen. Om en användare senare ville få en överblick över sina redan upplagda annonser var 
alla dessa samlade på sidan Dina annonser.  
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’ 

Figur 19: Sidan Lägg till bevakning på Mina sidor 

En användare kunde också placera en "bevakning" på en bok på sidan som visas i figur 19. Detta 
innebar att om en annons lades upp för en bok som är bevakad visades detta på startsidan och 
under Dina bevakningar i Mina sidor. Från dessa sidor gick det alltså att visa alla annonser för 
den bevakade boken. Det fanns även en möjlighet att få email närhelst en intressant annons lades 
upp. 
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 Prenumeration 

 

Figur 20: Sidan Teckna en prenumeration 

Prenumeration möjliggjorde för användaren att lägga upp sin egen kurslitteratur för andra att se 
och den gav även möjligheten att se kontaktuppgifterna till någon annan som har en upplagd 
annons. En annan funktion som möjliggjordes vid betald prenumeration var för användaren att 
lägga till, ändra och ta bort bevakning på kurslitteratur, som nämnt i 4.4.4. Utan prenumeration 
var dessa funktioner inte tillgängliga. För att en prenumeration skulle kunna tecknas behövde ett 
beslut tas om en avgift för ett halvår eller helår skulle betalas vilket illustreras i figur 20. 
Prenumerationen löpte ut efter det att dagarna som betalats för hade passerat. För att användaren 
skulle återfå tillgång till alla funktioner på webbapplikationen behövde prenumerationsavgiften 
betalas på nytt. 
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 Resultatsida 

 

Figur 21: Resultatsidan 

På resultatsidan gick det att hitta alla annonser som just då fanns tillgängliga på iBokhyllan. 
Vilka annonser som visades på resultatsidan kunde styras på flertalet sätt. Antigen visades 
resultatet från en sökning, det som filtrerats från rullgardinsmenyn i navigeringsfältet eller bara 
alla böcker via knappen i navigeringsfältet. Även på resultatsidan fanns det möjlighet att filtrera 
annonser via de två filtreringsfälten längst upp på sidan. Bredvid de två filtreringsfälten fanns 
även en sorteringsmeny som tillät användaren att sortera de annonser som visades på sidan just 
då efter ett antal olika egenskaper som pris eller uppladdningsdatum. Varje annons presenterades 
med ett eget kort med en bild på den specifika boken, titel, pris och uppläggningsdatum, vilket 
kan ses i figur 21. Läs mer-knappen gav användaren mer information om annonsen såsom en 
kort beskrivning av boken och dess skick som illustreras i figur 22. Om användaren hade en 
prenumeration syntes kontaktuppgifter till säljaren. Utan prenumeration visades en uppmaning 
att teckna en prenumeration för att få tillgång till säljarens kontaktuppgifter. 
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Figur 22: Sidan som visar mer information om en annons 

 Kontaktformulär 

 

Figur 23: Sidan Kontakta oss 
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Figur 24: Sidfot med markerad knapp 

Kontakta oss återfanns nere i sidfoten, vilket illustreras i figur 24, där länken var klickbar och 
ledde användaren till den sida som illustreras i figur 23. Genom formuläret kunde användaren 
skicka meddelanden till webbapplikationens skapare. Skaparna fick sedan detta meddelande som 
ett mejl i deras inkorg. Vid inloggat läge fylldes användarens namn och e-post i automatiskt. 

 Användartest – sprint 1 

Nedan presenteras resultatet av det första användartestet, som utfördes i slutet av sprint 1, se 
avsnitt 3.3.2.1. 

För varje uppdrag fanns en optimal väg att gå. Nedan redovisas hur stor andel av de 20 
testanvändarna som misslyckades med att ta den optimala vägen. 

 

Figur 25: Resultat användartest 1 

Nedan presenteras de olika uppdragen som genomförts, antalet klick som krävs för respektive 
uppdrag, resultat för uppdraget samt anmärkningar. 
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Uppdrag 1:  Registrera en användare och logga in (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 1: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 5 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 15 
 Anmärkning: 5 av 20 användare använde ett klick mer än optimal väg genom att först 

klicka på Logga in. 

Uppdrag 2: Logga ut (optimalt antal klick: 1) 

Uppdrag 3: Logga in med ett givet konto (optimalt antal klick: 1) 

Uppdrag 4: Hitta en bokannons (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 2-4:  

 Användarna lyckades väl med dessa tre uppdrag. Se figur 25 ovan för resultat. 

Uppdrag 5: Lägg upp en annons (optimalt antal klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 5:  

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 2 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 18 
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg gick 10 av 20 användare via Mina sidor och 

8 av 20 gick via startsidan. Användarna hade problem med vägen via Mina sidor och 
kommenterade att sidomenyn var svårläst på grund av att färgerna på bakgrund och text 
var för lika.  

Uppdrag 6: Du har åsikter om hemsidan, kontakta dem bakom hemsidan (optimalt antal klick: 
1) 

Resultat av Uppdrag 6:  

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 10 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 10 
 Anmärkning: Av de 10 som misslyckades använde 6 ett extra klick via startsidan, 3 

använde ett extra klick via Mina sidor och en användare hittade inte alls. Användarna 
fann det problematiskt att hitta Kontakta oss i sidfoten då den hamnade nedanför 
skärmvyn. 

Uppdrag 7: Hitta boken Linjär Algebra och telefonnumret till en säljare (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 7: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 0 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 20 
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg använde 16 av 20 sig av sökfältet i 

navigeringsfältet medan 4 av 20 använde sig av Hitta Bok-funktionen. 
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Uppdrag 8: Redigera annonsen du la upp (optimalt antal klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 8: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 5 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 15 
 Anmärkning: Användarna ansåg även här att kontrasterna i sidomenyfärgerna i Mina 

sidor var för låg mellan bakgrund och text. 

Uppdrag 9: Hitta en bok som används år 2 på industriell ekonomi (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 9: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 12 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 8 
 Anmärkning: Användarna ansåg att filtreringsfunktionen var märklig eftersom filtrering 

gjordes innan sökningen vilket inte upplevdes intuitivt.  

Uppdrag 10: Ändra ditt telefonnummer (optimalt antal klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 10: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 0 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 20 
 Anmärkning: Ytterligare kommentarer kring svårigheterna med färgerna i sidomenyn i 

Mina sidor tillkom.  

Uppdrag 11: Hitta en bok som används på inriktningen datateknik (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 11: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 3 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 17 
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg gick 10 av 20 via Hitta Bok och 7 av 20 

använde sig av filtrering i navigeringsfältet. 3 av 20 misslyckades med uppdraget. De 
flesta av användarna tyckte att filtreringen i navigeringsfältet var komplicerad. Ett flertal 
användare kommenterade att de vid denna del av användartesterna redan hade sett vägen 
genom Hitta Bok, och att de därför snabbt kunde finna en bok som används på 
inriktningen datateknik. 

Uppdrag 12: Hitta information om personerna bakom sidan (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 12: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 5 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 15 
 Anmärkning: 3 av 20 gick ett extra klick via startsidan och 2 misslyckades på andra sätt. 

Det påpekades att sidfoten var lätt att missa då den var utanför skärmvyn och även för 
liten. 
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 Åtgärder 

Nedan presenteras de åtgärder som togs i form av figurer före och efter åtgärd mellan de två 
användartesterna tillsammans med skillnaden i resultat i de berörda uppdragen. 

Åtgärd 1: Implementation av Registrera i navigeringsfältet. 

 

Figur 26: Införande av Registrera-knappen, vänster (före) och höger (efter) 

I användartest 1 uppdrag 1 (A1U1) valde 5 användare att klicka på Logga in istället för 
Registrera. Därför togs åtgärden att implementera ytterligare en Registrera-knapp bredvid Logga 
in. Se figur 26 ovan. Antalet användare som misslyckades med uppgiften mellan användartest 1 
och användartest 2 gick från 5 till 0. 

Åtgärd 2: Implementation av plus-knapp i navigeringsfältet. 

 

Figur 27: Tillagd plus-knapp i navigeringsfältet 

I A1U5 var det två som misslyckades med att ta en optimal väg. Dessutom ansågs ”lägga upp en 
bok” vara en av de viktigaste funktionerna på sidan. På grund av dessa anledningar togs åtgärden 
att implementera ett plus i navigeringsfältet, se figur 27 ovan. Som resultat av detta minskades 
den optimala vägens antal klick från 2 till 1. Antalet användare som misslyckades med att gå den 
optimala vägen var samma båda testerna.  

Åtgärd 3: Ändring av färger i sidomenyn på Mina sidor. 

 

Figur 28: Nya färger i Mina sidor-menyn, vänster (före) och höger (efter) 
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I A1U5, A1U8 och A1U10 var användarna tvungna att besöka Mina sidor och i alla dessa 
uppdrag påpekades det att kontrasterna mellan färgerna var för låga. Därför togs åtgärden att 
ändra på färgerna, se figur 28 ovan. Antalet användare som misslyckades med att ta den optimala 
vägen för uppdraget ”Redigera annonsen du la upp” gick från 5 till 2 användare. 

Åtgärd 4: Förflyttning av filtrering från navigeringsfältet till toppen av resultatsidan. 

 

Figur 29: Innan förflyttning av filtrering 

 

 

Figur 30: Ny position för filtreringen 

I A1U9 och A1U11 hade användarna problem med att förstå hur filtreringen fungerade. 
Åtgärden blev att flytta filtreringsmenyn från navigeringsfältet till överst på resultatsidan, se 
figur 30 ovan. Antalet användare som misslyckades med att gå den optimala vägen gick från 12 
till 0 för uppdraget ”Hitta en bok för årskurs 2” och från 3 till 2 för uppdraget ”Hitta en bok som 
används på inriktningen datateknik”. 

Åtgärd 5: Implementation av Alla Böcker i navigeringsfältet. 

 

Figur 31: Tillagd Alla böcker-knapp i navigeringsfältet  

För att komplettera den nya filtreringsfunktionen implementerades även en knapp för Alla 
Böcker för att på ett enklare sätt kunna få upp alla annonser och sedan filtrera i efterhand, se 
figur 31 ovan. 

Åtgärd 6: Förstoring av sidfoten 

 
 

Figur 32: Innan sidfoten förstorades 



   53

 

Figur 33: Sidfoten förstorad 

I A1U6 och A1U12 ansåg användarna att sidfoten var svår att se på sidan. Därför togs åtgärden 
att göra sidfoten större, se figur 33 ovan. Antalet användare som misslyckades med att ta den 
optimala vägen gick från 10 till 5 för uppdraget ”Du har åsikter om webbapplikationen, kontakta 
dem bakom webbapplikationen” och från 5 till 3 för uppdraget ”Hitta information om personerna 
bakom sidan”. 

 Användartest – sprint 2 

Det andra användartestet, efter sprint 2, delades upp i tre delar, se avsnitt 3.3.2.2. 

 Uppdrag till testanvändaren 

Användartestets resultat presenteras på samma sätt som för Användartest – sprint 1 ovan. 

 

Figur 34: Resultat användartest 2 
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Uppdrag 1: Registrera en användare och logga in (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 1: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 0 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 20  

Uppdrag 2: Teckna en prenumeration (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 2: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 1 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 19  
 Anmärkning: En användare tog en längre väg än optimal med två extra klick via Mina 

sidor till Lägg upp annons till Teckna prenumeration. De flesta tyckte det var tydligt och 
enkelt med en Teckna prenumeration-knapp på startsidan. 

Uppdrag 3: Lägg upp en annons (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 3: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 2 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 18  
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg gick 10 av 20 via plus-knappen på startsidan 

och 8 av 20 via plus-knappen i navigeringsfältet. 2 av 20 användare tog en längre väg än 
optimalt med ett extra klick via Mina sidor.  

Uppdrag 4: Du har åsikter om webbapplikationen, kontakta dem bakom webbapplikationen 
(optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 4: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 5 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 15 
 Anmärkning: 3 av 20 gick ett extra klick via startsidan medan 2 av 20 misslyckades helt 

med uppdraget.  

Uppdrag 5: Lägg en bevakning på en valfri bok (optimalt antal klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 5: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 18 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 2 
 Anmärkning: 13 av 20 användare lyckades efter flertalet extra klick av att leta runt på 

sidan medan 5 av 20 användare misslyckades med att hitta funktionen överhuvudtaget. 

Uppdrag 6: Hitta boken till Envariabelanalys och telefonnumret till en försäljare (optimalt antal 
klick: 1) 
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Resultat av Uppdrag 6: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 3 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 17 
 Anmärkning: 2 av 20 tog ett extra klick genom att först klicka på Alla Böcker-knappen 

och sedan utföra en sökning. En användare behövde göra två sökningar för att utföra 
uppdraget. 

Uppdrag 7: Redigera annonsen du la upp (optimalt antal klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 7: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 2 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 18 
 Anmärkning: 2 av 20 användare tog ett extra klick, en genom att först klicka på plus-

knappen i navigeringsfältet och en genom att först klicka på ändra uppgifter inne i Mina 
sidor. 

Uppdrag 8: Ändra ditt telefonnummer (optimalt antal klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 8: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 0 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 20 
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg gick 9 av 20 via sidomenyn i Mina sidor och 

11 av 20 gick via Mina sidor i navigeringsfältet. 

Uppdrag 9: Hitta en bok som används på inriktningen datateknik (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 9: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 2 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 18 
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg gick 17 av 20 via Hitta Bok-menyn och en 

användare gick via Alla Böcker-knappen. 2 av 20 användare gick ett extra klick genom 
att först göra en sökning och sedan använde Alla Böcker-knappen. Även i detta 
användartest kommenterade ett flertal användare på att de visste var de skulle hitta den 
efterfrågade sidan. Detta på grund av att de hade stött på funktionaliteten under tidigare 
utforskande av webbapplikationen. 

Uppdrag 10: Hitta information om personerna bakom sidan (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 10: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 3 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 17 
 Anmärkning: 3 av 20 användare gick ett extra klick via startsidan till sidfoten. 
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Uppdrag 11: Du är inte nöjd med din prenumeration och vill reklamera den (optimalt antal 
klick: 2) 

Resultat av Uppdrag 11: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 15 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 5 
 Anmärkning: 5 av 20 användare tog en längre väg än optimalt med ett extra klick. 6 av 

20 användare tog en längre väg än optimal med flera extra klick. 4 av 20 användare 
misslyckades helt med uppdraget. 

Uppdrag 12: Hitta den billigaste boken för årskurs 2 (optimalt antal klick: 1) 

Resultat av Uppdrag 12: 

 Antal som misslyckades med att ta den optimala vägen: 0 
 Antal som lyckades med att ta den optimala vägen: 20 
 Anmärkning: För att nyttja en optimal väg gick 3 av 20 via Alla Böcker-knappen och 17 

av 20 gick via Hitta Bok-menyn. 

 SUS-test 

 

Figur 35: Resultat av SUS-tester 

I samband med andra omgången användartester utfördes även SUS-tester som nämnt i 4.4. 
Resultaten från SUS-testerna slogs sedan samman för att ta fram ett medelvärde för varje fråga 
som presenteras i figur 35. 
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Dessa medelvärden sattes sedan in i formeln för att beräkna SUS-poäng enligt 2.4.2 
Användartester och jämfördes med standargränserna. Resultatet av detta presenteras nedan. 

Summan av poäng från positiva påståenden: 
4,2 + 4,35 + 4,35 + 4,65 + 4,55 − 5 = 17,1 

Summan av poäng från negativa påståenden: 
25 − 1,7 − 1,1 − 1,5 − 1,3 − 1,1 = 18,3 

Slutgiltig SUS-poäng: 
2,5 × (17,1 + 18,3) = 88,5 

Den uppnådda SUS-poängen överskrider tydligt den övre standardgränsen på 85 vilket betyder 
att applikationen uppnått tillräckligt god användbarhet för att användarna ska uppleva 
webbplatsen som utmärkt. 

 You Are Here-test 

Liksom beskrivet i teorin under 3.3.2.2 Användartest 2 ställdes samtliga frågor till 
testanvändaren. Notera att begreppet hemsida användes istället för webbapplikation. Samma 
innebörd förmedlas, men hemsida föredras för dess vardagligare användning: 

1. Var är du på hemsidan? 
2. Hur ser du det? (frågan ställs oavsett om testanvändaren svarade rätt eller fel på fråga 1) 
3. Vad skulle du förvänta dig att se så att du skulle kunna lista ut var du är? (frågan ställs 

om användaren uttryckt osäkerhet kring var denne befinner sig på sidan 

Fyra sidor på webbapplikationen inkluderades i testet där användaren skulle avgöra var denne 
befann sig. Sidorna som användes var Resultat, Mina sidor, Kontakta oss och Teckna 
prenumeration. 

5.6.3.1 Resultatsidan 

Se figur 21 som visar resultatsidan av webbapplikationen. 

Ingen testanvändare uttryckte explicit att denne befann sig på resultatsidan men samtliga 
uttryckte att de befann sig på en sida som visade böcker och flera förstod att listan med böcker 
visade vad som fanns tillgängligt för köp. En användare uttryckte att denne saknade rubrik på 
sidan för att avgöra sin plats (se bilaga 3, Resultat från You Are Here). 

5.6.3.2 Mina sidor 

Se figur 16 som visar förstasidan av Mina sidor. 

Samtliga testanvändare kunde avgöra att de befann sig på Mina sidor. Majoriteten av 
testanvändarna uppgav rubriken till anledningen att de kunde avgöra sin plats och några nämnde 
att de kunde se sina kontaktuppgifter vilket de associerade med en Mina sidor-sida (se bilaga 3, 
Resultat från You Are Here). 
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5.6.3.3 Kontakta oss-sidan 

Se figur 23 som visar sidan Kontakta oss på webbapplikationen. 

Samtliga testanvändare kunde avgöra att de befann sig på Kontakta oss. Majoriteten av 
testanvändarna uppgav rubriken till anledningen att de kunde avgöra sin plats och några nämnde 
att kontaktformuläret implicerade att de befann sig på en kontakt-sida (se bilaga 3, Resultat från 
You Are Here). 

5.6.3.4 Teckna en prenumeration-sidan 

Se figur 20 som visar sidan Teckna en prenumeration på webbapplikationen.  

Samtliga testanvändare kunde avgöra att de befann sig på Teckna en prenumeration-sidan. 
Samtliga testanvändare uppgav rubriken till anledningen att de kunde avgöra sin plats och några 
nämnde betalningsknappar samt alternativ på köp som implikationer på att de befann sig på en 
sida där en tjänst skulle tecknas/köpas (se bilaga 3, Resultat från You Are Here).  



   59

 Diskussion 
I denna del diskuteras och analyseras resultatet utifrån olika aspekter relevanta för 
frågeställningen och kopplas till den teori som tidigare presenterats. Arbetsmetoden utvärderas 
och diskuteras och förslag på potentiella förbättringar ges. Det framläggs även resonemang kring 
arbetets framtid och dess roll i en samhällelig kontext. 

 Resultat 
 Visuella attribut 

Webbapplikationen har, som resultatet visar, utformats med ett antal designelement som 
förespråkas i teoridelen. Till exempel har en rullgardinsmeny implementerats med syfte att öka 
navigerbarheten och således uppnå en god användbarhet (Yu och Roh, 2002). Likaså har det 
eftersträvats att knappar och länkar tydligt ska distingeras från övrigt innehåll för att förbättra 
navigerbarheten (Farkas och Farkas, 2000). Detta har gjorts med hjälp av färgkodningar och 
animationer. Från utfallen av användartesterna är det märkbart att testdeltagarna upplevde 
problem när utformningen av något av dessa visuella attribut inte var fullt funktionellt. I 
exempelvis A1U5, A1U8 och A1U10 upplevde flertalet användare att länkarna i Mina sidor-
menyn var svårtydda till följd av för låg färgkontrast mellan länktexten och bakgrunden. När 
detta åtgärdades inför det andra användartestet hade ingen användare kommentarer på länkarna 
och ytterligare 15% lyckades ta den optimala vägen i A2U7 jämfört med i identiska A1U8. 
Liknande problematik upplevdes med sidfotens utformning i A1U6 och A1U12. Där 
misslyckades i snitt 38% av testdeltagarna att ta den optimala vägen och flera kommenterade att 
sidfotens storlek i kombination med dess placering medförde att länkarna i den var svårfunna. 
Som en följd av detta förstorades sidfoten inför det andra användartestet. I motsvarande A2U4 
och A2U10 misslyckades då i snitt 20% av användarna att ta den optimala vägen, utan några 
kommentarer rörande sidfoten. Då testpersoner inte längre hade kommentarer på motsvarande 
uppgifter under andra användartestet tolkas det som att ingen uppenbar problematik upplevdes. 

Ovanstående indikerar att användbarheten upplevs som sämre om länkar inte särskiljs tydligt nog 
från övrigt applikationsinnehåll; detta styrks av teorin om att en ändamålsenlig design av länkar 
bidrar till en navigerbar webbapplikation (Farkas och Farkas, 2000). Detta då en navigerbar 
webbapplikation är en förutsättning för att densamma ska ha god användbarhet (Fang och 
Holsapple, 2007). I viss mån bekräftas då också att den visuella designen har en betydande 
inverkan på webbapplikationens navigerbarhet (Hasan, 2016). 

 Navigering 
6.1.2.1 Möjlighet till olika navigeringsmetoder 

Som redovisats i resultatdelen har webbapplikationen både en rullgardinsmeny och ett sökfält i 
navigeringsfältet. Dessa två kan ses som hjälpmedel för explicit sökning respektive utforskande 
navigering (Dehghani m.fl., 2017). Navigeringsfältets Alla böcker-knapp kan också, i 
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kombination med den efterföljande filtreringen, ses som ett verktyg för utforskande navigering 
eftersom användaren först skapar sig en tydligare bild av webbapplikationens innehåll och 
struktur innan navigeringen blir mer fokuserad. Utifrån resultaten från användartesterna framgår 
det att båda typerna av navigering användes flitigt, men vid olika tillfällen. För uppgifter som 
innefattade att hitta en specifik bok, såsom i A1U7 och A2U6, var antalet testdeltagare som 
använde explicit sökning i snitt 78%. I A2U9 och A2U12, som inte hade lika tydliga slutmål, 
använde i snitt 95% av deltagarna utforskande navigering istället. Således är båda varianterna 
starkt föredragna, men vid olika tillfällen beroende på hur konkret informationsbehovet är 
formulerat. I de fyra ovan nämnda uppdragen klarade alla testdeltagare uppgiften och 89% valde 
den optimala vägen till målet. Webbapplikationen understödjer därmed teorin om att sökbaserad 
navigering ger användarna en ändamålsenlig navigering som medför att relevant innehåll 
utforskas (Dehghani m.fl., 2017). 

Det har vidare redogjorts för att användandet av sökfunktionen är det mest intuitiva 
förfaringssättet vid informationssökning (Augustine och Greene, 2014). Utfallet från 
användartesterna bekräftar inte enhälligt detta. Det framgår endast från ett fåtal uppdrag – såsom 
tidigare nämnda A1U7 och A2U6 – där testpersonerna kunde göra ett tydligt val mellan 
sökorienterad och utforskande navigering, att sökfunktionen prefererades. Att resultatet inte i 
större utsträckning bekräftar underliggande teori tros främst bero på två faktorer. Dels att 
strukturen för webbapplikationen inte är tillräckligt omfattande eller komplex för att göra 
fördelarna med den interna sökmotorn prominenta, samt att användartesterna hade relativt få 
uppgifter som gav en tydlig valmöjlighet mellan de båda navigeringsteknikerna. 

6.1.2.2 Lokalisering 

Farkas och Farkas poängterar vikten för navigerbarhet att användaren alltid vet var denne 
befinner sig och att denna position utmärker sig visuellt (Farkas och Farkas, 2000). Detta i 
kombination med att Gao och Wu trycker på risken att förlora en användare permanent om denne 
inte kan lokalisera sin position, gjorde att möjligheten att kunna lokalisera plats som användare 
ständigt fanns i åtanke vid designprocessen av webbapplikationen (Gao och Wu, 2010).  

I utvecklingen av webbapplikationen användes tydliga rubriker på många sidor i enlighet med 
påståendet av Farkas och Farkas att rubriker bidrar till att en användare vet var den befinner sig 
(Farkas och Farkas, 2000). Logotypen i vänstra hörnet med länk till startsidan fanns tillgänglig 
från webbapplikationens samtliga sidor vilket Farkas och Farkas även poängterar är viktigt 
(Farkas och Farkas, 2000). Farkas och Farkas skriver även att visuella designförändringar är 
viktigt för att göra hierarkin av olika platser av sidan tydliga för användaren (Farkas och Farkas, 
2000). I den utvecklade webbapplikationen finns detta implementerat till en viss grad. 
Färgscheman ändras till en ljusare variant i visa platser längre ner i hierarkin. Samt så används 
generellt mindre rubriker längre ner i hierarkin, vilket bör bidra till att förmedla hierarkin till 
användaren. I en vidareutveckling av webbapplikationen bör fokus läggas på ytterligare visuella 
designförändringar för att göra olika sektioner av sidans plats i hierarkin tydliga för användaren. 
Detta så användaren enklare kan bilda sig en egen bild utav sidans uppbyggnad, och positionen 
av enskilda platser i denna uppbyggnad (Farkas och Farkas, 2000).  
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6.1.2.3 Resultat av You Are Here-test 

För att utvärdera hur väl testanvändare kunde lokalisera sin nuvarande position användes testet 
”You Are Here”. Frågorna som ställdes skulle avgöra hur väl webbapplikationen var utformad 
för att användaren skulle veta var denne befann sig. I enlighet med det Farkas och Farkas påstår 
ovan, att det för att skapa god navigerbarhet är viktigt att användaren vet var den är, skulle 
positiva resultat på ”You Are Here”-testet indikera på god navigerbarhet ur den aspekten (Farkas 
och Farkas, 2000). Resultaten visade på generellt goda resultat då samtliga användare uttryckte 
en säkerhet i var de befann sig i svaren på uppgift 2, 3 och 4. Många av användarna uppgav att 
de kunde avgöra nuvarande position enbart med hjälp av rubriken. Ett flertal användare 
reagerade på avvikelser från rådande norm i webbapplikationens design. Exempel på detta var:  

 Användare 1 menade, under utförande av deluppgift 4, att Teckna prenumeration-sidan 
brukar ge alternativ på produkter. 

 Användare 2 menade, under utförande av deluppgift 3, att Kontakta oss-sidan brukar 
inkludera formulär. 

 Användare 10 menade, under utförande av deluppgift 2, att Mina sidor brukar presentera 
kontaktuppgifter. 

Under utförande av deluppgift 1 var det ett flertal personer som uttryckte osäkerhet kring var de 
befann sig och ett flertal som svarade fel. Användare 2 poängterar att denne hade förväntat sig en 
rubrik för att kunna avgöra var denne befann sig. Detta stämmer överens med Farkas och Farkas 
teori om rubrikers vikt i navigerbarhet (Farkas och Farkas, 2000). Av de fyra deluppgifterna 
saknade resultatsidan rubrik, vilket skapade osäkerhet hos flera av testanvändarna. I möte med 
denna sida nyttjade användare 9 URL-länken för att lista ut var denne befann sig. I denna kunde 
"/sokresultat" utläsas. Användaren undrade då vad för sökning som gjorts och varför den inte låg 
kvar i sökfältet, när användaren i själva verket hade klickats in via Alla böcker-knappen. Att 
sidans samtliga resultat-sidor har URL ”/sokresultat” gav testanvändaren en missvisande 
indikation om var denne befann sig vilket skapade osäkerhet kring andra aspekter av 
webbapplikationen. För att förhindra denna förvirring hade en annan URL kunnat användas då 
resultatsidan nåtts via exempelvis Alla böcker-knappen, såsom ”/allabocker”. Det här exemplet 
visar på vikten av att namnge URL:en noggrant för att inte skapa förvirring hos användarna av 
webbapplikationen. Detta stöds av Farkas och Farkas teroi om att länkars destination bör 
klargöras (Farkas och Farkas, 2000). 

6.1.2.4 Facetter 

I webbapplikationen är facetter inkorporerade för att möjliggöra filtrering och sortering av 
innehåll. Resultatet från användartesterna visar att facetterna användes både till att sortera 
explicita sökningar, men även till att utforska webbapplikationsinnehållet på liknande sätt som 
med rullgardinsmenyn genom att välja Alla böcker och sedan filtrera resultatet. Detta bekräftar 
facetternas överbryggande roll som navigeringsverktyg vilket tillåter en smidigare navigering för 
användarna (Niu, Fan och Zhang, 2019). Facetternas placering på webbapplikationen visade sig 
ha stor betydelse för hur intuitiv användningen av dem upplevdes. I A1U9 och A1U11, då 
filtreringen skedde innan sökningen, var det många som hade problem att nyttja facetterna. 
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Flertalet testdeltagare kommenterade att de var komplicerade att använda och i snitt 38% 
misslyckades med att ta den optimala vägen. Som det presenterats i resultatdelen flyttades 
därefter facetterna till resultatsidan. Filtrering skedde alltså efter en sökning. Detta medförde att 
andelen testdeltagare som inte tog den optimala vägen i snitt minskade till 10% på motsvarande 
uppgifter under det andra användartestet. Förbättringen skulle kunna förklaras med att 
användarna tidigare ställdes inför onödigt många valmöjligheter när de initierade sin sökning. 
Genom att, som presenterad teori förespråkar, istället använda kontextbaserad implementation 
framkom det tydligt att användbarheten för filtreringen väsentligen förbättrades (Niu, Fan och 
Zhang, 2019). Att många testdeltagare i slutändan framgångsrikt använde sig av filtreringen och 
kopplade den till sökresultatsidan i lokalisera-testet, indikerar att korrekt implementerade facetter 
upplevs som ett intuitivt navigeringsverktyg (Niu och Hemminger, 2015). 

 Struktur 
6.1.3.1 Utformning av databas 

I förstudien till arbetet uttryckte enkätdeltagare högt intresse för att kunna söka/filtrera efter 
samtliga föreslagna kategorier (se fråga ”Möjlighet att söka/filtrera efter” i bilaga 1). I och med 
vikten av sökning för navigering (Dehghani m.fl., 2017) måste sökfunktionen spegla hur 
användare intuitivt skulle använda den. Exemplet givet av Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 
gällande att en dammsugare kan klassas som både hushållsapparat och elektronisk apparat, togs 
även i beaktning vid utformandet av databasen (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006). I 
processen i vilken databasen utvecklades lades fokus på att databasen skulle möjliggöra en 
omfattande sökalgoritm på webbapplikationen i enlighet med teori beskriven ovan. Det ska vara 
möjligt att söka på allt från författare, titel, godtyckligt ord i informationen för kurslitteratur, men 
även slangord för kurser. 

I samtliga uppdrag som involverade sökning efter specifik bok visade användartesterna generellt 
på goda resultat med användare som använt sig av sökfunktionen. Detta visar på att 
sökfunktionen fungerade väl och underlättade navigering för användare, men inget kan sägas om 
vilka attribut som gjorde att sökfunktionen fungerade väl då inga sökord från användare 
noterades. Det är därför svårt att dra en slutsats kring huruvida användare lyckades med 
sökningen tack vare en avancerad databasimplementering som möjliggjorde flera valmöjligheter 
för användare att söka efter, eller om det var något specifikt attribut som gjorde den största 
skillnaden. Att erbjuda användare flertalet valmöjligheter på attribut att söka efter skadar dock 
inte eftersom detta ökar sannolikheten att användare finner den bok som sökningen ämnade att 
hitta. 

6.1.3.2 Flera alternativa vägar till samma nod 

Resultatet från A1U1 och A2U1, som uppmanar en användare att registrera sig och logga in på 
sidan med utgångspunkt från startsidan, kan visa på effekten av att erbjuda olika vägar för 
användarna att ta sig till samma nod på webbapplikationen. I A1U1 misslyckades fem användare 
med att hitta den optimala vägen – detta i versionen utan en Registrera-knapp i 
navigeringsmenyn. Inför användartest 2 lades en Registrera-knapp till (Åtgärd 1) i 
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navigeringsfältet och därmed erbjöds ytterligare en optimal väg för användarna att ta. I A2U1 
misslyckades ingen med att hitta den optimala vägen. Dessa typer av förändringar kan vara av 
stor vikt då användare som inte lyckas navigera på webbapplikationen på ett sätt som motsvarar 
deras förväntningar riskerar att bli irriterade och genom detta minska deras engagemang och 
förtroende för webbapplikationen (Gao och Wu, 2010). Detta ter sig även rimligt då alla 
användare är olika och att utgå ifrån att samtliga användare föredrar en och samma väg visar sig 
vara direkt felaktigt.  

Att fler länkar till samma nod från en och samma sida bidrar till navigerbarhet på 
webbapplikationen går dock inte helt att fastställa. Att implementera en Registrera-knapp i 
navigeringsfältet och således ha två alternativ att nå samma sida från startsidan resulterade 
förvisso i färre misslyckade försök i A2U1 jämfört med A1U1. Huruvida detta berodde på det 
faktum att det fanns två alternativ på knappar eller att det nu fanns en sådan knapp i 
navigeringsfältet går inte heller att fastställa. Det går inte heller att garantera att de fem som i 
A2U1 använde Registrera-knappen på startsidan inte skulle misslyckas med uppdraget om 
knappen togs bort och enda tilläggslänken till Registrera-sidan låg i navigeringsfältet. Å andra 
sidan låg Registrera-knappen i A2U1 bredvid Logga in-knappen, den knapp som samtliga 
testanvändare som misslyckades med uppdraget i A1U1 använde. Förmodligen skulle någon av 
dessa fem testanvändare gå den optimala vägen via Registrera-knappen i navigeringsfältet och 
en slutsats kan dras att Registrera-knappen fyller en större funktion i navigeringsfältet än på 
startsidan. Detta bekräftar Weinreich et al:s påstående att viktiga länkar ska finnas tillgängliga 
högst uppe på sidan, i detta fall i navigeringsfältet, där Registrera-knappen påvisar indikationer 
att utgöra en viktig länk (Weinreich m.fl., 2006). Detta kan också sägas motivera användandet av 
navigeringsfält, som samlar och synliggör viktiga länkar högst upp på webbapplikationens alla 
sidor. 

6.1.3.3 Tilläggslänkar 

Användandet av tilläggslänkar syns tydligt i figur 2 och 3 i hur det är många noder som är 
kopplade till Base. Tilläggslänkar användes i stor utsträckning i utformandet av 
webbapplikationen för att underlätta för användare att ta sig till viktiga platser från många olika 
noder (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 2006). 

Ett exempel på då tilläggslänkar visar sig vara användbara är resultaten från A1U5 och A2U3 
som uppmanar en användare att lägga upp en annons. I A1U5 erbjöd webbapplikationen två 
optimala vägar bestående av två klick vardera; en väg som gick via startsidan och en väg som 
gick via Mina sidor. I detta test fanns det inga tilläggslänkar tillgängliga från den sidan 
användaren utgick ifrån, resultatsidan, och därmed fanns det ingen möjlighet att använda en 
optimal väg bestående av enbart ett klick. Inför användartest 2 lades en knapp till i 
navigeringsfältet på webbapplikationen (se åtgärd 2) vilket resulterade i att A2U3 kunde utföras 
med enbart ett klick från vilken plats som helst på webbapplikationen. I A2U3 var även 
tilläggslänken på startsidan tillgänglig att använda då användaren utgick från startsidan i detta 
uppdrag. Den optimala vägen reducerades därmed med ett klick från versionen av 
webbapplikationen som användes under användartest 1 och den version som användes under 
användartest 2. Resultatet från A2U3 visar att 18 användare använde sig av någon utav de 
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tilläggslänkar som fanns tillgängliga och hittade därmed den optimala vägen på 
webbapplikationen för att slutföra uppdraget. Resultatet från A2U3 visar även att användare 
faktiskt tog den optimala väg som erbjöds vilket visar på att tilläggslänkarna inte bara fanns 
tillgängliga utan även användes av användarna i stor utsträckning.  

Användandet av tilläggslänkar kan därmed konstateras förenkla navigeringen för användare på 
webbapplikationen då dessa generellt gör att användares tilltänkta aktioner kan utföras på ett 
färre antal klick än om tilläggslänkarna inte hade funnits. Detta är i enlighet med vad Youwei 
Wang, Dingwei Wang och Ip beskriver i sin artikel där de hävdar att tilläggslänkar är 
nödvändiga för att underlätta navigering på en webbapplikation (Youwei Wang, Dingwei Wang 
och Ip, 2006).  

6.1.3.4 Exempel när webbapplikationen inte var utformad enligt användares förväntningar 

Två exempel där det var tydligt att webbapplikationen var utformad på ett sätt som inte alls 
motsvarade användarnas förväntningar var A2U5 och A2U11. A2U5 instruerade användarna att 
lägga en bevakning på valfri en bok. Många användare gjorde antagandet att första steget i att 
lägga en bevakning på en bok var att hitta boken, för att sedan lägga en bevakning på denna 
därifrån. Detta misslyckades de ganska omgående med då webbapplikationen inte hade sådan 
funktionalitet. 

På samma sätt instruerade A2U11 användarna att reklamera sin köpta prenumeration, men även 
här misslyckades många av användarna att hitta en väg till den nod där denna typ av uppdrag 
kunde slutföras. Noterbart är att A2U5 och A2U11 är uppdrag som lagts till för användartest 2 
och som inte fanns under användartest 1 – detta för att ny funktionalitet lagts till på 
webbapplikationen sedan det tidigare användartestet som inte hade testats av några användare än. 
Likt det som Basha Shaik och Ahamed Pathan poängterar i sin artikel är det därför av vikt att 
kontinuerligt använda sig av användartester. Detta då en webbapplikation ej kan klassas som 
navigerbar då utvecklaren av den tycker att den är det, utan snarare då användare kan använda 
sig av webbapplikationen utan svårigheter (Basha Shaik och Ahamed Pathan, 2014). Detta visar 
också på vikten att använda sig av en användarcentrerad iterativ designprocess enligt Williams 
vid utformning av en webbapplikation där användaren sätts i centrum vid utformande av 
funktionalitet (Williams, 2009). Genom att använda sig av ett sådant arbetssätt tydligare i 
utformandet av ovan nämnda funktioner hade förvirring kunnat undvikas hos användare och 
nyttan i webbapplikationens användbarhet hade kunnat öka enligt definitionen given av 
Kurniawan (Kurniawan, 2004). 

 Användbarhet 

Fang och W. Holsapple menar att navigeringsstruktur är viktig för användbarhet (Fang och 
Holsapple, 2007). Sambandet mellan användbarhet och navigerbarhet gjorde det intressant att 
undersöka en användares upplevda användbarhet efter det första testet.  



   65

6.1.4.1 SUS-testet 

SUS-testet resulterade i SUS-poäng på 88,5 vilket enligt Bangor, Kortum och Miller innebär att 
användare upplever webbapplikationen som utmärkt (Bangor, Kortum och Miller, 2008). Då 
SUS-testet användes för att utvärdera den generella användbarheten kan det goda resultatet i 
testet sammanfattas med att den utvecklade webbapplikationen har en god användbarhet 
(Bangor, Kortum och Miller, 2008). SUS-testet har bekräftat webbapplikationens relativa 
användbarhet och resultatet kan bero på funktionalitet och attribut som implementerats med god 
navigerbarhet i åtanke. Att den goda användbarheten som SUS-testet påvisar beror på 
navigerbarhet går inte att garantera, då användare kan betrakta webbapplikationen som 
användbar baserad på andra användbarhetsaspekter. Däremot hade dålig navigerbarhet på 
webbapplikationen påverkat upplevd användbarhet. I och med höga poäng på SUS-testet kan 
slutsatsen dras att navigerbarhet på sidan inte stjälper användbarheten avsevärt.  

Trots goda resultat i SUS-testet fanns det några frågor där ännu bättre resultat kan nås. Fråga 2 
resulterade i ett medelvärde på 1,7 (se figur 35) vilket var det sämsta resultatet mätt i absolut 
avvikelse från optimalt resultat. Att testanvändarna tyckte att webbapplikationen var mer 
komplicerad än den behövde vara kan kopplas till svårigheterna många testanvändare hade att 
avsluta vissa givna uppdrag. Förhoppningsvis hade detta resultat kunnat förbättras genom att 
åtgärda förutsättningarna för de problematiska uppdragen A2U5 och A2U11. 

6.1.4.2 Lärbarhet 

Kurniawan presenterar lärbarhet som en av fem komponenter som definierar användbarhet med 
frågeställningen ”Hur enkelt och hur lång tid tar det att lära sig systemet i syfte att utföra 
kärnuppgifter?” (Kurniawan, 2004). Resultatet på fråga 3 och 7 i SUS-testet påvisar att 
testanvändarna ansåg webbapplikationen lätt att använda och lätt att lära sig. I och med att 
samtliga testanvändare i användartesterna såg webbapplikationen för första gången i samband 
med testet kan lärbarhet på denna webbapplikation bekräftas. En slutsats som kan dras är att 
webbapplikationens goda användbarhet styrks av dess goda lärbarhet. 

6.1.4.3 Effektivitet 

Vidare presenterar Kurniawan effektivitet som en del av definitionen för användbarhet med 
frågeställningen ”När en användare väl lärt sig gränssnittet, hur snabbt kan de utföra 
uppgifter?”(Kurniawan, 2004). Resultatet på fråga 10 (se figur 35) visar att testanvändarna 
förutspår att de inte skulle behöva lära sig mycket för att kunna använda webbapplikationen. 
Flera testanvändare visade till och med tecken på att ha lärt sig webbapplikationen efter ett fåtal 
uppdrag och navigerade mellan sidorna baserat på det som lärts in under de första uppdragen. 
När testanvändare nämnde att de visste hur ett uppdrag skulle slutföras baserat på tidigare 
navigering slutfördes uppdraget med säkerhet utan felsteg. Om antagandet kan göras att 
testanvändaren i detta läge ”lärt sig gränssnittet” bekräftar testanvändarnas korrekta navigering 
en effektivitet på webbapplikationen. Webbapplikationens användbarhet stärks därmed 
ytterligare av en god effektivitet. 
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6.1.4.4 Säkerhet 

Kurniawan presenterar säkerhet som en ytterligare komponent i definitionen av användbarhet 
med frågeställningen ”Hur säkert är systemet att användas? Förhindrar systemet användare från 
att göra allvarliga misstag, och om de gör ett misstag, tillåts användaren att återhämta sig 
enkelt?” (Kurniawan, 2004). Uppdragen som testanvändarna upplevde problem med i 
användartest 2 (A2U5 och A2U11) resulterade i många felsteg vilket enligt Kurniawan påverkar 
användbarheten negativt (Kurniawan, 2004). Gällande just denna webbapplikation kan man 
däremot fråga sig hur allvarliga misstag som användaren kan göra och huruvida dessa kan få 
omfattande konsekvenser. Exempelvis sker ingen försäljning av kurslitteratur på den faktiska 
sidan och all kontakt mellan köpare och säljare pågår externt. Misstag som kan uppstå är 
egentligen att användaren kan lägga upp fel bok eller kontakta fel säljare. Den enda funktionen 
på webbapplikationen som är oåterkallelig utan kontakt med utvecklarna är köpet av en 
prenumeration. Navigeringsmässigt är det givetvis ett problem att göra felsteg när man navigerar 
runt på sidan men i slutändan finns det, förutom köp av prenumeration, inga felsteg som 
resulterar i att användaren inte kan återhämta sig enkelt.  Huruvida användaren känner sig 
desorienterad på hemsidan till följd av dessa felsteg går däremot inte att garantera. Hasan menar 
att en användare som känner sig desorienterad på en webbapplikation riskerar att avbryta sin 
tänkta aktivitet på webbapplikationen för att sedan aldrig komma tillbaka (Hasan, 2016). Felsteg 
som användaren gör på webbapplikation kan därför komma att ha permanenta konsekvenser och 
bör undvikas i allra högsta mån. 

6.1.4.5 Nytta 

Ytterligare är det enligt Kurniawan viktigt att uppnå god nivå av nytta för att skapa god 
användbarhet (Kurniawan, 2004). Detta görs genom att erbjuda lämpliga funktioner som 
möjliggör för användaren att utföra uppgifter på det sätt de förväntar sig (Kurniawan, 2004). I 
uppdragen A2U5 och A2U11 som diskuterades i 5.1.3.4, indikerade resultaten att 
webbapplikationen inte var utformad liksom testanvändarna förväntade sig. Däremot 
motbevisades detta i och med att samma testanvändare inte hade problem att lösa många andra 
uppdrag i användartest. Ett antagande kan göras att den övergripande nyttan ligger på en god 
nivå men att förbättringar kan göras på webbapplikationen. 

6.1.4.6 Lärandefaktor 

Guvendik definierar lärandefaktor som korrelerat till användningsfrekvens på sidan där 
exempelvis flygbolags webbplats med låg användningsfrekvens har låg lärandefaktor (Guvendik 
m.fl., 2015). Vidare menas att det är viktigt att ha lärandefaktor i åtanke när en webbplats 
utvecklas (Guvendik m.fl., 2015). Vikten av en lättlärd webbplats är stor i utformningen av just 
denna webbapplikation. I och med att användaren inte kommer lära sig webbapplikationen på 
samma sätt som de lär sig en sådan som används på daglig basis är det faktum att sidan är lättlärd 
gynnsamt. Resultatet på fråga 7 i SUS-testet bekräftar att sidan är lättlärd.  
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 Metod 
 Användartester 

Vid två tillfällen under arbetets gång har webbapplikationen genomgått användartester i syftet att 
skapa en förståelse för förstagångsanvändares upplevelse av applikationen, dess funktioner och 
dess navigerbarhet. Målet har att få tillgång till användarens interna tankegång vid 
användningen, för att förstå hur webbapplikationen förmedlar sina navigeringsalternativ och vad 
användaren ser som viktigt, samt vilka problem som finns med webbapplikationen (Olmsted-
Hawala och Bergstrom, 2012). 

Vid båda användartesttillfällena användes tänka-högt-metoden i syfte att ge nyttig information 
om vad som var otydligt med webbapplikationen för användare, samt för att få bättre förståelse 
för vad som egentligen anses viktigt för användaren, i enlighet med Olmsted-Hawala och 
Bergstrom (Olmsted-Hawala och Bergstrom, 2012). Att testanvändarna tänkte högt resulterade i 
underlag för förbättringsmöjligheter på webbapplikationen. Kommentarer av samma art 
grupperades för att fastställa hur vanligt förekommande, och därmed hur signifikanta, de var. 
Däremot uppkom ibland enstaka unika kommentarer som inte gick att kategorisera. Det var svårt 
att bedöma ifall det var väsentligt att ta hänsyn till dessa kommentarer i vidareutvecklandet av 
webbapplikationen (Olmsted-Hawala och Bergstrom, 2012).  

Vid båda användartesttillfällena var testanvändarna studenter på Linköpings universitet och 
majoriteten tillhörde den aktuella målgruppen, vilket placerar dem i den tänkta målgruppen för 
webbapplikationen. Urvalet av testanvändare var dock ej slumpmässigt, utan folk selekterades 
från en fix plats med stor folkströmning. Selektionen var snedvinklad mot bekanta till gruppen. 
Samtliga i gruppen studerar med inriktning datateknik, därmed skulle testanvändarna sannolikt 
kunna ha generellt mer datavana än vanligt. Om detta stämmer bör alltså testsvaren visat sig mer 
positiva än om ett slumpmässigt urval använts. Detta bör ses som en risk för testens validitet. 

Miljön testerna utfördes i var inte optimala då de utfördes i en miljö med många förbipasserande 
personer uppstod en störande miljö med buller och distraktioner. Enligt Petrie och Bevan ska 
miljön vara så neutral som möjligt, vilket inte uppfylldes av testmiljön (Petrie och Bevan, 2010). 

Med grund i de positiva svaren på fråga 3 och 7 av SUS-testet (Nämnt i 6.1.5) kan det 
konstateras att den färdiga webbapplikationen är lätt att lära sig. Detta ger några oönskade 
konsekvenser för feedback-steget i utvecklingscykeln. När användare testade sidan var det 
viktigt att de inte hade erfarenhet av sidan, eftersom det är den gruppens beteenden som skulle 
kartläggas. Ett problem med en lättlärd webbapplikation är att användare hinner lära sig mycket 
om sidan under användartestet. Detta märktes under användartesten, i synnerhet i uppgift A1U11 
och A2U9 där användaren skulle hitta en bok som används på datateknik. Som nämnt i 
Anmärkning i resultatet hade ett flertal användare under uppgiften hunnit lära sig nog om 
webbapplikationen för att omedelbart hitta rätt. Det finns alltså en risk att uppgiften gavs till 
användare i ett skede då de inte längre lämpligtvis skulle kunna klassas som oerfarna 
förstagångsanvändare. Det går inte att i skrivande stund avgöra huruvida användarerfarenheten 
som gjorde uppgiften lättlöst kom naturligt från användande av webbapplikationen eller som en 
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konsekvens av de uppgifter användare fick göra. Allt detta leder tillsammans till att uppgiftens 
enkelhet inte nödvändigtvis kan fastställas med fullkomlig säkerhet efter de användartest som 
utfördes. Detta gäller givetvis i varierande grad för samtliga uppgifter som utfördes, även om det 
endast var A1U11 och A2U9 som utmärkte sig med att orsaka ett flertal kommentarer på hur lätt 
dessa var att lösa. Detta bör ses som en risk för testens reliabilitet. 

Ett sätt att förmildra ovanstående effekt vore att slumpa ordningen i vilken uppgifterna på 
webbapplikationen skulle utföras. Detta skulle leda till att användare skulle vara i genomsnitt 
ungefär lika upplärda vid utförandet av varje uppgift, och avvikelse mellan uppdrag i lättlöslighet 
skulle mer precist kunna utläsas från användartesterna. 

Något ytterligare som hade kunnat utvärderas med hjälp av användartest är webbapplikationens 
memorerbarhet. Hur systemet hjälper användare minnas hur uppgifter ska utföras, speciellt för 
system som används sporadiskt är något Kurniawan menar påverkar användbarhet  och av den 
anledningen hade en sådan undersökning varit av relevans (Kurniawan, 2004). Användare som 
hade deltagit i testningsprocessen hade kunnat bli inbjudna att testa sidan igen, efter vilket deras 
prestation hade kunnat jämföras med förstagångsanvändares resultat. Detta hade dock krävt ett 
stort antal ytterligare användartester, och är något som skulle kunna göras i framtida studier. 

Ett värde i SUS-testet är att det bidrog med ett jämförelsevärde, något som vore användbart att 
hålla koll på mellan versioner av webbapplikationen. Detta betyder dock inte att SUS-testet 
garanterar en objektiv och absolut mätning av en webbapplikations användbarhet. Olika frågor 
av SUS-testet borde betraktas som olika relevanta för olika hemsidor. Det kanske mest slående 
exemplet på detta är fråga nio: "Jag känner mig väldigt säker och trygg (på vad jag gör) när jag 
använder hemsidan". Hur viktigt är detta för en sida som informerar användaren om historian 
bakom olika typer av spannmål? Hur viktigt är det för en sida på vilken du behöver lämna 
kontaktuppgifter för att kunna använda den? Hur viktigt är det för Polisens hemsida? Svaren på 
SUS-testets frågor ska ge en överblick över intressanta aspekter av användarens upplevelse av 
webbapplikationen. Om inte alla frågor är lika viktiga kommer betyget som SUS-testet ger vara 
baserat oproportionerligt mycket på mindre relevanta delar av den behandlade webbsidan. Idén 
om att alla frågor kan vara av samma relativa vikt för alla webbsidor är inte självklar och 
förmodligen inte rätt. Vidare kan antalet frågor om olika egenskaper hos en hemsida också spela 
roll. Detta illustreras med ett tankeexperiment: 

Föreställ dig ett test som ska testa en gymnasieelevs kunskaper i svenska, engelska och 
matematik. Testet ger ett betyg från noll till tjugo baserat på svaren på 160 frågor varav alla 
berör de tre relevanta områdena. Är detta betyg ett bra mått på elevens kunskaper i dessa tre 
områden? Så kan det vara, men inte nödvändigtvis. Ett exempel på något som behövs för att 
bättre kunna utvärdera elevens kunskaper är fördelningen av frågorna. Hur väl mäter testet 
elevens kunskaper i områdena om alla svar viktas lika och 130 av frågorna handlar om 
matematik? Då säger testet inte lika mycket om språkliga som matematiska kunskaper. 

Detta tankeexperiment illustrerar vikten i frågornas jämna distribution mellan det undersökta 
ämnets underkategorier. Huruvida SUS-testet är ett balanserat test som betraktar alla relevanta 
delar likvärdigt är upp till debatt. Testet har exempelvis inga frågor som explicit behandlar 
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navigering genom en webbsida, och flera som behandlar hur lätt den är att lära sig (4, 7, 10). 
Detta pekar på att SUS-testet viktar lärbarhet tyngre än navigerbarhet. Flera fenomen av samma 
art, utöver detta, kan finnas. 

 Källkritik 

Merparten av de källor som har använts är vetenskapliga artiklar, vilket tillsammans med att 
källorna skulle vara relevanta, trovärdiga och aktuella var målet vid val av källor. Detta då 
vetenskapliga artiklar överlag anses vara mer trovärdiga. Dock förekommer även ett antal icke 
vetenskapliga artiklar, främst i form av hemsideartiklar som beskriver olika test som går att 
använda för att testa webbapplikationen. Dessa anses vara trovärdiga då de dels kommer från 
välrenommerade personer eller organisationer och till största del inte lyfter upp någon fakta. 
Dessutom är dessa källor aktuella då de sällan är åldrade. 

För de vetenskapliga artiklar som har använts är det inte helt ovanligt att de är något åldrade. 
Den äldsta källan publicerades 1999 (Seaman, 1999) , vilket gör den 20 år gammal. Området 
teknik och IT, som de flesta källorna behandlar, är ett område där mycket utveckling har skett de 
senaste åren (Appel, 2017). Detta gör att man kan ifrågasätta de källornas trovärdighet och hur 
aktuella de är. I urvalsprocessen har dock vikt lagts vid att de källor som används ska innehålla 
information som fortfarande är aktuell. Källor som känns inaktuella har i den mån det är möjligt 
valts bort. 

 Arbetsmetodik 

Då arbetsflödet har baserats på den iterativa designprocessen användarcentrerad design har 
applikationen tagits fram med användaren i fokus enligt Williams (Williams, 2009) modeller. 
Detta ledde till en tidig förståelse för möjliga användares behov och vilka funktioner som 
behövde prioriteras. 

Vid arbetets start gjordes en marknadsundersökning i form av en enkät där bland annat frågor 
enligt likertskala använts. Risken vid användandet av denna typ av frågor är enligt Cooper och 
Johnson (Cooper och Johnson, 2016) att svarsalternativen kan värderas annorlunda och att 
resultatet feltolkas överlag. För att undvika detta lades tid på att ta fram tydliga och lättolkade 
frågor, samt en detaljerad enkät vilket kan leda till en högre svarsfrekvens enligt Cook, Heath 
och Thompson (Cook, Heath och Thompson, 2000). Förhoppningen var att den ökade 
svarsfrekvensen skulle ge ett mer balanserat resultat och en bättre beslutsgrund att utgå från 
under resten av arbetet. För att vidare undvika feltolkning lades stor vikt på att sammanställa 
resultatet från enkätundersökningen på ett överskådligt sätt som alla förstod sig på. 

Efter utförd enkätundersökning togs en ”low fidelity”-prototyp fram där de viktigaste 
funktionerna visades upp. Syftet med denna prototyp var att ge alla en gemensam bild av 
applikationen att jobba mot under utvecklingsprocessen med förhoppningen att detta skulle bidra 
till att minska mängden diskussion orsakade av olika uppfattningar kring vad som behövde 
prioriteras. Vid användartester användes senare en testversion av applikationen som kan ses som 
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en ”high fidelity”-prototyp. De större kostnader som Walker, Takayama och Landay (2012) 
menar är en nackdel med att ta fram en sådan prototyp kunde ignoreras då testversionen var en 
del av utvecklingsprocessen och därför inte krävde någon extra tid att ta fram. 

Vid användartesterna blev det snabbt tydligt vad som var bra och vad som var något sämre med 
applikationen och många förbättringsförslag lyftes. Att skapa ett jämnare flöde av denna 
information genom att ha mindre användartester oftare hade varit önskvärt. På så sätt hade 
möjligtvis de brister som upptäckts vid det sista användartestet blivit påpekade tidigare och då 
kunnat åtgärdas. 

Själva metoden kan påstås ha förbättringsmöjligheter. För att testa effekten av olika inkluderade 
navigerbarhetsaspekter hade det varit användbart att utforma olika varianter av 
webbapplikationen som inkluderade olika uppsättningar av navigerbarhetsaspekterna. Med dessa 
olika versioner hade användartester av dem kunnat jämföras med varandra och statistisk analys 
hade kunnat fastställa effekten av olika navigerbarhetsaspekter. Detta hade kunnat användas för 
att i högre grad ha möjlighet att bekräfta eller motsäga den nyttjade teorin. 

 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Om sidan skulle publiceras bör de signifikanta samhällsmässiga konsekvenserna stå 
proportionerliga i storlek mot kundbasen, vilket beror på hur stort urval av program och 
universitet tjänsten skulle utökas till. Texten nedan spekulerar kring effekter sidan har på 
samhället, samt tekniska hinder för sidans vidareutveckling. 

 Ekonomisk samhällspåverkan 

I ett ekonomiskt kretslopp utgör iBokhyllan en mellanhand för köpare och säljare av en produkt 
som inte minskar i funktionellt värde med användning. Slitage påverkar såklart nominellt 
bokvärde, vilket speglas utav återförsäljningspriset. Då innehållet är intakt, och upplagan behålls 
relevant för en kurs, kommer boken kunna återanvändas av flertalet ägare. Efterfrågan för 
nytillverkade böcker bör minska proportionellt med hur ofta begagnad litteratur säljs vidare. 
Detta då den totala efterfrågan på kurslitteratur hålls relativt konstant och delas av andrahands- 
och nyförsäljningsaktörerna. (Efterfrågan bör maximalt kunna bli 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟 ∗

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏ö𝑐𝑘𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑒𝑛, men är i verkligheten något mindre då inte alla 
studenter köper kurslitteratur till alla kurser). I ett kretslopp där alla brukbara böcker säljs vidare, 
bör efterfrågan på nya böcker alltså endast motsvara mängden utslitna böcker. Om iBokhyllan 
fyller sitt syfte och introducerar fler aktörer till andrahandsmarknaden bör tjänstens närvaro alltså 
öka mängden begagnad kurslitteratur i omsättning och minska efterfrågan på ny kurslitteratur.  

Tjänsten minskar transaktionskostnader indirekt genom att minska tiden för både köpare och 
säljare att nå ett fördelaktigt byte, genom en förenklad process med autoifyllning och 
kategorisering. Genom sidans tydliggörande av snittpris, bör även prisernas varians minska för 
både köpare och säljare. Sidans direkta transaktionskostnad utgörs av den årliga prenumerationen 
på 69 kr.  
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Studentapan, en annan marknadsplats online för begagnad kurslitteratur, tar 19% av 
försäljningspriset av en såld bok (Studentapan, 2019b). Enligt Studentapan är genomsnittligt pris 
för en bok på deras sida 254 kr (Studentapan, 2019a). Därmed blir transaktionskostnaderna per 
bok i genomsnitt 48 kr. Bokab är en annan populär aktör som säljer både ny och begagnad 
kurslitteratur, främst i fysisk butik. Från ett telefonsamtal gavs information om Bokabs 
prissättning för begagnad litteratur. Bokabs sortiment av begagnad litteratur utgörs av böcker 
sålda från privatpersoner. Dessa privatpersoner kompenseras med 50% av bokens nypris. Sedan 
lägger Bokab på 22% för sin vinst och omkostnader (se NABC-analys i bilaga 4, 
Marknadsundersökning). Genomsnittligt bokpris på Bokabs webbplats hittades genom ett 
Python-skript som hämtade alla bokpriser från hemsidan. Genomsnittligt bokpris var i skrivande 
stund 408 kr. Alltså är transaktionskostnaden i genomsnitt 90 kr. iBokhyllans 
transaktionskostnader är för säljaren lägre än Studentapans vid försäljning av minst två böcker 
per år, och mindre än Bokabs vid försäljning av minst en bok per år. Minskade 
transaktionskostnader leder till en större andrahandsmarknad (Thomas, 2003). Alltså skulle 
sidans lägre transaktionskostnader i teorin öka storleken på andrahandsmarknaden av 
kurslitteratur, förutsatt att användarna säljer eller köper minst två böcker om året. Därmed kan 
marknaden närma sig sitt idealtillstånd där antalet sålda nytillverkade böcker motsvarar antalet 
utslitna böcker. 

Studenter som nyttjar tjänsten istället för att köpa nytt eller använda en annan tjänst, sparar alltså 
pengar genom iBokhyllans allmänt lägre transaktionskostnader, förutsatt att minst två begagnade 
böcker säljes per år. För individen ger det därmed större köpkraft. Postulera ett idealscenario där 
studenter näst intill helt uteslutet köper begagnade böcker. Detta skulle kunna resultera i ett 
minskat behov för studiemedel. Detta är en möjliggörande effekt av tjänsten (Becker m.fl., 2015). 

Effekten tjänsten har för bokbranschen ekonomiskt blir negativ, i och med en sänkt efterfrågan 
av nya böcker. Detta påverkar alltså aktörer som författare, bokförlag, tryckerier och 
bokhandlare. Genom mindre försäljning för bokhandlare kommer efterfrågan på kurslitteratur 
minskas hos bokförlag och dessa kommer därför troligtvis stöda färre författare och översättare 
som skriver i denna genre.  

 Etiskt perspektiv 

Ur ett etiskt perspektiv kan det diskuteras huruvida det är korrekt att tjäna pengar på en tjänst 
som samtidigt minskar författarnas inkomster genom att all kurslitteratur skulle finnas tillgänglig 
på iBokhyllan. Ytterligare kanske författare skulle producera mindre kurslitteratur utifrån den 
sänkta efterfrågan. Detta kan bli ett problem för den svenska utbildningens kvalitet, ifall ny 
kunskap inte kontinuerligt integreras i kurserna genom ny kurslitteratur. Huruvida detta är etiskt 
korrekt av författare gentemot studenter är eventuellt ett etiskt dilemma för författare snarare än 
skaparna av iBokhyllan.  
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 Miljöpåverkan 

I 5.3.1 presenterades argument runt tesen att efterfrågan på nyproducerade böcker bör minska 
med användning av iBokhyllan, i och med en ökad användning av andrahandsmarknaden för 
kurslitteratur.  

En minskad konsumtion sänker de miljömässiga konsekvenserna i direkt proportion med minskat 
antal tillverkade böcker. En bok har en viss miljöpåverkan genom sin livscykel som främst 
associeras med tillverkning och distribution. Detta kan ses i en livscykelanalys  över 
miljöpåverkan för en enskild bok, tillverkad och distribuerad i Sverige (Borggren, Moberg och 
Finnveden, 2011). Den totala minskade miljöpåverkan är alltså: påverkan som tillverkningen av 
en enskild bok har igenom hela livscykeln, multiplicerat med minskat antal nyproducerade 
böcker. Exakta mängden av minskat antal nyproducerade böcker går naturligtvis inte att 
konstatera, utan resonemanget är endast ämnat att visa hur en större marknad för begagnad 
kurslitteratur skulle nyttja samhället miljömässigt (Borggren, Moberg och Finnveden, 2011). 

I stort ses att trenden för e-handel ökar för samtliga företag i Sverige (Lee och Koubek, 2010). 
Med introduktionen av företag som Amazon växer incitamenten för bokhandlare att flytta online 
för att kunna konkurrera under det pågående paradigmskiftet. iBokhyllans roll i denna utveckling 
kan därmed bli att stå som en förebild för andra företag som hanterar kurslitteratur att flytta sin 
verksamhet till webben. Att sälja böcker online har miljömässigt en klar fördel över fysiska 
butiker, se figur 36 (Borggren, Moberg och Finnveden, 2011). Detta är en strukturell effekt av 
tjänsten (Becker m.fl., 2015). Notera att dessa siffror gäller för försäljning av nya böcker, så för 
andrahandsmarknaden bör dessa siffror vara ännu bättre.  

 

(Borggren, Moberg och Finnveden, 2011) 

Energy cumulative energy demand 
GWP global warming potential,  
ADP abiotic depletion,  
AP acidification potential,  
EP eutrophication potential,  
ODP ozone depletion potential,  
FAEP freshwater aquatic ecotoxicity potential,  
HTTP human toxicity potential,  
MAEP marine aquatic ecotoxicity potential,  
TEP terrestrial ecotoxicity potential,  
POCP photochemical ozone creation potential 

Figur 36: Bokförsäljning på webben, 
kontra fysisk försäljnings miljöpåverkan 
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 Tekniska begränsningar 

Det egenutvecklade ramverket för att utöka databasen gör att framtida utökningar av databasen 
kommer gå snabbare än de som gjordes under projektet. En del av programmen är dock skrivna i 
programmeringsspråket Ada, vilket inte är ett särskilt välkänt språk. Detta gör att det troligtvis 
skulle bli problematiskt att hitta kompetenta Ada programmerare som kan arbeta med att utöka 
databasen. Dessa program bör skrivas om till ett mer välanvänt språk som Python för att lättare 
kunna användas av fler, något som vore nödvändigt för inkluderandet av fler program i 
databasen. Ett ytterligare problem med Ada-koden är att den är byggd för att kunna hantera 
databaser som är maximalt cirka 5 gånger större än den som formulerades under projektet. Detta 
är inte hållbart i fallet då projektet skulle skalas upp för att inkludera fler program än endast det 
som berör den aktuella målgruppen.  
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 Slutsatser 
Avsnittet nedan sammanfattar och redogör för slutsatser grundade på resultatet, teorin och den 
efterföljande diskussionen. Dessa återkopplas till arbetets övergripande syfte och 
frågeställningen: Hur ska en webbapplikation för försäljning av begagnad kurslitteratur 
utformas för att uppnå en god användbarhet med avseende på navigerbarhet?  

För att en webbapplikation ska ha god användbarhet krävs att de visuella attributen är tydligt 
presenterade för användarna. Mer specifikt visar arbetets resultat att länkar och knappar bör 
distingeras från övrigt applikationsinnehåll genom att använda färgkontraster och storlekar som 
gör att de är lättfunna och lättlästa. Dessa observationer understöds av teori om att visuell design 
och utformningen av knappar och länkar påverkar webbapplikationers navigerbarhet (Farkas och 
Farkas, 2000; Hasan, 2016). Vidare visar resultatet att hur en användare väljer att navigera sig 
beror både på personliga preferenser och situationen denne befinner sig i. Följaktligen bör 
webbapplikationer möjliggöra flertalet olika navigeringsmöjligheter och användare ska både 
kunna klicka och söka sig fram. Detta bekräftar teorin om att sökbaserad navigering bidrar till att 
användbarheten förbättras (Dehghani m.fl., 2017). Som komplement till navigeringen framgick 
det att en kontextbaserad implementation av facetter upplevs som ett ändamålsenligt 
filtreringsverktyg. Detta är något som tidigare forskning också visat bidrar till en bättre 
navigerbarhet (Niu, Fan och Zhang, 2019). 

Att tilläggslänkar har en stor påverkan på navigerbarheten gick att fastställa. Underliggande 
teori, där Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip hävdar att tilläggslänkar bidrar till navigerbarhet 
bekräftas i användartestet där tilläggslänken både bidrog till en möjlighet till en kortare väg samt 
att denna användes av majoriteten av testanvändarna (Youwei Wang, Dingwei Wang och Ip, 
2006). Således framgår det att användandet av tilläggslänkar på webbapplikationen möjliggör en 
kortare optimal väg vilket i sin tur bidrar till en ökad navigerbarhet.  

Goda resultat i ”You Are Here”-testet påvisar god navigerbarhet på webbapplikationen. I och 
med att testanvändare främst upplevde problem med att avgöra plats när rubrik saknades kan 
slutsatsen dras att rubriker är viktiga för att användare ska veta var de befinner sig (Farkas och 
Farkas, 2000). Testanvändare visade även problem med att avgöra plats när URL:er gav 
missvisande information om nuvarande sidas funktion. Därmed bör URL:er namnges mer 
specifikt för platsens ändamål vilket understödjs av artikeln skriven av Farkas och Farkas 
(Farkas och Farkas, 2000). 

Implementation av nya länkar i navigeringsfältet resulterade i att färre testanvändare 
misslyckades med uppdrag där användandet av länken utgjorde den optimala vägen. Detta 
bekräftar att implementationen av länkar till viktig funktionalitet högst uppe på sidan, vilket i 
detta fall är navigeringsfältet, är av stor vikt för navigerbarheten på en webbapplikation 
(Weinreich m.fl., 2006).  

Med tanke på de två uppdrag i användartest 2, A2U5 och A2U11, där användare i stor 
utsträckning inte fann den optimala vägen kan det diskuteras huruvida användaren verkligen 
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sattes i centrum vid utformandet av dessa funktioner. Detta visar i viss mån på att det är viktigt 
att arbeta på det sätt som Williams uttrycker i sin artikel om användarcentrerad designprocess, 
det vill säga att användaren alltid ska sättas i centrum vid utformandet av funktionalitet på 
webbapplikationen (Williams, 2009). I framtida arbete vore det värdefullt att involvera 
användaren mer frekvent i utvecklingsprocessen, för att inte göra sådana utvecklingsfelsteg som 
märktes i utförandet av A2U5 och A2U11. 

För att med mer effektivitet och säkerhet kunna fastställa navigerbarhetsvärdet hos olika 
designelement vore det bra med mer material att använda i jämförelse. Givet en modulärt 
uppbyggd webbapplikation i vilken olika designelement kan aktiveras och inaktiveras vore det 
möjligt att med precision undersöka hur mycket olika designelement bidrar till navigerbarhet. 
Detta genom fler av de användartester som beskrevs i rapporten, anpassade för en modulärt 
uppbyggd webbapplikation.  
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Förtydligande: ”Via någon webbaserad plattform (studentapan.se, campusbokhandeln.se e.d.)”, 

”Medfak har en bokbörs via medicinsika föreningen som fungerar bra”, 

”Jag har inte köpt någon begagnad kurslitteratur ännu men är boken i tillräckligt bra skick kan 
jag tänka mig att köpa begagnat”. 
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Förtydligande:  ”Går inte att säkerställa skick”, ”Problem med interaktion”. 
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Förtydligande: Skala 1-5 hur viktigt är möjligheten att söka/filtrera efter, där 1 är oviktigt och 5 
är viktigt. 
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 Bilaga 2: User stories 

Nr User Story Kommentar 
 Hög prioritet  

1 Som användare vill jag kunna söka på kurskod Implementerat 

2 Som användare vill jag kunna söka på boktitel Implementerat 

3 
Som säljare vill jag kunna lägga upp en annons då jag säljer 
en bok Implementerat 

4 Som användare vill jag kunna logga in på hemsidan Implementerat 

5 Som användare vill jag kunna logga ut från hemsidan Implementerat 

6 Som säljare vill jag kunna ta bort min upplagda artikel Implementerat 

7 Som användare vill jag kunna redigera mina kontaktuppgifter Implementerat 

8 Som köpare vill jag kunna filtrera efter pris Implementerat 

9 
Som köpare vill jag kunna se en boklista med alla böcker 
utlagda för försäljning Implementerat 

10 Som köpare vill jag kunna se min inköpshistorik 
Endast köp av prenumeration 
sparas 

11 Som säljare vill jag kunna redigera min upplagda annons Implementerat 

12 Som utvecklare vill jag lagra bokinformationen i en databas Implementerat 

13 
Som användare vill jag kunna se en detaljerad sida om en 
specifik bok när jag trycker på den Implementerat 

14 
Som användare vill jag kunna navigera på sidan med hjälp av 
en nav-bar Implementerat 

15 Som användare vill jag kunna registrera mig på hemsidan Implementerat 

16 
Som användare vill jag kunna genomföra köp av 
prenumeration på hemsidan Implementerat 

17 Som säljare vill jag kunna se min säljhistorik 
Man kan visa tidigare upplagda 
annonser 

18 
Som användare vill jag kunna se både text och bild om en 
specifik bok Implementerat 

 Medel prioritet  
19 Som användare vill jag kunna söka på författare Implementerat 

20 Som användare vill jag kunna söka på ISBN-nummer Ej implementerat 

21 
Som användare vill jag kunna se information om hemsidan 
som jag är inne på Implementerat 

22 Som köpare vill jag kunna filtrera efter program/inriktning Implementerat 

23 
Som användare vill jag kunna komma i kontakt med 
webbsideansvariga  

Man kan maila med hjälp av 
kontaktformulär 
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24 
Som administratör vill jag ha en sida tillgänglig bara för mig där 
jag kan göra modifikationer till hemsidan Implementerat 

25 Som köpare vill jag kunna filtrera efter skick Implementerat 

26 
Som säljare vill jag kunna lägga upp text och bild som är 
kopplad till min annons 

Man kan lägga upp text men bild 
är förutbestämt 

27 Som köpare vill jag kunna lägga upp en sökesannons 
Man kan bevaka böcker som inte 
finns uppe 

28 
Som köpare vill jag kunna bevaka artiklar så jag blir notifierad 
då de läggs ut för försäljning Implementerat 

29 
Som säljare vill jag kunna lägga upp min annons utan att 
behöva skriva in all information själv Implementerat 

30 
Som användare vill jag att hemsidan kommer ihåg mina 
inloggningsuppgifter Implementerat 

31 
Som köpare vill jag kunna se ett jämförelsepris på boken som 
jag tänker köpa Implementerat 

 Låg prioritet  

32 Som köpare vill jag kunna kontakta säljaren via hemsidan 
Man får tag i kontaktinformation till 
säljaren 

33 
Som användare vill jag kunna anmäla en upplagd artikel om 
den är olämplig Ej implementerat 

34 Som köpare vill jag kunna betygsätta säljaren Ej implementerat 

35 Som säljare vill jag kunna betygsätta köparen Ej implementerat 

36 Som användare vill jag kunna se andra användares betyg Ej implementerat 

37 Som köpare vill jag kunna söka efter ämnesområde Ej implementerat 

38 Som administratör vill jag kunna se klagomål från användarna 
Användare kan skicka in mail via 
kontaktformulär 

39 Som säljare vill jag kunna kontakta köparen via hemsidan Ej implementerat 

40 
Som köpare vill jag kunna se hur relevant kurslitteraturen är för 
kursen Ej implementerat 

41 
Som säljare vill jag att min upplagda bok försvinner då 
transaktionen med köparen är slutförd Ej implementerat 

42 
Som användare vill jag kunna betygsätta andra användare 
efter genomförd transaktion Ej implementerat 

43 
Som användare vill jag att mina kontaktuppgifter är dolda för 
de användare som inte är betalande prenumeranter Implementerat 
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 Bilaga 3: Resultat från You Are Here 
 Resultatsida 

 Var är du på 
webbapplikationen? 
 

Hur ser du det? 
 

Vad skulle du 
förvänta dig att se 
så att du skulle 
kunna lista ut var 
du är? 
 

Användare 1 ”Där jag ska leta 
efter böckerna” 

”Alla böcker är här 
och det går att välja 
filter osv” 
 

 

Användare 2 ”Typ filter/sök – 
någon typ av lista” 

 ”Stora rubriker och 
jag såg inte heller 
rubriken med 
filtrering” 

Användare 3 ”Du letar efter vilken 
bok du ska köpa 

”Jag kan välja lite 
olika 
filtreringsalternativ, 
priser osv” 
 

 

Användare 4 ”Där man köper 
böcker” 

”Det är en bild och 
pris” 
 

 

Användare 5 ”Där man hittar vilka 
böcker som finns på 
hemsidan” 

”Ikoner på 
böckerna” 
 

 

Användare 6 ”På boksidan” ”Jag ser böckerna”  

Användare 7 ”Vi ser alla böcker 
och vi kan välja bok 
att köpa” 

”För att jag ser 
böcker och jag kan 
filtrera utefter olika 
parametrar” 
 

 

Användare 8 ”Jag ser sidan med 
böcker och 
kurslitteratur” 

”Jättemånga böcker” 
 

 

Användare 9 ”Någon typ av lista 
där jag ser böcker, 
om jag kollar på 
URL:en står det 
sökresultat” 

 ”Vy hade kunnat 
vara mindre” 

Användare 10 ”Startsidan på sidan 
med massa böcker” 

”Man ser massa 
böcker” 
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 Mina sidor 

 Var är du på 
webbapplikationen? 
 

Hur ser du det? 
 

Vad skulle du 
förvänta dig att se 
så att du skulle 
kunna lista ut var 
du är? 
 

Användare 1 ”Mina sidor” ”Det står till vänster 
och mina uppgifter 
står uppunktade” 

 

Användare 2 ”Mina sidor” ”Det står det på 
sidan” 
 

 

Användare 3 ”Där man ska fixa sitt 
konto” 

”Ens personuppgifter 
står på sidan” 
 

 

Användare 4 ”Där man ändrar sitt 
konto, uppgifter osv” 

”Mina uppgifter står 
där” 
 

 

Användare 5 ”Det som kallas mina 
sidor” 

”Det står Mina sidor 
och Mitt konto” 
 

 

Användare 6 ”Mitt konto” ”Det står Mitt konto” 
 

 

Användare 7 ”Mina kontouppgifter 
eller mina sidor” 
 

”Jag kan ändra mina 
kontouppgifter och 
så” 
 

 

Användare 8 ”På min sida. Någon 
slags användarvy. 
Användarprofil där 
jag kan ändra ” 
 

”Jag ser rubriken och 
mina uppgifter” 

 

Användare 9 ”Mina sidor” ”Jag ser det vänster” 
 

 

Användare 10 ”Mina sidor” ”Rubriken och jag ser 
mina 
kontaktuppgifter” 
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 Kontakta oss 

 Var är du på 
webbapplikationen? 
 

Hur ser du det? 
 

Vad skulle du 
förvänta dig att se 
så att du skulle 
kunna lista ut var 
du är? 
 

Användare 1 ”Kontaktformuläret” 
 

”Det står 
kontaktformulär” 
 

 

Användare 2 ”Kontakta företaget-
sidan” 
 

”Titeln och 
formuläret” 
 

 

Användare 3 ”Där man kan 
kontakta 
kundservice” 
 

”Det står att man ska 
kontakta iBokhyllan” 
 

 

Användare 4 ”Kontaktsida” 
 

”Man kan skriva ett 
meddelande” 
 

 

Användare 5 ”Där man går om 
man hade velat 
kontakta den här 
hemsidan för 
information” 

”Det står kontakta 
och man ska fylla i 
ett dokument med 
ämne och mail” 
 

 

Användare 6 ”På ’kontakta er’ ” 
 

”På grund av titeln” 
 

 

Användare 7 ”Där jag kan kontakta 
er, kundtjänst eller 
båda” 
 

”Rubriken” 
 

 

Användare 8 ”Någon sorts 
kontaktsida” 
 

”Det står så i 
rubriken” 
 

 

Användare 9 ”Kontaktsida till er” 
 

”Det står det i 
rubriken och det finns 
ett formulär” 
 

 

Användare 10 ”Kontakta oss-sida” ”Rubriken och 
formulär” 
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 Teckna en prenumeration 

 Var är du på 
webbapplikationen? 
 

Hur ser du det? 
 

Vad skulle du 
förvänta dig att se 
så att du skulle 
kunna lista ut var 
du är? 
 

Användare 1 ”Teckna en 
prenumeration” 
 

”Tydlig rubrik samt 
står information med 
olika alternativ” 
 

 

Användare 2 ”Där man ska 
betala/välja produkt” 
 

”Ser titeln och 
produkterna/tjänsten” 
 

 

Användare 3 ”Teckna en 
prenumeration-sidan” 

”Ser det på rubriken”  

Användare 4 ”Där man startar en 
prenumeration” 
 

”Man kan betala och 
det står ”teckna 
prenumeration” 
 

 

Användare 5 ”Där man skaffar en 
prenumeration” 
 

”För det står 
prenumeration” 
 

 

Användare 6 ”Nu vill jag teckna en 
prenumeration” 
 

”Titeln” 
 

 

Användare 7 ”Jag kan teckna en 
prenumeration hos er” 
 

”Det står i titeln, jag 
kan välja mellan 6 
och 12 månader och 
här står det vad det 
innebär” 
 

 

Användare 8 ”Någon form av 
prenumerationstjänst. 
Någon sorts 
prenumerationstjänst 
för att få tillgång till 
alla features på sidan” 
 

”För det står det i 
rubriken” 
 

 

Användare 9 ”Prenumerationssidan” 
 

”Rubriken” 
 

 

Användare 10 ”Där man tecknar 
prenumeration 

”Rubriken och 
alternativen med 
betalningsknappar” 
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 Bilaga 4: Marknadsföringsplan 

 

   

 

 

 

 

Marknadsföringsplan 
– En marknadsföringsplan för iBokhyllan – en tjänst som underlättar 
för studenter att köpa och sälja begagnad kurslitteratur 

 

 

William Anzén 

Lukas Borggren 

Lukas Eveborn 

Viktor Gustafsson 

Greta Holm 

Rasmus Lindblom 

Fabian Ovik-Karlsson 

Hanna Sträng 

Christian von Koch 

 

Handledare: Oskar Andersson 

Examinator: Aseel Berglund 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföringsplan för iBokhyllan 
– En webbapplikation för att underlätta inköp och försäljning av 
begagnad kurslitteratur mellan studenter 

 

 

William Anzén 

Lukas Borggren 

Lukas Eveborn 

Viktor Gustafsson 

Greta Holm 

Rasmus Lindblom 
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1 Inledning 
Införskaffande och försäljning av kurslitteratur är ett återkommande inslag i vardagen för många 
studenter inom universitetsvärlden. Det är ofta antingen tidsmässigt eller ekonomiskt kostsamt, 
och det saknas idag en marknadsplats som på ett ändamålsenligt sätt adresserar denna 
problematik. Därigenom utformades idén till iBokhyllan; en webbapplikation som ämnar 
underlätta för studenter att köpa och sälja begagnad kurslitteratur.  

1.2 Verksamhetsbeskrivning 

iBokhyllan är en webbapplikation som underlättar för studenter att köpa och sälja begagnad 
kurslitteratur. Detta görs genom effektiv sortering och ett användarvänligt gränssnitt som syftar 
till att koppla samman köpare och säljare. 

 

1.1 NABC-Analys 

1.1.1 Need – behov 

Bland civilingenjörsstudenterna på programmet industriell ekonomi vid Linköpings universitet 
(LiU) finns ett behov av att på ett enkelt och snabbt sätt köpa och sälja begagnad kurslitteratur. 
Utifrån iBokhyllans marknadsundersökning (Bilaga 1, Marknadsundersökning) är 95% av 
deltagande studenter vid LiU intresserade av att handla begagnad kurslitteratur. Av dessa kan 
42% tänka sig att betala för en onlinetjänst som underlättar vid köp av kurslitteratur. Idag finns 
en problematik som grundar sig i att köpare och säljare, av olika anledningar, har svårt att mötas 
via de etablerade aktörerna på den sekundära marknaden. I marknadsundersökningen (Bilaga 1, 
Marknadsundersökning) framkommer det att den största bristen i nuvarande system är struktur 
och kategorisering. Bristerna tyder på ett behov av ett smidigt tillvägagångssätt för att uppsöka 
begagnad kurslitteratur.  

1.1.2 Approach – tillvägagångssätt 

För att uppfylla detta behov ämnar en lättnavigerbar webbapplikation underlätta försäljning och 
inköp av begagnad kurslitteratur. Det ska vara enkelt och tidseffektivt för köpare att hitta böcker 
de letar efter, och det ska för säljare finnas en säkerhet i att deras böcker under längre tid 
kommer finnas tillgängliga för köpare. Ramverket kommer finansieras med en 
abonnemangsavgift. 
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1.1.3 Benefit – fördelar 

Värdet i produkten, för köpare, kommer från att de på ett enkelt, snabbt och användarvänligt sätt 
kan hitta rätt samt aktuell kurslitteratur till sina kurser. Detta med hjälp av sökningar i form av 
kurskod eller kursnamn på ett sätt som inte finns idag och till ett billigare pris än att köpa ny 
kurslitteratur. Värdet i produkten, för säljare, är att de kan synliggöra sin annons för kunder 
under en längre period än vad exempelvis dagens Facebookgrupp tillåter. Dessutom bidrar både 
köpare och säljare till återanvändandet av böcker vilket är miljövänligt och hållbart. 

1.1.4 Competition – konkurrens 

Man kan dela in de konkurrenter som finns på marknaden idag i tre olika kategorier: sociala 
medier, webbaserade lösningar och fysiska butiker. 

I iBokhyllans marknadsundersökning (Bilaga 1, Marknadsundersökning) framkommer det att 
106 av 138 deltagande har använt sig av sociala medier för att handla begagnad kurslitteratur och 
då i huvudsak Facebook. På Facebook använder sig studenter av diverse köp- och säljgrupper där 
säljare lägger upp kurslitteratur via inlägg som sedan köpare kan kommentera på för att skapa 
kontakt. Facebook tar ingen direkt avgift för detta, utan studenterna får betala i form av att se 
reklam när de använder Facebook. 

Vidare finns det även webbplatser på internet vars syfte är att, likt detta projekt, hjälpa köpare 
och säljare att finna varandra för försäljning av begagnad kurslitteratur. Studentapan är en 
konkurrent som tar en transaktionsavgift vid försäljning av kurslitteratur eller studiematerial 
(Studentapan, 2019). Det kostar därmed ingenting att få tillgång till deras databas där böcker 
läggs upp för försäljning. Enligt marknadsundersökningen (Bilaga 1, Marknadsundersökning) 
har endast 13 av 138 deltagande använt sig av Studentapan eller andra liknande plattformar för 
att handla begagnad kurslitteratur.  

Slutligen finns det även fysiska butiker som kan tänkas vara konkurrenter till den plattform som 
det här projektet ska erbjuda. För studenter som studerar industriell ekonomi vid LiU är BokAB 
den butik som flest studenter köper kurslitteratur från. Enligt marknadsundersökningen (Bilaga 
1, Marknadsundersökning) framkommer att 45 av 138 deltagande har använt sig av fysiska 
butiker för att handla kurslitteratur. BokAB ligger i nära anslutning till universitetet och är därför 
lättillgänglig vid köp av kurslitteratur. BokAB erbjuder även en tjänst för studenter som innebär 
att begagnad kurslitteratur kan lämnas in där BokAB bestämmer pris på boken, för att sedan ta ut 
en avgift som motsvarar 22% av det bestämda priset på boken (BokAB, 2019). 
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2 Omvärldsanalys 

2.1 PEST-analys 

En analys av de generella omvärldsfaktorer som kan ha effekt på iBokhyllans framgång. Mer 
specifikt en uppdelning av relevanta makrofaktorer i fyra underrubriker för att enklare kunna 
identifiera områden som kräver mer fokus. 

2.1.1 Politiska faktorer 

I Sverige finns omfattande skatteregler för försäljning av varor och tjänster. För privatpersoner 
gäller att inkomsten från enstaka försäljningar av tillgångar som har använts för eget bruk 
beskattas med 30% om vinsten är större än 50 000 kronor (Skatteverket, 2019). Vinsten, som 
definieras som skillnaden mellan inköps- och försäljningspris, är högst osannolik att överstiga 50 
000 kronor för de användare som säljer kurslitteratur via iBokhyllan. Således kommer inte 
kunderna hos iBokhyllan behöva betala skatt på sin vinst, eller redovisa denna i sin 
inkomstdeklaration. 

Svensk e-handel regleras av e-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. Där återfinns bland annat vilken information som säljaren ska lämna till köparen, 
såsom kontaktuppgifter och pris på varan/tjänsten. Säljaren ska även förse köparen med tekniska 
hjälpmedel för att denne ska kunna upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställning 
(Konsumentverket, 2018). Vidare ska kunden utan dröjsmål få en beställningsbekräftelse med e-
post efter en beställning. Kunden har också en ångerrätt på 14 dagar från det att varan/tjänsten 
tagits emot och det är säljarens skyldighet att informera om detta (Konsumentverket, 2018). 
Dessa lagar kommer att beröra iBokhyllans försäljning av abonnemang för att använda tjänsten, 
och till viss del även webbapplikationens utformning och funktionalitet. 

Under 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR, The 
General Data Protection Regulation). GDPR gäller i hela EU och innehåller regler om hur 
personuppgifter får behandlas. En viktig del är ansvarsskyldigheten som säger att man måste 
kunna visa vad man vill göra med de personuppgifterna man samlar in. Insamlingen ska ske 
under samtycke och uppgifterna måste hanteras enligt en hög säkerhetsstandard. En annan viktig 
del är rätten för en användare att få sina insamlade personuppgifter glömda (Datainspektionen, 
2018). Detta berör alla företag och organisationer som lagrar personuppgifter och så även 
iBokhyllan, som kommer att lagra viss information om sina kunder.  
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2.1.2 Ekonomiska faktorer 

I Sverige har alla som studerar på högskola, universitet och yrkeshögskola rätt till studiemedel, 
förutsatt att vissa krav är uppfyllda (CSN, 2019). Studiemedlet består av bidrag och studielån och 
är många studenters huvudsakliga inkomstkälla under studietiden. Hur stort studiemedlet är 
bestäms utifrån prisbasbeloppet som varje år fastställs av regeringen och som hänger samman 
med det allmänna prisläget. Detta gör att studenters inkomst varierar något från år till år; under 
2018 kunde man exempelvis få 10 444 kr per månad, medan man 2019 kan få 10 676 kr per 
månad (CSN, 2018). Då studenter är iBokhyllans målgrupp är det viktigt att priset för tjänsten 
inte är så högt att kunder väljer bort den om studiemedlet sjunker. 

2.1.3 Sociokulturella faktorer 

Miljömedvetenheten ökar i Sverige. 2018 uppgav 84% av svenskarna att de ser sig själva i någon 
mån som en klimatmedveten person, vilket är en ökning på fem procentenheter sedan 2015. 
Högutbildade och stadsbor anser sig vara miljömedvetna i högre utsträckning än andra grupper 
(Naturvårdsverket, 2018). Svenskar är också benägna att förändra sitt beteende för att minska sin 
klimatpåverkan. Under 2018 sade sig 90% ha källsorterat mer och 84% ha återanvänt saker 
(Naturvårdsverket, 2018). Detta är till stor fördel för iBokhyllan som kopplar ihop studenter för 
handel av begagnad kurslitteratur. Att köpa en begagnad bok är ett klimatmedvetet val, jämfört 
med att köpa en helt nyproducerad bok. Därmed kan det, utöver den ekonomiska 
fördelaktigheten, finnas miljömässiga skäl till att studenter vill köpa begagnad kurslitteratur 
istället för ny. 

2.1.4 Teknologiska faktorer 

Sverige är ett land som är duktigt på att tillvarata teknologisk utveckling. När det gäller att 
erbjuda sina medborgare bra, snabbt och billigt internet är Sverige världsledande; nära 100% av 
svenska företag och hushåll har tillgång till 3G- och 4G-nät (SvD, 2018). Om man slår ihop den 
data som svenskar använder via wifi och mobilt bredband är Sverige det land som använder näst 
mest av alla 35 medlemsländer i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) (SvD, 2018). Sveriges regering har också en strategi för sin digitaliseringspolitik. Där är 
det övergripande målet att Sverige ska vara det land i världen som är bäst på att utnyttja 
digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet, 2019). För iBokhyllan som är en webbplattform 
är denna digitalisering oerhört gynnsam. Bland studenter utförs allt fler vardagliga uppgifter via 
internet, såsom tentamensanmälan, kursregistrering och inhämtning av information. Således är 
det naturligt att även handel av begagnad kurslitteratur sker online, och det kommer sannolikt att 
bli ännu vanligare i framtiden. 
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2.2 Konkurrentanalys  

De befintliga konkurrenterna utgörs, liksom nämnt under avsnittet om konkurrens i NABC-
analysen, huvudsakligen av köp- och säljgrupper på Facebook, befintliga webbplatser på internet 
samt fysiska butiker. Köp- och säljgrupper inom kurslitteratur på Facebook samt flera 
webbplatser innefattar huvudsakligen försäljning av begagnat material, medan flertalet butiker 
inklusive BokAB huvudsakligen lägger fokus på förstahandsförsäljning. Varje plattform har sina 
fördelar, vilka studerande vid universitetet värderar olika högt, och omfattar bland annat 
tillgänglighet, pris, utbud och kategorisering.  

Facebook fungerar som en lättillgänglig plattform i och med den utsträckning dagens 
universitetsstudent använder det sociala nätverket. Det är enkelt att ladda upp material, enkelt att 
ta kontakt via Messenger och enkelt att ta steget från kontakt till köp. Den stora nackdelen med 
Facebook är avsaknaden av struktur. I köp- och säljgrupper finns ingen kategorisering eller 
sortering, vilket är negativt för både köparen och säljaren. Säljaren måste tidsanpassa sin annons 
av produkten i gruppen till det tidsspann som köparen har intresse för produkten, annars kommer 
annonsen mest troligt försvinna i flödet. Kunden själv, som har huvudsaklig kunskap om när 
kurslitteraturen är av intresse, måste själv annonsera sitt intresse för en viss produkt för få att 
eventuell respons. Eventuellt annonserar både en potentiell kund sitt intresse, och en säljare 
lägger upp motsvarande annons, utan att dessa två kommer interagera. iBokhyllan kommer 
innefatta kategorisering som gör det enkelt för köpare och säljare att finna varandra samt en 
möjlighet för en säljare att annonsera ut kurslitteratur och få den såld då kursen blir aktuell, utan 
att ladda upp ett nytt inlägg i ett Facebookflöde. Kunden kan hitta en produkt flera månader efter 
säljaren annonserat ut denna, genom att annonserna är nåbara fram till försäljning. 

Webbplatser för försäljning av kurslitteratur finns idag och de erbjuder en tjänst som kan tyckas 
likna den iBokhyllan kommer erbjuda. Exempelvis har Studentapan en databas med litteratur 
som universitetsstudenter kan lägga upp. Campusbokhandeln vid LiU har också en webbaserad 
databas med litteratur, där ett fysiskt kontor sedan fungerar som en mellanhand i försäljningen 
genom in- och utlämning. Dessa webbplatser har en till synes utvecklad kategorisering samt 
sökfunktion som dock snabbt visar sig dysfunktionell. Det finns ingen sortering på varken 
kurskod, utbildning eller inriktning vilket gör plattformarna svårhanterliga och ansträngande. 
iBokhyllan kommer fokusera på navigerbarhet vilket ska förenkla processen för kunden att hitta 
sökt kurslitteratur. Ett användarvänligt interface med tydlig kategorisering och välfungerande 
navigering är av stor vikt för att tilltala potentiella användare. 

Den fysiska butiken BokAB som ligger på Campus Valla vid LiU erbjuder tillgänglighet på ett 
unikt sätt. Tjänsten som erbjuds är välsorterad med brett utbud och personlig service. Däremot är 
priserna på nya böcker dyrare än på begagnade och för den som säljer tas en förhållandevis hög 
procentuell avgift ut på varje bok vilket gör att många väljer att använda en annan plattform som 
Facebook. Studenter som värderar tillgänglighet över pris och miljövänlighet kommer mest 
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sannolikt välja BokAB även i framtiden, om värderingarna kvarstår. För att locka dessa personer 
till iBokhyllan krävs fokus på en genomtänkt marknadsföringsstrategi som får dessa studenter att 
överväga sina prioriteringar. 

Det förefaller som att det idag saknas en plattform som erbjuder alla de egenskaper kunderna 
efterfrågar. Trots många nackdelar, såsom bristande struktur, väljer majoriteten av de studerande 
på programmet industriell ekonomi att sälja och köpa kurslitteratur via Facebook eller personliga 
kontakter (Bilaga 1, Marknadsundersökning). Att många aktivt gör detta val kan antas visa på 
brister hos de redan existerande fysiska och webbaserade bokhandlarna. Dessa brister skulle 
kunna vara kopplade till brist på marknadsföring, dålig navigerbarhet eller högre priser på grund 
av transaktionsavgifter. Vidare är än viktig aspekt i andrahandsförsäljning av kurslitteratur, som 
samtliga konkurrenter inte ger intryck av att lägga fokus på, miljövänligheten i att köpa 
begagnat. Att lägga vikt i detta i en marknadsföringsstrategi kommer urskilja tjänsten från dess 
konkurrenter på ett hittills unikt sätt. 

2.3 SWOT-analys 

En SWOT-analys har gjorts för att på ett tydligt sätt sammanställa alla de viktigaste faktorerna 
som kan ha en effekt på iBokhyllan, både interna och externa. Detta ger en tydlig bild över vilka 
styrkor och möjligheter som bör utnyttjas samt vilka svagheter och hot som kan behöva åtgärdas 
inför en möjlig lansering av iBokhyllan. 

Styrkor: 
 God kunskap om målgrupp 
 Enkelhet att hitta rätt bok för 

köparen 
 Smidigt sätt att samla sina 

bokannonser för säljaren 
 Få bakomliggande system behövs 

för att få sidan att fungera som den 
ska  

Svagheter: 
 Studenter har generellt sett svag 

ekonomi 

Möjligheter: 
 Befintliga konkurrenter saknar 

funktionalitet som målgruppen 
efterfrågar 

Hot: 
 Nya konkurrenter som kommer in 

på samma marknad 
 Ökad tillgänglighet till information 

på internet vilket gör att studenter 
kan få information på annat sätt än 
via kurslitteratur 

 Existerande konkurrenter 
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2.3.1 Styrkor 

Då skaparna av iBokhyllan har stor kunskap om, och en stark anknytning till det valda 
kundsegmentet finns det en styrka i att kunna förutse vad målgruppen är ute efter med tjänsten. 
Det underlättar även utformandet av olika marknadsundersökningar för att anskaffa ytterligare 
kunskap om vad målgruppen vill ha. 

Tjänsten som iBokhyllan erbjuder har en styrka i enkelheten för säljaren att hitta vad denne 
söker. Med en omfattande kategorisering och sökmotor ska det vara okomplicerat att komma 
fram till rätt artikel oavsett vilka köptermer användaren nyttjar. Detta är något som särskiljer 
iBokhyllan från dess konkurrenter vilket skapar differentiering som är viktigt på en marknad 
med redan existerande aktörer. 

För säljaren ligger den främsta styrkan i att på ett överskådligt och smidigt sätt kunna samla sina 
bokannonser på ett och samma ställe. Att dessa bokannonser även konsekvent kommer att visas 
då en köpare använder ett sökord som är kopplat till boken är ett starkt incitament för säljaren att 
använda tjänsten då det inte fungerar på det här sättet på köp- och säljgrupper på Facebook som 
är iBokhyllans största konkurrent enligt marknadsundersökningen (Bilaga 1, 
Marknadsundersökning). 

iBokhyllan finner slutligen att plattformens koncept i att enbart förmedla kontakt mellan köpare 
och säljare minimerar de bakomliggande system som krävs för att sidan ska kunna fungera. Detta 
är en styrka för plattformen då det krävs mindre underhåll och mindre initiala investeringar för 
att webbapplikationen ska kunna utföra sitt syfte.  

2.3.2 Svagheter 

En av de svagheter som iBokhyllan besitter är att det tänkta kundsegmentet som tjänsten är till 
för, det vill säga studenter, av naturliga skäl ofta inte har en stark ekonomisk situation. Detta 
innebär att kundsegmentet kanske tänker igenom en gång extra om de verkligen ska spendera 
pengar på en plattform som underlättar köp och sälj av begagnad kurslitteratur. Detta var även 
något som visade sig i en genomförd marknadsundersökning (Bilaga 1, Marknadsundersökning) 
där ungefär 60 % av de medverkande svarade att de inte är villiga att betala för en tjänst likt den 
iBokhyllan erbjuder. iBokhyllans uppdrag är då givetvis att övertyga kundsegmentet att det 
faktiskt är lönsamt att avsätta en liten del av sin budget för att få tillgång till tjänsten. Detta kan 
göras med hjälp av en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi som för kunden visar det värde  
som iBokhyllan skapar och erbjuder. 
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2.3.3 Möjligheter 

Utifrån den undersökning som gjorts av marknaden (Bilaga 1, Marknadsundersökning) kan 
slutsatsen dras att det för målgruppen finns ett behov av en tjänst som underlättar förvärv och 
avyttring av begagnad kurslitteratur, då de mest använda lösningarna saknar olika funktioner 
som uppskattas vid köp och sälj av begagnad kurslitteratur. Uppenbarligen saknar de tjänster 
som finns på marknaden idag något som kundsegmentet efterfrågar. Det här är en 
missanpassning som iBokhyllan vill eliminera genom sin plattform och ser en stor möjlighet att 
dra fördel av. Med goda kunskaper om kundsegmentet och hur köp- och säljprocessen går till är 
målet att kunna erbjuda kunderna en tjänst som har den funktionalitet och användarvänlighet 
som de efterfrågar.   

2.3.4 Hot 

Givetvis finns det även en del hot som iBokhyllan måste vara medvetna om för att kunna gardera 
sig på bästa sätt. Ett av dessa är att nya konkurrenter träder in på marknaden, vilket inte alls är 
helt otroligt med tanke på de låga omkostnader som krävs för att kunna driva en liknande 
plattform som iBokhyllans. För att minimera risken att tappa marknadsandelar i samband med 
detta krävs en god differentiering gentemot konkurrenterna och att man hela tiden är i framkant 
vad gäller kunskap om vad kunden efterfrågar, samt är anpassningsbar till förändring.  

Ett annat hot för iBokhyllan är den ökande tillgången på information på internet. Detta leder till 
att fler studenter väljer att använda material på internet – exempelvis Youtube eller 
kurssammanfattningar som har delats av andra studenter – istället för kurslitteraturen, vilket inte 
är bra för iBokhyllan då dess syfte försvinner helt om studenter inte använder kurslitteraturen. 
Det finns tyvärr inte mycket att göra åt att många studenter väljer att inte använda sig av kursens 
hänvisade litteratur. Det medför att det är extra viktigt med förmedlingen till det segment av 
marknaden som faktiskt är intresserade, att iBokhyllan erbjuder den i särklass bästa tjänsten 
inom detta område.  

Slutligen ser skaparna av iBokhyllan att det idag finns ett stort hot mot tjänsten, vilket är de 
existerande konkurrenterna på marknaden – Facebook, BokAB, Studentapan. Vad skaparna för 
iBokhyllan har sett är dock att det finns många förbättringsområden med möjlighet till 
differentiering på de plattformar som finns. Det här är i sig givetvis en stor utmaning där olika 
alternativ för utförande måste övervägas noga.  Detta för att hitta den optimala strategin som 
förhoppningsvis resulterar i att iBokhyllan successivt kan ta över marknadsandelar och knyta till 
sig fler och fler kunder.   
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3 STP  
För att bestämma iBokhyllans primära målgrupp och hur denna ska nås har en STP-analys gjorts 
där den möjliga marknaden har delats in i segment och det mest lovande segmentet identifierats. 
Därefter föreslås en optimal positionering för att övertyga målgruppen och för att särskilja sig 
från konkurrenterna. 

3.1 Segmentering 

iBokhyllans huvudsegment består först och främst av två olika grupper, säljare och köpare av 
begagnad kurslitteratur. Med avseende på webbapplikationens inriktning går detta sedan att dela 
in i ytterligare segment. Nedan följer fem identifierade delsegment: 

1. Det finns dels de som studerar industriell ekonomi vid LiU. Som grupp är de den största 
enskilda utbildningen vid LiU. Inom utbildningen går det att läsa många olika kurser och 
en student läser sällan samma kombination av kurser som en annan student.   

2. Andra civilingenjörsutbildningar vid LiU, fortfarande med ganska många olika 
kombinationer av kurser.  

3. De som studerar något annat än ett civilingenjörsprogram vid LiU. De har överlag färre 
valmöjligheter gällande kombinationer av kurser. 

4. Studenter, från något annat universitet, som är intresserade av att sälja och köpa 
begagnad kurslitteratur via en webbapplikation på svenska.  

5. Övriga personer som skulle vara intresserade av att sälja eller köpa kurslitteratur.  
 

3.2 Targeting 

Målgruppen för iBokhyllan kommer till en början att vara segmentet med studenter intresserade 
av att sälja och köpa begagnad kurslitteratur för programmet industriell ekonomi vid LiU. Detta 
då mängden kurser att läsa är väldigt stor vilket gör att ett system med bra filtreringsmöjligheter 
ger ett större mervärde för konsumenten än för de på utbildningar där kurserna är få. De många 
olika kombinationerna av kurser gör också att nuvarande alternativ som bokfaddrar eller 
Facebookgrupper sällan fungerar speciellt bra, då det är svårt att hitta en säljare och köpare som 
vill sälja respektive köpa samma bok. Segmentet är också det enskilt största vid LiU vilket 
medför att den potentiella marknaden blir större. Vidare är kunskapen hos skaparna av 
iBokhyllan klart större för detta segment än för övriga.  
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3.3 Positionering  

För de två målgrupperna, köpare respektive säljare kommer iBokhyllan positionera sig lite olika 
för att lyckas differentiera sig mot konkurrenterna. Miljöaspekten är dock ett viktigt budskap till 
båda grupperna, alltfler svenskar tycker nämligen hållbarhet är en viktig del vid konsumtion 
(Strid 2019). Genom att sälja eller köpa en begagnad bok bidrar de till en mer hållbar 
konsumtion.  

För säljare ligger i övrigt fokus på hur enkelt det är att lägga upp en bok till försäljning samt att 
det är hög chans att få den såld och därmed tjäna pengar på böcker som den inte annars inte 
använts. För köpare ligger fokus istället på hur smidigt det är att hitta de böcker de behöver 
utifrån olika sorterings- och sökfunktioner. Enligt marknadsundersökningen (Bilaga 1, 
Marknadsundersökning) är de väsentligaste sökfunktionerna: titel, kurskod och pris. Således är 
det utifrån dessa som iBokhyllans sökmotor kommer att utvecklas. 
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4 Marknadsmix 
De slutsatser som dragits i marknadsföringsplanen har slutligen sammanställts i en marknadsmix 
för att ge en tydlig överblick över den faktiska produkten, tankar bakom prissättning, produktens 
lokalisering samt planer för marknadsföring och påverkan. 

4.1 Produkt 

Den produkt iBokhyllan vill erbjuda sina kunder är en internetbaserad plattform för inköp och 
försäljning av begagnad kurslitteratur. Grundidén är att plattformen med hjälp av en välutvecklad 
sökfunktion och optimerad sortering ska göra det lätt för potentiella köpare att hitta och få 
kontakt med säljare av den kurslitteratur de letar efter. Sökfunktionen och sorteringen ska även 
fungera som en säkerhet för försäljare, då de inte behöver oroa sig för att deras annons ska 
försvinna från flödet. 

4.2 Pris 

Då iBokhyllans målgrupp är studenter är det viktigt att ha deras begränsade ekonomi i åtanke när 
prissättning sker, avgifter behöver därför hållas någorlunda låga. I iBokhyllans 
marknadsundersökning 2019 (Bilaga 1, Marknadsundersökning) ser man att medelvärdet av 
priset som en student vid LiU kan tänka sig betala för tjänsten ligger på 70 kr per år. Detta är ett 
alltså ett bra värde att utgå ifrån då en tänkbar årsavgift bestäms. Eftersom utvecklingen av 
applikationen utförs ideellt och de huvudsakliga omkostnaderna endast kommer vara 
serveravgifter finns det inte heller några större omkostnader som behöver täckas. Genom att 
betala en abonnemangsavgift får kunderna möjligheten att lägga upp sin litteratur för försäljning, 
samt möjligheten att anmäla intresse på en annons och på så sätt få tillgång till säljarens 
kontaktuppgifter.  

Då ingen avgift tas för själva köpet är användarna fria att själva komma överens om ett pris för 
litteraturen och alla pengar går direkt till säljaren. Ett av de största problemen med nuvarande 
lösningar är just att hitta rätt prissättning. Både som köpare, men framförallt som säljare. Som 
stöd för prissättning för säljaren kommer även ett genomsnittspris för liknande titlar erbjudas då 
en annons läggs upp. 
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4.3 Plats 

Då iBokhyllan är en webbaserad plattform och ej agerar mellanhand vid den faktiska 
försäljningen finns det inget behov av faktiska lokaler. Säljaren lägger upp sin annons på 
webbapplikationen, köparen anmäler sitt intresse för annonsen och får då tillgång till säljarens 
kontaktuppgifter. Därefter sker allt utanför iBokhyllan, då användarna kan kontakta varandra 
utanför webbapplikationen för att bestämma pris och mötesplats. 

4.4 Påverkan 

För att göra framtida användare medvetna om den webbaserade handelsplatsen iBokhyllan 
kommer information till en början spridas där majoriteten av målgruppen befinner sig. Detta 
innebär att annonsera genom sociala medier som Facebook och Instagram, men även att sätta 
upp affischer på universitetsområdet.  

För att locka användare i början kan en kostnadsfri testperiod erbjudas, detta för att undvika 
missnöje över att vara tvungen att betala en abonnemangsavgift redan innan utbudet har nått en 
önskad nivå. Detta kan även ses som en form av prispenetrering där en gratis testperiod kan bidra 
till att snabbare etablera en stabil kundbas. 

När målgruppen vid ett senare stadie är medvetna om iBokhyllan och försäljningen av begagnad 
kurslitteratur på webbapplikationen börjar öka, är målsättningen att ”word-of-mouth” ska 
användas för att sprida tjänsten till fler potentiella användare (Consiglio, De Angelis & Costabile 
2018). Detta i förhoppning om att användarna kommer att få ett positivt intryck av iBokhyllan 
och sedermera rekommendera tjänsten till vänner och kurskamrater. 
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