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Abstract
Since Internet has become a more important and more certain source of  information the 
user require greater and more demands than ever before on the layout and function of  
different web pages. When search engines gives us the opportunity to millions of  hits in 
just a fraction of  a second it’s essential to optimize the structure and architecture, which 
forms the foundations of  all the content. In a time when a company’s digital footprint plays 
an important role for the costumer and the transmitter it’s of  utmost importance to have a 
steady, well-structured foundation to build new platforms of  information on.

But how do you manage to build a good foundation?  Some of  the most important key 
elements in Information architecture are Organizing, Navigation, Search and Labeling.

The aim of  this study was to create guidelines for a user-friendlier interface, by analyzing the 
principals and gathered data. The evaluation method for the gathering of  data was interviews 
and usability testing. The interviews was performed on some of  the employees of  Ostnor 
AB and documented by audio recording. The usability testing was performed on four users, 
unfamiliar to the information and storage bank system of  the case, and where documented 
by eye tracking.

The guidelines, which were developed, showed that the company have to focus on one 
platform, consistency on the websites and a implementation of  a search system.

The result of  the study shows that there should be one shared platform managing all the 
LQIRUPDWLRQ�DQG�LPDJHV�XVHG�RQ�WKH�VLWHV��VR�WKH�XVHU�FRXOG�HDVLO\�ÀQG�WKH�ULJKW�LQIRUPDWLRQ�
without having to navigate through multiple sites. The results also shows the importance of  
consistent design of  reoccuring elements within the platforms to increase the user recogni-
tion on the site. It is also evident that a search system should be implemented to increase 
HIÀFLHQF\�IRU�WKH�XVHU�



Sammanfattning
Allt eftersom Internet blivit en allt viktigare och mer självklar plats att söka information på 
ställer användaren i samma takt större krav på webbsidors utformning och funktion. Då 
Internet ger tillgång till mycket stora mängder information är det essentiellt att optimera den 
struktur och arkitektur som hjälper användare hitta det innehåll som eftersöks. I en tid då ett 
företags digitala avtryck väger tungt för såväl kund som avsändare är det därför av största vikt 
att ha en välstrukturerad grund att bygga nya informationsplattformar på.

Men hur bygger man en bra grund? Några av informationsarkitekturens viktigaste principer 
är organisationssystem, navigationssystem, söksystem och etikettering. I en fallstudie utvär-
GHUDV� GHVVD� SULQFLSHU� RFK� KXU� GH� DQYlQGV� Sn� IDOOI|UHWDJHW� 2VWQRU� $%�V� EHÀQWOLJD� ,QWHU-
QHW�SODWWIRUPDU�I|U�LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWHULQJVV\VWHP��6\IWHW�PHG�VWXGLHQ�lU�DWW�JHQRP�
en analys baserat på ovanstående principer samt insamlad data, skapa riktlinjer för ett mer 
användbart gränssnitt. Som metod för insamling av data utfördes intervjuer och använd-
barhetstester. Intervjuerna utfördes på några utav Ostnor AB:s anställda och dokumentera-
des genom inspelning av ljud medan användbarhetstesterna utfördes på fyra ovana och nya 
användare för informations- och bildhanteringssystemet i fallet och dokumenterades med 
hjälp av eyetrackingutrustning.

5HVXOWDWHW� DY� VWXGLHQ� YLVDU� DWW� GHW� E|U� ÀQQDV� HQ� VDPODG� SODWWIRUP� I|U� LQIRUPDWLRQV�� RFK�
ÀOKDQWHULQJ��Vn�DWW�GHQ�H[WHUQD�DQYlQGDUHQ�NDQ�KLWWD�DOO�LQIRUPDWLRQ�Sn�HWW�VWlOOH�RFK�GlUPHG�
VOLSSHU�QDYLJHUD�VLJ�WLOO�ÁHUD�SODWVHU�HOOHU�SODWWIRUPDU��5HVXOWDWHW�YLVDU�lYHQ�YLNWHQ�DY�NRQVH-
kvent utformning av de återkommande elementen på plattformarna, för att öka användarens 
igenkänning, samt att ett söksystem bör implementeras för att effektivisera användandet.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

,QIRUPDWLRQVDUNLWHNWXU�lU�HWW�EHJUHSS�VRP�lQQX�LQWH�InWW�HQ�NODU�GHÀQLWLRQ��'HW�lU�GRFN�HWW�
begrepp som blir mer och mer omnämnt inom webbdesign. Begreppet användes först av 
ett konsultföretag år 1994 som ville visa vikten av god struktur och organisering på webben 
för sina kunder. En av grundarna från detta företag, Louis Rosenfeld skrev även tillsammans 
med Peter Morville också en av de första böckerna om informationsarkitektur, Information 
Architecture for the World Wide Web 1998. Sedan dess har en mängd av konferenser hållits, 
VDPW�HQ�PlQJG�DY�E|FNHU�RFK�DUWLNODU�SXEOLFHUDWV�NULQJ�lPQHW��7URWV�GHW�ÀQQV�GHW�LQJHQ�NODU�
RFK�DFFHSWHUDG�GHÀQLWLRQ�DY�EHJUHSSHW���:KLWH�������

Morville och Rosenfeld skriver i sin trejde upplaga av boken Information Architecture for 
WKH�:RUOG�:LGH�:HE��������KXU�EHJUHSSHW�DOGULJ�NRPPHU�NXQQD�GHÀQLHUDV�PHG�HQ�HQGD�
GHÀQLWLRQ��'H�EHVNULYHU�EHJUHSSHW�Sn�I|OMDQGH�YLV�

���'HVLJQVWUXNWXUHQ��HQJ��WKH�VWUXFWXDO�GHVLJQ��L�GHODGH�LQIRUPDWLRQVPLOM|HU�

���.RPELQDWLRQHQ�DY�RUJDQLVHULQJ��HWLNHWWHULQJ��V|NQLQJ�RFK�QDYLJDWLRQVV\VWHP�Sn�ZHEEVLGRU�
och intranät.

���.RQVWHQ�RFK�YHWHQVNDSHQ�DY�DWW�XWIRUPD�LQIRUPDWLRQVSURGXNWHU�RFK�XSSOHYHOVHU�I|U�DWW�
stödja användbarhet och upptäckbarhet

���(Q�IUDPYl[DQGH�GLVFLSOLQ�RFK�PHWRG�VRP�IRNXVHUDU�Sn�DWW�I|UD�SULQFLSHU�IUnQ�GHVLJQ�RFK�
arkitektur vidare till det digitala landskapet.

'H�PHQDU�DWW�VYnULJKHWHQ�DWW�IRUPXOHUD�HQ�HQNHO�GHÀQLWLRQ�VSHJODU�VYnULJKHWHUQD�L�DWW�GHVLJQD�
HQ�EUD�ZHEEVLGD���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

Svårigheterna i att utforma en bra informationsarkitektur ligger till grund för det fall som 
valts i denna studie. Problemet i denna fallstudie grundar sig i företaget Ostnor AB:s inter-
QHWSODWWIRUPDUV� LQIRUPDWLRQV�� RFK� ÀOKDQWHULQJVV\VWHP�� 'DJHQV� V\VWHP� YLG� KDQWHULQJ� DY�
ELOGHU� RFK� LQIRUPDWLRQ� KDU� ÁHUD� EULVWHU�� EnGH� LQWHUQW� RFK� SXEOLNW�� ,QWHUQW� KDU� HQ� RORJLVN�
PDSSVWUXNWXU�VNDSDWV�WLOOVDPPDQV�PHG�RWDOLJD�NRSLRU�DY�VDPPD�ELOGHU��3XEOLNW�ÀQQV�WUH�ROLND�
SODWWIRUPDU� GlU� H[WHUQD� DQYlQGDUH� NDQ� KLWWD� SURGXNWLQIRUPDWLRQ� RFK� ELOGHU�� 9DU� VSHFLÀN�
LQIRUPDWLRQ�KLWWDV�lU�LQWH�W\GOLJW�RFK�I|UVYnUDU�GlUI|U�GHQ�H[WHUQD�DQYlQGDUHQV�DUEHWVSURFHVV�
och som företag är det viktigt att ge kunder och återförsäljare en god upplevelse vare sig det 
handlar om slutprodukt eller webbsida.
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1.2 Mål med forskningen

'HQQD�IDOOVWXGLH�NRPPHU�DWW�XWYlUGHUD�RFK�DQDO\VHUD� LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWHULQJHQ�Sn�
tre olika plattformar hos företaget Ostnor AB och deras varumärken FM Mattson och Mora 
Armatur. Utvärderingen och analysen görs utifrån informationsarkitekturens grundprinci-
per, något som görs för att kunna uppfylla studiens syfte. 

Syftet med studien är att skapa riktlinjer för en mer välutformad informationsarkitektur och 
HWW�PHU�DQYlQGEDUW�JUlQVVQLWW�RFK�GlUPHG�lYHQ�HQ�ElWWUH�DQYlQGDUXSSOHYHOVH�I|U�GH�H[WHUQD�
användarna.

1.3 Målgrupp

Fallstudien är inriktad mot företaget Ostnor AB och deras varumärken FM Mattson och 
Mora Armatur, som också är den främsta målgruppen för denna studie. Även andra företag 
med bildbanker och informationshantering på sina webbsidor kommer att ha nytta av denna 
rapport. Utvecklare av bildbanker eller liknande är också en målgrupp för fallstudien.

 1.4 Avgränsningar

Studien har begränsats för att skapa en lösning för de tre plattformar som används av de 
H[WHUQD�DQYlQGDUQD��Gn�GHWWD�SUREOHP�lU�PHVW�UHOHYDQW�I|U�HQ�VWXGLH�LQRP�JUDÀVN�GHVLJQ�RFK�
kommunikation samt interaktionsdesign med en inriktning mot informationsarkitektur. De 
tre plattformarna är varumärkenas webbsidor, webbkatalogen och WebBase som är en typ av 
bilddatabas. På webbsidorna avgränsas studien till de delar som främst berör produktinfor-
mation samt de delar som är mer kopplade till webbkatalogen och WebBase. Sammanfatt-
QLQJVYLV�GH�GHODU�VRP�H[WHUQD�DQYlQGDUH�IUlPVW�DQYlQGHU�I|U�DWW�KLWWD� LQIRUPDWLRQ��ELOGHU�
HOOHU�DQGUD�ÀOHU�I|U�GH�ROLND�SURGXNWHUQD�

Studien kommer enbart att ta upp de allra mest grundläggande principerna för informations-
arkitektur då det är ett omfattande område som måste avgränsas.

1.5 Disposition

Inledning

I inledningen presenteras studiens ämne och det problem som behandlas i rapporten. Även 
V\IWHW�PHG�VWXGLHQ�ÀQQV�DWW�OlVD�L�GHWWD�NDSLWHO�

Bakgrund

I detta kapitel går att ta del av tidigare forskning om ämnet informationsarkitektur samt en 
kort introduktion av fallföretaget Ostnor AB.

Informationsarkitektur

I denna del presenteras de teorier och grundprinciper för informationsarkitektur som 
ligger till grund för denna studie. Här kan läsas om organisationssystem, navigationssystem, 
söksystem och etikettering.
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Fallstudiemetod

I metoddelen har studiens forskningsfrågor formulerats. Här går även att läsa hur fall och 
deltagare valts ut samt de datainsamlingsprocedurer och den analysprocedur som använts i 
studien. Under Fallstudiemetod berättas vad som gjorts för att säkerställa studiens validitet.

Empiri

Detta avsnitt presenterar den data som fåtts fram genom datainsamlingsprocedurerna.

Analys

I analysdelen besvaras forskningsfrågorna genom den analys som görs av datan utifrån de 
valda teorier och grundprinciper för informationsarkitektur.

Avslutning

I det sista kapitlet av rapporten presenteras de slutsatser som formulerats för studien.
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2. Bakgrund
I detta kapitel går att ta del av tidigare forskning om ämnet informationsarkitektur samt en kort intro-
duktion av fallföretaget Ostnor AB.

2.1 Tidigare forskning

Tidigare forskning har riktat in sig på konkreta aspekter för att organisera och strukturera 
informationsarkitektur på webben. Burford hävdar att dagens litteratur visar på att stora 
insatser är på gång att för utveckla systematiska metoder för arbetet med informationsarki-
WHNWXU�Sn�ZHEEHQ���%XUIRUG�������

0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������WDU�L�ERNHQ�,QIRUPDWLRQ�$UFKLWHFWXUH�IRU�WKH�:RUOG�:LGH�:HE�
upp en strukturerad utvecklingsprocess. Denna process grundas i en biblioteks- och infor-
mationsvetenskaplig tradition som innebär att de principer som utformats för organisering 
DY�GDWD�KDU�JUXQGDWV�L�GH�SULQFLSHU�VRP�DQYlQGV�YLG�NDWDORJLVHULQJ��HWLNHWWHULQJ�RFK�NODVVLÀ-
cering i de fysiska biblioteken. Omedvetet har dessa system och principer smugit sig in som 
en lösning även för informationsarkitektur på webben.

$WW�GHW�ÀQQV�HWW�EHKRY�DY�DWW�ElWWUH�I|UVWn�KXU�LQIRUPDWLRQ�E|U�RUJDQLVHUDV�lU�W\GOLJW��'RFN�
VNULYHU�%XUIRUG� �������DWW�GHW� LQWH�ÀQQV�QnJRQ�RPIDWWDQGH�Q\� IRUVNQLQJ� VRP�XQGHUV|NHU�
dagens situation och metoder för informationsarkitektur på webben. Burford menar också 
DWW�HQ�I|UVWnHOVH�I|U�GH�VSHFLÀND�ZHEEVLGRUQDV�V\IWH�RFK�PnOJUXSS��PLOM|Q�GH�lU�SXEOLFHUDGH�L�
och vem sidinnehavaren är ger en bättre lösning och en mer effektiv leverans av information.

Efter att ha gått igenom tidigare forsking kunde det ses hur Morville och Rosenfeld var bland 
de första att skriva om ämnet samt hur de var välciterade i andra artiklar om ämnet. Därför 
har studien utgått från de grundprinciper som tas upp av dem i boken Information Archi-
WHFWXUH�IRU�WKH�:RUOG�:LGH�:HE���������9LG�YDOHW�DY�WHRULHU�IDQQV�lYHQ�GHW�%XUIRUG�QlPQHU�
i fokus.  

2.2 Ostnor AB

cU������JLFN�YDWWHQNUDQWLOOYHUNDUQD�)0�0DWWVVRQ�RFK�0RUD�$UPDWXU�VDPPDQ�RFK�ELOGDGH�
bolaget Ostnor AB som idag är en av Europas ledande koncerner inom sanitetsarmatur  
�2VWQRU�$%���������2VWQRU�$%�KDU�LGDJ�FLUND�����DY�GHQ�VYHQVND�VDQLWHWVDUPDWXUPDUNQDGHQ�
RFK�NRQNXUUHUDU� L�ÁHUWDO�DQGUD� OlQGHU��0RUD�$UDPWXU���������)|UHWDJHW�KDU� LGDJ�FLUND�����
DQVWlOOGD�RFK�HQ�I|UVlOMQLQJ�I|UGHODG�Sn�HWW����WDO�OlQGHU�

”Företagets affärsidé är att förse marknaden med vattenkranar, tillbehör och tjänster med 
kundernas behov i centrum baserat på ledande teknik, attraktiv design samt hög kvalitet.”  – 
2VWQRU�$%��2VWQRU�$%�������



�

2.2.1 FM Mattsson och Mora Aramtur

)URVW�0DWV�0DWWVVRQ�JUXQGDGH�)0�0DWWVVRQ�nU�������YLONHW�J|U�)0�0DWWVVRQ�WLOO�6YHULJHV�
äldsta krantillverkare. Det som enligt FM Mattsson utmärker just dem, är den höga kvaliteten 
RFK�GH�LQQRYDWLYD�O|VQLQJDUQD��)0�0DWWVVRQ�YDU�WLOO�H[HPSHO�I|UVW�L�YlUOGHQ�PHG�NHUDPLVN�
tätning och mjukstängande ettgreps- och säkerhetsblandare. Att se blandaren som mer än 
en inredningsdetalj är viktigt för FM Mattsson, för dem handlar det även om de estetiska 
värdena på insidan och att skapa tekniska lösningar och funktioner som gör att vatten och 
HQHUJL�VSDUDV���)0�0DWWVVRQ�������

När Frost Mats Mattsson gick bort 1914 tog hans söner över företaget. Sönerna hade dock 
VNLOMGD�nVLNWHU�RP�I|UHWDJHWV�IUDPWLG�RFK�HIWHU�HQ�nUVOnQJ�VWUHMN������JUXQGDGH�)URVW�.DU�HQ�DY�
V|QHUQD��0RUD�$UPDWXU��0RUD�$UPDWXU�lU�LGDJ�2VWRU�$%V�SUHPLXPYDUXPlUNH�RFK�H[SRUWH-
UDU�FLUND�����DY�VLQ�WLOOYHUNQLQJ�WLOO�DQGUD�OlQGHU�VRP�H[HPSHOYLV�7\VNODQG��'DQPDUN��1RUJH�
och Finland. Precis som FM Mattsson strävar Mora armatur efter att minska den totala miljö-
EHODVWQLQJHQ�� IUnQ� NUDQDUQDV� NRQVWUXNWLRQ� WLOO� NXQGHQV� DQYlQGDGH�� �0RUD�$UPDWXU�� ����� 
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3. Informationsarkitektur
I denna del presenteras de teorier och grundprinciper för informationsarkitektur som ligger till grund för 
denna studie. Här kan läsas om organisationssystem, navigationssystem, sökssystem och etikettering.

De grundläggande principerna för informationsarkitektur som Morville och Rosenfeld 
beskriver är organisationssystem, navigationssystem, söksystem och etikettering. Dessa delar 
beskrivs i följande kapitel och är som nämnt de mest grundläggande principerna för god 
informationsarkitektur. Om dessa principer implementeras och utformas väl kan förhopp-
ningsvis målet med god informationsarkitektur uppfyllas. God informationsarkitektur är 
RV\QOLJ�LQIRUPDWLRQVDUNLWHNWXU���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

3.1 Organisationssystem

I informationsarkitektur organiseras information så att användarna enkelt kan hitta rätt svar 
på sina frågor. En anledning till varför det är svårt att organisera information på användbara 
VlWW�lU�EODQG�DQQDW�RW\GOLJKHW��2W\GOLJKHW�NDQ�WLOO�H[HPSHO�YDUD�QlU�QnJRW�VND�NODVVLÀFHUDV��Gn�
HWW�RUG�PHG�ÁHUD�EHW\GHOVHU�NDQ�VNDSD�VWRUD�SUREOHP��+HWHURJHQLWHW��QlU�QnJRW�lU�VDPPDQ-
satt av olika eller relaterade delar, är också ett stort problem när det kommer till att organi-
sera information. Många webbsidor är idag heterogena, de kan innehålla både artiklar, före-
WDJVLQIRUPDWLRQ��ÀQDQVLHOO� LQIRUPDWLRQ�� LQWHUDNWLYD�DSSOLNDWLRQHU�RFK�ROLND�W\SHU�DY� OlQNDU��
�0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��������

Detta är dock något som skapar förvirring hos användaren och för att undvika det är det 
YLNWLJW�DWW�RUJDQLVHUD�YDUMH�GHO�DY�ZHEEVLGDQ�Sn�HWW�ORJLVNW�RFK�W\GOLJW�VlWW���/HDYLWW�	�6FKQHL-
GHUPDQ��������

Ett annat problem är skillnaderna i perspektiv då etikettering och organisationssystem skapas, 
då dessa ofta är påverkade av sin skapare. För att kunna skapa användbara organisationssys-
tem måste skaparen se bortom sina egna mentala modeller för innehållsetikettering och orga-
QLVDWLRQVV\VWHP���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��������

'HW�NRPPHU�DOOWLG�DWW�ÀQQDV�HQ�NRQÁLNW�YLG�RUJDQLVHULQJ�DY� LQIRUPDWLRQ�Sn�HQ�ZHEEVLGD��
'HWWD�EHURU�Sn�DWW�ZHEEVLGRU�DOOWLG�KDU�ÁHUD�ROLND�PnOJUXSSHU�RFK�DWW�GHW�LQWH�JnU�DWW�WLOOJR-
GRVH�DOODV�EHKRY�RFK�I|UYlQWQLQJDU��'lUI|U�VNDSDV�GHW�KlU�HQ�PnONRQÁLNW���%XUIRUG�������

.RQVHNYHQW�IRUPVSUnN�RFK�VWUXNWXU�lU�YLNWLJW�DWW�KD�JHQRPJnHQGH�L�ZHEEVLGRU��'HWWD�I|U�DWW�
byten mellan olika sidor eller delar av webbsidan ska gå smidigt samt för att göra systemet 
förutsägbart. Ett förutsägbart system eller gränssnitt underlättar användandet och levererar 
GHW�DQYlQGDUHQ�I|UYlQWDU�VLJ���0DKHPRII �	�-RKQVWRQ�������

3.1.1 Organisationsscheman

2UJDQLVDWLRQVVFKHPDQ� GHÀQLHUDU� KXU� LQIRUPDWLRQ� VND� RUJDQLVHUDV� RFK� JUXSSHUDV� XWLIUnQ�
GHUDV�JHPHQVDPPD�GUDJ��'HVVD�VFKHPDQ�NDQ�GHODV�LQ�L�WYn�ROLND�JUXSSHU��H[DNWD�RFK�REMHNWLYD�
VFKHPDQ�VDPW�PnQJW\GLJD�VFKHPDQ��([DNWD�VFKHPDQ�lU�EUD�QlU�DQYlQGDUHQ�YHW�YDG�GHQ�YLOO�
ha, medan mångtydiga scheman används till webbsidor som tillåter användaren att bläddra 



�

RFK�XWIRUVND���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

([HPSHO� Sn� H[DNWD� VFKHPDQ� lU� DOIDEHWLVND� VFKHPDQ�� GlU� LQIRUPDWLRQ� RUGQDV� L� DOIDEHWLVN�
RUGQLQJ��(QF\NORSHGLHU�RFK�RUGE|FNHU�lU�WYn�H[HPSHO�VRP�lU�XSSE\JJGD�Sn�GHWWD�YLV��(WW�
annat schema är kronologiska organisationsscheman där information är ordnad i krono-
ORJLVN� RUGQLQJ�� VRP� H[HPSHOYLV� KLVWRULHE|FNHU� RFK� GDJE|FNHU�� �0RUYLOOH� 	� 5RVHQIHOG��
������ �

([HPSHO� Sn�PnQJW\GLJD� VFKHPDQ� lU� lPQHVVFKHPDQ�� GlU� lPQHQ�RUJDQLVHUDV��'HWWD� lU� HWW�
DY�GH�YDQOLJDUH�VFKHPDQD��RFK�DQYlQGV�L�VnYlO�NXUVOLWWHUDWXU�VRP�L�*XOD�VLGRUQD��'HW�ÀQQV�
även uppgiftsorienterande scheman där innehåll och applikationer organiseras efter uppgifter 
användaren ska genomföra. Det är dock väldigt sällan en webbsida endast är organiserad 
efter ett uppgiftsorienterat schema utan förekommer vanligen tillsammans med andra orga-
QLVDWLRQVFKHPDQ���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��������

3.1.2 Organisationsstruktur

Organisationsstrukturer fokuserar på hur användaren navigerar på en webbsida. De tre vanli-
JDVWH�VWUXNWXUW\SHUQD�lU�KLHUDUNLVN�VWUXNWXU��GDWDEDVRULHQWHUDG�VWUXNWXU�VDPW�K\SHUWH[WEDVH-
UDG�VWUXNWXU���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

Hierarkisk struktur innebär att navigationen byggs upp efter huvudgrupper och undergrup-
per, där användaren börjar med ett grundläggande kategorival för att sedan göra alltmer 
detaljerade val. Nästan all bra informationsarkitektur utgår från en väl utformad hierarkisk 
struktur, eftersom användaren känner igen den enkla strukturen. Två viktiga parametrar för 
alla hierarkiska strukturer är bredd och djup. Bredd är antalet alternativ användaren kan välja 
PHOODQ�Sn�YDUMH�QLYn��PHGDQ�GMXS�lU�DQWDOHW�QLYnHU�L�KLHUDUNLQ��9LG�XWIRUPQLQJHQ�DY�HQ�VnGDQ�
struktur är det viktigt att två alternativ på samma nivå bör skilja sig tillräckligt från varandra 
för att användaren inte ska riskera att blanda ihop dem. Det är också viktigt att tänka på 
EDODQVHQ�PHOODQ�EUHGG�RFK�GMXS�L�KLHUDUNLQ��bU�HQ�KLHUDUNL�I|U�VPDO�RFK�I|U�GMXS�ÀQQV�GHW�ULVN�
för att användaren behöver klicka för många steg för att nå sitt mål. Är hierarkin istället för 
bred och för grund kommer användaren med största sannolikhet bli förvirrad över mängden 
DOWHUQDWLY��RFK�EHVYLNHQ�|YHU�GHQ�OLOOD�GDWDPlQJG�VRP�ÀQQV�WLOOJlQJOLJ�Sn�YDUMH�VLGD���0RUYLOOH�
	�5RVHQIHOG�������

En databasorienterad struktur innebär att användaren får direkt tillgång till databasen. 
Nackdelen för användaren är att stora mängder data normalt måste gås igenom manuellt av 
DQYlQGDUHQ��PHGDQ�I|UGHOHQ�lU�DWW�DQYlQGDUHQ�NDQ�Qn�H[DNW�GHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�HIWHUIUn-
gas. Oftast sker detta med hjälp av olika typer av söksystem. Det är därför av högsta vikt att 
söksystemet fungerar tillfredsställande för den datatyp som efterfrågas, samt att databasens 
LQQHKnOO�I|UVHV�PHG�UHOHYDQW�PHWDGDWD��0HWDGDWD�EHW\GHU�LQIRUPDWLRQ�RP�GDWD���0RUYLOOH�	�
5RVHQIHOG�������

(WW�K\SHUWH[WV\VWHP�lU�GHW�HQNODVWH�VlWWHW�I|U�DWW�JXLGD�DQYlQGDUHQ�PHOODQ�ROLND�VLGRU�RDYVHWW�
QLYn�L�KLHUDUNLQ��RFK�EHVWnU�DY�WYn�HOHPHQW�VRP�OlQNDV�VDPPDQ��6\VWHPHW�P|MOLJJ|U�ÁH[LELOLWHW�
L�QDYLJDWLRQHQ��PHQ�NDQ�VDPWLGLJW�I|UYLUUD�DQYlQGDUHQ�RP�PlQJGHQ�K\SHUWH[WOlQNDU�EOLU�I|U�
VWRU�RFK�DOOWI|U�IUHNYHQW���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������
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3.1.3 Effektiv avläsning

9LNWLJW� QlU� HQ�ZHEEVLGD� XWIRUPDV� lU� DWW� XQGHUOlWWD� VNDQQLQJHQ� I|U� DQYlQGDUQD��'HW� J|UV�
JHQRP� DWW� RUJDQLVHUD�ZHEEVLGRU� Vn� DWW� DQYlQGDUHQ� Sn� HWW� HQNHOW� VlWW� NDQ� LJQRUHUD� H[HP-
SHOYLV� VWRUD� WH[WVW\FNHQ� YLG� HQ� I|UVWD� DYOlVQLQJ��(WW� YDQOLJW� VlWW� DWW� XQGHUOlWWD� VNDQQLQJHQ�
av webbsidor och i sin tur navigationen, är att organisera sidorna genom att gruppera all 
UHODWHUDG�LQIRUPDWLRQ���/HDYLWW�	�6FKQHLGHUPDQ��������

1LHOVHQ��������PHQDU�DWW�VW|UUH� WH[WVW\FNHQ� LQWH�NRPPHU�DWW� OlVDV�DOOV�RFK�DWW�DQYlQGDUQD�
NRPPHU�DWW� VNDQQD�DY� WH[WHQ�RFK�XSSPlUNVDPPD�GHODU� DY� WH[WHQ�� OlQNDU�HOOHU�PDUNHUDGH�
stycken. Användare är otåliga vid besök på webbsidor och därför måste utformningen ta 
KlQV\Q�WLOO�DQYlQGDUHQV�DUEHWVSURFHVV��(Q�PHWRG�I|U�DWW�PLQLPHUD�EUXVHW�lU�ÀOWUHULQJ��)LOWUH-
ring innebär att eliminera allt brus och enbart visa det användaren har nytta av och det de 
bryr sig om. 

3.2 Navigationssystem

Webben är ett navigationssystem och den grundläggande principen för interaktion på webben 
är att ta sig fram och tillbaka mellan olika platser och sidor. Det innebär att valmöjligheterna 
är oändliga för användarna. Därför bör alla användargränssnitt ha ett genomarbetat naviga-
tionssystem som underlättar användarnas val och användningsprocess. Navigationsgräns-
VQLWWHW�VND�KMlOSD�DQYlQGDUHQ�DWW�VYDUD�Sn�I|OMDQGH�WUH�IUnJRU��9DU�lU�MDJ"�9DU�KDU�MDJ�YDULW"�
9DUW�VND�MDJ"��1LHOVHQ�������

3.2.1 Position

Användarens nuvarande position ska synas i två olika nivåer. Först och främst relaterat till 
webben i sin helhet, alltså vilken webbsida användaren är inne på och för det andra var på 
GHQQD�ZHEEVLGD�VRP�DQYlQGDUHQ�EHÀQQHU�VLJ��)|U�DWW�DQYlQGDUHQ�IRUWIDUDQGH�VND�NXQQD�Jn�
djupare in i sidan utan att tappa sin position har en regel skapats om hur logotypen alternativt 
avsändaren alltid ska synas på startsidan och alla dess undersidor. Logotypen bör placeras i 
övre vänstra hörnet då detta är en synlig placering för användaren. Nielsen menar även att 
logotypen ska vara en länk tillbaka till startsidan för att användaren ska ha möjlighet att ta lätt 
WD�VLJ�WLOOEDND�WLOO�VWDUWVLGDQ�YDU�VRP�KHOVW�L�SURFHVVHQ���1LHOVHQ�������

)|U�DWW�YLVD�YDU� L�VLGVWUXNWXUHQ�DQYlQGDUHQ�EHÀQQHU�VLJ�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�YLVD�GH�VWHJ�VRP�
JMRUWV�PHOODQ� ROLND� NDWHJRULHU� HOOHU� XQGHUVLGRU� VDPW�PDUNHUD� QXYDUDQGH� VLGD� L� H[HPSHOYLV�
menyn. Utöver detta är det fördelaktigt att även använda rubriker som tydligt återger namnet 
Sn�VLGDQ�RFK�GHVV�LQQHKnOO���1LHOVHQ��������0HU�RP�GHWWD�NDQ�OlVDV�XQGHU�����(WLNHWWHULQJ�

Att visa var användaren har varit påverkar inte webbsidors utseende och utformning lika 
mycket som det påverkar utformningen av webbläsaren, det är dock möjligt att implemen-
WHUD�GHVVD�IXQNWLRQHU�lYHQ�L�ZHEEVLGDQ��1LHOVHQ���������%DNnWNQDSSHQ�L�ZHEEOlVDUHQ�lU�HQ�
sådan funktion. Den hjälper användaren att ta sig tillbaka och kan därmed snabbt ångra sitt 
DJHUDQGH��$WW�NXQQD�EOlGGUD�L�KLVWRULNHQ�lU�RFNVn�HQ�IXQNWLRQ�VRP�RIWDVW�ÀQQV�L�ZHEEOlVDUHQ��
�0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������
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Att få möjlighet att stoppa, ångra eller gå tillbaka är väldigt viktig för att användaren enkelt 
NDQ�SURYD�VLJ�IUDP�XWDQ�DWW�YDUD�UlGG�I|U�DWW�J|UD�IHO���%ODLU�(DUO\�	�=HQGHU�������

0nQJD�JnQJHU�lU�GHW�OlWW�DWW�VNULYD�OlQJUH�WH[WHU�I|U�DWW�LQVWUXHUD�DQYlQGDUHQ�L�HQ�DUEHWVSUR-
FHVV��'HVVD�PDQXDOHU�E|U�XQGYLNDV�GHOV�I|U�DWW�DQYlQGDUH�LQWH�OlVHU�OlQJUH�WH[WHU��VRP�WLGLJDUH�
nämnt, men också för att användare hellre lär genom att göra fel. Istället för manualer är det 
GlUI|U�YLNWLJDUH�DWW�VH�WLOO�DWW�DQYlQGDUHQ�NDQ�nQJUD�VLJ�RFK�J|UD�RP���0DKHPRII �	�-RKQVWRQ��
�����

Som redan tidigare nämnts är det också viktigt att visa alla de tidigare steg som gjorts mellan 
ROLND�NDWHJRULHU�HOOHU�XQGHUVLGRU�RFK�Gn�lYHQ�NXQQD�NOLFND�VLJ�WLOOEDND�HWW�HOOHU�ÁHUD�VWHJ�L�GHVVD�
OLVWRU���1LHOVHQ�������

3.2.2 Kontroller

För att visa vart användaren kan ta sig krävs interaktiva kontroller som ger valmöjligheter 
I|U� HQ� IRUWVDWW� YlJ� �1LHOVHQ�� �������.RQWUROOHU� �HQJ�� LPSHUDWLYH� FRQWUROV�� JHU� DQYlQGDUHQ�
möjlighet att nå ytterligare sidor, information eller genomföra andra typer av interaktion. 
.RQWUROOHUQD�NDQ�IRUPJHV�VRP�NQDSSDU��NQDSSDU�L�IRUP�DY�LNRQHU�HOOHU�VRP�K\SHUWH[WOlQNDU��
Funktionerna för dessa kan liknas vid varandra men bör skiljas åt beroende på situation och 
V\IWH��'HQ�GHVLJQSULQFLS�VRP�WDV�XSS�DY�&RRSHU��5HLPDQQ�RFK�&URQLQ��������VlJHU�DWW�OlQNDU�
VND�DQYlQGDV�YLG�QDYLJHULQJ�RFK�NQDSSDU�YLG�KDQGOLQJ��9LG�DQYlQGDQGHW�DY�NQDSSDU�lU�GHW�
också viktigt att tänka på utformningen, de ska se klickbara ut och vid klick ska de visualisera 
HWW�NOLFN��MXVW�I|U�DWW�DQYlQGDUHQ�I|UYlQWDU�VLJ�GHW���&RRSHU��5HLPDQQ�	�&URQLQ��������

$WW�YLVXDOLVHUD�HQ�DNWLYLWHW��H[HPSHOYLV�HWW�NQDSSWU\FN� OnWHU�DQYlQGDUHQ�EHKnOOD� IRNXV�PRW�
XSSJLIWHQ�VDPW�NRQWUROO�|YHU�DJHUDQGHW���0DKHPRII �	�-RKQVWRQ�������

8WIRUPQLQJHQ�DY�K\SHUWH[WOlQNDU�E|U�KD�WYn�ROLND�IlUJHU��HQ�IlUJ�I|U�RNOLFNDGH�OlQNDU�RFK�
därmed obesökta sidor och en färg för de besökta. Detta för att tydliggöra tidigare naviga-
WLRQ��/lQNDUQD�NDQ�lYHQ�W\GOLJJ|UDV�\WWHUOLJDUH�JHQRP�DWW�VWU\NDV�XQGHU���&RRSHU��5HLPDQQ�
	�&URQLQ�������

3.2.3 Sajtöversikt

(Q�VDMW|YHUVLNW��HQJ��VLWH�PDS��lU�HQ�LQQHKnOOVI|UWHFNQLQJ�I|U�ZHEEVLGRU�VRP�VND�SUHVHQWHUD�
undersidor och rubriker. För att inte göra mer skada än nytta visas endast de översta nivåerna 
ur sidhierarkin i sajtöversikten. Skulle alla undersidor och rubriker synas kommer uttrycket 
att bli rörigt och användaren kommer inte att få den tydliga helhetsbild som en sajtöversikt 
lU�WLOO�I|U��'HW�lU�YLNWLJW�DWW�LPSOHPHQWHUD�GHQ�KLHUDUNL�VRP�ÀQQV�Sn�ZHEEVLGDQ�Gn�GHW�ELGUDU�
ytterligare till en tydlig helhetsbild. Innehållet bör vara uppbyggt av länkar så att användaren 
GLUHNW�NDQ�WD�VLJ�YLGDUH�WLOO�|QVNDG�SODWV���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������



��

3.2.4 Kognitiv belastning

.RJQLWLY�EHODVWQLQJ�LQQHElU�GHQ�WRWDOD�PlQJG�PHQWDO�DNWLYLWHW�VRP�HQ�SHUVRQ�EHK|YHU�KnOOD�
L� DUEHWVPLQQHW�Gn�HWW�PRPHQW�JHQRPI|UV� �$OEHUV���������$UEHWVPLQQHW�NDQ�KnOOD�XQJHIlU�
sju element samtidigt. Denna siffra gäller när informationen som hålls enbart ska kommas 
ihåg men inte användas. När informationen ska hållas och samtidigt användas i en process 
kan arbetsminnet hålla ungefär två till tre element samtidigt och är därför väldigt begränsat. 
�6ZHOOHU�������

9LG�DQYlQGEDUKHWVWHVWQLQJ�NDQ�VYnULJKHWHU�RFK�KLQGHU�L�DQYlQGDQGHW�ORNDOLVHUDV�RFK�GlUPHG�
NDQ�GHQ�NRJQLWLYD�EHODVWQLQJHQ�I|UKLQGUDV�HOOHU�I|UPLQVNDV���$OEHUV�������

Om inte hänsyn tas till den kognitiva belastningen kan det lätt bli kognitiv överbelastning. 
Skulle det uppstå kan stora fel uppkomma i processen väldigt drastiskt, ju mer stressad 
användaren blir desto större blir felen. I och med detta ökar frustrationen hos användaren 
och uppgiften kanske aldrig slutförs. För en användbar sida ska mängden av den kognitiva 
NDSDFLWHW�VRP�NUlYV�I|U�EODQG�DQQDW�QDYLJDWLRQ�PLQLPHUDV���$OEHUV�������

Flera interaktiva moment som skapar problem för vissa användare kan för andra framstå som 
HWW�HQGD�PRPHQW��Gn�GH�KDU�HQ�VW|UUH�YDQD�RFK�H[SHUWLV�LQRP�RPUnGHW��'lUI|U�lU�GHW�YLNWLJW�
DWW�YHWD�UlWW�PnOJUXSS�Vn�DWW�LQIRUPDWLRQHQ�DQSDVVDV�HIWHU�GHVVD���6ZHOOHU�������

)|U�DWW�XQGHUV|ND�GHQ�NRJQLWLYD�EHODVWQLQJHQ�ÀQQV�ROLND�W\SHU�DY�WHNQLNHU��(Q�DY�GHVVD�lU�HQ�
teknik som är uppgifts och prestationsbaserad. Det innebär att utförandets metodik testas 
genom att följa en användares arbetsgång. Tester genomförs med objektiva uppgifter för att 
få ett så korrekt resultat som möjligt. Resultatet av testerna visar på hur användarprocessen 
NDQ�VH�XW�VDPW�YDU�KLQGHU�RFK�NRJQLWLY�EHODVWQLQJ�XSSVWnU����6ZHOOHU�������

3.2.5 Effektiv navigation

Hur effektivt ett gränssnitt är avgörs av hur snabbt och hur rätt en uppgift i systemet 
genomförs. Därför är det viktigt att förstå vilka uppgifter som kommer att utföras och sedan 
anpassa gränssnittet och systemet utifrån dessa. Målet med ett gränssnitt är att göra det trans-
parent och som en naturlig del av arbetsprocessen. Detta för att användaren ska fokusera 
mer på uppgiften och arbetet i sig utan att behöva lägga fokus och energi på att förstå gräns-
snittet. Navigation ska vara så enkel och effektiv att ovana och nya användare kan genomföra 
uppgifter. Navigationen och gränssnittet ska också tillgodose de vana och mer avancerade 
DQYlQGDUQDV�EHKRY���0DKHPRII �	�-RKQVWRQ�������

3.3 Söksystem

Innan en sökruta implementeras på en webbsida bör vissa faktorer avvägas.  En av dessa 
faktorer handlar om huruvida webbsidan har tillräckligt med innehåll för att ett söksystem 
ska vara lönsamt. Navigationssystemet bör även vara välstrukturerat för att ett söksystem 
ska kunna implementeras. Detta på grund av att söksystem fungerar bättre tillsammans med 
väl utformade navigationssystem. Om ett söksystem implementeras är det viktigt att förstå 
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att det tar tid att anpassa en webbsida för detta, en del av anpassningen innebär att sökop-
WLPHUD�DOO�LQIRUPDWLRQ��H[HPSHOYLV�ELOGHU��(WW�V|NV\VWHP�J|U�LQJHQ�Q\WWD�Sn�ZHEEVLGDQ�RP�
inte sidinnehavaren sökoptimerar innehållet. En betydelsefull del att ha i åtanke innan ett 
söksystem implementeras är att se problemet ur användarens perspektiv, är detta en åtgärd 
VRP�HIWHUVWUlYDV�DY�DQYlQGDUQD"��0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

Ett sökssystem är till stor nytta när webbsidan är innehållsrik och det blir svårt för använda-
ren att bläddra sig fram till all information alternativt då användaren inte har ork eller lust att 
EOlGGUD�LJHQRP�VLGVWUXNWXUHQ���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��������

1LHOVHQ��������PHQDU�DWW�PnQJD�DQYlQGDUH�XWQ\WWMDU�V|NIXQNWLRQHQ�GLUHNW�Sn�HQ�Q\�ZHEEVLGD�
och att de övriga använder funktionen när de inte hittar det de söker. 

'HW�ÀQQV�lYHQ�HQ�P|MOLJKHW�I|U�VLGLQQHKDYDUHQ�DWW�VH�KXU�DQYlQGDUQD�V|NHU�Sn�ZHEEVLGDQ��
DOOWVn�YLOND�V|NRUG�GH�DQYlQGHU���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

3.3.1 Utforma söksystemsgränssnitt

När ett gränssnitt för ett söksystem utformas är det viktigt att tänka på vilka sökord som kan 
komma att användas, vilken typ av information användarna får tillbaka och hur den informa-
tionen är presenterad. En variabel som bör tänkas över när gränssnittet ska utformas är bland 
DQQDW�YLONHW�VSUnN�VRP�DQYlQGV�RFK�VH�WLOO�DWW�GHW�lU�DQSDVVDW�HIWHU�DQYlQGDUQD���0RUYLOOH�	�
5RVHQIHOG�������

3.4 Etikettering

Etikettering handlar om att representera och kommunicera information effektivt. Etikette-
ring är ofta det vanligaste sättet att visa användaren hur organisation och navigationssystem 
lU�XSSE\JJGD��9LNWLJW�PHG�HWLNHWWHULQJ�lU�DWW�GHQ�lU�NRQVHNYHQW��1nJUD�DVSHNWHU�0RUYLOOH�
RFK�5RVHQIHOG��������WDU�XSS�VRP�SnYHUNDU�NRQVHNYHQWKHWHQ�lU�EODQG�DQQDW�VSUnNHW��(WLNHW-
teringen bör använda sig av samma typ av terminologi som webbsidans målgrupp, samtidigt 
VRP�HWLNHWWHQ�VND�VSHJOD�LQQHKnOOHW���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��������

Att använda användarnas språk och vedertagna metaforer, ökar igenkännbarheten, något 
VRP�ELGUDU�WLOO�HQ�HIIHNWLYDUH�DQYlQGQLQJ���0DKHPRII �	�-RKQVWRQ��������

0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������QlPQHU�lYHQ�DWW�GHQ�OLQJYLVWLVND�VWLOHQ�Sn�HWLNHWWHULQJHQ�PnVWH�
vara konsekvent, och rekommenderar även att låta språket granskas av korrekturläsare eller 
copywriters. En aspekt som också påverkar konsekventheten är hur etiketten är presenterad 
och om etiketterna är lika i utformning, färg, teckengrad, mellanrumsyta och gruppering. 

7H[WUXEULNHU�lU�GHW�YDQOLJDVWH�Sn�,QWHUQHW��RFK�NDQ�I|UHNRPPD�VRP�EODQG�DQQDW�NRQWH[WXHOOD�
OlQNDU�� KXYXGUXEULNHU�� LQGH[WHUPHU� HOOHU� LQRP�QDYLJDWLRQVV\VWHP�� �0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��
������



��

3.4.1 Etiketter som kontextuella länkar

.RQWH[WXHOOD�OlQNDU�lU�YDQOLJD�K\SHUWH[WOlQNDU�RFK�I|UHNRPPHU�YDQOLJWYLV�L�HQ�Á\WDQGH�WH[W���
'HVVD�OlQNDU�lU�HQNOD�DWW�VNDSD�RFK�DQYlQGV�P\FNHW�Sn�LQWHUQHW��6NLOOQDGHQ�Sn�NRQWH[WXHOOD�
länkar och andra länkar är att de inte är systematiskt skapade utan används av webbsidans 
I|UIDWWDUH�I|U�DWW�VNDSD�HQ�OlQN�PHOODQ�WH[WHQ�RFK�YDOG�LQIRUPDWLRQ���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG��
�����

3.4.2 Etiketter som rubriker

9LNWLJW�DWW�WlQND�Sn�QlU�GHW�KDQGODU�RP�HWLNHWWHU�VRP�UXEULNHU�lU�KLHUDUNLQ��'HW�LQQHElU�DWW�
visa hur information förhåller sig till övrig information på sidan. En strukturerad hierarki kan 
VNLOMDV�nW�JHQRP�WHFNHQJUDG��IlUJ�RFK�VWLO���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������

3.4.3 Etiketter inom navigationssystem

)|U�HWLNHWWHU�LQRP�QDYLJDWLRQVV\VWHP�lU�GHW�H[WUD�YLNWLJW�PHG�HQ�NRQVHNYHQW�XWIRUPQLQJ�Gn�
GH�lU� nWHUNRPPDQGH�JHQRP�KHOD�ZHEEVLGDQ�RFK�GHVV�XQGHUVLGRU��([HPSHO�Sn�GHQQD� W\S�
av etikett är en webbsidas meny, där det är viktigt att menyn har etiketter som symboliserar 
LQQHKnOOHW��1nJRW�VRP�E|U�XQGYLNDV�lU�DWW�DQYlQGD�VDPPD�HWLNHWW�WLOO�ÁHUD�ROLND�VRUWHUV�LQIRU-
mation eller ha olika sorters etiketter till samma information, då detta kan skapa förvirring 
KRV�DQYlQGDUQD���0RUYLOOH�	�5RVHQIHOG�������
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4. Fallstudiemetod
I metoddelen har studiens forskningsfrågor formulerats. Här går även att läsa hur fall och deltagare valts 
ut samt de datainsamlingsprocedurer och den analysprocedur som använts i studien. Under fallstudiemetod 
berättas vad som gjorts för att säkerställa studiens validitet.

4.1 Forskningsfrågor

Då informationsarkitektur är ett omfattande område med många teorier och principer ställdes 
I|OMDQGH�IUnJD�L�VWXGLHQ��9LOND�JUXQGOlJJDQGH�SULQFLSHU�E|U�IRNXVHUDV�Sn�I|U�XWIRUPQLQJ�DY�
HIIHNWLY�LQIRUPDWLRQVDUNLWHNWXU"�+XU�YlO�I|OMHU�GHQ�EHÀQWOLJD�LQIRUPDWLRQVDUNLWHNWXUHQ�L�IDOOHW�
dessa principer?

4.2 Val av fall och deltagare

Fallföretaget som valdes för denna studie är ett företag som kan tillhandahålla plattformar 
som är i behov av en utvärdering och omarbetning. Dessa plattformar utgicks ifrån vid 
genomförandet av kartläggning, intervjuer och användbarhetstester.

För denna studie valdes deltagare ut med ett icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval 
EDVHUDV�LQWH�Sn�VOXPSPlVVLJKHW��VRP�HWW�VDQQROLNKHWVXUYDO�J|U��9LG�VW|UUH�XQGHUV|NQLQJDU�
kan detta ses som ett bekvämlighetsurval som inte representerar den stora massan. Under-
sökningarna blir då missvisande. För att få en bättre representation gjordes ett kvoturval. 
'HWWD�LQQHElU�DWW�YLVVD�HJHQVNDSHU�NUlYGHV�DY�GHOWDJDUQD���+ROPH�RFK�6ROYDQJ�������

För respondenterna baserades kvoturvalet på deltagarnas tidigare kunskaper om, och dagliga 
DUEHWH� L� GHW�EHÀQWOLJD� LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWHULQJVV\VWHPHW�� ,� NYRWXUYDOHW� I|U�REVHUYD-
tionsdeltagarna var deltagarnas främsta egenskap att de inte hade någon tidigare koppling 
WLOO�GHW�EHÀQWOLJD� LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWHULQJVV\VWHPHW��GH�YDU�RYDQD�DQYlQGDUH� I|U�GHW�
EHÀQWOLJD�V\VWHPHW�

4.3 Datainsamlingsprocedurer

Datainsamlingem utfördes för att ge underlag till den kommande analysen.

4.3.1 Kartläggning av plattformar

I studien genomfördes en kartläggning av de plattformar och sidor som studien avgränsat 
sig mot. Det gjordes för att ge läsaren en bild av hur plattformarna är uppbyggda, hur de 
IXQJHUDU�RFK�L�YLVVD�IDOO�lYHQ�KXU�GH�VHU�XW��.DUWOlJJQLQJHQ�OLJJHU�WLOOVDPPDQV�PHG�LQIRUPD-
tionsarkitekturens grundprinciper och övrig insamlad empiri till grund för den analys som 
JMRUGHV�L�VWXGLHQ��.DUWOlJJQLQJHQ�XWI|UGHV�PHG�HQ�JHQRPJnQJ�DY�DOOD�SODWWIRUPDU��VLGD�I|U�
VLGD��9LVVD�VLGRU�YDOGHV�ERUW�Gn�GH�LQWH�YDU�UHOHYDQWD�I|U�GHQQD�VWXGLHV�DYJUlQVQLQJDU��9LG�
kartläggningarna hade vissa förutbestämda element och funktioner valts ut för att fokuseras 
på. Dessa val gjordes utifrån informationsarkitekturens grundprinciper.
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Poängteras bör att plattformarnas utformning och funktion kan ha förändrats sen denna 
kartläggning genomfördes.

4.3.2 Intervjuer

För att ta reda på mer om problemet och plattformarnas funktion och syfte ur företagets 
perspektiv valdes intervjuer som metod. Det är en kvalitativ metod som kan visa situationen 
i sin helhet och som ger en ökad förståelse för problemet i ett större sammanhang. 

Intervjuerna genomfördes med öppna frågor för att påverka respondenterna och resultatet 
så lite som möjligt. Det gjordes för att följa kraven för den kvalitativa metod som Holme 
RFK�6ROYDQJ��������VNULYHU�RP��'H�PHQDU�DWW�GHW�lU�YLNWLJW�DWW�JH�UHVSRQGHQWHUQD�P|MOLJKHW�
att uttrycka sig med stor frihet och därmed utforma sina egna uppfattningar utan någon 
påverkan från testledaren. Respondenten blir mer trovärdig om intervjuerna anpassas efter 
respondentens egen situation. Därför genomfördes intervjuerna i respondenternas egna 
miljöer, på deras egna kontor eller i en annan lokal på arbetsplatsen.

)|U�DWW�KnOOD�LQWHUYMXQ�|SSHQ�RFK�ÁH[LEHO�VWlOOGHV�IUnJDQ�µ+XU�VHU�LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWH-
ringssystemet ut på företaget idag?”. Därefter ställdes även följdfrågor som anpassades utifrån 
det respondenterna berättade. Övriga frågor ställdes för att ta reda på hur datorvana respon-
denterna var samt för att ta reda på hur de upplevde dagens system. Detta gjordes bland 
annat genom att fråga efter de mest positiva och de mest negativa aspekterna av systemet. De 
frågor som låg till grund för intervjuerna går att läsa i bilaga ett. Flera gånger behövde inte 
DOOD�IUnJRU�VWlOODV�Gn�UHVSRQGHQWHUQD�PnQJD�JnQJHU�VYDUDGH�Sn�ÁHUD�IUnJRU�VDPWLGLJW��8W|YHU�
dessa frågor ställdes som nämnt även följdfrågor under intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in för att det skulle vara möjligt att gå tillbaka och lyssna på intervjun i 
efterhand.  Det ökar pålitligheten i studien och resultatet blev inte beroende av testledarens 
minne. Att spela in intervjun är också mer pålitligt än att anteckna, då testledaren kunde 
fokusera på det som sas och därmed minimera risken att missa viktig information som fördes 
IUDP���%U\PDQ�������

Intervjuerna sammanfattades utifrån framställningsstrategin Den sammanhållna fallbeskrivningen. 
Denna framställningsstrategi innebär att datapresentationen förmedlar en tydlig helhetsbild 
av den studerade verkligheten. Den sammanhållna helheten ska representera alla deltagares 
perspektiv utifrån genomförda intervjuer. Utifrån detta presenteras kvalitativ data och analy-
VHUEDU�HPSLUL���1\OHQ�������

4.3.3 Observationer

Användarna är de som bestämmer hur enkel en tjänst eller produkt är att använda. För att 
ta reda på hur lätt det är för användarna att navigera sig genom FM Mattssons och Mora 
Armaturs webbsidor samt genom webbkatalogen och WebBase valdes observationer som 
metod. Observationer är en kvalitativ metod som involverar användaren redan från en tidig 
IDV���'XPDV�	�5HGLVK�������

Observationerna gjordes i samband med att användbarhetstester för fallets olika webbplatt-
formar genomfördes. Under observationerna tog testledaren rollen observatör som deltagare 
�%U\PDQ���������
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Rollen observatör som deltagare är den vanligaste forskarrollen i fältarbeten. Det innebär att 
observatören är med i det sociala samspelet utan att delta i uppgiften som användaren ska 
JHQRPI|UD�XQGHU�DQYlQGEDUKHWVWHVWHW���)DQJHQ��������

Denna roll tillät observatören att ställa frågor och bestämma testets uppgifter utan att påverka 
deltagarnas arbetsprocess. Uppgifterna utformades som scenarion för att de skulle kännas 
PHU�UHDOLVWLVND�I|U�DQYlQGDUHP��(QOLJW�'XPDV�RFK�5HGLVK��������E|U�HWW�VFHQDULR�YDUD�UHODWLYW�
kort så att inte användaren lägger mer tid än nödvändigt på att läsa scenariona. De nämner 
även att ett scenario bör vara utformat på samma språknivå så att användaren förstår utan 
svårigheter. Scenariona utformades på följande vis:

Scenario ett

'X�VND�UHQRYHUD�GLWW�N|N�RFK�KDU�K|UW�WDODV�RP�HQ�ÀQ�N|NVEODQGDUH�VRP�KHWHU�0RUD�&ODVVLF�
IUnQ�0RUD�$UPDWXUHU��9L�YLOO�DWW�GX�VND�KLWWD�HQ�ELOG�Sn�GHQQD�SURGXNW�L�PRGHOOHQ�NURP�JXOG�
RFK�56.�QXPPHU�I|U�VDPPD�PRGHOO�

Scenario två

'X�KDU�+DQGGXNVWRUN�����:�IUnQ�)0�0DWWVRQ��PHQ�EHK|YHU�E\WD�XW�UHWXUYHQWLOHQ�WLOO�GHQQD��
'X�JnU�LQ�Sn�)0�0DWWVRQV�ZHEEVLGD�I|U�DWW�KLWWD�HQ�ELOG�Sn�GHQQD�UHWXUYHQWLO�VDPW�56.�QXP-
mer.

Scenario tre

Du arbetar hos en återförsäljare av Mora Armaturs produkter och behöver en högupplöst 
ELOG�Sn�EDGNDUVEODQGDUHQ�0RUD�&ODVVLF�I|U�HQ�NDPSDQM�VRP�QL�DQRUGQDU��9L�YLOO�DWW�GX�VND�
hämta hem en högupplöst eps-bild på denna produkt.

För att få en helhetsbild över informationshanteringen och för att testa så många element 
som möjligt skapades ett syfte med varje scenario. Första scenariot sker på Mora Armaturs 
webbsida. Det testar hur svårt eller lätt det är att hitta produktinformation på webbsidan.

Andra scenariot sker i webbkatalogen hos FM Mattson.  Det testar hur svårt eller lätt det är 
att först hitta webbkatalogen på företagets webbsida och sedan hur informationen i webb-
katalogen hittas.  

Tredje scenariot sker i WebBase hos Mora Armatur. Det testar hur svårt eller lätt det är att 
hitta till WebBase och hur svårt eller lätt det är att hitta rätt information i WebBase.

Dessa scenarion testade även den kognitiva belastningen på och mellan plattformarna. 
Utformingen av uppgifterna utgick även från den uppgifts och prestationsbaserade teknik 
VRP�6ZHOOHU��������VNULYHU�RP�

För att få ut mer data ur användbarhetstesten användes eyetracking. Eyetracking är när 
användarens ögonrörelse mäts genom en ögonrörelsekamera. Med denna metod går det inte 
att avgöra vad användarna uppfattar eller ser, men det går att se vilka element användarna 
uppfattar först, vilka element det återkommer till samt vilka element som ögat dröjer sig kvar 
YLG���3HQ]R��������
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4.4 Analysprocedurer

9LG�DQDO\V�DY�NYDOLWDWLY�GDWD�VND�VOXWVDWVHU�GUDV�XWLIUnQ�HPSLULQ�VDPWLGLJW�VRP�OlVDUHQ�VND�VH�
en tydlig härledning och koppling av resultat och slutsatser från den insamlade empirin. Inga 
EHVOXW�HOOHU�VOXWVDWVHU�InU�J|UDV�DY�WHVWOHGDUHQ�XWDQ�DWW�GHW�ÀQQV�WLOOUlFNOLJW�PHG�LQIRUPDWLRQ�
VRP�VW|GMHU�GHWWD��5XQHVRQ�RFK�+|VW��������EHVNULYHU�HQ�PHWRG�I|U�DQDO\V�DY�GDWD��PHWRGHQ�
handlar om att undersöka hur väl teorier stämmer överens med verkligheten. De menar att 
när data tas fram och analyseras kan detta visa på om en teori stämmer eller inte.

I detta fall handlade det om de teorier och principer för informationsarkitektur som säger 
hur god användbarhet utformas. Genom kartläggning av plattformar, intervjuer och obser-
vationer samlades data in som sedan kunde visa på vilka principer som behövde implemen-
teras och vilka som inte behövde det.

4.5 Procedurer för att säkerställa validitet

Då studien är baserad på användare och deras individuella arbetsprocess är det viktigt att veta 
att subjektiva resultat är att vänta. Förhoppningsvis ska dock deras syn informations- och 
ÀOKDQWHULQJVV\VWHPHW�lYHQ�NXQQD�UHSUHVHQWHUD�GHQ�VWRUD�PDVVDQV�V\Q�Sn�V\VWHPHW��GlUPHG�
GHUDV�V\Q�Sn�YHUNOLJKHWHQ���&UHVZHOO�������

För att förstärka tillförlitligheten av data från observationerna användes eyetrackingutrust-
QLQJ��0HG�GHQQD�XWUXVWQLQJ�NXQGH�EOLFNHQ�PlWDV�RFK�GRNXPHQWHUDV���3HQ]R��������(PSLULQ�
förlitar sig därför inte på testledarens minne eller anteckningar från testerna och empirin 
behöver heller inte förlita sig på vad testdeltagarna tror att de ser eller inte ser.För att tillförlit-
ligheten av studien ska kunna stärkas krävs att de teorier och data som samlas in kontrolleras 
QRJD�I|U�HQ�YLVV�UHOHYDQV�RFK�lNWKHW��RP�GH�lU�YHWHQVNDSOLJW�EDVHUDGH�HOOHU�HM���&UHVZHOO�������

Under insamling och bearbetning av data är det omöjligt att undvika att små fel uppstår, på 
grund av många olika faktorer. Det är upp till testledaren att vara så noggrann som möjligt 
och därmed minska felens omfattning, detta för att få en så hög reliabilitet som möjligt och 
I|U�DWW�NXQQD�EHVYDUD�VWXGLHQV�IUnJHVWlOOQLQJ���+ROPH�RFK�6ROYDQJ��������

9DOLGLWHWHQ� DY� VWXGLHQ� VWlUNV� JHQRP� DWW� KHOD� WLGHQ� YDUD� QRJJUDQQ� PHG� LQULNWQLQJHQ� DY�
insamlad data och vad som är relevant för studien. Därför är det viktigt att veta redan innan 
datainsamlingsprocedurerna vad som undersöks för att kunna fokusera på några få punkter 
RFK�In�PHU�GMXSJnHQGH� LQIRUPDWLRQ�RP�GHVVD�� LVWlOOHW� I|U�\WOLJ� LQIRUPDWLRQ�Sn�ÁHUD�GHODU��
�&UHVZHOO�������

Att testdeltagarna i studien var dator- och internetvana kan påverka resultatet. En person 
med mindre vana i detta kanske hade stött på andra problem eller svårigheter. Testdeltagarna 
hade även en bakgrund inom design och webb något som också skulle kunna påverka resul-
tatet. Att välja testdeltagare med denna bakgrund var riskfyllt men ändå lyckat. Trots deras 
vana och bakgrund stötte de på problem och svårigheter under testerna vilket gav studien 
analyserbar empiri. I och med deras bakgrund har de ett tankesätt och en arbetsprocess som 
bör hjälpa dem genom testerna och trots det har de svårt att klara av vissa scenarion och 
WHVWPRPHQW��5HVXOWDWHW�IUnQ�DQYlQGEDUKHWVWHVWHUQD�NDQ�OlVDV�XQGHU�����2EVHUYDWLRQHU�
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5. Empiri
Detta avsnitt presenterar den data som fåtts fram genom datainsamlingsprocedurerna.

5.1 Kartläggning av MoraArmatur.se

5.1.1 Startsidan

Sidstruktur

Startsidan är uppbyggd av sidhuvud, sidinnehåll samt sidfot. I sidhuvudet är logotyp, 
huvudmeny samt ytterligare en länk, Kranboken placerade. Sidinnehållet innehåller en slider 
VRP�YLVDU�HQ�IXQNWLRQ�RP�DWW�VSDUD�HQHUJL��HQ�Q\KHW�RP�HQ�SURGXNW�VDPW�HQ�ÀOP�RP�0RUD�
Armatur. Sidfoten innehåller banners länkade till olika delar av webbsidan.

Huvudmeny

Huvudmenyn är konsekvent placerad horisontellt i sidhuvudet genom hela webbsidan. 

Bild 1. Mora Armatur, startsida
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Menyknapparna fungerar som länkar till respektive undersida. Efter att klick gjorts på någon 
DY�PHQ\NQDSSDUQD�PDUNHUDV�GHQQD�PHG�HWW�RUDQJH�VWUHFN�XQGHU�WH[WHQ�

Sökfunktion

Mora Armaturs webbsida har ingen sökfunktion.

Logotyp

Logotypen är konsekvent placerad i övre vänstra hörnet genom hela webbsidan och fungerar 
som en länk tillbaka till startsidan.

Alla länkar på startsidan och övriga sidor påvisas genom att muspekaren byter utformning 
från att vara en pil till att bli en hand. Efter klick på länkar förändras inte länkens utseende, 
detta gäller genom hela webbsidan.

5.1.2 Produktinformation

Bild 2. Mora Armatur, produktinformation 1
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Struktur

(Q�|YHUEOLFNDQGH�SURGXNWVLGD�ÀQQV�L�WYn�VWHJ��,�I|UVWD�VWHJHW�LQQHKnOOHU�VLGDQ�HQ�XQGHUPHQ\��
en större produktbild samt fyra mindre produktbilder med tillhörande etikett som fungerar 
VRP�OlQNDU�WLOO�UHVSHNWLYH�NDWHJRUL��,�VLGIRWHQ�ÀQQV�HQ�VDMW|YHUVLNW�VDPW�NRQWDNWLQIRUPDWLRQ��
,�DQGUD�VWHJHW�ÀQQV�HQ�|YHUEOLFN�|YHU�YDOG�SURGXNWNDWHJRUL��H[HPSHOYLV�Köksblandare. Detta 
steg visas när användaren klickat på en kategori i undermenyn. Denna sida innehåller samma 
undermeny som förut men har dock utökats med de olika modellerna av köksblandare. I 
|YULJW�YLVDV�HWW�ELOGJDOOHUL�VRP�VRUWHUDWV�HIWHU�SURGXNWPRGHOO��,�VLGIRWHQ�ÀQQV�VDPPD�VDMW|-
versikt som i första steget av den överblickande produktsidan.

Textinformation

'HQ� WH[W� VRP�ÀQQV� L� I|UVWD� VWHJHW� lU� OlQNDU� L�PHQ\Q�� WLOOK|UDQGH� HWLNHWWHU� RFK� OlQNDU� WLOO�
sidinnehållets bilder samt huvudmenyns länkar och kontaktinformation i sidfoten. I andra 
VWHJHW�WLOONRPPHU�GHQ�WH[W�VRP�EHVNULYHU�GH�ROLND�SURGXNWPRGHOOHUQD��VDPW�VSHFLÀNW�PRGHOO-
namn som syns då muspekaren förs över produktbilderna i galleriet.

Produktvisning

I det första steget av produktsidan visas en större bild som är en miljöbild av en köks-
EODQGDUH��8QGHU�GHQQD�ELOG�ÀQQV�I\UD�PLQGUH�SURGXNWELOGHU�VRP�InU�UHSUHVHQWHUD�UHVSHNWLYH�

Bild 3. Mora Armatur, produktinformation 2
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SURGXNWNDWHJRUL��H[HPSHOYLV�Köksblandare och Duschar. I andra steget av produktsidan visas 
bilderna genom ett galleri av miniatyrbilder. I detta steg syns inte alla bilder och användaren 
måste scrolla för att få all information.

Länkar

Alla bilder utom miljöbilden fungerar som länkar till respektive produkt eller produktkate-
JRUL��bYHQ�GH�VSHFLÀND�PRGHOOQDPQHQ�lU�OlQNDU�WLOO�UHVSHNWLYH�PRGHOOV�VSHFLÀND�SURGXNWVLGD�

Undermeny

9LG�NOLFN�Sn�QnJRQ�DY�XQGHPHQ\QV�HWLNHWWHU�XW|NDV�PHQ\Q�PHG�GH�SURGXNWPRGHOOHU�VRP�
ÀQQV�I|U�GHQ�YDOGD�NDWHJRULQ��8QGHUPHQ\QV�ÁLNDU�KDU�YLVXDOLVHUDWV�VRP�XSSK|MGD�NQDSSDU�
men knapparna visualiserar inga klick.

Sajtöversikt

Sajtöversikten är placerad i sidfoten genom hela webbsidan, förutom på startsidan. Sajt-
|YHUVLNWHQ�LQQHKnOOHU�GH�HWLNHWWHU�RFK�OlQNDU�VRP�ÀQQV�L�KXYXGPHQ\Q��'HVVD�EOLU�PDUNHUDGH�
PHG�HWW�RUDQJH�VWUHFN�RP�DQYlQGDUHQ�lU�LQQH�Sn�QnJRQ�DY�VLGRUQD���'HW�ÀQQV�lYHQ�HQ�Du är 
här�IXQNWLRQ�VRP�YLVDU�GH�VWHJ�DQYlQGDUHQ�JMRUW�L�VLGVWUXNWXUHQ��VRP�H[HPSHOYLV�NDQ�VH�XW�
som följer: Mora/Produktinformation/Köksblandare/Mora Classic. Dessa etiketter fungerar även 
som länkar.
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5.1.3 Specifik produktinformation

Struktur

Sidhuvud och sidfot består av huvudmeny, sajtöversikt och kontaktinformation likt övriga 
sidor. Sidinnehållet består av en undermeny samt produktinformation.

Textinformation

'HQ� WH[W� VRP�ÀQQV�Sn� VLGDQ�lU� IUlPVW�SURGXNWLQIRUPDWLRQ�VDPW�GH�PHQ\HU� VRP� WLGLJDUH�
QlPQWV��3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ�lU�GHOV�XWIRUPDG�VRP�EHVNULYDQGH�WH[W��SURGXNWVSHFLÀNDWLR-

%LOG����0RUD�$UPDWXU��VSHFLÀN�SURGXNWLQIRUPDWLRQ�
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QHU��WHNQLVN�LQIRUPDWLRQ�VDPW�0$�QXPPHU�RFK�56.�QXPPHU�VRP�lU�WYn�W\SHU�DY�DUWLNHO-
nummer.

Produktvisning

3URGXNWHQ�YLVDV�GHOV�PHG�HQ�IRWRJUDÀVN�ELOG�RFK�GHOV�PHG�HQ�PnWWVNLVV��'HQ�IRWRJUDÀVND�
bilden kan klickas upp i en större visningsbild antingen genom klick på bilden eller på 
knappen med ett plustecken bredvid bilden. Även måttskissen kan klickas upp i en större 
visningsbild. Även här syns inte all information direkt och användaren måste då scrolla för 
att inte missa någon information.

Länkar

)|UXWRP�KXYXGPHQ\��XQGHUPHQ\�RFK�VDMW|YHUVLNW�ÀQQV�HQ�OlQN�I|U�DWW�KLWWD�QlUPVWD�nWHUI|U-
VlOMDUH��'HW�ÀQQV�lYHQ�NQDSSDU�I|U�DWW�NOLFND�XSS�PDWHULDOELOGHU�VDPW�HQ�NQDSS�I|U�DWW�In�IUDP�
monteringsanvisningar.

Undermeny

9LG�NOLFN�Sn�QnJRQ�DY�XQGHUPHQ\QV�HWLNHWWHU�XW|NDV�PHQ\Q�PHG�GH�SURGXNWPRGHOOHU�VRP�
ÀQQV�I|U�GHQ�YDOGD�NDWHJRULQ��9LG�NOLFN�Sn�QnJRQ�DY�SURGXNWPRGHOOHUQD�XW|NDV�XQGHUPHQ\Q�
\WWHUOLJDUH�PHG�ROLND�YHUVLRQHU�DY�PRGHOOHQ��9DOG�PRGHOO�PDUNHUDV�PHG�HWW�RUDQJH�IlOW�
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5.2 Kartläggning av FMMattsson.se

5.2.1 Startsida

Sidstruktur

,�VLGKXYXGHW�Sn�)0�0DWWVVRQV�ZHEEVLGD�ÀQQV�|YHUVW�WLOO�K|JHU�I\UD�OlQNDU��3n�YlQVWHU�VLGD�
ÀQQV�ORJRW\SHQ�RFK�VWUD[�XQGHU�GHQ�KXYXGPHQ\Q��,�VLGLQQHKnOOHW�ÀQQV�HQ�VW|UUH�ELOG�PHG�HQ�
IXQNWLRQ�I|U�DWW�VSDUD�HQHUJL��3n�VLGDQ�ÀQQV�lYHQ�GLYHUVH�OlQNDU�VDPW�Q\KHWHU�RP�YDUXPlUNHW��
Sidfoten består av en sajtöversikt som är återkommande genom hela webbsidan.

Logotyp

FM Mattssons logotyp är som tidigare nämnt placerad i sidhuvudets vänstra sida. Logotypen 
är även en länk som kan ta användaren tillbaka till startsidan.

Sökfunktion

FM Mattsons webbsida har ingen sökfunktion.

Bild 5. FM Mattsson, startsida
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Huvudmeny

+XYXGPHQ\Q�Sn�VWDUWVLGDQ�LQQHKnOOHU�VH[�VW\FNHQ�OlQNDU�PHG�HWLNHWWHUQD�Köksblandare, Tvätt-
ställsblandare, Badkars- & duschblandare, Duschar, Vård & omsorg och Fler produkter. Länkarna 
tar användaren vidare till respektive produktkategori. Förs muspekaren över någon utav 
länkarna förändras muspekaren till en hand som indikerar på att det är en länk.  

Länkar

gYHUVW�WLOO�K|JHU�Sn�ZHEEVLGDQ�ÀQQV�I\UD�OlQNDU�VRP�WLOO�VNLOOQDG�IUnQ�PHQ\Q�LQWH�OlQNDU�WLOO�
QnJRQ�SURGXNWVLGD��,�VLGKXYXGHW�ÀQQV�\WWHUOLJDUH�HQ�OlQN�VRP�lU�LOOXVWUHUDG�VRP�HQ�ERN�RFK�
HWW�I|UVWRULQJVJODV��.OLFNDU�DQYlQGDUHQ�Sn�LOOXVWUDWLRQHQ�I|UÁ\WWDV�GHQQH�YLGDUH�WLOO�VRUWLPHQW-
katalogen, som i denna studie benämns som webbkatalogen.

Sajtöversikt

,�VDMW|YHUVLNWHQ�ÀQQV����HWLNHWWHU�XWIRUPDGH�VRP�OlQNDU��6DMW|YHUVLNWHQ�KDU�IHP�NROXPQHU�L�
LFNH�DOIDEHWLVN�RUGQLQJ��)|UVWD�NROXPQHQ�EHVWnU�DY�VH[�OlQNDU��VDPPD�VRP�L�KXYXGPHQ\Q���,�
DQGUD�NROXPQHQ�ÀQQV�EDUD�OlQNHQ�Hitta Återförsäljare som även kan hittas till höger i sidhuvu-
det. Tredje kolumnen består av sju länkar, den första är Om FM Mattsson och övriga är länkar 
till nämnda rubriks undersidor. Fjärde kolumnen är förutom Kontakt mer teknikinriktad med 
följande etiketter; AMA-texter, Byggvarudeklarationoch Tryckfallsdiagram, dessa leder till sidan för 
inloggning till WebBase. Femte kolumnen består av endast en länk; Sortimentkatalogen, som 
lYHQ�GHQ�JnU�DWW�ÀQQD�|YHUVW�Sn�VLGDQ�

5.2.2 Produktinformation

Bild 6. FM Mattsson, produktinformation
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Sidstruktur

Sidhuvudet är detsamma som på startsidan med samma logotyp, huvudmeny och länkar. 
6WUXNWXUHQ�Sn�VLGLQQHKnOOHW�VHU�GlUHPRW�DQQRUOXQGD�XW��gYHUVW�L�VLGLQQHKnOOHW�ÀQQV�HQ�UXEULN�
VRP�EHVNULYHU�YLONHQ�SURGXNWNDWHJRUL�VRP�DQYlQGDUHQ�lU�LQQH�Sn��3n�VLGDQ�ÀQQV�HWW�ÁHUWDO�
bilder på respektive produktmodell som avgränsar sig från nästa modell genom ett streck. 
Sidfoten ser något annorlunda ut. Den består fortfarande av sajtöversikten men har en smal 
VHNWLRQ�XSSWLOO�GlU�GHW�EHVNULYV�YLONHQ�VLGD�DQYlQGDUHQ�EHÀQQHU�VLJ�Sn��,�VLGIRWHQ�ÀQQV�lYHQ�
en utskriftsfunktion och en knapp för att dela innehållet till sociala medier eller liknande.

Textinformation

1lU� PXVSHNDUHQ� KnOOV� |YHU� QnJRQ� SURGXNWELOG� NRPPHU� GHW� XSS� WH[WLQIRUPDWLRQ� RP�
produkten på bilden samt alternativa val av produktmodellen.

Produktvisning

,�VLGLQQHKnOOHW�ÀQQV�ELOGHU�I|U�YDUMH�SURGXNW��$OOD�YDULDQWHU�DY�HQ�PRGHOO�YLVDV�RFK�Sn�JUXQG�
av det höga antalet produkter blir användaren tvungen att scrolla för att kunna se alla bilder.

Länkar

'H�OlQNDU�VRP�ÀQQV�Sn�SURGXNWVLGDQ�lU�I|UXWRP�KXYXGPHQ\Q�RFK�OlQNDUQD�L�VLGKXYXGHW�DOOD�
bilder. Dessa länkar till respektive produktsida.

5.2.3 Specifik produktinformation

%LOG����)0�0DWWVVRQ��VVSHFLÀN�SURGXNWLQIRUPDWLRQ
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Sidstruktur

Som tidigare nämnt har sidhuvudet samma utformning som föregående sidor. Strukturen på 
sidinnehållet ser däremot annorlunda ut. Sidan består främst av produktinformation som i 
VLQ�WXU�EHVWnU�DY�SURGXNWELOGHU��EHVNULYDQGH�WH[W�RP�SURGXNWHQ��PRGHOOHU�DY�SURGXNWHQ�VDPW�
länkar för tillbehör i webbkatalogen och närmsta återförsäljare. Sidfoten är densamma som 
på föregående sida.

Textinformation

7H[WLQIRUPDWLRQHQ�Sn�ZHEEVLGDQ�lU�SURGXNWUHODWHUDG�RFK�lU�GHOV�EHVNULYDQGH�WH[WHU��WHNQLVND�
GHWDOMHU��SURGXNWVSHFLÀNDWLRQHU�VRP�H[HPSHOYLV�DUWLNHOQXPPHU�

Produktvisning

3n�ZHEEVLGDQ�YLVDV�SURGXNWHQ�L�VLGLQQHKnOOHW�VRP�HQ�IRWRJUDÀVN�ELOG��.OLFNDU�DQYlQGDUHQ�Sn�
GHQQD�ELOG�G\NHU�GHQ�XSS�L�HWW�VW|UUH�IRUPDW��'HW�ÀQQV�lYHQ�HQ�PnWWVNLVV�DY�NUDQHQ�XQGHU�
7HNQLVN�LQIRUPDWLRQ�	�VSHFLÀNDWLRQHU.

Länkar

)|UXWRP�OlQNDUQD�L�VLGKXYXGHW�RFK�VLGIRWHQ�ÀQQV�GHW�lYHQ�OlQNDU�WLOO�UHODWHUDGH�PRGHOOHU��WLOO�
ZHEENDWDORJHQ�VDPW�WLOO�QlUPVWD�nWHUI|UVlOMDUH��9DUMH�OlQN�I|U�GH�UHODWHUDGH�PRGHOOHUQD�KDU�
HQ�SLO�HIWHU�SURGXNWQDPQHW�YLONHW�YLVDU�Sn�DWW�GHW�lU�HQ�OlQN��8W|YHU�OlQNDUQD�Sn�VLGDQ�ÀQQV�
HQ�GHO�HOHPHQW�VRP�ElU�HWW�SOXVWHFNHQ��.OLFNDU�DQYlQGDUHQ�Sn�SOXVWHFNQHW�NRPPHU�\WWHUOLJDUH�
information om elementet upp.

Undermeny

,�XQGHUPHQ\Q�ÀQQV� DOOD�PRGHOOHU� LQRP�SURGXNWNDWHJRULQ��9LG�NOLFN�Sn� HQ�PRGHOO�XW|NDV�
menyn med ytterligare en nivå som innehåller olika varianter av den valda modellen.

5.3 Kartläggning av webbkatalogen

Mora Armaturs kranbok och FM Mattssons sortimentkatalog kallas med ett gemensamt 
namn för webbkatalogen. Båda webbkatalogerna är uppbyggda på samma vis, men med något 
olika färger och olika produkter, därför kommer dessa att kartläggas gemensamt. Webbkata-
logen nås genom länkar på respektive varumärkes webbsida. Webbkatalogen öppnas i ett nytt 
I|QVWHU�RFK�GHW�ÀQQV�LQJHQ�P|MOLJKHW�DWW�WD�VLJ�WLOO�YDUXPlUNHWV�ZHEEVLGD�IUnQ�ZHEENDWDORJHQ�
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Struktur

Startsidan är uppdelad i tre fält, sidhuvud, vänsterspalt samt sidinnehåll. I sidhuvudet är 
logotypen placerad till vänster. Denna placering är konsekvent genom hela webbkatalogen.  
,�YlQVWHUVSDOWHQ�ÀQQV�WYn�NQDSSDU��Katalog och Sök. När Katalog är valt innehåller vänsterspal-
ten en meny av webbkatalogens innehåll. När Sök är valt innehåller vänsterspalten ett sökfält 
VDPW�HQ�ÁLN�GlU�DQYlQGDUHQ�EHVWlPPHU�YLONHQ�W\S�DY�LQIRUPDWLRQ�VRP�VND�V|NDV�Sn��H[HP-
SHOYLV�SURGXNWQDPQ�HOOHU�56.�QXPPHU���,�YlQVWHUVSDOWHQ�ÀQQV�lYHQ�HQ�NRUW�LQVWUXNWLRQVWH[W�
RP�KXU�HQ�V|NWH[W�E|U�XWIRUPDV�I|U�GH�ROLND�V|NDOWHUQDWLYHQ���6LGLQQHKnOOHW�EHVWnU�IUlPVW�DY�
WH[W�VDPW�HQ�VNlUPGXPS�IUnQ�HQ�SURGXNWVLGD�L�ZHEENDWDORJHQ�

Logotyp

Logotypen är som tidigare nämnt placerad i sidhuvudets vänstra hörn. Den är inte klickbar 
och bildar därför ingen länk tillbaka till webbkatalogens startsida.

Bild 7. Webbkatalogen, startsida



��

Textinformation

'HQ� WH[WLQIRUPDWLRQ� VRP� ÀQQV� Sn� VWDUWVLGDQ� lU� GHOV� HQ� LQWURGXNWLRQ� WLOO� ZHEENDWDORJHQ�
PHQ�RFNVn�HQ�LQVWUXNWLRQ�L�DQYlQGDQGHW�DY�GHQ��+lU�ÀQQV�VWHJ�I|U�VWHJLQVWUXNWLRQHU�WLOO�KXU�
utskrifter ur webbkatalogen genomförs samt två symbolförklaringar. Dessa symboler, ett 
SOXVWHFNHQ�RFK�HQ�VNLIWQ\FNHO��KDU�ROLND�IXQNWLRQHU��9LG�NOLFN�Sn�SOXVWHFNQHW�VND�YLVQLQJV-
ELOGHQ� I|UVWRUDV� XSS��9LG� NOLFN� Sn� VNLIWQ\FNHOQ� VND� VN|WVHOLQVWUXNWLRQHU� I|U� GHQ� VSHFLÀND�
produkten laddas ner.

Menyn

Menyn ligger i vänsterspalten och är indelad i olika kategorier. Dessa kategorier är ordnade 
HIWHU�HWW�WLRWDO�QXPPHU��1XPUHQ�PRWVYDUDU�NDSLWHORUGQLQJHQ�VRP�ÀQQV�L�GH�WU\FNWD�NDWDOR-
JHUQD��9LG�NOLFN�Sn�HQ�PHQ\NQDSS�E\WV�VLGLQQHKnOOHW�XW�PRW�SURGXNWLQIRUPDWLRQ�

Länkar

'H�HWLNHWWHU�VRP�ÀQQV�L�PHQ\Q�lU�OlQNDU�WLOO�UHVSHNWLYH�SURGXNWVLGD�RFK�QlU�PXVSHNDUHQ�I|UV�
över dessa markeras länken med ett streck under.

Bild 8. Webbkatalogen, produktinformation
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Produktvisning

(IWHU�DWW�HQ�NDWHJRUL�YDOWV�L�PHQ\Q��H[HPSHOYLV�%DGNDUVEODQGDUH��Vn�YLVDV�DOOD�EDGNDUVEODQGDUH�
OLVWDGH�L�VLGLQQHKnOOHW��9DUMH�SURGXNW�YLVDV�PHG�PLQVW�HQ�ELOG��PHQ�RIWD�WYn��HQ�IRWRJUDÀVN�ELOG�
RFK�HQ�PnWWVNLVV��9DUMH�SURGXNW�KDU�HQ�HWLNHWW�VRP�UXEULN��LQQHKnOODQGH�EODQG�DQQDW�PRGHOO-
QDPQ��H[HPSHOYLV�9000E för FM Mattsson och Mora Classic för Mora Armatur, men även 
ytterligare benämningar så som säkerhetsblandare hos FM Mattsson och termostatblandare 
hos Mora Armatu

,�SURGXNWYLVQLQJHQ��ÀQQV�lYHQ�WHNQLVND�VSHFLÀNDWLRQHU�VDPW�HQ�OLVWD�|YHU�PDWHULDOXWI|UDQGH��
artikelnummer och EAN-kod för varje produkt.

Sökfunktion

6|NQLQJ�NDQ�J|UDV�Sn�SURGXNWQDPQ�HOOHU�ROLND�QXPPHU�VSHFLÀFHUDGH�DY�EUDQVFKHQ��H[HP-
SHOYLV�DUWLNHOQXPPHU�� �9LG�V|NQLQJ�KDPQDU�V|NUHVXOWDWHQ� L�YlQVWHUVSDOWHQ� L� IRUP�DY�WH[W� L�
HQ�OLVWD��6|NUHVXOWDWHWV�HWLNHWW�lU�LQWH�GHWVDPPD�VRP�UXEULNHQ�VRP�ÀQQV�L�SURGXNWYLVQLQJHQ��
sökresultatet kan se ut på följande vis; 70 06 24 Mora Classic 150 c/c jämfört med rubriken 
för samma produkt som lyder; Mora Classic 150 c/c. I FM Mattssons webbkatalog nämns 
tydligt vilka olika typer av sökord som kan användas; dessa är Produktnamn, FMM-nummer, 
56.�QXPPHU��996�QXPPHU�RFK�/9,�QXPPHU��)|U�DWW�NDUWOlJJD�V|NIXQNWLRQHQ�\WWHUOLJDUH�
testades att söka på de tre förstnämnda typerna av sökord. Produkten som används är samma 
som i scenario två av användbarhetstesterna, Handukstork 155W��9LG�V|NQLQJ�Sn�SURGXNW-
namnet Handdukstork 155W�KLWWDGHV�LQJD�REMHNW��9LG�V|NQLQJ�Sn�)00�QXPUHW�KLWWDGHV�UlWW�
SURGXNW��GHWVDPPD�JlOOGH�I|U�V|NQLQJ�Sn�56.�QXPUHW�

%LOG����:HEENDWDORJHQ��VSHFLÀN�SURGXNWVLGD
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)|U�DWW�JHQRPI|UD�HQ�V|NQLQJ�NUlYV�NOLFN�Sn�HQ�NQDSS�PHG�HWLNHWWHQ�2.�DOWHUQDWLYW�DQYlQG-
ning av tangentbordets returknapp.

5.4 Kartläggning av publiceringsverktyget WebBase

För att komma in i den publika delen av WebBase, eller bilddatabasen Pablo som den kallats i 
tidigare steg på respektive varumärkes webbsida göras följande navigation genom etiketterna 
Press, Bildbank, Logotyp, Bilddatabasen Pablo och Bilddatabasen Pablo. 

Bild 10. Navigering till WebBase - första steget

Bild 11. Navigering till WebBase - andra steget
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)|U�QlVWD�VWHJ�NUlYV�DQYlQGDUQDPQ�RFK�O|VHQRUG��$QYlQGDUQDPQ�RFK�O|VHQRUG�ÀQQV�L�WH[WLQ-
formationen innan användaren tar sig in i WebBase. När användaren kommer in i databasen 
QnU�GH�HQ�VLGD�PHG�HQEDUW�VLGKXYXG��,�GHWWD�VLGKXYXG�ÀQQV�:HE%DVH-logotypen, språkval 
samt en länk med etiketten Files��)|U�DWW�NRPPD�YLGDUH�NUlYV�NOLFN�Sn�)LOHV��'HW�ÀQQV�LQJD�
element som indikerar på vilket varumärkes bilddatabas användaren är inne på.

Bild 12. Navigering till WebBase - tredje steget

Bild 13. Inloggning WebBase 
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Bild 14. WebBase direkt efter inloggning

Sidstruktur

9lO�LQQH�L�:HE%DVH�lU�VLGDQ�XSSGHODG�L�VLGKXYXG��YlQVWHUVSDOW�VDPW�VLGLQQHKnOO��6LGKXYXGHW�
LQQHKnOOHU�VDPPD�HOHPHQW�VRP�L�GHW�LQOHGDQGH�VWDGLHW��9lQVWHUVSDOWHQ�LQQHKnOOHU�HWW�PDSSV\V-
tem i form av en trädstruktur samt ett sökfält. Sidinnehållet är tomt tills användaren klickat 
sig fram till någon av mapparna i andra nivån av trädstrukturen.

Bild 15. WebBase efter inloggning, steg 2

Logotyp

/RJRW\SHQ�lU�NOLFNEDU�PHQ�KDU� LQJHW�PnO� LQVWlOOW�Vn�DQYlQGDUHQ�NRPPHU�DOOWLG�EHÀQQD�VLJ�
NYDU�Sn�GHQ�EHÀQWOLJD�VLGDQ�

Mappsystem

Mappsystemet är uppbyggt av två nivåer av mappar, tillsammans är dessa mappar över 
hundar stycken. Etiketterna i översta nivån av mappsystemet är; Catalogue images, Service instruc-
tions, Product information, Information och Web images.  I nästa nivå av mappstrukturen sorteras 
GH�ÁHVWD�PDSSDU�PHG�HQEDUW�QXPPHU��8QGHU�Catalogue images�VRUWHUDV�PDSSDUQD�WLOO�H[HPSHO�
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efter de två första siffrorna i artikelnumret. Etiketterna påvisar ingen klickbarhet förutom 
ett litet plus framför de etiketter som kan utökas ytterligare en nivå i mappstrukturen. När 
etiketterna inte består av siffror är de skrivna på dels svenska och dels engelska. När ett nytt 
språk väljs i sidhuvudet förändras inte innehållets språk. 

Bild 16. WebBase, produktöversikt

Produktvisning

När produktbilderna visas i sidinnehållet visas de som ett bildgalleri av miniatyrbilder. Det 
ÀQQV�GRFN�HQ�P|MOLJKHW� I|U� DQYlQGDUHQ�DWW�YlOMD� HQ� OLVWY\�XWDQ�ELOGHU��3URGXNWELOGHUQD�lU�
miniatyrbilder som etiketterats med artikelnumret.  Om klick görs på en visningsbild öppnas 
ett nytt fönster med information om bilden samt möjligheter att ladda ner bilden i olika 
storlekar. Om ett nytt klick görs öppnas denna produkt i samma fönster som förut. Det går 
alltså inte att ha visningslägen för två produkter uppe samtidigt. Det nya fönstret är bättre 
anpassat för webbläsaren Internet Explorer än för Mozilla Firefox, då det sistnämnda får ett 
sidinnehåll anpassat till en mycket mindre satsyta. Nämnas bör också att webbläsaren Safari 
har problem med att ens öppna WebBase.

Användaren kan även välja hur många produkter som ska visas per sida.

Länkar

,�SURGXNWYLVQLQJHQ�ÀQQV�GHW�HWW�DQWDO�NQDSSDU�VRP�EOlGGUDU�PHOODQ�GH�ROLND�SURGXNWVLGRUQD�
men också knappar som är placerade vid varje visningsbild. Tre av de fyra knappar som 
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är placerade vid visningsbilderna har någon form av nerladdningsfunktion.  Den ena är 
XWIRUPDG�VRP�HQ�NXQGYDJQ�RFK�VND�OnWD�DQYlQGDUHQ�SORFND�nW�VLJ�ÁHUD�ELOGHU�LQQDQ�QHGODGG-
QLQJ��'HQQD�IXQNWLRQ�IXQJHUDU�LQWH��6HGDQ�ÀQQV�GHW�lYHQ�HQ�GLUHNW�QHGODGGQLQJVNQDSS�VDPW�
en knapp som visar samma fönster som vid klick på bilden. Fjärde knappen ger en snabbvis-
ning av produktbilden i ett nytt fönster.

Sökfunktionen

'HW�ÀQQV�HQ�V|NIXQNWLRQ� LQ�YlQVWHUVSDOWHQ��9LG�V|NQLQJ�YLVDV�V|NUHVXOWDWHW� L�VLGLQQHKnOOHW�
som miniatyrbilder i ett rutnät. För att genomföra en sökning krävs klick på knappen och 
ikonen formad som ett förstoringsglas. Det går inte att använda tangentbordets returknapp 
för att genomförs sökningen. Utformningen av ikonen är inte anpassad för att likna en 
knapp och den visualiserar heller inget klick.

5.5 Intervjuer

5.5.1Deltagare

Deltagarna i intervjuerna är de anställda på företaget Ostnor AB som har störst kontakt med 
LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWHULQJVV\WHPHW�Sn�ZHEEHQ�

Respondenterna arbetar bland annat som originalare och framställer marknadsmaterial likt 
broschyrer, mässmontrar och emballage. Förutom framställning av marknadsmaterial så 
framställs även teknisk dokumentation, service- och monteringsinstruktioner av responden-
WHUQD��(Q�GHO�DY�DUEHWHW�lU�DWW�XSSGDWHUD�:HE%DVH�PHG�GHWWD�PDWHULDO��VDPW�ELOGHU�RFK�WH[WHU��
De arbetar även med den digitala kommunikationen på webbsidorna, i sociala medier samt i 
en mobilapplikation.

%ODQG�UHVSRQGHQWHUQD�ÀQQV�WUH�ROLND�UROOHU�RFK�DY�GHVVD�UROOHU�ÀQQV�GHW�HQ�DY�YDUMH�Sn�UHVSHN-
tive varumärke marknadsavdelning. Respondenterna kallas i denna studie A, B, C, D och E.
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5.5.2 Plattformarnas funktion och syfte

,�ÀJXU���NDQ�VHV�YLOND�GHODU�VRP�lU�SXEOLND�RFK�YLOND�VRP�lU�LQWHUQD�RFK�KXU�GH�lU�NRSSODGH�
WLOO�YDUDQGUD��.lUQDQ�L�V\VWHPHW�lU�SXEOLFHULQJVYHUNW\JHW�:HE%DVH�VRP�ÀQQV�L�WYn�YHUVLRQHU��
en intern och en publik. Den publika kallas som tidigare nämnt bilddatabasen Pablo och 
innehåller en begränsad informationsmängd jämfört med den interna delen av WebBase. 
Informationen i WebBase är sedan länkad till ytterligare två publika plattformar, webbsidan 
och webbkatalogen.

Webbkatalogen riktar sig främst till återförsäljare och de som arbetar inom branschen, 
H[HPSHOYLV�U|UPRNDUH�RFK�DUNLWHNWHU��6\IWHW�PHG�ZHEENDWDORJHQ�lU�DWW�WLOOKDQGDKnOOD�DOOD�GH�
WHNQLVND�VSHFLÀNDWLRQHU�RFK�ROLND�W\SHU�DY�ELOGHU�VRP�NUlYV�I|U�DWW�NXQQD�JH�VOXWNXQGHQ�UlWW�
kran på rätt plats och på rätt sätt. Bilderna som går att hitta i webbkatalogen är inte högupp-
lösta.

3n�YDUGHUD�YDUXPlUNHV�ZHEEVLGD�ÀQQV�SURGXNWVLGRU�GlU�GHW�JnU�DWW�KLWWD�EnGH�SURGXNWELOGHU�
RFK�SURGXNWLQIRUPDWLRQ��3UHFLV�VRP�L�ZHEENDWDORJHQ�ÀQQV�KlU�LQJD�K|JXSSO|VWD�ELOGHU�DWW�
hitta för besökaren. Informationen som går att hitta är lönsam både för slutkund, återförsäl-
jare samt andra inom branschen.

,�ELOGGDWDEDVHQ�3DEOR�NDQ�H[WHUQD�DQYlQGDUH�VnVRP�SUHVV��nWHUI|UVlOMDUH�HOOHU�OLNQDQGH�KLWWD�
EODQG� DQQDW� K|JXSSO|VWD� ELOGHU�� �'�ELOGHU�� WHNQLVND� VSHFLÀNDWLRQHU� RFK�PRQWHULQJVDQYLV-
QLQJDU��+lU�ÀQQV�GHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�JnU�DWW�KLWWD�Sn�ZHEEVLGDQ�RFK�L�ZHEENDWDORJHQ��RFK�
mer därtill. Syftet med WebBase är att kunna ladda ner och hämta hem information och 
ELOGHU�I|U�H[WHUQD�DQYlQGDUH�

5.5.3 Respondenterna om WebBase

Beroende på arbetsroll och erfarenhet gavs olika svar och perspektiv på systemet och dess 
brister i intervjuerna. Systemet kan delas upp i två delar efter svaren från respondenterna, 
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hanteringen som rör publiceringsverktyget WebBase eller hanteringen i det interna mapp-
V\VWHPHW��'n�GHQQD�VWXGLH�lU�DYJUlQVDG�PRW�GH�WUH�SODWWIRUPDU�VRP�EHU|U�GH�H[WHUQD�DQYlQ-
darna kommer endast svaren som rör WebBase tas upp.

Gällande publiceringsverktyget WebBase och dess funktioner var respondenterna inte eniga. 
Ett par av deltagarna arbetade sällan i systemet och vissa har mer erfarenhet och var mer 
insatta i problem och funktioner än andra. Det majoriteten var eniga om var utformningen av 
publiceringsverktyget WebBase. De menade att utformningen inte var det allra mest uppda-
terade rent formmässigt. I övrigt skildes åsikterna många gånger åt.

5HVSRQGHQW�$�PHQDGH�DWW�IXQNWLRQDOLWHWHQ�RFK�H[SRUWHUQD�L�:HE%DVH�lU�RNHM�PHQ�LQWH�ULNWLJW�
bra, just för att arbetssättet är förlegat och tråkigt löst.

5HVSRQGHQW� $� PHQDU� DWW� GHW� LQWH� ÀQQV� QnJRQ� NODU� PnOJUXSS� I|U� GHQ� SXEOLND� GHOHQ� DY�
WebBase samt att upplägget och gränssnittet är ren katastrof.  För respondent A är systemet 
inte logiskt trots dagligt arbete i det. Många gånger ringer folk då de inte hittar det de ska och 
GlUI|U�ERUGH�V\VWHPHW�J|UDV�PHU�ORJLVNW�RFK�|YHUVNnGOLJW��9LGDUH�PHQDU�UHVSRQGHQW�$�DWW�GH�
H[WHUQD�DQYlQGDUQD�UHQW�YLVXHOOW�E|U�NXQQD�KLWWD�GHW�GH�V|NHU�LVWlOOHW�I|U�DWW�OHWD�RFK�NOLFND�VLJ�
fram genom system och gränssnitt.

1lU�GH�H[WHUQD�DQYlQGDUQD�ULQJHU�I|U�DWW�GH�LQWH�KLWWDU�ELOGHU�PHQDU�UHVSRQGHQW�$�DWW�KHOD�
IXQNWLRQHQ�PHG�GHQ�SXEOLND�ELOGGDWDEDVHQ�I|UVYLQQHU��'HQ�ÀQQV�I|U�DWW�XWRPVWnHQGH�VND�
kunna hämta bilder och information på egen hand. De som ringer har väldigt blandad 
bakgrund, det kan vara allt från återförsäljare och privatpersoner till personer som jobbar 
med kampanjer och annonser för andra företag. Målgruppen blir enligt respondent A väldigt 
blandad.

9LGDUH�PHQDU�UHVSRQGHQW�$�DWW�:HE%DVH�JUlQVVQLWW�RFK�IXQNWLRQ�lU�PHU�RNHM�QlU�GHW�ÀQQV�
HQ�LQDUEHWDG�YDQD��QnJRW�VRP�GH�H[WHUQD�DQYlQGDUQD�LQWH�KDU��'HQ�ORJLN�VRP�ÀQQV�EDNRP�
systemets uppbyggnad blir inte visuell i dagens gränssnitt. För en ny användare ska struktu-
ren vara enkelt utformad så att sammanhanget blir tydligt.

Respondent B menar att WebBase är kopplat till så många delar att företaget är beroende av 
denna typ av system. Dagens system är bra när det kommer till funktionalitet men inte när 
det kommer till utformningen.

Respondent C arbetar sällan i WebBase men menar att det krävs vana för att göra det. Det är 
inget som görs lätt de första gångerna.

5HVSRQGHQW�'�PHQDU�DWW�VMlOYD�IXQNWLRQHQ�L�:HE%DVH�IXQJHUDU�EUD��)|U�GH�H[WHUQD�DQYlQ-
darna berättar respondent D att strukturen blir enklare, då bilderna är sorterade efter de två 
första siffrorna i artikelnumret. Därifrån laddar användarna ner bilder. Dock kan de enbart 
ODGGD�QHU�HQ�ELOG�L�WDJHW��9LGDUH�EHUlWWDU�UHVSRQGHQW�'�DWW�GHW�ÀQQV�HQ�LNRQ�VRP�VND�IXQJHUD�
I|U�QHGODGGQLQJ�DY�ÁHUD�ELOGHU��GHQQD�IXQJHUDU�GRFN�LQWH�L�GHQ�SXEOLND�GHOHQ�DY�:HE%DVH�

Respondent D menar också att utformningen är ganska bra och det går rätt lätt att hitta. 
Oftast går det att använda sökfältet för att hitta bilder men det gäller att alla bilder har 
sökoptimerats, något som kanske inte alltid hinns med. Förr ringde kunder mycket mer då de 
inte hittade bilder. Idag är det inte alls lika ofta. Respondent D menar att det kan bero på att 
besökarna vant sig vid systemet.
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5.6 Observationer

Totalt gjordes fyra observationer i samband med användbarhetstester. Tre av fyra använd-
barhetstester genomfördes i princip med samma metod och arbetsprocess. Testpersonerna 
klarade av vissa moment ytterst lätt men hade också samma svårigheter i scenarierna. Fjärde 
testet avvek något från de övriga, med en annan process och andra svårigheter. Skillnaderna 
VRP�XSSVWnU�PHOODQ�GH�ROLND�WHVWHQ�NDQ�OlVDV�PHU�RP�XQGHU�������6FHQDULRQ�

,�ELODJD�WYn�ÀQQV�OlQNDU�WLOO�GHQ�GRNXPHQDWLRQ�VRP�JMRUGHV�XQGHU�WHVWHUQD��'HQQD�GRNXPHQ-
tation är i form av videoinspelningar över testdeltagarnas arbetsprocess. Det går att se hur 
de klickar sig genom sidorna och mellan plattformarna. Genom eyetracking-utrustningen 
VRP�DQYlQGHV�XQGHU�WHVWHUQD�V\QV�GHW�L�LQVSHOQLQJDUQD�À[DWLRQVSXQNWHU�VRP�YLVDU�|JRQHQV�
U|UHOVH��-X�VW|UUH�HQ�À[DWLRQVSXQNW�EOLU�GHVWR�OlQJUH�GU|MHU�VLJ�|JDW�NYDU�YLG�MXVW�GHQQD�SXQNW��
9LNWLJW�DWW�YHWD�lU�DWW�À[DWLRQVSXQNWHUQD�lU�QnJRW�I|UVNMXWQD�L�SODFHULQJ��'HQQD�I|UVNMXWQLQJ�
uppstår då kameran inte alltid kan fånga ögats rörelse helt perfekt. 

5.6.1 Deltagare

'HOWDJDUQD�YDU�I\UD�WLOO�DQWDOHW�RFK�YDU�KHOW�Q\D�I|U�GHW�VSHFLÀND�IDOOHW��'H�lU�YDQD�GDWRUDQYlQ-
GDUH�VRP�DOGULJ�WLGLJDUH�DQYlQW�ZHEEVLGRUQD�L�VFHQDULRQD��7HVWSHUVRQHUQD�lU�PHOODQ����RFK�
���nU�JDPOD�RFK�KDU�DOOD�HQ�EDNJUXQG�LQRP�GHVLJQ�RFK�ZHEE�

5.6.2 Scenarion

$OOD�DQYlQGEDUKHWVWHVWHU�LQOHGGHV�Sn�V|NPRWRUQ�*RRJOHV�VWDUWVLGD��'lUHIWHU�ÀFN�WHVWSHUVR-
nerna tre olika scenarion. När ett scenario var avklarat gavs nästa för att användarna skulle 
slippa hålla för mycket information i arbetsminnet. Under varje scenario upprepades också 
WHNQLVN� LQIRUPDWLRQ� VRP� YDU� VYnU� DWW� NRPPD� LKnJ� XQGHU� SURFHVVHQ��9LG� HWW� SDU� WLOOIlOOHQ�
NODUDGH�LQWH�WHVWGHOWDJDUQD�DWW�Jn�YLGDUH�L�DQYlQGEDUKHWVWHVWHW�RFK�ÀFN�Gn�KMlOS�XWDY�WHVWOHGD-
ren.

Scenario ett

Första scenariot utfördes snabbt av alla testdeltagare. Deltagarna skannade av Mora Armaturs 
VWDUWVLGD�PHQ�NOLFNDGH�DOOD�Sn�UlWW�ÁLN�L�KXYXGPHQ\Q��Produktinformation. Störst fokus lades 
GlUHIWHU�Sn�VLGRPHQ\Q��GlU�DOOD�NOLFNDGH�Sn�ÁLNHQ�Köksblandare. Därefter skildes tillvägagångs-
VlWWHQ�QnJRUOXQGD��7UH�DY�I\UD�GHOWDJDUH�NOLFNDGH�VLJ�IUDP�WLOO�UlWW�PRGHOO�JHQRP�HQ�ÁLN�VRP�
dykt upp i sidomenyn med eiketten Mora Classic. En deltagare scrollade sig ner på sidan och 
hittade där rätt modell. I detta scenario lades störst fokus på menyerna, både huvudmenyn 
och sidomenyn. Alla deltagare skannade också av hela sidan för att få en överblick av inne-
hållet. I detta scenario behövde heller ingen deltagare någon form av hjälp för att hitta rätt 
information.

Efteråt uttryckte deltagarna att scenariot var lätt att genomföra och att det var lätt att hitta 
rätt information på webbsidan.

Scenario två

,�DQGUD�VFHQDULRW�XSSVWRG�ÁHUD�SUREOHP�I|U�GHOWDJDUQD��'HW�VW|UVWD�SUREOHPHW�VRP�WUH�DY�I\UD�
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deltagare stötte på var att hitta till webbkatalogen. Något som fjärde deltagaren hade lättare 
för. Ögonfokus låg främst på menyer samt produktinformation, element som huvudsakligen 
lU�WH[WEDVHUDGH��,�WHVWHW�lU�GHW�ÁHUD�GHOWDJDUH�VRP�NOLFNDU�VLJ�IUDP�RFK�WLOOEDND�PHOODQ�ROLND�
VLGRU��)|UVWD�GHOWDJDUHQ�NOLFNDU�VLJ�IUDP�L�KXYXGPHQ\Q�LQQDQ�ÁLNHQ�Fler produkter hittas.

Deltagare två har inga svårigheter med att hitta till Fler produkter för att sedan hitta Handduk-
stork 155W, en av produkterna för detta scenario. Deltagare tre går en annan väg än övriga 
WHVWGHOWDJDUH��'HQQH� NOLFNDU� LQ� VLJ� Sn�ÁLNHQ� tvättställsblandare för att sedan använda sig av 
sajtöversikten längst ner på sidan. Där hittas länken Fler produkter.

Deltagare två och tre hittar till webbkatalogen men går båda bakåt i historiken för att fortsätta 
letandet på webbsidan. En av dessa deltagare uttrycker sedan att denne inte vet hur retur-
ventilen ska hittas. Då måste testledarna och observatörerna gå in och leda deltagaren på rätt 
väg för att testet ska kunna fortgå.  Testledarna uttrycker endast att deltagaren varit på rätt 
väg tidigare men nämner inte var webbkatalogen hittats förut, för att påverka processen så 
lite som möjligt.

Deltagare två använder sökfunktionen i webbläsaren, när denne är inne på Handdukstork 
155W:s sida på webbsidan. Returventil� DQYlQGV� VRP�V|NRUG�RFK�GH� WUlIIDU� VRP�InV�ÀQQV� L�
SURGXNWLQIRUPDWLRQHQ�I|U�KDQGGXNVWRUNHQ��7UlIIDUQD�lU�HQ�GHO�DY�SURGXNWVSHFLÀFHULQJHQ��
Krom, utan.- och returventil och har inte någon koppling till returventilen som produkt.

Deltagare fyra fokuserar på huvudmenyn men hittar inte någon lämplig kategori där utan 
klickar istället på den direktlänkade ikonen för webbkatalogen högst upp till höger på 
webbsidan.  

När alla testdeltagare slutligen hamnat i webbkatalogen används olika metoder för att hitta 
UlWW�SURGXNW��0HVW�IRNXV�OLJJHU�Sn�GHQ�WH[W�VRP�ÀQQV�Sn�VLGDQ��GHOV�PHQ\Q�PHQ�RFNVn�GHQ�
LQWURGXNWLRQVWH[W� VRP� ÀQQV� Sn� ZHEENDWDORJHQV� VWDUWVLGD�� 'HOWDJDUH� HWW� OlVHU� KHOD� WH[WHQ�
medan de andra endast ger den en snabb överblick.

Två deltagare använder sidomenyn för att ta sig vidare i webbkatalogen. Båda klickar på 
etiketten Handdukstorkar för att sedan scrolla sig ner på sidan och hittar då returventilen 
längst ner.

De övriga använder sökfunktionen i katalogen för att ta sig vidare. Deltagare tre söker direkt 
på returventil och får då upp en länk som måste klickas på och därefter kommer bild och 
produktinformation fram på sidan.  Deltagare två inleder sin sökning med sökordet 155W 
som inte ger några träffar. Testpersonen tittar då på vilken information som kan sökas på i en 
rullgardinsmeny vid sökrutan. Testpersonen går då tillbaka till webbsidan och den produkt-
LQIRUPDWLRQ�VRP�ÀQQV�GlU��)00�QXPUHW�PDUNHUDV�RFK�DQYlQGV�YLG�QlVWD�V|NQLQJ��5HVXOWDWHW�
av denna sökning blir då enbart den handdukstorken med detta artikelnummer. Deltagaren 
går tillbaka till webbsidan ännu en gång och kopierar istället ordet returventil från produktin-
formationen. Denna gång genomförs sökningen så att resultatet ger rätt produkt och modell.

,� WHVWHUQD�NDQ�GHW�VHV�KXU�GHOWDJDUQD�EOLFNDU�|YHU�PHQ\HUQD�RFK�DQQDQ� WH[WEDVHUDG� LQIRU-
PDWLRQ��H[HPSHOYLV�SURGXNWLQIRUPDWLRQHQ�I|U�GHQ�KDQGGXNVWRUN�VRP�DQYlQWV� L� VFHQDULRW��
Flera deltagareuppmärksammade länken Se tillbehör i vår sortimentkatalog, men klickade inte 
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på denna förrän ytterligare skanning av sidan och dess menyer. Deltagarna var ofta nere vid 
sajtöversikten och tittade efter information där, men som tidigare nämnt så var det enbart en 
deltagare som använde en länk därifrån.

Deltagarnas åsikter kring andra scenariot handlade främst om det visuella men även om 
hur lätt eller svårt det var att hitta. Det var både svårt att hitta dit men också svårt att hitta i 
NDWDORJHQ��H[HPSHOYLV�YLOND�QXPPHU�VRP�VNXOOH�DQYlQGDV�L�V|NIXQNWLRQHQ��'H�PHQDGH�RFNVn�
att utformningen inte var uppdaterad samt att den inte liknade webbsidan eller hade någon 
tydlig struktur.

Scenario tre

Även i detta scenario skiljdes arbetsprocesserna åt mellan de olika testpersonerna. Tre av fyra 
deltagare hade ungefär samma problem, att hitta till WebBase. Fjärde deltagaren hade inga 
större svårigheter med att hitta dit och de problem som uppstod, uppstod först i databasen.

Störst fokus på webbsidan låg på huvudmenyn, sidomenyer samt produktinformation för 
olika produkter. I WebBase var största fokus på menyn, sökfunktionen samt bildgalleriet och 
dess bilder.

'H�WUH�I|UVWD�WHVWGHOWDJDUQD�JLFN�DOOD�LQ�Sn�ÁLNHQ�Produktinformation��VDPPD�ÁLN�VRP�YDU�HQ�
stor del av första scenariot. Där letade de upp rätt produkt och modell för tredje scenariot. 
Det ett par deltagare gjorde var att klicka sig in på duschblandaren Mora Classic istället för 
badkarsblandaren. För en av deltagarna blev detta ett problem genom hela processen, ett 
SUREOHP� VRP�ÀFN� nWJlUGDV� DY� WHVWOHGDUHQ� L� VOXWHW� DY� WHVWHW� Gn� DQYlQGDUHQ� WURGGH� DWW� UlWW�
produkt hittats.

'H� DQYlQGDUH� VRP� WRJ� YlJHQ� JHQRP� SURGXNWLQIRUPDWLRQVÁLNHQ� ODGH� P\FNHW� IRNXV� Sn�
SURGXNWLQIRUPDWLRQHQ�VDPW�VLGRPHQ\Q��9LVQLQJVELOGHQ�NOLFNDGHV�XSS�ÁHUD�JnQJHU��DQWLQJHQ�
genom klick på bilden eller också klick på en knapp med ett plustecken, men alla deltagare 
insåg att detta inte var den högupplösta bild som efterfrågades.

När deltagarna upptäckt att detta var fel väg att gå tog de sig vidare. Första deltagaren klickade 
VLJ�LJHQRP�\WWHUOLJDUH�WYn�ÁLNDU�XU�KXYXGPHQ\Q��Om mora samt Showroom. Därefter gav test-
SHUVRQHQ�XSS�RFK�VD�DWW�GHQQH�LQWH�KLWWDU��7HVWOHGDUHQ�ÀFN�Gn�Jn�LQ�RFK�OHGD�WHVWSHUVRQHQ�
YLGDUH�L�WHVWHW�RFK�WLOO�ÁLNHQ�Press i huvudmenyn.

I detta läge ser användningsprocessen någorlunda lika ut för alla deltagare.  Deltagare fyra 
KLWWDGH� WLOO� SUHVVÁLNHQ�GLUHNW�XWDQ�QnJRQ�RPYlJ��'lUHIWHU� NOLFNDGH� DOOD�Sn�ÁLNHQ�Bildbank, 
Logotyp i sidomenyn och sedan på länken Bilddatabasen Pablo. Sidan de kommer till innehåller 
inloggningsuppgifter så som användarnamn och lösenord för WebBase. Användarnamnet 
och lösenordet är detsamma, MA Pablo, och innehåller både versaler, gemener och mellan-
slag. Användarna klickade sig vidare till den publika delen av WebBase genom en knapp med 
etiketten Bilddatabasen Pablo. Fokus lades främst på inloggningsuppgifterna, men även övrig 
WH[W�Sn�VLGDQ�

(IWHU�NOLFN�LQ�Sn�:HE%DVH�ÀFN�DOOD�Jn�WLOOEDND�PLQVW�HQ�JnQJ�I|U�DWW�nWHULJHQ�WLWWD�Sn�LQORJJ-
ningsuppgifterna. Som mest gick en deltagare tillbaka tre gånger för att titta på användar-
namn och lösenord. Ett par av deltagarna kopierade informationen för att logga in.
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9lO�LQQH�L�GDWDEDVHQ�P|WHU�GHOWDJDUQD�HQ�KHOW�JUn�VLGD�PHG�HWW�VYDUW�VLGKXYXG��'HW�VYDUWD�
sidhuvudet innehåller logotypen för WebBase, språkval samt länken Files. Störst fokus läggs 
på logotypen och språkvalet, men hela sidan skannas fram och tillbaka. Ett par försök görs 
JHQRP�DWW�NOLFND�Sn�ORJRW\SHQ��9LG�NOLFN�Sn�ORJRW\SHQ�ODGGDV�VLGDQ�RP�RFK�WDU�LQWH�DQYlQGD-
UHQ�YLGDUH�L�SURFHVVHQ��.OLFN�J|UV�lYHQ�Sn�GHQ�JUn�\WDQ�XWDQ�DWW�QnJRW�KlQGHU��7LOO�VOXW�NOLFNDU�
tre av fyra deltagare på länken Files�VRP�WDU�GHP�YLGDUH�WLOO�ÀODUNLYHW�

Deltagare två går tillbaka till webbsidan och därifrån används bakåtknappen i webbläsaren 
tills användaren är tillbaka på produktinformationen för badkarsblandaren. Deltagaren väljer 
att kopiera MA-numret och går sedan tillbaka in på WebBase. Användaren klickar på språk-
valets meny och sedan på logotypen. Därefter görs klick på länken Files.

Tre av fyra deltagare använder sökfunktionen. Deltagare två söker på MA-numret för 
PRGHOOHQ��PHQ�EHK|YHU�WUH�I|UV|N�LQQDQ�UlWW�ÀOIRUPDW�KLWWDV��'HOWDJDUH�HWW�RFK�WUH�V|NHU�Sn�
Mora Classic�RFK�InU�XSS�DOOD�ROLND�SURGXNWHU�DY�GHQQD�PRGHOO��'HW�NUlYV�ÁHUD�I|UV|N�LQQDQ�
UlWW�SURGXNW�RFK�UlWW�ÀOIRUPDW�KLWWDV��'HOWDJDUH�HWW�KLWWDU�UlWW�SURGXNW�PHQ�LQWH�UlWW�ÀOIRUPDW��
Deltagare tre hittar fel produkt och får ledas vidare av testledaren.

Deltagare tre använder sig av navigationsknapparna för att bläddra sig framåt i bildgalle-
riet. På nästa sida möter dock deltagaren en listvy istället för samma bildvy som fanns på 
föregående sida. Användaren går då tillbaka ett steg med webbläsarens bakåtknapp. Till slut 
upptäcks de knappar för bildvisning som löser problemet för deltagaren.

Deltagare fyras arbetsprocess i bilddatabasen skiljer sig från de övrigas. Denne använder 
LVWlOOHW�I|U�V|NIXQNWLRQHQ�GHQ�PHQ\�RFK�GHW�PDSSV\VWHP�VRP�ÀQQV�L�:HE%DVH��,�PHQ\Q�J|UV�
NOLFN�Sn�ÁHUD�ROLND�HWLNHWWHU��H[HPSHOYLV�3D-bilder, Web images, Mora App samt Catalogue images. 
Inga klick görs på de mappar som är sorterade efter artikelnummer där rätt produkt och bild 
kan hittas. Testet tar stopp och testledaren leder användaren vidare, genom att berätta att 
mapparna är sorterade efter de två första siffrorna i MA-numret. Användaren går tillbaka 
till produktinformationen två gånger för att titta på MA-numret. Därefter hittas rätt produkt 
och modell för detta scenario.

I efterhand uttryckte deltagarna att högupplösta bilder ofta ligger under Press, precis som 
på Mora Armaturs webbsida och att detta är en logisk väg att gå. WebBase ansågs vara 
föråldrad i utformning men att funktionen fungerande relativt okej om än något begränsat. 
'H�UHDJHUDGH�Sn�GHQ�JUn�VWDUWVLGDQ�VRP�ÀQQV�L�GDWDEDVHQ�RFK�YLVVWH� LQWH�KXU�GH�VNXOOH�Jn�
vidare till en början. Deltagare två uttryckte att gränssnittet var dåligt och att det gav en dålig 
upplevelse. Deltagare fyra som använde bilddatabasens menyer såg inte sökfältet och menade 
att menyer bjuder in till klick. Deltagaren letade efter namn i menyerna och förstod inte vad 
siffrorma betydde.



41

6. Analys
I analysdelen besvaras forskningsfrågorna genom den analys som görs av datan utifrån de valda teorier och 
grundprinciper för informationsarkitektur.

6.1 MoraArmatur.se

Nedan följer en analys av Mora armaturs hemsida.

6.1.1 Organisationssystem

0RUYLOOH� RFK�5RVHQIHOG� ������� QlPQHU� DWW�ZHEEVLGRU� LGDJ� EOLU�PHU� RFK�PHU� KHWHURJHQD��
Företag vill få med så mycket information som möjligt på sin webbsida och användare blir 
alltmer vana att hitta all information på ett företags webbsida. Mora Armatur är inte annor-
OXQGD��3n�ZHEEVLGDQ�ÀQQV�VnYlO�SURGXNWLQIRUPDWLRQ��LQVSLUDWLRQ�RFK�LQWHUDNWLYD�DSSOLNDWLRQHU�
som artiklar om företagets historia och en databas över återförsäljare. Den största mängden 
information består dock av produktinformation och detta därmed bör prioriteras i hierarkin.

0RUYLOOH� RFK� 5RVHQIHOG� ������� GLVNXWHUDU� lYHQ� EHJUHSSHW� RW\GOLJKHW� L� RUJDQLVDWLRQ�� HWW�
H[HPSHO�Sn�GHWWD� lU�XQGHUPHQ\Q�Sn�SURGXNWVLGDQ�GlU�KLHUDUNLQ� lU�RW\GOLJ��GHWWD�NRPPHU�
dock att beskrivas närmre under 6.1.4 Etikettering.

Huvudmenyn på webbsidan är organiserad efter ett mångtydigt schema, där varje rubrik 
representerar en grupp alternativ som är länkade till varandra genom användningsområde 
eller syfte, snarare än ordnade efter en strikt logisk struktur.  I många fall är detta att föredra, 
H[HPSHOYLV�I|U�VLGDQ�Produktinformation som grupperar alla produktkategorier. Då rubrikerna 
saknar direkt logisk följd försvårar detta navigationen för användaren enligt Morville och 
5RVHQIHOG�������

Som tidigare nämnts under 3.1 Organisationssystem�PHQDU�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������DWW�
djup och bredd är två viktiga aspekter på en webbsida. På Mora Armaturs webbsida råder 
HQ� JRG� EDODQV�PHOODQ� GHVVD�� YLONHW� LQQHElU� DWW� DQYlQGDUQD� HUEMXGV� ÁHUD� DOWHUQDWLYD� YlJDU�
samtidigt som de inte behöver klicka sig igenom alltför många steg i sidhierarkin för att ta 
sig dit de vill.

Mora Armaturs webbsida skulle sammanfattningsvis behöva lägga mer fokus på produktin-
formation för att underlätta för användaren att hitta det denne söker. De bör även struktu-
UHUD�XSS�KXYXGPHQ\Q�HIWHU�HQ�ORJLVN�I|OMG��H[HPSHOYLV�HWW�DOIDEHWLVNW�VFKHPD�

6.1.2 Navigationssystem

Mora Armaturs webbsida kan svara tydligt på frågan Var är jag? En av de tre frågor som 
1LHOVHQ��������PHQDU�DWW�HWW�QDYLJDWLRQVJUlQVVQLWW�VND�VYDUD�Sn��:HEEVLGDQ�YLVDU�EHV|NDUHQV�
QXYDUDQGH�SRVLWLRQ�JHQRP�DWW�PDUNHUD�L�KXYXGPHQ\Q�YLONHQ�ÁLN�VRP�NOLFNDWV�Sn�DY�DQYlQ-
GDUHQ��0DUNHULQJHQ�lU�XWIRUPDG�VRP�HWW�RUDQJH�VWUHFN�XQGHU�WH[WHQ��bYHQ�L�VDMW|YHUVLNWHQ�
markeras nuvarande position med ett orange streck under länken. Sajtöversikten visar dock 
enbart huvudmenyns länkar och inga undermenyer, så om användaren tar sig ytterligare ett 
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steg ner i sidhierarkin syns detta inte i sajtöversikten. Därmed implementeras inte sidhierar-
NLQ�PHG�XQGHUVLGRU�RFK�UXEULNHU�L�VDMW|YHUVLNWHQ�VRP�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������PHQDU�
DWW�GHQ�E|U�J|UD��6DMW|YHUVLNWHQ�ÀQQV�LQWH�KHOOHU�Sn�VWDUWVLGDQ��YLONHW�RIWDVW�lU�GHQ�VLGD�OHWDQGHW�
efter information inleds på. Därmed kanske inte användaren har sajtöversikten tillgänglig när 
den behövs.

/RJRW\SHQV�SODFHULQJ�RFK� OlQNIXQNWLRQ�KMlOSHU�DQYlQGDUHQ�DWW�VH�YDU�GHQQH�EHÀQQHU�VLJ� L�
I|UKnOODQGH�WLOO�ZHEEHQ�L�VLQ�KHOKHW��DOOWVn�YLONHQ�ZHEEVLGD�GHQQH�EHÀQQHU�VLJ�Sn�

Webbsidan har andra metoder för att visa besökarens position. Dels i undermenyn som vid 
YLVQLQJ� DY� VSHFLÀN�SURGXNWLQIRUPDWLRQ�PDUNHUDU� GHWWD�PHG�RUDQJH� IlUJ�Sn�XQGHUPHQ\QV�
YDOGD�SURGXNWÁLN��:HEEVLGDQ�KDU�\WWHUOLJDUH�HQ�IXQNWLRQ�VRP�YLVDU�EHV|NDUHQV�SRVLWLRQ��Du 
är här�IXQNWLRQHQ��'HQQD� IXQNWLRQ�YLVDU�GHOV�YDUW� DQYlQGDUHQ�EHÀQQHU� VLJ�PHQ�JHU�RFNVn�
användaren möjlighet att ta sig tillbaka i historiken och till tidigare besökta sidor. Alltså svarar 
0RUD�$UPDWXU�lYHQ�Sn�HQ�GHO�DY�1LHOVHQV��������IUnJD�Var har jag varit?

3n�ZHEEVLGDQ�ÀQQV�LQJHQ�SHUPDQHQW�YLVQLQJ�|YHU�YDU�EHV|NDUHQ�KDU�YDULW��'HWWD�LQQHElU�DWW�
besökta länkar inte ändrar utformning eller färg efter besök, en designprincip som tas upp 
DY�&RRSHU��5HLPDQQ�RFK�&URQLQ� �������� � ,�DQYlQGEDUKHWVWHVWHUQD�DQYlQGHV�GRFN� LQWH�Du 
är här�IXQNWLRQHQ�RFK�DQWDJOLJHQ�KDGH�LQWH�KHOOHU�EHV|NWD�K\SHUWH[WOlQNDU�KHOOHU�DQYlQWV�Gn�
testdeltagarna med vana använde bakåtknappen i webbläsaren för att ta sig bakåt i historiken.

1LHOVHQV� ������� WUHGMH� IUnJD�Vart ska jag? beror bland annat på hur kontroller visualiseras 
och används. Utformningen av kontroller beskrivs i en designprincip av Cooper, Reimann 
RFK�&URQLQ���������.RQWUROOHU�NDQ�IRUPJHV�VRP�NQDSSDU��NQDSSDU�VRP�LNRQHU�HOOHU�OlQNDU��
3n�0RUD�$UPDWXUV�ZHEEVLGD�DQYlQGV�IUlPVW�NQDSSDU�RFK�OlQNDU��/lQNDU�ÀQQV�EODQG�DQQDW�
L� KXYXGPHQ\Q�� 6RP� WLGLJDUH� QlPQW� lU� OlQNDUQD� LQWH� XWIRUPDGH� VRP� K\SHUWH[WOlQNDU�� GH�
förändrar inte utseende om länken besökts. Det som påvisar att huvudmenyn består av länkar 
är då muspekaren förändrar utseende för att visa på klickmöjligheten.

(WW�H[HPSHO�Sn�NQDSSDU�lU�L�XQGHUPHQ\Q�Gn�YDUMH�HWLNHWW�lU�SODFHUDG�Sn�HQ�\WD�VRP�XWIRUPDWV�
annorlunda jämfört med bakgrunden. Denna yta har en toning i färgen som visualiserar en 
upphöjd knapp. Cooper Reimann och Cronin menar att detta inbjuder användaren att klicka 
Sn�NQDSSHQ��'RFN�YLVXDOLVHUDU�NQDSSHQ�LQJHW�NOLFN�VRP�0DKHPRII �	�-RKQVWRQ��������PHQDU�
att användaren förväntar sig.

I användbarhetstesterna kan ses att användarna inte har några svårigheter med att ta sig fram 
RFK�WLOOEDND�Sn�VLGDQ��7URWV�DWW�OlQNDU�LQWH�SnYLVDWV�JHQRP�GHQ�W\SLVND�K\SHUWH[WOlQNVXWIRUP-
ningen eller att knappar inte visualiserar ett klick så tar sig användarna med lätthet sig genom 
webbsidan. Detta kan bero på att testdeltagarna är vana dator- och internetanvändare. De 
EHK|YHU�LQWH�UHÁHNWHUD�|YHU�YDG�HQ�KXYXGPHQ\�lU�RFK�KXU�GHQ�IXQJHUDU�WURWV�HWLNHWWHUQDV�
EHÀQWOLJD�XWIRUPQLQJ��'HWVDPPD�JlOOHU�I|U�SURGXNWLQIRUPDWLRQHQV�XQGHUPHQ\�

I användbarhetstesterna ses även hur enkelt användaren navigerar sig till rätt produkt i 
scenario ett. I scenario tre tar tre av fyra testdeltagare samma väg som i scenario ett trots att 
de egentligen ska navigera sig till en annan plattform.  I testet syns hur de testar sig fram i 
QDYLJHULQJHQ��1lU�GH�EHÀQQHU�VLJ�Sn�VLGDQ�I|U�VSHFLÀN�SURGXNWLQIRUPDWLRQ�NOLFNDU�GH�EODQG�
DQQDW�Sn�HQ�NQDSS�L�IRUP�DY�HQ�LNRQ�Sn�YLVQLQJVELOGHQ��.QDSSHQ�YLVXDOLVHUDU�HWW�SOXVWHFNHQ�
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som kan tyda på en ökning eller förstoring. Användarna kan då tolka denna knapp som en 
kontroll för att klicka upp en större bild, som den också gör dock inte den högupplösta bild 
som de i scenariot ska hitta.

Alla testdeltagare navigerar mellan webbsidans olika sidor utan svårigheter. Navigeringsmöj-
OLJKHWHUQD�InU�Gn�DQWDV�YDUD�W\GOLJD�PHQ�VSHFLÀND�YlJDU�lU�PLQGUH�W\GOLJD��3UREOHPHQ�PHG�GH�
VSHFLÀND�YlJDUQD�EHURU�VQDUDUH�Sn�HWLNHWWHULQJ�lQ�QDYLJDWLRQ�RFK�NRPPHU�GlUI|U�WDV�XSS�L�
6.1.4 Etikettering.

Tredje scenariot visar dock på en aspekt som får användaren att navigera fram och tillbaka 
PHOODQ�WYn�SODWWIRUPDU�HWW�ÁHUWDO�JnQJHU��'HW�EHURU�Sn�GHQ�NRJQLWLYD�EHODVWQLQJ�VRP�XSSVWnU�
innan inloggning på plattformen WebBase�VNHU��3n�ZHEEVLGDQ�ÀQQV�XSSJLIWHU�RP�DQYlQGDU-
namn och lösenord och dessa måste användaren hålla i arbetsminnet för att logga in på 
WebBase. Användarnamn och lösenord är desamma men de består av både gemener, versaler 
RFK�PHOODQVODJ�� 'HQQD� W\S� DY� XWIRUPQLQJ� VNDSDU� ÁHUD� ROLND� HOHPHQW� VRP�PnVWH� KnOODV� L�
arbetsminnet. I användbarhetstesterna kan ses hur testdeltagarna lyckas med detta till slut, 
GRFN�NUlYV�GHW�ÁHUD�I|UV|ND�DY�DOOD��$OEHUV��������PHQDU�DWW�GHWWD�NDQ�VNDSD�LUULWDWLRQ�RFK�
frustration hos användaren, egenskaper som kan leda till att uppgifter inte slutförs. Albers 
menar vidare att dessa kognitiva belastningar bör förhindras eller förminskas när de lokalise-
rats. När den kognitiva belastningen minimeras är det viktigt att anpassa informationen och 
DUEHWVSURFHVVHQ�I|U�GHQ�WlQNWD�PnOJUXSSHQ��6ZHOOHU��������

'n� DQYlQGDUQD� ÁHUD� JnQJHU�PnVWH� WHVWD� VLJ� IUDP� HOOHU� Jn� IUDP�RFK� WLOOEDND� L�ZHEEVLGDQV�
sidstruktur, främst i scenario tre uppfylls inte kraven för effektiv navigering. Effektiv navi-
gation beror bland annat på hur rätt och hur snabbt en uppgift genomförs. I användbarhets-
testerna syns tydligt att scenariona inte utförs korrekt på första försöket och kräver därför 
ytterligare navigering och tid innan målet nås. För effektiv navigation menar Mahemoff  och 
-RKQVWRQ��������DWW�LQJHQ�WLG�VND�EHK|YD�lJQDV�nW�DWW�I|UVWn�JUlQVVQLWWHW��JUlQVVQLWWHW�VND�YDUD�
transparent. Ur användbarhetstesterna kan tolkas att en hel del tid läggs på att förstå gräns-
VQLWWHW�MXVW�I|U�DWW�ÁHUD�I|UV|N�NUlYV�LQQDQ�PnOHW�QnV�

De tolkningar som kan göras ur navigationen på Mora Armaturs webbsida är att den fungerar, 
alltså att användarna kan ta sig fram och tillbaka. Att användaren inte alltid hittar, innebär 
att navigationen inte är effektiv. Dock bör sidan med produktinformation som testas i första 
scenariot bortses från då alla användare hittade rätt på första försöket i detta scenario. För 
att skapa effektiv navigation genom hela webbsidan bör navigationen anpassas för de mest 
RYDQD�DQYlQGDUH��0DKHPRII �	�-RKQVWRQ��������

De principer som bör fokuseras på för att effektivisera och förbättra navigationen på 
webbsidan är att minimera den kognitiva belastningen genom att inte låta användaren hålla 
information som användarnamn och lösenord i arbetsminnet samt att tydliggöra sidhierarkin 
L�VDMW|YHUVLNWHQ��8WIRUPQLQJHQ�DY�H[HPSHOYLV�OlQNDUQD�IXQJHUDU�VRP�GHQ�lU�Sn�JUXQG�DY�GHQ�
GDWRUYDQD�VRP�ÀQQV�KRV�WHVWGHOWDJDUQD��gYULJD�SULQFLSHU�EHK|YHU�KHOOHU�LQWH�IRNXVHUDV�Sn�Gn�
GH�ÁHVWD�UHGDQ�lU�KHOW�HOOHU�GHOYLV�LPSOHPHQWHUDGH�L�ZHEEVLGDQ�
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6.1.3 Söksystem

3n�0RUD�$UPDWXUV�ZHEEVLGD�ÀQQV�LQJHQ�V|NIXQNWLRQ��'HW�PnVWH�GRFN�VHV�VRP�HQ�LQQHKnOOV-
rik sida med all produktinformation och annat innehåll. I scenario ett hittade testdeltagarna 
rätt produkt enkelt utan någon sökfunktion. Det går dock inte att veta om de hade valt 
samma väg om en sökfunktion funnits tillgänglig. I övriga scenarion och på de andra platt-
IRUPDUQD�DQYlQGHV�V|NIXQNWLRQHQ�GLUHNW�DY�ÁHUD�WHVWGHOWDJDUH��'lUI|U�NDQ�GHW�DQWDV�DWW�HQ�
sökfunktion också hade använts på webbsidan och även varit önskvärd av användarna, precis 
VRP�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������PHQDU�DWW�GHQ�E|U�YDUD�I|U�LPSOHPHQWHULQJ�

bYHQ�RP�DQYlQGDUQD�|QVNDU�HQ�V|NIXQNWLRQ�ÀQQV�GHW�DQGUD�DVSHNWHU�DWW�WD�KlQV\Q�WLOO�RP�
en väl fungerande sökfunktion ska implementeras. Sidinnehavaren måste vara beredd på det 
DUEHWH�VRP�ÀQQV�EDNRP�HWW�V|NV\VWHP��DOOW�LQQHKnOO�PnVWH�V|NRSWLPHUDV�

Fokus bör ligga i att först och främst implementera en sökfunktion på webbsidan. Nästa 
fokus bör ligga i att sökoptimera innehållet med alla de tänkbara sökord som en besökare 
NDQ�WlQNDV�DQYlQGD��HQ�SULQFLS�VRP�WDV�XSS�DY�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG���������'HQ�H[WUD�WLG�
som måste läggas för att sökoptimera bör läggas, då det är något som kan underlätta arbets-
processen för användarna men framförallt för att användarna eftersträvar en sökfunktion.

6.1.4 Etikettering

Etiketterna på Mora Armaturs webbsida är i huvudsak etiketter för navigation. Morville och 
5RVHQIHOG� �������PHQDU� DWW� HWLNHWWHU� LQRP� QDYLJDWLRQVV\VWHP� VNDOO� YDUD� NRQVHNYHQWD� RFK�
nWHUNRPPD�JHQRP�KHOD�ZHEEVLGDQ��(WW�H[HPSHO�Sn�GHWWD�lU�0RUD�$UPDWXUV�PHQ\��+lU�lU�
HWLNHWWHUQD�GHVDPPD�JHQRP�KHOD�ZHEEVLGDQ�REHURHQGH�YLONHQ�VLGD�DQYlQGDUHQ�lQ�EHÀQQHU�
sig på, vilket är bra då det motverkar förvirring. Även etiketten Kranboken för webbkatalogen i 
sidhuvudets högra hörn, ser likadan ut och återkommer på varje sida. Gemensamt för etiket-
terna i menyn och etiketten Kranboken är att båda är utformade med svarta versaler, något 
som skiljer sig från de övriga etiketterna på webbsidan. Genom att särskilja etiketterna på 
GHWWD�VNDSDV�HQ�KLHUDUNL�YLONHW�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������DQVHU�lU�HQ�YLNWLJ�DVSHNW�LQRP�
etiketterna.

)|UXWRP�HWLNHWWHU�L�QDYLJDWLRQVV\VWHP�ÀQQV�GHW�HWLNHWWHU�VRP�UXEULNHU��3n�0RUD�$UPDWXUV�
ÀQQV�HWW�DQWDO�ROLND�VRUWHUV�UXEULNHU��'HOV�ÀQQV�GH�KXYXGUXEULNHU�VRP�EHVNULYHU�YLONHQ�VLGD�
DQYlQGDUQD�lU�EHÀQQHU�VLJ�Sn��H[HPSHOYLV�UXEULNHQ�Köksblandare på produktsidan om köks-
EODQGDUH��'HVVD�UXEULNHU�ÀQQV�Sn�YDUMH�VLGD�RFK�lU�NRQVHNYHQWD� L�GHQ�PnQ�DWW�GH�DOOD�KDU�
samma teckensnitt och är blå. Att rubriken skiljer sig i utformning på detta vis är något 
0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG� �������EHVNULYHU�YLNWHQ� L� I|U�DWW�DQYlQGDUHQ�GLUHNW� VNDOO�NXQQD�VH�
VNLOOQDG�Sn�HWLNHWWHU�RFK�|YULJ�WH[W���

6RP�WLGLJDUH�QlPQWV�DQVHU�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������DWW�KLHUDUNL�lU�YLNWLJW�LQRP�HWLNHWWH-
ring för att användaren skall kunna se skillnad på olika element och delar av webbsidan. Mora 
Armaturs webbsida har en relativt bristande hierarki. Bortsett från några blå rubriketiket-
terna och menyetiketterna som är högst i hierarkin är resterande delar webbsidan ganska lika. 
,�XQGHUPHQ\Q�KDU�WLOO�H[HPSHO�DOOD�HWLNHWWHU�VDPPD�WHFNHQVQLWW�RFK�IlUJ��'HQ�HQGD�VNLOOQDGHQ�
är att teckengraden blir lite mindre för varje underkategori.
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För att ytterligare öka igenkännbarheten inom etikettering är det enligt Mahemoff  och 
-RKQVWRQ��������YLNWLJW�DWW�DQYlQGD�VLJ�DY�DQYlQGDUQDV�VSUnN�RFK�YHGHUWDJQD�PHWDIRUHU��'HWWD�
visade sig i användbarhetstesterna vara något Mora Armatur lyckats med i sina menyer. Till 
H[HPSHO�L�I|UVWD�VFHQDULRW�DY�DQYlQGEDUKHWVWHVWHUQD�Gn�DOOD�DQYlQGDUH�WRJ�VLJ�WLOO�SURGXNWVL-
dan utan problem. Det tredje scenariot visade emellertid att tre av fyra deltagare inte associe-
rade etiketterna på samma vis som webbsidans utvecklare. Endast en deltagare förstod direkt 
DWW�K|JXSSO|VWD�ELOGHU�VNXOOH�ÀQQDV�XQGHU�PHQ\NQDSSHQ�Press, medan de andra letade efter 
högupplösta bilder på produktsidan trots att de skannat av menyknapparna innan. Dock 
uttryckte testdeltagarna efter användbarhetstesterna att det är en logisk väg att gå men i 
testerna syns det tydligt att det inte är den väg de väljer i första hand.

(WW� VW|UUH� HWLNHWWSUREOHP�Sn�0RUD�$UPDWXU� lU�KXU�:HE%DVH�EHQlPQV�ROLND�Sn� HWW�ÁHUWDO�
ställen. När användarna tillslut klickade sig in på Press�ÀQQV�HWLNHWWHQ�Bildbank, Logotyp i under-
PHQ\Q��.OLFNDU�GH�VLJ�VHGDQ�YLGDUH�InU�GH�ORY�DWW�YlOMD�RP�GH�YLOO�Jn�YLGDUH�LQ�Sn�Bilddataba-
sen Pablo eller Logotyp��9lO�LQQH�L�Bildbanken, bilddatabasen Pablo eller WebBase används endast 
benämningen WebBase som inte nämnts tidigare under processen. Här används alltså tre olika 
EHQlPQLQJDU��HWW�IHQRPHQ�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������UnGHU�DWW�XQGYLND�

För att förbättra och göra Mora Armaturs etiketter mer effektiva bör etiketterna särskiljas för 
att skapa en tydlig hierarki, förslagsvis genom färg, form, teckensnitt eller teckengrad. Etiket-
WHUQD�E|U�RFNVn�YDUD�NRQVHNYHQWD�RFK�KD�VDPPD�EHQlPQLQJ��lYHQ�RP�GH�ÀQQV�Sn�ÁHU�VWlOOHQ�

6.2 FMMattsson.se

Nedan följer en analys av FM Mattssons hemsida.

6.2.1 Organisationssystem

)0�0DWWVVRQV�ZHEEVLGD�lU�KHWHURJHQ�PHG�PnQJD�ROLND�W\SHU�DY�LQIRUPDWLRQ��WURWV�GHW�ÀQQV�
HWW�W\GOLJW�IRNXV�Sn�SURGXNWHU��(WW�H[HPSHO�Sn�GHW�lU�KXYXGPHQ\Q�VRP�HQGDVW�lU�SURGXNWUH-
ODWHUDG��$QQDQ�LQIRUPDWLRQ��VRP�WLOO�H[HPSHO�RP�I|UHWDJHW�HOOHU�nWHUI|UVlOMDUH�KDU�SODFHUDWV�
i den lilla menyn högst upp till höger. En brist med huvudmenyn är dock att den inte har 
någon logisk ordning. Skulle menyn istället följa ett alfabetiskt eller ett mångtydigt schema, 
VNXOOH�DQYlQGDUHQV�DYOlVQLQJ�EOL�HIIHNWLYDUH�HQOLJW�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG���������$QYlQG-
barhetstesterna visar dock att deltagarna hittar relativt snabbt i menyn ändå.

Till skillnad från Mora Armatur så presenteras produkterna i innehållet direkt på respek-
tive kategoris undersida, med produktmodell och produktbild. En nackdel med detta är att 
användaren måste scrolla för att se alla modeller, snarare än att få en lista över tillgäng-
liga modeller. Bristen på modellnamn under varje bild försämrar också tillgängligheten, och 
ställer högre krav på användaren då denne måste föra musenpekaren över produktbilden för 
att få fram grundläggande information.

Det FM Mattssons webbsida bör fokusera på är att ordna huvudmenyn i en logisk ordning, 
samt hitta någon slags överblickande lösning så att användaren slipper scrolla.
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6.2.2 Navigationssystem

Det som skiljer utformningen av FM Mattssons webbsida från Mora Armaturs är främst 
sajtöversikten, menyerna samt vägen in till webbkatalogen. I övrigt är sidan och många 
element relativt lika formässigt. Analysen av den kognitiva belastningen hos MoraArmatur.
VH�NDQ�DSSOLFHUDV�lYHQ�Sn�GHQQD�ZHEEVLGD�Gn�LQORJJQLQJ�VNHU�Sn�H[DNW�VDPPD�YLV�I|U�GH�EnGD�
webbsidorna.

1DYLJDWLRQHQ�VRP�J|UV�I|U�DWW�NRPPD�WLOO�GHQ�VSHFLÀND�SURGXNWLQIRUPDWLRQHQ�lU�HWW�VWHJ�
kortare än på Mora Armaturs webbsida. Det beror på att huvudmenyn är utformad annor-
OXQGD�I|U�GHQQD�VLGD��'H�ROLND�SURGXNWNDWHJRULHUQD�ÀQQV�GLUHNW�L�KXYXGPHQ\Q�RFK�LQWH�Sn�HQ�
landningssida efter klick på Produktinformation som på Mora Armaturs webbsida.

/RJRW\SHQV�SODFHULQJ�RFK� OlQNIXQNWLRQ�KMlOSHU�DQYlQGDUHQ�DWW�VH�YDU�GHQQH�EHÀQQHU�VLJ� L�
I|UKnOODQGH�WLOO�ZHEEHQ�L�VLQ�KHOKHW��DOOWVn�YLONHQ�ZHEEVLGD�DQYlQGDUHQ�EHÀQQHU�VLJ�Sn�

'H�XQGHUPHQ\HU�VRP�ÀQQV�Sn�GH�VSHFLÀND�SURGXNWVLGRUQD�lU�LQWH�XWIRUPDGH�VRP�NQDSSDU�
VRP�KRV�0RUD�$UPDWXU��8QGHUPHQ\QV�HWLNHWWHU�lU�PHU�XWIRUPDGH�VRP�GH�K\SHUWH[WOlQNDU�
VRP�&RRSHU��5HLPDQQ�RFK�&URQLQ��������EHVNULYHU��/lQNDUQD�E\WHU�LQWH�IlUJ�QlU�GH�EHV|NWV�
men när muspekaren förs över länken stryks etiketten under med ett streck. Men precis som 
för Mora Armaturs webbsida kan det antas att många förstår klickbarheten genom att över-
KXYXGWDJHW�PHQ\HU�DQYlQGV��GHW�Sn�JUXQG�DY�GHQ�VWRUD�GDWRUYDQD�VRP�ÀQQV�

Sajtöversikten visar först och främst huvudmenyn men även tre av fyra av de länkar som 
ÀQQV�|YHUVW�Sn�VLGDQ��$OOWVn�ÀQQV�Hitta Återförsäljare, Om FM Mattson och Sortimentkatalogen i 
sajtöversikten. Däremot saknas Kranskolan som också är en av de länkar högst upp på sidan. 
Under Om FM Mattsson visas även sidans underrubriker upp. I sajtöversikten syns fyra 
länkar som enbart visas där och inte på annan plats på webbsidan. Dels är det Kontakt som 
leder användaren till kontaktuppgifter och dels är det AMA-texter, Byggvarudeklarationer och 
Tryckfallsdiagram som leder användaren på vägen till WebBase��0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������
PHQDU�DWW�HQ�VDMW|YHUVLNW�VND�nWHUNRSSOD�WLOO�GHQ�VLGKLHUDUNL�VRP�ÀQQV�Sn�ZHEEVLGDQ��'HWWD�
J|U�)0�0DWWVVRQ�GHOYLV��)|U�DWW�J|UD�GHW�KHOW�E|U�GH�LQNOXGHUD�.UDQVNRODQ�L�VDMW|YHUVLNWHQ�
samt ta bort de fyra länkarna som tidigare nämndes. Då det kunde utläsas i scenario tre att 
det var svårt att hitta till WebBase, kan de tre länkarna AMA-texter, Byggvarudeklarationer och 
Tryckfallsdiagram vara företagets lösning för att besökarna ska hitta lättare.

I scenario två skulle testdeltagarna ta sig till webbkatalogen från FM Mattssons webbsida. 
)|U�WUH�DY�I\UD�GHOWDJDUH�YDU�GHWWD�QnJRW�VYnUDUH�WURWV�DWW�GHW�ÀQQV�I\UD�OlQNDU�WLOO�NDWDORJHQ��
WH[WOlQNHQ�|YHUVW�Sn�VLGDQ��OlQNHQ�L�IRUP�DY�HQ�LNRQ�|YHUVW�Sn�VLGDQ��L�VDMW|YHUVLNWHQ�VDPW�YLG�
YDUMH�VSHFLÀN�SURGXNWVLGD��7UH�DY�I\UD�GHOWDJDUH�DQYlQGH�OlQNHQ�Se tillbehör i vår sortimentkatalog 
VRP�ÀQQV�Sn�GHQ�VSHFLÀND�SURGXNWVLGDQ�RFK�HQGDVW�HQ�GHOWDJDUH�DQYlQGH�OlQNHQ�VRP�IDQQV�
|YHUVW�Sn�VLGDQ��3n�)0�0DWWVVRQV�ZHEEVLGD�IXQJHUDU�GHWWD�PHQ�GHQQD�W\S�DY�OlQN�ÀQQV�LQWH�
Sn�0RUD�$UPDWXUV�VSHFLÀND�SURGXNWVLGD��9DG�VRP�LQWH�V\QV�XWLIUnQ�DQYlQGEDUKHWVWHVWHUQD�lU�
hur testdeltagarna hade klarat av ett liknande scenario fast för en produkt från Mora Armatur.

Testdeltagarna letade efter en produkt som inte fanns på webbsidan och det var först när 
de tittat igenom lämpliga platser som de försökte ta andra vägar. Två användare valde att gå 
tillbaka till webbsidan trots att de hittat rätt väg. En av dessa gav även upp för att sedan ledas 
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tillbaka till webbkatalogen. Om det berodde på webbkatalogen eller länkarnas etiketter är 
svårt att avgöra, men detta kommer att diskuteras vidare i ett senare kapitel.

För att förbättra och förenkla navigationen bör samma principer fokuseras på som för Mora 
Armatur.  Alltså att minimera den kognitiva belastningen samt att tydliggöra sidhierarkin i 
sajtöversikten. Att tydliggöra navigationen och vägen till webbkatalogen är viktigt.

6.2.3 Söksystem

3n�)0�0DWWVRQV�ZHEEVLGD� ÀQQV� LQJHQ� V|NIXQNWLRQ�� 3UHFLV� VRP�GHW� EHVNULYLWV� L� DQDO\VHQ�
för Mora Armaturs sökfunktion kan det även här antas att användarna önskar denna typ 
av funktion. I scenario två kan ett ytterligare tecken på detta utläsas. När testdeltagare två 
letar efter returventilen använder denne webbläsarens sökfunktion och söker på produkten, 
en åtgärd som inte hjälpte användaren att hitta produkten. Det kan antas att testdeltagaren 
OHWDGH�HIWHU�HQ�V|NIXQNWLRQ�PHQ�ÀFN�Q|MD�VLJ�PHG�ZHEEOlVDUHQV�

Även på FM Mattssons webbsida bör största fokus ligga i att först och främst implementera 
en sökfunktion. I övrigt gäller detsamma för FM Mattsson som redan beskrivits i analysen 
av Mora Armaturs sökfunktion.

6.2.4 Etikettering

bYHQ�Sn�)0�0DWWVVRQV�ZHEEVLGD�ÀQQV�HQ�GHO�ROLND�VRUWHUV�HWLNHWWHU��'H�VRP�lU�NRQVHNYHQWD�
RFK�VHU�XW�Sn�VDPPD�YLV�YDU�DQYlQGDUHQ�lQ�EHÀQQHU�VLJ�Sn�ZHEEVLGDQ�lU�HWLNHWWHUQD�L�VLGKX-
YXGHW��(QOLJW�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������lU�GHW�YLNLJW�DWW�HWLNHWWHUQD�VSHJODU�ZHEEVLGDQV�
innehåll. Något FM Mattsson lyckats med i sin huvudmeny där alla etiketter handlar om 
GHUDV�SURGXNWHU��gYULJ�Q|GYlQGLJ� LQIRUPDWLRQ�VRP�H[HPSHOYLV�Hitta återförsäljare och Om 
FM Mattsson�ÀQQV�L�|YHUVW�L�VLGKXYXGHW�

$QGUD�HWLNHWWHU�VRP�ÀQQV�lU�EODQG�DQQDW�HWLNHWWHU�L�UXEULNHU��'HW�ÀQQV�GRFN�WYn�ROLND�W\SHU�DY�
UXEULNHWLNHWWHU��'HQ�HQD�W\SHQ�DY�HWLNHWW�lU�GH�VRP�ÀQQV�VRP�DNWXHOOD�Q\KHWHU�Sn�VWDUWVLGDQ��
När användaren klickar på en sådan aktuell nyhet hamnar denne på en sida som är utformad 
som en artikel där etiketten i rubriken är skriven i versaler, och med hög teckengrad. Den 
DQGUD� W\SHQ�DY�HWLNHWW�VRP�UXEULN�ÀQQV�H[HPSHOYLV�XQGHU�YDUMH�SURGXNWNDWHJRUL��'HQ�KDU�
tillräckligt stor teckengrad för att man skall kunna urskilja en hierarki som Morville och 
5RVHQIHOG��������SUDWDU�RP��PHQ�VHU�DQQDUV�XW�VRP�GHQ�|YULJD�WH[WHQ�

Hierarkin i FM Mattssons etiketter påminner om Mora Armaturs webbsida. Det som skiljer 
webbsidorna åt är FM Mattssons något tydligare undermeny. Det som gör att FM Mattssons 
undermeny känns tydligare är att den har linjer som avskiljer de olika nivåerna i menyn. Detta 
gör en markant skillnad jämfört med Mora Armaturs undermeny, även om teckengraderna i 
de olika nivåerna hade kunnat åtskiljas mer för att skapa tydligare hierarki.

För att förbättra FM Mattssons webbsida bör fokus alltså läggas på att förtydliga och särskilja 
etiketterna för att skapa en tydlig hierarki.
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6.3 Webbkatalogen

Nedan följer en analys av Webbkatalogen.

6.3.1 Organisationssystem

6RP� WLGLJDUH� QlPQWV� GLVNXWHUDU� 0RUYLOOH� RFK� 5RVHQIHOG� ������� YLNWHQ� DY� HQ� ZHEEVLGDV�
tydlighet och att det är en viktig princip för att användaren skall kunna hitta det den söker. I 
webbkatalogen är organiseringen av information till största delen väldigt tydlig. Första sidan 
LQ�ZHEENDWDORJHQ�KlOVDU�WLOO�H[HPSHO�DQYlQGDUHQ�YlONRPPHQ�RFK�EHUlWWDU�YDG�ZHEENDWDOR-
JHQ�lU�RFK�KXU�GHQ�IXQJHUDU�PHG�I|UNODUDQGH�WH[W�RFK�ELOG��1nJRW�DQQDW�EUD�lU�DWW�PHQ\Q�
är ordnad efter ett ämnesschema där produkterna är ordnad inom kategorier. Däremot är 
menyn inte ordnad i bokstavsordning, vilket ger ett rörigt intryck bland etiketterna och gör 
det svårt för användarna att hitta rätt kategori. I användbarhetstesterna var de endast två som 
tittade och letade i menyn, medan de andra istället sökte i sökfältet efter produkten. Om det 
var för att de inte hittade möjligheten Sök i menyn eller för att användarna bara föredrog att 
använda sökrutan är oklart.

Organisationsstrukturen på webbsidan är hierarkisk och väldigt bred och grund med många 
HWLNHWWHU� L�PHQ\Q��(WW�SUREOHP�VRP�HQOLJW�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG� ������� InU� DQYlQGDUQD�
att bli förvirrade och besvikna på datamängden som kommer fram. Av att bedöma utifrån 
användbarhetstesterna är det däremot den bristande överblicken på produkterna när en 
kategori valts som får användarna att bli förvirrade. Användbarhetstesterna visade att de två 
som använde sig av menyn var tvungna att scrolla långt ner för att hitta produkten. 

+LHUDUNLQ�L�RUJDQLVDWLRQ�DY�LQIRUPDWLRQ�lU�L�LQQHKnOOHW�YlOGLJW�W\GOLJW��$WW�SURGXNWVSHFLÀND-
WLRQHUQD�KDU� GDWDEDVVWUXNWXU� LQQHElU� SUHFLV� VRP�0RUYLOOH� RFK�5RVHQIHOG� ������� VlJHU� DWW�
informationen är lättillgänglig för användaren. Hierarkin i menyn skulle dock kunna göras 
W\GOLJDUH��$QYlQGEDUKHWVWHVWHUQD�YLVDU�DWW�GHOWDJDUQD�VNDQQDGH�PHQ\Q�XSSLIUnQ�RFK�QHU�ÁHUD�
gånger innan de hittade etiketten för Handdukstorkar

Webbkatalogens organisation har alltså en relativt tydlig struktur redan, med undantag från 
PHQ\Q�VRP�H[HPSHOYLV�E|U�OLVWDV�L�DOIDEHWLVN�RUGQLQJ�Vn�DWW�DQYlQGDUQD�VOLSSHU�OHWD�VLJ�IUDP�
WLOO�HQ�NDWHJRUL��9lO�LQQH�Sn�YDOG�NDWHJRUL�E|U�GHW�VNDSDV�QnJRQ�IRUP�DY�|YHUEOLFN�DY�SURGXN-
terna så att scrollning undviks.

6.3.2 Navigationssystem

9DUXPlUNHWV� ORJRW\S� lU� LQWH� NOLFNEDU�RFK� � GlUI|U�KHOOHU� LQJHQ� OlQN� WLOOEDND� WLOO� NDWDORJHQV�
VWDUWVLGD��'HWWD�PHQDU�1LHOVHQ��������lU�HQ�UHJHO�I|U�DWW�DQYlQGDUHQ�VND�NXQQD�WD�VLJ�WLOOEDND�
WLOO�VWDUWVLGDQ�RFK�XUVSUXQJVOlJHW��,�ZHEENDWDORJHQ�ÀQQV�LQJHQ�IXQNWLRQ�VRP�WDU�DQYlQGDUHQ�
tillbaka därför måste användaren förlita sig på webbläsarens bakåtknapp om denne vill ångra 
sin aktivitet.  Då startsidan innehåller en del instruktioner kan det vara önskvärt att kunna ta 
sig tillbaka dit och därmed inte behöva hålla denna information i arbetsminnet så att kognitiv 
belastning uppstår.

'n�GHW�HQGDVW�ÀQQV�HQ�PHQ\�L�NDWDORJHQ�RFK�LQJD�XQGHUPHQ\HU�EOLU�GHW�HQNHOW�DWW�YHWD�Var jag 
är?�VRP�lU�1LHOVHQV��������I|UVWD�IUnJD�RP�QDYLJDWLRQ��Var jag är blir ännu tydligare då vald 
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menykategori markeras med en pil i menyn, samt genom sidinnehållets rubrik som formule-
rats på samma viss som menyns etikett.

Webbkatalogens utformning besvarar inte på något sätt Var jag har varit?�1LHOVHQV� �������
andra fråga. Användaren måste därför helt förlita sig på webbläsarens historikfunktion eller 
EDNnWNQDSS��:HEENDWDORJHQ�|SSQDV�L�HWW�Q\WW�I|QVWHU�RFK�Gn�ÀQQV�GHW�LQJHQ�OlQN�WLOOEDND�WLOO�
varumärkets webbsida.

1LHOVHQV��������WUHGMH�IUnJD��Vart kan jag gå?�%|U�EHVYDUDV�UHODWLYW�W\GOLJW�Gn�GHW�HQGDVW�ÀQQV�
två valmöjligheter. Att bläddra i katalogen genom en meny eller genom en sökfunktion. 
Dessa val visualiseras med två kontroller som utformats som knappar. Även knapparna visu-
DOLVHUDU� HWW�NQDSSWU\FN�SUHFLV� VRP�0DKHPRII �RFK� -RKQVWRQ� �������PHQDU� DWW� DQYlQGDUHQ�
I|UYlQWDU�VLJ��'lUI|U�E|U�QDYLJDWLRQVP|MOLJKHWHUQD�EOL�W\GOLJD�L�GHQQD�QLYn��.QDSSDUQD�OLNQDU�
dock inte något från FM Mattsons webbsida och utformningen blir då inte konsekvent.

När användaren kommer in i webbkatalogen är katalogvalet förinställt men i användbarhets-
WHVWHUQD�NDQ�VHV�DWW�ÁHUD�WHVWGHOWDJDUH�NOLFNDU�GLUHNW�Sn�V|NNQDSSHQ�LVWlOOHW�I|U�DWW�OHWD��'HW�
bör därför kunna antas att de är tydligt utformade.

För att återgå till det hinder som uppstod i användbarhetstesterna då två av testdeltagarna 
gick tillbaka till FM Mattsons webbsida i tron om att de hamnat fel efter klick in på webb-
katalogen. I 6.2.2 Navigationssystem nämndes att det är svårt att avgöra vad detta berodde på, 
det skulle dels kunna vara webbkatalogens utformning men också webbsidans länkar och 
etiketter och hur tydliga eller otydliga dessa är. Då ett par av testdeltagarna uttryckte att 
webbkatalogen inte liknande webbsidan eller hade någon uppdaterad utformning kan det var 
orsaken till problemet. De kan ha trott att de kom till en helt ny sida och därför kände att det 
var fel väl att gå.  Därefter valde en av deltagarna att ge upp och uttryckte att denne inte visste 
YDU�UHWXUYHQWLOHQ�NXQGH�KLWWDV��3UHFLV�VRP�$OEHUV��������EHVNULYHU�XSSVWRG�HWW�KLQGHU�VRP�
till slut ledde till att användaren inte tänkte slutföra uppgiften. Om detta sker med verkliga 
kunder eller besökare i webbkatalogen uppstår ett stort problem för företaget. Ett problem 
som bör fokuseras på och direkt åtgärdas.

Ett par användare använde sig av sökfunktionen för att hitta rätt produkt, dock kommer 
detta tas upp under nästa rubrik om webbkatalogens sökfunktion.

Sammanfattningsvis bör fokus för att förbättra navigationen för användarna ligga i utform-
ningen av webbkatalogen. Besökarna ska inte tro att de hamnat på en helt ny sida, de ska 
känna igen sig och därför bör webbsidornas utformning vara konsekvent och webbkatalo-
JHQV�XWVHHQGH�E|U�DQSDVVDV�HIWHU�GHP��9DUXPlUNHWV�ORJRW\S�E|U�YDUD�NOLFNEDU�RFK�WD�DQYlQ-
GDUQD�WLOOEDND�WLOO�NDWDORJHQV�VWDUWVLGD��'HW�E|U�lYHQ�ÀQQDV�HQ�YlJ�WLOOEDND�WLOO�YDUXPlUNHWV�
webbsida för att underlätta användarens väg tillbaka i historiken utan att behöva byta fönster.

6.3.3 Söksystem

Till skillnad från de båda webbsidorna så har redan webbkatalogen en implementerad 
V|NIXQNWLRQ��9LG�V|NIXQNWLRQHQ�ÀQQV�LQVWUXNWLRQHU�RP�KXU�V|NQLQJDU�VND�J|UDV�QnJRW�VRP�
0DKHPRII �RFK�-RKQVWRQ��������PHQDU�E|U�XQGYLNDV��-XVW�I|U�DWW�DQYlQGDUHQ�KHOOUH�OlU�JHQRP�
att göra fel. Dock lägger inte användarna i testet någon större vikt vid dessa instruktioner.
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Då webbkatalogens syfte är att tillhandahålla mängder av information för besökarna kan 
det även antas att den innehåller tillräckligt med information för att en sökfunktion ska 
YDUD�Q|GYlQGLJ��'lUI|U�lU�GHW�HQOLJW�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������YlOPRWLYHUDW�DWW�DQYlQGD�
en sökfunktion. De menar också att allt innehåll måste sökoptimeras för att en sökfunk-
tion ska tillföra systemet värde. Detta kan ifrågasättas för webbkatalogens innehåll. En av 
testdeltagarna valde att söka på en del av produktmodellens benämning, utan att få någon 
träff. Sökordet var 155W istället för hela modellbenämningen Handdukstork 155W. Morville 
RFK�5RVHQIHOG��������QlPQHU�DWW�GHW�lU�YLNWLJW�DWW�WlQND�Sn�YLOND�V|NRUG�VRP�NDQ�NRPPD�
att användas. Men vid kartläggningen av webbkatalogen kunde det ses att en sökning på 
produktnamnet inte gav några träffar. 

'n�DQYlQGDUQD�DQYlQGHU�SURGXNWQDPQ�YLG�ÁHUD�V|NQLQJDU�L�EnGH�VFHQDULR�WYn�RFK�WUH�H[HP-
pelvis 155W, returventil samt Mora Classic, kan det antas att detta är det språk som användarna 
helst använder. Därför bör sökoptimeringen anpassas efter det. Även artikelnumret används 
vid sökningar, men när detta görs måste användaren gå tillbaka till webbsidan för att kopiera 
numret, därmed försämras möjligheten till effektiv navigation. För att kunna anpassa sökop-
timeringen efter det språk besökarna använder kan det vara positiv att utnyttja de verktyg 
VRP�ÀQQV�I|U�DWW�GRNXPHQWHUD�V|NQLQJDU�VRP�J|UV�VDPW�GH�V|NRUG�VRP�DQYlQGV��(Q�SULQFLS�
VRP�EHVNULYV�DY�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG���������9LGDUH�EHUlWWDU�GH�DWW�V|NRSWLPHULQJ�lU�HQ�
tidskrävande uppgift något som även kommer fram i intervjuerna. I intervjuerna uttrycks att 
sökoptimering inte alltid hinns med.

Fokus för att förbättra sökfunktionen ligger i att förbättra sökoptimeringen och ta reda på 
vilka begrepp användare helst söker på. Trots detta bör sökoptimeringen ändå anpassas för 
ÁHUD�ROLND� V|NNRPELQDWLRQHU� HOOHU� EHJUHSS�� VlUVNLOW� YLG� V|NQLQJ� DY�SURGXNWQDPQ�Gn�GHW� L�
användbarhetstesterna kan ses att detta gärna används som sökord. Då det ur användbarhets-
testerna kan avläsas att en sökfunktion används och är önskvärd är det viktigt för sidinneha-
varen att möta dessa önskemål och lägga den tid som krävs för god sökoptimering.

6.3.4 Etikettering

Etiketterna på webbkatalogen är dels navigeringsetiketter men även rubriketiketter. När 
ZHEENDWDORJHQ�|SSQDV�P|WV�DQYlQGDUHQ�DY�HQ�I|UNODUDQGH�WH[W�PHG�W\GOLJ�KLHUDUNL�L�HWLNHWWH-
ULQJHQ��+lU�VWlOOHU�VLJ�YlONRPVWUXEULNHQ�K|JVW�L�KLHUDUNLQ�PHG�IHWVWLOW�WH[W�RFK�K|J�WHFNHQJ-
rad, vilket också märks i användbarhetstesten då tre av fyra deltagare fastnar på denna rubrik 
först av allt.

'H�HWLNHWWHU�VRP�ÀQQV�L�V\IWH�I|U�QDYLJDWLRQ�lU�L�NDWDORJPHQ\Q��+lU�UlNQDV�XSS�ROLND�SURGXNW-
kategorier, men även tillbehör och reservdelar. Etiketterna är inte i alfabetisk ordning och 
alla är likadant utformade, vilket återigen skapar otydlighet som Morville och Rosenfeld 
�������EHVNULYHU��(WLNHWWHUQD�lU�QDPQJLYQD�Sn�HWW�ORJLVNW�VlWW�HIWHU�YLOND�SURGXNWHU�VRP�ÀQQV�L�
NDWHJRULHUQD��H[HPSHOYLV�NDWHJRULQ�Badkarsblandare�VRP�LQQHKnOOHU�EDGNDUVEODQGDUH��9LONHW�lU�
bra, eftersom tydlighet hjälper användaren att hitta det som söks efter, samtidigt som antalet 
valmöjligheter ökar drastiskt då etiketterna blir många till antalet när de är så snävt inriktade 
mot en viss typ av produkt. Detta märktes i andra scenariot under användbarhetstesterna då 
DQYlQGDUQD�HWW�ÁHUWDO�JnQJHU�VNDQQDGH�PHQ\Q�XSS�RFK�QHU�XWDQ�DWW�KLWWD�UlWW�NDWHJRUL�
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Så i syfte att förbättra webbkatalogen skulle en bättre lösning på menyn behövas, en lösning 
som inte skapade många kategorier utan kanske snarare underkategorier.

6.4 Publiceringsverktyget WebBase
Nedan följer en analys av publicieringsverktyget WebBase. 

6.4.1 Organisationssystem

Organisationen på WebBase skiljer sig en del från Mora Armatur och FM Mattssons 
webbsidor. WebBase är uppbyggt av ett hierarkiskt mappsystem som i dagsläget har över 
hundra mappar vilket gör det svårt för användaren att hitta vad denne letar efter. Huvud-
mapparna är fem till anatalet och har olika sorters innehåll, med etiketter på både engelska 
och svenska. Användartesterna visade att deltagarna onekligen tyckte att mappstrukturen var 
VYnU�DWW�I|UVWn�VLJ�Sn��7UH�DY�GHOWDJDUQD�DQYlQGH�VLJ�H[HPSHOYLV�DY�V|NIXQNWLRQHQ�PHGDQ�GHQ�
fjärde letade bland mapparna för att hitta.

Att många av undermapparna dessutom är namngivna med nummer och inte ens i numerisk 
ordning verkar ha förvirrat den fjärde deltagaren som inte använde sig av sökfältet. Denne 
SnVWnU�VLJ�KD�OHWDW�HIWHU�QDPQ�Sn�PDSSDUQD��'HWWD�lU�HWW�EUD�H[HPSHO�Sn�YDG�%XUIRUG��������
PHQDU� PHG� VYnULJKHWHQ� L� DWW� XWIRUPD� ZHEEVLGRU� VRP� lU� lPQDGH� I|U� ÁHUD� PnOJUXSSHU��
Eftersom såväl privata kunder, som företag, arkitekter och återförsäljare vill åt bildbanken, 
VNDSDV�HQ�NRQÁLNW�RP�YHP�VRP�LQIRUPDWLRQHQ�VND�ULNWD�VLJ�WLOO��'HW�NRPPHU�lYHQ�IUDP�L�
LQWHUYMXHUQD�DWW�GHW�LQWH�ÀQQV�QnJRQ�NODU�RFK�GHÀQLHUDG�PnOJUXSS�I|U�:HE%DVH��GlUI|U�NDQ�
GHW�EOL�H[WUD�VYnUW�DWW�YHWD�YLOND�DVSHNWHU�VRP�E|U�OlJJDV�IRNXV�Sn�

Organisationsstrukturen är som sagt hierarkisk och är väldigt bred och grund. Detta menar 
0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������lU�QnJRW�VRP�J|U�DQYlQGDUHQ�I|UYLUUDG��,�GHWWD�IDOO�YLVDV�GRFN�
LQQHKnOOHW�VRP�L�HWW�PDSS��RFK�GDWDEDVV\VWHP��YLONHW�0RUYLOOH�RFK�5RVHQIHOG��������YLGDUH�
förklarar kan vara bra för att användaren. Detta på grund av att användaren då kan överblicka 
allt innehåll så länge det inte blir för mycket information som visas på en gång.

Fokus på WebBase gällande organisation är att lista mapparna i en logisk struktur som kan 
förstås av alla typer av användare.

6.4.2 Navigationssystem

För att ta sig in på WebBase krävs användarnamn och lösenord. I analysen av de båda webb-
sidorna visades att hög kognitiv belastning uppstod i detta skede av användbarhetstesterna.

9lO�LQQH�L�ELOGGDWDEDVHQ�P|WHU�DQYlQGDUHQ�HQ�JUn�VLGD�PHG�:HE%DVHORJRW\SHQ�L�VLGKXYXGHW��
Sidhuvudet innehåller även en länk, Files VDPW�VSUnNYDO��9DU�DQYlQGDUHQ�lU��lU�LQWH�OLND�W\GOLJW�L�
ELOGGDWDEDVHQ��DOOWVn�VYDUDU�LQWH�QDYLJDWLRQVJUlQVVQLWWHW�Sn�1LHOVHQV��������I|UVWD�IUnJD��'HWWD�
beror på att användarna klickat sig in via länken Bilddatabasen Pablo men utifrån logotyp och 
avsändare inne i databasen är de inne på något som kallas WebBase, en benämning som inte 
WLGLJDUH�JMRUWV�NlQG� I|U�EHV|NDUHQ��'HW�ÀQQV�KHOOHU� LQJHQ� LQGLNDWLRQ�Sn�YHPV�ELOGGDWDEDV�
användaren är inne på. Att enbart se bilddatabasens gränssnitt utan att veta vägen dit leder 
WLOO�DWW�DQYlQGDUHQ�KDU�VYnUW�DWW�YHWD�VLQ�EHÀQWOLJD�SRVLWLRQ�
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,QOHGQLQJVYLV�lU�GHW�RFNVn�VYnUW�DWW�YHWD�VYDUHW�Sn�1LHOVHQV��������DQGUD�RFK�WUHGMH�IUnJD��'HOV�
för att WebBase öppnas i ett nytt fönster precis som webbkatalogen och dels för att det inte 
ÀQQV�QnJRQ�YlJ�WLOOEDND�WLOO�UHVSHNWLYH�ZHEEVLGD�L�JUlQVVQLWWHW��/RJRW\SHQ�lU�NOLFNEDU�PHQ�
tar inte användaren tillbaka till en startsida eller liknande, användaren blir alltså kvar på den 
EHÀQWOLJD�VLGDQ�

9DUW�DQYlQGDUHQ�NDQ�WD�VLJ�EOLU�PLQGUH�W\GOLJW�Sn�:HE%DVH�LQOHGDQGH�VLGD��'HWWD�V\QV�RFNVn�
tydligt i användbarhetstesterna. Logotypen har högst hierarki och får störst fokus från test-
GHOWDJDUQD��'n�GHQ�lU�NOLFNEDU�WHVWDU�ÁHUD�GHWWD�PHQ�LQJHW�KlQGHU��/lQNHQ�Files som är rätt 
YlJ�DWW�Jn�KDU�OnJ�KLHUDUNL�RFK�lU�LQWH�XWIRUPDG�VRP�GH�K\SHUWH[WOlQNDU�VRP�&RRSHU��5HLPDQQ�
RFK�&URQLQ��������EHVNULYHU��'HW�HQGD�VRP�SnYLVDU�DWW�HWLNHWWHQ�lU�HQ�OlQN�lU�DWW�PXVSHNDUHQ�
förändrar form precis som vid alla länkar på webbsidorna. Testdeltagarna uttryckte efter 
användbarhetstesterna att de reagerade på den inledande grå sidan och inte visste hur de 
skulle gå vidare. Detta bekräftar att denna typ av utformning blir ett tillfälligt hinder i använ-
darnas arbetsprocess då de inte vet hur de ska ta sig vidare. 

När användaren tagit sig förbi första steget och in till det faktiska sidinnehållet syns en form 
av meny i vänsterspalten. Menyn är snarare ett mappsystem i en trädstruktur med olika typer 
DY�ELOGHU��ÀOHU�RFK�GRNXPHQWDWLRQHU��'HW�ÀQQV�lYHQ�HQ�V|NIXQNWLRQ�L�YlQVWHUVSDOWHQ��7UH�DY�
fyra testdeltagare använde sökfältet och endast en deltagare tittade vidare i mappstrukturen. 
'HQQD�GHOWDJDUH�ÀFN�VQDUW�SUREOHP�DWW�WD�VLJ�YLGDUH��'HW�YHUNDGH�LQWH�ÀQQDV�QnJUD�VYnULJ-
KHWHU�L�DWW�WHVWD�VLJ�IUDP�RFK�NOLFND�Sn�ROLND�HWLNHWWHU�L�PDSSVWUXNWXUHQ��.OLFNDQGHW�JMRUGHV�
dock på måfå tills användaren gav upp och behövde hjälp för att ta sig vidare. Här uppstår 
ett hinder i bilddatabasens utformning och navigation som får användaren att inte kunna 
VOXWI|UD�XSSJLIWHQ��6RP�WLGLJDUH�QlPQW�EHVNULYHU�$OEHUV��������KXU�DQYlQGDUHQV�IUXVWUDWLRQ�L�
att inte klara av en uppgift kan leda till att den inte genomförs. Om detta hinder uppstår hos 
de verkliga kunderna eller besökarna skapas ett stort problem för företaget. Ett problem som 
bör fokuseras på och åtgärdas.

I intervjuerna är det huvudsakliga problemet som nämns just utformingen och utseendet av 
hela WebBase. Precis som testdeltagarna menar de att plattformen är tråkigt utformad och 
föråldrad. Företaget är alltså medvetna om det problem som i användbarhetstesterna skapar 
så stora problem och hinder i navigationen och som kan vara en anledning till att uppgifter 
inte slutförs.

(WLNHWWHUQD�YLVDU�LQWH�Sn�QnJRQ�W\SLVN�K\SHUWH[WXWIRUPQLQJ�RFK�VHU�LQWH�KHOOHU�XW�VRP�QnJUD�
DQGUD�OlQNDU�Sn�YDUNHQ�ZHEEVLGRUQD�HOOHU�L�ZHEENDWDORJHQ��.DQVNH�lU�GHW�GlUI|U�HQGDVW�HQ�
testdeltagare vågar att testa och använda mappstrukturen i stället för sökfunktionen.

1lU�ELOGHU�RFK�ÀOHU�YLVDV�L�ELOGGDWDEDVHQV�VLGLQQHKnOO�ÀQQV�GHW�ÁHUD�NOLFNEDUD�HOHPHQW��'HOV�
bilderna men även navigationsikoner för sidinnehållet samt knappar som ikoner vid varje 
ELOG��,QJD�NQDSSDU�YLVXDOLVHUDU�NOLFN�VRP�HQOLJW�0DKHPRII �RFK�-RKQVWRQ��������I|UYlQWDV�DY�
användarna.

Hur nödvändiga knapparna som ikoner är kan diskuteras. Den första knappens funktion 
ger samma resultat som vid klick på visningsbilden och i användbarhetstesterna klickar alla 
DQYlQGDUH� Sn� ELOGHQ� RFK� LQWH� Sn� NQDSSHQ�� 6HQ�ÀQQV� GHW� lYHQ� HQ� NQDSS� I|UHVWlOODQGH� HQ�
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NXQGYDJQ��'HQ�NQDSSHQV�IXQNWLRQ�IXQJHUDU�LQWH�I|U�GH�H[WHUQD�DQYlQGDUQD��7UHGMH�NQDSSHQ�
är en snabbnerladdning av bilden, en funktion som i princip fungerar likadant som vid klick 
på bilden. Fjärde knappens funktion innebär en bläddringsfunktion av något större visnings-
ELOGHU��VDPPD�EOlGGULQJVIXQNWLRQ�ÀQQV�lYHQ�L�YLVQLQJVOlJHW�HIWHU�NOLFN�Sn�ELOGHQ��'lUI|U�NDQ�
dessa ikoner istället uppfattas som brus som inte tillför något för användaren eller arbetspro-
FHVVHQ��6RP�1LHOVHQ��������VNULYHU�E|U�VnGDQD�HOHPHQW�ÀOWUHUDV�ERUW�

När en bild klickas på öppnas visningsläget i ett nytt fönster, ett fönster som skiljer sig i 
utseende beroende på webbläsare. Det är viktigt att anpassa hela systemet både när det gäller 
navigation och organisation för att fungera i alla olika webbläsare. Som företag går det inte 
att styra över från vilka plattformar eller webbläsare besökarna arbetar. Precis som utform-
ningen måste vara konsekvent genom hela webbsidan bör den även vara konsekvent mellan 
webbläsarna. Ännu viktigare är det att överhuvudtaget kunna navigera sig in på bilddataba-
sen, något som inte går från webbläsaren Safari.

'H�QDYLJDWLRQVNQDSSDU��PHG�IUDPnW��RFK�EDNnWIXQNWLRQHU�VRP�ÀQQV�I|U�DWW�EOlGGUD�PHOODQ�
de olika produktsidorna ser inte ut som knappar rent formmässigt, de visualiserar heller inget 
klick men de är vedertagna symboler, pilar som får användaren att förstå dess innebörd. Detta 
kan ses i användbarhetstesterna då knapparna används. Dock skapar nästa steg för testdelta-
JDUH�WUH�I|UYLUULQJ��9LG�NOLFN�Sn�IUDPnWNQDSSHQ�KDPQDU�DQYlQGDUHQ�LVWlOOHW�L�HQ�OLVWY\�LVWlOOHW�
för den bildvy som fanns på föregående sida. Deltagaren använder då istället bakåtknappen i 
webbläsaren för att gå tillbaka till föregående bildvy. Tillslut uppmärksammas knapparna för 
bildvisning. Då det tar ett tag för användaren att se dessa knappar kan det antas att de bör 
XWIRUPDV�DQQRUOXQGD�RFK�InQJD�EHV|NDUHQV�XSSPlUNVDPKHW�ElWWUH��.DQ�GHWWD�J|UDV�EHVYDUDV�
lYHQ�1LHOVHQV��������WUHGMH�IUnJD��Vart kan jag gå?

Efter användbarhetstesterna uttryckte deltagarna att utformningen var föråldrad och gav 
en dålig upplevelse. Detta syftar inte enbart till navigationselementen. Dock bidrar dessa 
element till helheten. För att göra detta bör fokus ligga på att vara konsekvent i användandet 
av webbsidornas utseende och utformning även i bilddatabasen, då dessa inte uppfattades 
som föråldrade. Fokus bör även ligga på att besvara Nielsens tre frågor; Var är jag? Var har jag 
varit? och Vart kan jag gå? då det fanns brister i WebBase för alla dessa frågor.

Den kognitiva belastningen som uppstår vid inloggningen till WebBase bör som tidigare 
nämnt också minimeras, genom att förenkla vägen in på bilddatabasen. Sist men inte minst 
bör även bruset på sidan reduceras, precis som Nielsen skriver bör endast det som använda-
ren behöver och vill se synas.

6.4.3 Söksystem

bYHQ�L�:HE%DVH�ÀQQV�HQ�V|NIXQNWLRQ�LPSOHPHQWHUDG��'n�GHW�L�:HE%DVH�ÀQQV�lQ�PHU�LQIRU-
PDWLRQ�lQ�L�H[HPSHOYLV�ZHEENDWDORJHQ�NDQ�GHW�DQWDV�DWW�VLGDQ�lU�WLOOUlFNOLJW�LQQHKnOOVULN�I|U�
att en sökfunktion ska vara nödvändig.

I analysen av WebBase sökfunktion syns många paralleller till analysen av webbkatalogens 
sökfunktion. Det innebär att principerna för sökoptimering, hur användarna söker och vilka 
sökord de använder som beskrivs i analysen av webbkatalogens sökfunktion är desamma 
även för WebBase.
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Det som skiljer de båda sökfunktionerna åt är hur sökningen genomförs. Båda har en knapp 
som kan användas för att slutföra sökningen. Men enbart i webbkatalogen kan returknappen 
användas, något som datorvana personer har en tendens att göra. I WebBase kan alltså enbart 
knappen användas och denna ser enbart ut som en ikon och har inga egenskaper som tyder 
Sn�HQ�NQDSS��H[HPSHOYLV�YLVXDOLVHULQJ�DY�NOLFN�VRP�0DKHPRII �RFK�-RKQVWRQ��������PHQDU�DWW�
användaren förväntar sig. För att förtydliga genomförandet av sökningen bör knappens egen-
skaper fokuseras på i utformning. Även möjligheten att använda returknappen bör införas.

Fokus för att förbättra sökfunktionen i WebBase är som tidigare nämnt i analysen av webb-
katalogens sökfunktion att förbättra och lägga tid på sökoptimering. Fokus bör även ligga i 
att sökoptimeringen anpassas för olika användares använda eller tänkbara sökord.

6.4.4 Etikettering

(WLNHWWHULQJHQ�L�:HE%DVH�lU�PnQJD�JnQJHU�EULVWDQGH��7LOO�H[HPSHO�VWnU�GHW�DOGULJ�DWW�DQYlQGD-
ren kommit till bildbanken när de väl loggat in, vilket gör användaren förvirrad. Detta märks 
i användartestet då alla deltagare länge dröjer kvar vid första sidan av bildbanken som enligt 
logotypen i vänstra hörnet kallas WebBase. Ett annat stort problem var att samtliga testdel-
tagare väl inne på WebBase startsida hade svårt att öppna själva bildbanken och produktvis-
ningen. Detta på grund av att de inte uppmärksammat etiketten Files till höger om logotypen. 
För att undvika denna förvirring skulle det troligtvis vara fördelaktigt att dels ändra färg och 
form men även formulering på etiketten Files.

Ett tredje problem är etiketterna i mappstrukturen. Dels är de på engelska även om svenska 
är valt som språk, något som kan vara väldigt förvirrande eller till och med jobbigt för 
DQYlQGDUHQ��8QGHUPDSSDUQD� WLOO�� H[HPSHOYLV�Catalogue Images är ordnade efter artikelnum-
mer. Att den deltagaren i användbarhetstesterna som inte använde sig av sökfunktionen, 
utan bläddrade sig fram genom mappstrukturen under en lång tid bara klickade runt i olika 
mappar tyder även det på brister i etiketteringen.

En annan brist med etiketteringen i WebBase är produktnamnen som aldrig nämns i innehållet, 
endast artikelnumret nämns. Detta gör det svårt för användaren som endast kan produkt-
QDPQHW��9LVVHUOLJHQ�lU�GHW�P|MOLJW�I|U�DQYlQGDUHQ�DWW�V|ND�Sn�SURGXNWQDPQHW�RFK�lQGn�In�
upp bilder i innehållet, men inget i innehållet förutom artikelnumret säger vilken av bilderna, 
RP�GHW�ÀQQV�ÁHU��VRP�lU�MXVW�GHQ�SURGXNWHQ��,�LQWHUYMXHUQD�QlPQV�GRFN�HWLNHWWHULQJHQ�PHG�
artikelnumren som något positivt och tydligt. 

Fokus när det kommer till etiketteringen i WebBase bör läggas på att vara konsekvent och att 
J|UD�LQIRUPDWLRQHQ�OlWWLOOJlQJOLJ�I|U�DOOD�DQYlQGDUH�JHQRP�DWW�lYHQ�HWLNHWWHUD�PHG�H[HPSHO-
vis produktnamn istället för enbart artikelnummer.
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6.5 Sammanfattning av analys

Nedan följer en sammanfattning av ovanstående analys med utgångspunkt från studiens frågeställningar. 

Vilka grundläggande principer bör fokuseras på för utformning av effektiv informa-

tionsarkitektur?

De grundläggande principer som bör fokuseras på i denna fallstudie är navigationssystem 
och etikettering. Detta kan ses utifrån användbarhetstesterna, då de hinder som ofta uppstod 
berodde på otydlig navigering eller otydligt formulerade etiketter. Användbarhetstesterna 
och teorierna tyder även på att navigationssystem och etikettering är mycket beroende av 
varandra för god användbarhet. När etiketter är välformulerade underlättar det förståelsen 
för länkars vägar och funktion och ökar förståelsen för navigationssystemet. Tillsammans 
kan de då skapa ett mer användbart gränssnitt och undvika förvirring hos användaren. I 
teorin är organisationssystem också viktigt då en osammanhängade struktur kan skapa 
omvägar i användandet. I användbarhetstesterna är dock detta inte den största anledningen 
till att problem uppstår. Användbarhetstesterna visar även på att ett söksystem hade varit bra 
att implementera, men för att kunna göra det är det nödvändigt med ett fungerande etikett 
och navigationssystem.

 
+XU�YlO�I|OMHU�GHQ�EHÀQWOLJD�LQIRUPDWLRQVDUNLWHNWXUHQ�L�IDOOHW�GHVVD�SULQFLSHU"

Studien visar på att etiketteringen och navigationssystemet är bättre utformade på varumär-
kenas webbsidor än i Webbkatalogen och WebBase.  Det här kan ses i användbarhetstesterna 
då testpersonerna inte har  lika stora problem med att hitta på webbsidorna som i Webb-
NDWDORJHQ�RFK�:HE%DVH��,�:HEENDWDORJHQ�DQYlQGV�WLOO�H[HPSHO�HWW�PHU�IDFNOLJW�VSUnN�VRP�
WHVWSHUVRQHUQD�LQWH�lU�YDQD�YLG��,�:HE%DVH�UnGHU�HQ�EULVWDQGH�HWLNHWWHULQJ�Gn�ÁHUWDO�HWLNHWWHU�
är på olika språk. Förövrigt benämns alla produkter med ett artikelnummer som tidigare inte 
tydliggjorts för användaren, vilket skapar förvirring. Problemen med etiketteringen skapar 
även problem med navigationen då det blir svårt för användaren att nå sitt användarmål.
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7. Avslutning
I det sista kapitlet av rapporten presenteras de slutsatser som formulerats för studien.

7.1 Slutsatser

Syftet med denna studie var att skapa riktlinjer för en mer användbar informationsarkitek-
WXU�I|U�2VWQRU�$%�V� LQIRUPDWLRQV��RFK�ÀOKDQWHULQJVV\VWHP��)|U�DWW�J|UD�GHW�IRUPXOHUDGHV�
följande slutsatser utifrån analysen.

)|UHWDJHW�E|U�LQWHJUHUD�IXQNWLRQHUQD�RFK�ÀOHUQD�IUnQ�:HEENDWDORJHQ�RFK�SXEOLFHULQJVYHUNW\JHW�:HE%DVH�Sn�
vardera varumärkes webbsida.
Studien visar att den enkla och logiska vägen till Webbkatalogen eller WebBase går genom 
webbsidornas produktinformation, därför bör information och bilder kunna hämtas där. 

Alla återkommande element på plattformarna bör vara konsekvent utformade.
Detta gäller för både etiketter, organisering och navigering, då detta bidrar till användarens 
igenkänning under arbetsprocessen och levererar det användaren förväntar sig.

Ett söksystem bör implementeras på webbsidorna; MoraArmatur.se och FMMattsson.se.
I studien går att se att en sökfunktion på vardera webbsida är önskvärd. Om en sådan imple-
menteras är det viktigt att sökoptimera sidans innehåll. Ett söksystem utan väl utformad 
sökoptimering skapar snarare frustration än användbarhet.

Om företaget inte har möjlighet eller väljer att inte genomföra en integrering av Webbkatalo-
gen och WebBase i webbsidorna bör följande rekommendationer följas.

Navigationen till WebBase och i WebBase bör förenklas och förtydligas.
Det bör göras för att underlätta användarnas arbetsprocess och förbättra deras användarupp-
levelse. För att göra detta bör fokus ligga i att minska den kognitiva belastningen genom att ta 
bort inloggningskravet för plattformen. Navigationen i WebBase bör förenklas och förtydligas 
genom användning av etiketter som använder besökarens språk, förutom artikelnummer bör 
produktnamn visualiseras. Detta gäller även för mappsystemets etiketter och utformning. Att 
anpassa innehåll och utformning efter användarna ökar användbarheten.

Webbkatalogen och WebBase bör anpassas i utformning och funktion för att likna webbsidorna.
I studien kan ses hur Webbkatalogen och Webbase uppfattas som helt andra sidor i förhål-
lande till webbsidorna. Något som ledde till fokus på gränsnitt och funktion snarare än 
uppgiften. Om Webbkatalogen och WebBase anpassas utifrån webbsidorna i utformning och 
funktion kommer informationsarkitekturen bli mer transparent. Transparent informations-
arkitektur är god informationsarkitektur.

Dessa riktlinjer bör has i åtanke även vid skapandet av andra webbsidor eller interaktiva 
plattformar då informationsarkitekturens grundprinciper är viktiga i alla lägen. Sammanfatt-
ningsvis är det viktigt att underlätta användarnas arbetsprocess med få och enkla steg genom 
webbsidor. Det är viktigt att sökoptimera all information när ett söksystem används. All 
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utformning och etikettering bör vara konsekvent genom webbsidor eller plattformar även 
detta för att göra användarnas arbetsprocess så enkel som möjlig.

7.2 Framtida arbete

Studiens avgränsningar gällande omfattningen av undersökningen innebär att det fortfarande 
ÀQQV�PnQJD�DVSHNWHU�DY�LQIRUPDWLRQVDUNLWHNWXU�DWW�WD�XSS��0HG�HWW�VW|UUH�WLGVVSDQQ�VNXOOH�GHW�
YDUD�P|MOLJW�DWW�J|UD�HQ�PHU�GMXSJnHQGH�GDWDLQVDPOLQJ�RFK�DQDO\V��'HW�VNXOOH�H[HPSHOYLV�YDUD�
möjligt att använda eyetrackingtekniken på andra målgrupper än den för denna studien valda. 
7HNQLNHQ�VNXOOH�WLOO�H[HPSHO�NXQQD�SURYDV�Sn�nWHUI|UVlOMDUH��DUNLWHNWHU�RFK�JUDÀVND�IRUPJL-
vare för att uppnå ett resultat med olika perspektiv. En annan möjlighet skulle kunna vara att 
lYHQ�OLVWD�NYDQWLWDWLY�GDWD�XWLIUnQ�WHVWHW��WLOO�H[HPSHO�KXU�OnQJ�WLG�GHW�WRJ�I|U�HQ�DQYlQGDUH�DWW�
ta sig igenom en uppgift, eller hur många klick som behövdes för att komma åt en produkt. 
'HW�KDGH�lYHQ�YDULW�LQWUHVVDQW�DWW�YHWD�YDG�GHQ�H[WHUQD�PnOJUXSSHQ�L�HQ�LQWHUYMX�KDGH�EHUlWWDW�
om Ostnor AB:s olika plattformar.

En annan intressant del att ha med i framtida arbete är en konkurrentanalys. Att undersöka 
KXU�DQGUD�I|UHWDJ�KDQWHUDU�RFK�MREEDU�XWnW�PHG�VLQD�ÀOHU�RFK�NXQQD�MlPI|UD�GHW�PHG�2VWQRU�
AB:s system.
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