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Abstract 

HTH is a Danish company that mainly sells exclusive and qualitative kitchen. There 

are three set goals for the site; a purchase in the e-shop, booking of a meeting and the 

use of the digital design service. Few visitors reach the sections for the site's goals. 

This study aimed to investigate how a website design can affect the degree to which 

visitors reach set goals for a website. The questions studied are what is important in 

the development of a goal centered website design, and how a redesign can affect the 

degree to which visitors reach set goals and have a positive experience. 

The theory chapter describes literature both from design science and behavioral 

science to gather the different aspects of design and how design affects the user's 

experience. The study was conducted using a combination of quantitative and 

qualitative methodology through user tests with methods Think-out-loud user testing 

and a Semantic Differential survey. To complete the study's purpose, the process 

divided into three steps. The first step was to, based on HTH's goals for the site, 

analyze the existing web design, where the analysis was connected to literature. Based 

on the results from step one the study's authors developed a proposal for a revised 

web design in the form of a digital prototype. Finally conducted user tests to compare 

and evaluate the existing web design with the authors' design proposals. User tests 

were evaluating five criteria for a usable design, while the data was connected to 

literature and analyzed. It was clear from the evaluation that the web design structure 

and visual expression affects how efficiently the visitor notes the primary goals of the 

website. A more stripped-down web design carries a smaller risk that the user gets 

distracted on its way to the site's stated goals, hence a greater chance of the set 

objectives more easily and efficiently met.



Sammanfattning!

HTH är ett danskt bolag som främst säljer exklusiva och kvalitativa kök. HTH har tre 

mätbara mål för sin webbplats, att besökarna når avdelningarna för e-shop, för boka 

möte samt använder den digitala designtjänsten. Få besökare når webbplatsens 

avdelningar för målen, därför är studiens syfte att undersöka hur en webbdesign kan 

påverka i vilken grad besökarna når fastställda mål för en webbplats. De frågor som 

har undersökts är vad som är viktigt i utvecklingen av en målanpassad webbdesign, 

samt hur en redesign kan påverka i vilken grad besökarna når fastställda mål och 

samtidigt får en positiv upplevelse.  

 

Teorikapitlet redogör för litteratur inom design och beteendevetenskap för att förstå 

olika aspekter av design samt hur en design påverkar användarens upplevelse. Studien 

har genomförts med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där samtliga 

användartester har använt metoderna Tänka-högt och Semantic differential. För att 

fullfölja studiens syfte delades studien in i tre steg. Första steget var att utifrån HTH:s 

mål för webbplatsen, analysera den befintliga webbdesignen, där analysen kopplades 

till litteratur. Utifrån resultatet från steg ett utvecklade studiens författare ett förslag 

på en korrigerad webbdesign i form av en digital prototyp. Avslutningsvis utfördes 

användartester för att jämföra och utvärdera den befintliga webbdesignen med 

författarnas designförslag. Användartesterna utvärderades med fem kriterier för en 

användbar design, samtidigt som data kopplades till litteratur och analyserades. Det 

framgick av utvärderingen att webbdesignens struktur och visuella uttryck påverkar 

hur effektivt besökaren noterar de primära målen för webbplatsen. En mer avskalad 

webbdesign utför en mindre risk att användaren blir distraherad påväg mot 

webbplatsens fastställda mål och därmed en ökad chans att de fastställda målen 

enklare och effektivare nås.  
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1. Inledning

E-handel blir vanligare i Sverige (Holm, Ogvall, och Larsson., 2015) vilket innebär

att företag kan nå kunder vid fler tillfällen jämfört med enbart fysiska butiker, dock

skiljer sig köpbeteenden i en fysisk butik respektive en digital butik (Moe och Fader,

2004). För att en kund ska nå en fysisk butik krävs transporttid samt eventuellt

transportkostnad för kunden vilket resulterar i att sannolikheten är stor att kunden

köper en vara direkt i en fysisk butik för att undvika att upprepa resan (Moe och

Fader, 2004). Till digitala butiker tenderar kunder däremot att återvända flera gånger

då det inte innebär någon transporttid eller -kostnad (Moe och Fader, 2004). Att

navigera på en webbplats är en komplex process och kognitiva faktorer som läsbarhet,

uppfattningsförmåga och resonemang påverkar hur människan agerar (Karanam,

Oostendorp och Fu, 2016). Kognitiva faktorer påverkar därmed webbplatsens

webbdesign och kundens helhetsupplevelse av webbplatsen.

Denna studie undersöker hur vetenskapligt underbyggd webbdesign påverkar 

klickfrekvens, kunskap som för företaget i fallstudien kan bidra till framtida 

utveckling av webbapplikationer och webbdesign. Studiens resultat kan ytterligare 

medföra affärsmässigt praktiska råd och inspiration till hur en webbdesign, för 

liknande webbplatser, kan utformas för ökad klickfrekvens samt bidra med en metod 

för målfokuserad användartestad webbdesign. 

HTH är ett danskt bolag som primärt säljer exklusiva och kvalitativa kök och 

köksenheter. På sin webbplats erbjuder de sina blivande kunder rådgivning kring 

köksinköp samt en digital designtjänst där kunderna själva kan rita och planera ett kök 

i 3D (HTH, 2016a). I en undersökning av vilket intryck som startsidan för hth.dk 

förmedlar framkom att produktkategorin tydligt framgår, men att det generella 

intrycket och känslorna var att färgerna var ointressanta, sidan var statisk men 

samtidigt rörig (Bilaga 1). I en analys från konsultföretaget Outfox, beskrivs HTH:s 

fastställda mål med olika steg en besökare önskas gå igenom på webbplatsen och det 

framgår av analysen att det finns tre mätbara mål för den aktuella webbplatsen: 

• Att besökaren genomför transaktion i e-shoppen

• att besökarna bokar möten med företagets konsulter

• att besökarna använder företagets digitala designtjänst för planering av inköp

av nytt kök.

Ytterligare framkommer det ur besöksstatistiken att av samtliga besökare på startsidan 

(ca 45000), för perioden 2016-02-13 - 2016-03-14, nådde endast:

• 3,9% e-shoppen

• 0,6% avdelningen för att kunna boka ett möte

• 3,6% det digitala designverktyget. (Bilaga 2, Bilaga 3)
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Detta betyder att 92% av besökarna på startsidan inte når något av de mätbara målen 

på webbplatsen. Siffrorna kan bero på flera faktorer, exempelvis specifik tidsperiod 

samt besökarnas individuella intentioner under tidsperioden. Produktens omfattande 

natur, som en långsiktig investering snarare än ett impulsköp, kan också påverka att 

relativt få besökare når de enskilda sidorna för respektive mål. Då målen innehåller 

viktig information om pris, design, mått samt möjlighet till rådgivning och 

inredningshjälp är de dock fortfarande högst relevanta även för en besökare som ännu 

inte är nära ett köpbeslut. I och med att 92% av besökarna på startsidan inte rör sig på 

avdelningarna mot något av webbplatsens mätbara mål går det att konstatera att 

navigeringen mot målen inte är tillfredsställande. Eftersom webbplatsen är beroende 

av återkommande besökare, samt att köpbeslut kan ske vid tillfällen som är svåra att 

uppmäta, som exempelvis långt in i framtiden eller i en fysisk köksbutik, är det också 

av vikt att även webbplatsens design resulterar i ett positivt intryck av besökaren. 

Outfox Intelligence AB agerar externa handledare för studien och beskriver sig själva 

som “ett konsultbolag med expertkompetens inom digital analys och 

konverteringsoptimering” (Outfox, 2016b). Outfox konverteringsanalys av 

webbplatsen hth.dk, och främst deras mätning av besöksflöden, ligger till grund för 

studiens problemdiskussion.

1.1 HTH:s målgrupp 

Målgruppen för studiens webbdesign är HTH:s två primära köpare: 

• Köpare ett, den som planerar att bygga ett nytt kök och planerar att köpa

samtliga delar till köket från HTH. Målgruppen har med stor sannolikhet tittat 

på flera konkurrenter inom samma produktkategori och beslutsprocessen är 

lång, uppskattningsvis upp till ett år. 

• Köpare två, den kompletterande köparen, är den som renoverar ett kök och

behöver specifika delar från HTH, men inte ett helt nytt kök. 

1.2 Problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka hur webbdesign kan påverka i vilken grad 

besökarna når fastställda mål på en e-handelswebbplats, för köp som innebär en 
långsiktig investering. Utifrån studiens syfte och mål utgår studien från 

nedanstående frågeställningar.

1. Vad är viktigt i utvecklingen av en målanpassad webbdesign?

2. Vad i en webbdesign medför att besökarna effektivare och enklare når

webbplatsens fastställda mål?
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3. Vad i en webbdesign medför att besökarna får en positiv upplevelse av

webbplatsen?1

1.3 Avgränsning 

Studiens avgränsning grundar sig i problemet att 92% av startsidans besökare på 

hth.dk, inte når HTH:s avdelningar för respektive mål för webbplatsen. Studien 

avgränsas ytterligare till att fokusera endast på HTH:s startsida då antal besökare i 

snitt dagligen är 5279 (Bilaga 4) vilket innebär 5279 potentiella kunder, detta för att 

tydligt kunna avgränsa ett möjligt mätbart område samt för att kunna specificera att 

det undersökta resultatet härrör från den genomförda förändringen. Att studien 

avgränsas till webbplatsens startsida är även ett önskemål från Outfox, för att studiens 

analys inte ska sammanfalla med andra analyser som de utför parallellt med denna 

studie. Studien omfattar således inte de handlingar besökaren gör efter startsidan då 

studiens mål inte fokuserat på slutkonvertering för de fastställda målen utan endast är 

första steget närmare webbplatsens mål. Studiens författare har inte kontroll över hela 

webbplatsens löpande förändringar, därmed hade en mätbar förändring av hela flödet 

från startsidan till slutkonvertering kunnat påverkas av förändringar på webbplatsen 

som inte ingått i studien. Studiens mätning av besökarnas förflyttning mellan 

startsidan och respektive direkt underliggande avdelning, på väg mot webbplatsens 

fastställda mål, är dock möjliga att mäta och härleda till de förändringar som 

genomförs på startsidan inom ramarna för studien. 

Avslutningsvis så bör studien avgränsas för att rimligen kunna slutföras under tio 

veckors arbete. 

Författarna ser att om startsidan utvecklas med ett positivt resultat kan det medföra att 

fler besökare når de fastställda avdelningarna på hth.dk, vilket då i det långa loppet 

leder till att målen med de primära avdelningarna har en större chans att uppnås, 

alltså, fler genomförda köp för HTH. Om författarnas förslag inte ger ett positivt 

resultat kan det bland annat ge en indikation på att webbplatsen behöver ändra sin 

marknadsföring för att öka antalet besökare, och attrahera fler köpvilliga besökare. 

Att den undersökta webbplatsen främst säljer kök, som huvudsakligen köps sällan och 

efter lång tids planering och finansiering, kommer att bidra till och påverka val av 

designmetoder och beslut. Vid denna typ av försäljning måste hänsyn tas till 

besökarens behov av att komma tillbaka till webbplatsen vid återkommande tillfällen, 

samt att bibehålla möjligheten för besökaren att få inspiration och information.

1 Joni Lindgren Outfox AB,Muntlig intervju 22 Februari 2016
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1.4 Begreppsförklaring 

Header Med header, avser denna studie, den introducerande och primära 

sektionen av webbsidan, tillsammans med toppnavigering till 

webbplatsens olika avdelningar, samt logotyp och sökfält. 

Footer Med footer avser i studien den avslutande sektionen av webbsidan, 

tillsammans med bottennavigering, samt språkval och ikoner för 

sociala medier.

Scrolla  Att scrolla innebär att användaren navigerar upp eller ner på en samma 

webbsida utan att lämna den, för att se och läsa andra delar av sidan. 

Element Ett element i webbdesignens layout är en mindre beståndsdel, och kan 

representeras av en bild, en text, en knapp, en länk eller liknande. 

Box En box är en mindre gruppering av element i sidans layout, oftast 

inramade av exempelvis en tonplatta, där alla inkluderade element 

samverkar för att leda besökaren vidare till ett och samma mål.

Sektion En sektion är en större logisk och tematisk gruppering av element i 

sidans layout, oftast inramade av flera boxar som utgör en begränsad 

del av sidan, exempelvis horisontellt utfallande från sida till sida. 

Sektionen kan bestå av länkar mot olika mål, men ofta med en 

gemensam tematik.

Hover Handlingen när muspekaren förs över ett element. En hovereffekt 

innebär att någonting i elementets utseende förändras, oftast för att 

indikera att elementet är klickabart.
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2. Teori

Teorikapitlet redogör för tidigare forskning och litteratur som är relevant för att svara 

på studiens syfte, hur en webbdesign kan påverka i vilken grad besökarna når 

fastställda mål för en webbplats. För att fullfölja studien och svara på syftet är det 

fundamentalt att analysera HTH:s befintliga gränssnitt och koppla analyspunkter till 

litteratur.

2.1 Tidigare forskning 

Följande stycke tar upp tidigare forskning inom ämnesområdet köpbeteende samt 

webbdesign för att ge en förståelse till ämnesområdet samt introduktion till varför 

studien bör utföras. 

2.1.1 Köpbeteenden 

Inneboende faktorer påverkar det impulsiva köpbeteendet. Utåtgående och sociala 

människor är de som främst tenderar till impulsköp, enligt en studie om köpbeteende i 

digitala butiker i Indien (Badgaiyan och Verma, 2014). Beslutsfattande för 

köpprocesser online påverkas av kundens kunskap om en produkt, tillsammans med 

kundens enskilda typ av beslutsfattande. Ytterligare faktorer som påverkar 

köpprocesser är antal cykler, antal alternativ och kriterier, ju lägre produktkunskap 

kunder har desto intensivare är beslutsfattandet ( Karimi, Papamochail, och Holland, 

2013). För att konvertera köpare från fysiska butiker till digitala butiker krävs det att 

företaget har hög lojalitet hos kunden. Ett effektivt tillvägagångssätt för att öka 

lojaliteten är att tillgängliggöra information om den digitala butiken via den fysiska 

butiken (Sumeet Hee-Woong och Seon-Jin, 2010). 

2.1.2 Webbdesign

En god webbdesign är essentiell för att få konsumenter att genomföra köp i digitala 

butiker. God design inger förtroende och ökar chansen för ett genomfört köp online 

(Lloyd, 2006). För en lyckad internationalisering av en digital butik bör företag 

anpassa den digitala butikens design utifrån målgruppen och kulturer i det aktuella 

landet (Pinfan, 2015). Slutligen är den digitala butikens olika kategoriavdelningar att 

föredra framför en sökruta, detta då kunder primärt söker efter produkter via 

kategoriavdelningar och inte via webbplatsens sökruta (Yael et. al. 2015). 

2.1.3 Summering

Tidigare forskningen inom köpbeteenden och webbdesign pekar på att forskning inom 

hur olika köpbeteende online ter sig är begränsad och att köpbeteenden online för 

produkter som innebär en långsiktig investering saknas helt. Forskning inom hur 

webbdesign kan öka konverteringsgraden har inte hittats enbart att lojalitet är avsevärt 
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för digitala butiker. Forskningsluckan leder vidare till frågan hur en webbdesign kan 

påverka i vilken grad besökarna når fastställda mål för en webbplats.

2.2 Gränssnittsprinciper 

För att analysera HTH:s befintliga webbdesign är det lämpligt att börja med att 

undersöka webbplatsens gränssnitt. Gränssnittsprinciper är ett tillvägagångssätt för att 

analysera en befintlig webbplats gränssnitt (Arvola, 2014). Gränssnittsprinciperna 

handlingsinviter, närhetskompabilitet, hierarki och Fitts lag kommer ligga till grund 

för analysen. 

2.2.1 Handlingsinviter

Handlingsinviter beskriver relationen mellan en fysisk produkt och den interagerande 

människan, det handlar om förståelsen mellan en produkts utformning och intention 

samt människans förmåga att tolka informationen och agera därefter. Exempelvis, en 

dörr med en platt yta har handlingsinviten att trycka på dörren så öppnas den, jämfört 

med en dörr med ett dörrhandtag där handingsinviten är att handtaget ska dras nedåt 

för att öppnas. Visuella handlingsinviter ger tydliga indikationer om vad som skall ske 

om människan agerar. Visuella handlingsinviter kan guida människan till en 

förutbestämd handling utan att tillhandahålla skyltar eller instruktioner (Donald, 

2013). I ett lyckat gränssnitt för en webbdesign indikerar handlingsinviterna vad 

människan ska utföra, exempelvis så ska en knapp inbjuda besökaren på en webbplats 

till att klicka på knappen utan att behöva en förklarande text intill (Arvola, 2014 ). 

Länkar och knappar bör förklara kontexten av vad som kommer att hända vid ett klick 

på knappen och uttryck som “klicka här” bör undvikas då de inte förklarar vad som 

kommer att ske vid ett klick (Web Content Accessibility Guidelines, 2016. Benämns 

hädanefter WCAG) 

2.2.2 Närhetskompatibilitet 

För att undersöka vilka delar som primärt tar fokus på webbplatsen och koppla dessa 

till webbplatsens fastställda mål, analyserades avstånd, ordningen och storlek på 

webbplatsens element. Närhetskompatibilitet handlar om att styra användaren att 

fokusera på utvalda element. Detta kan kontrolleras genom att designers tänker på det 

fysiska avståndet mellan olika element (Powell, 2000; Arvola, 2014), gruppering av 

liknande element samt att med färg och storlek styra besökaren dit designern önskar. 

För att utveckla en lättnavigerad kommunikation är hierarki viktigt. Att designen 

följer en hierarki innebär att tydligt framhäva vad besökaren först bör notera och i 

vilken prioritetsordning elementen ställs mot varandra (Powell, 2000). Fitts lag 

handlar om teorin att det går snabbare att nå stora ytor som är nära användaren än små 

ytor som är långt ifrån användaren och Fitts lag kan vara ett tillvägagångssätt för att 
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förenkla för användaren genom noggranna justeringar av olika elements storlekar och 

närhet för att öka effektiviteten för användaren (Arvola, 2014).  

2.3 Kognitiv psykologi och beteendevetenskap 

För att förstå hur användaren tänker och agerar i ett gränssnitt behövs kunskap om de 

psykologiska aspekter som påverkar användaren. Människor tar oftast beslut baserat 

på magkänsla, snarare än noggrant övervägande. Vidare tar människor i en 

beslutssituation, både kring långsiktiga stora beslut samt livsavgörande akuta insatser, 

det första rimliga alternativet de ställs inför, istället för, som traditionella teorier kring 

rationellt beslutsfattande menar, att först se över alla möjligheter och sedan väga 

tillgängliga alternativ mot varandra. (Klein, 1998) Minnet och uppmärksamhet är två 

centrala kognitiva processer när en användare ska förstå och tolka ett gränssnitt 

(Preece, Rogers, Yvonne och Sharp. 2015).  

2.3.1 Uppmärksamhet 

För att framhäva HTH:s fastställda mål med webbplatsen och styra besökarens 

uppmärksamhet dit är det viktigt att rätt delar i designen framhävs. När en 

webbdesign ska utvecklas med fokus på uppmärksamhet är det relevant för designern 

att förstå hur uppmärksamheten påverkas beroende på situation. Designprinciper kan 

användas för att utnyttja styrkor och minimera svagheter i människans 

uppfattningsförmåga. Information bör vara tydlig och grupperad för att undvika att 

onödiga resurser går till att leta. (Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, 

Osvalder, Rose och Ulfvengren, 2010) Att göra element framträdande när de behöver 

få uppmärksamhet i ett speciellt steg i en utförd handling, kan åstadkommas med 

bland annat animerad grafik, färg, understrykning, ordningsföljd och avstånd mellan 

objekt (Preece et al. 2015). Information kan tolkas mer korrekt om det presenteras på 

flera sätt med exempelvis en kombination av text och bild (Bohgard et al. 2010). I 

digitala butikers utformning bör underhållande material och innovativa former 

användas för att stärka besökarens njutning av shoppingen samt för att webbplatsens 

information då blir effektivare att förstå för besökaren (Hyejeong och Niehm, 2009).  

2.3.2 Minne 

För att utveckla en webbplats som är enkel att använda är det relevant att förstå vilken 

mängd information det mänskliga minnet kan registrera och bearbeta. I arbetsminnet 

finns en begränsad kapacitet där endast en mindre mängd information kan vara aktiv 

samtidigt som den bearbetas. Generellt bör information på ett gränssnitt presenteras i 

den grad att arbetsminnet inte behöver vara aktiv samt att långtidsminnet inte krävs 

för att komma vidare i ett gränssnitt. Detta medför att arbetsminnet istället kan 

fokusera på problemlösning av gränssnittet. Dock får inte för mycket information 

presenteras då detta kan medföra att gränssnittet blir för komplext och därmed 
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riskerar att bli för komplicerat för att användarna ska kunna bruka det. (Bohgard et al. 

2010) 

2.4 Minimalism och Less is more 

För att utforma en webbdesign som är enkel att använda, med så få element som 

möjligt, utan att radera kontexten och känslan för användaren så är minimalism, 

enkelhet och less is more tillsammans relevanta designteorier. En webbdesign med 

god struktur, rena ytor och som är stilren i sin helhet medför att användaren enklare 

kan uppfatta webbplatsens innehåll (Michailidou, Harper och Bechhofer, 2008). 

Designteorin minimalism handlar om att reducera komplext innehåll och förenkla för 

slutanvändaren genom en reducering av använda element. Principerna för minimalism 

menar att samtliga funktioner och val en användare kan göra med en applikation inte 

nödvändigtvis måste presenteras samtidigt eller ges likvärdigt utrymme. Som designer 

är det relevant att ha en förståelse till att användaren spenderar minimalt med tid på 

den utformade designen, och designen bör därför utformas utifrån uppskattad 

besökstid. Inom minimalism används även begreppet enkelhet (på engelska 

simplicity) vilket handlar om att utforma visuella uttryck så enkelt som möjligt för 

användaren. Ytterligare designprincip som relaterar till det tidigare nämnt begreppet 

enkelhet är less is more. Begreppet handlar om att varje element i ett gränssnitt 

innebär att användaren måste ta tid och bestämma om elementet ska användas eller 

inte (Obendorf, 2009). 

2.5 Färgprinciper 

För att förstå betydelsen av HTH:s färger på den befintliga webbplatsen samt för att 

undersöka olika aspekter av hur färger påverkar upplevelsen av webbplatsen är det 

essentiellt att förstå människans förmåga att uppfatta färg. I människans visuella 

uppfattningsförmåga registrerar hjärnan först former, sedan färger och sist innehåll 

(Wheeler, 2013), den del av hjärnan som uppfattar färg är direktkopplat med 

synnerven vilket medför att färg uppfattas snabbare än exempelvis text (Powell, 

2000). I digitala butiker för matvaruhandel är bilder att föredra framför text då bilder 

primärt tar mer uppmärksamhet än text (Yael, Thomas, Betty, Reidy och Johns 2015). 

Känslan en webbplats förmedlar påverkas och kan förstärkas genom användning av 

färg, och färger bör anpassas utifrån kontext och kultur (Bergström, 2012). 

Rekommendationer finns att en design primärt bör utformas i gråskala med enbart 

viktig information i färg, detta med åtanke på färgblindhet. När det gäller färg för 

textuella delar så anses svart text med vit bakgrund vara en idealisk kombination både 

ur färg- och kontrastsynpunkt (Bohgard et al. 2010).  

 

Färger som presenteras i en design påverkar hur människan uppfattar och associerar 

ett företag (Wheeler, 2013) och färger bör därför väljas med eftertänksamhet. Färgen 
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röd associeras traditionellt sett med kärlek och passion och anses ha en aktiverande 

påverkan (Bergström. 2012) men rött kan även associeras med risk och fara. I 

risktagande situationer tenderar rött att påverka människors beteenden genom att de 

blir mer konservativa och mindre risktagande jämfört med om färgerna blått och grått 

används (Gnambs, Appel och Oeberst, 2015). Vid digital marknadsföring med 

banners tenderar den röda färger att minska kundens sannolikhet till köp jämfört med 

en grå banner (Bagchi och Cheema, 2013). Vid utformning av ett gränssnitt anses det 

generellt att maximalt fyra färger bör användas och då bör strikt och strukturerad 

färgkodningen följas genom hela gränssnittet (Bohgard et al. 2010). Vidare är det 

essentiellt för den som designar att föreställa sig hur betraktaren kommer att tolka 

färgerna innan beslutet om färger fastställts (Bergström. 2012). 

2.6 Läsbarhet online 

Det är viktigt att texterna på HTH:s webbplats har god läsbarhet så att alla användare 

kan tillgodogöra sig webbplatsens information. Texters innehåll på webbplatser ska 

fånga läsaren, i ett så tidigt stadie som möjligt, så att hen fortsätter att läsa. Läsaren 

bör genom texten få ett sammanhang och förståelse till textens innehåll, vilket uppnås 

genom att texterna är intressanta, lockande och lättlästa. En välformulerad text guidar 

läsaren genom webbplatsens olika delar. (Brinck, Gergle och Wood, 2002) 

Hur människan läser av visuell information är individuellt men det delas upp i två 

kategorier, sökning och skanning. Sökning sker när ett mål är okänt och därmed sker 

ögonrörelserna slumpmässigt, exempelvis första gången en person besöker en 

webbplats. Skanning sker när ett mål är förbestämt och medför en mer systematisk 

ögonrörelse. I sökning ingår en viss del skanning samt en eventuell osäkerhet 

beroende på att människan inte vet exakt hur det som söks ser ut. Både sökning och 

skanning sker vanligen uppifrån och ned samt från vänster till höger. Vid utveckling 

av en webbdesign är det viktigt för både sökning och skanning att element inte är 

utformade alltför lika, då detta kan medföra att människan inte vet var hen ska titta 

och därmed tar gränssnittet längre tid att läsa av. (Bohgard et al, 2010)

WCAG (2016) ger riktlinjer för hur en webbplats kan utvecklas och anpassas efter en 

så innefattande målgrupp som möjligt oavsett funktionshinder. Riktlinjer för digitala 

texter är att innehållet bör hållas kort och koncist med meningar och paragrafer som 

är tydligt och enkelt formulerade. Texter bör generellt undvika komplexa ord och om 

orden krävs för kontexten rekommenderas att en gloslista tillgängliggöras för 

besökaren på webbplatsen (WCAG, 2016). Bra typografi representeras av en tydlig 

hierarki som guidar läsare att förstå vad som är rubrik respektive brödtext (Lynch, 

Horton, och Morville, 2009). 
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Designen på olika typer av text bör användas konsekvent, om rubriker exempelvis 

sätts med teckensnittet Arial i storlek 18 punkter så bör samtliga rubriker följa samma 

design, detta för att guida och förenkla läsningen (Lynch et al. 2009). Ett teckensnitt i 

en fet stil ger ett mer förtroendeingivande intryck på en digital butik jämfört med ett 

standardteckensnitt. Teckensnittets stil påverkar helhetsupplevelsen mer än färgerna 

enligt en studie som undersökte helhetsupplevelse av digitala apotek (Schorn, 

Brunner-Sperdin och Ploner, 2014). Vidare bidrar en förfining av texter att 

användarens intresse för texten ökar och bidrar till en ökad sannolikhet att besökaren 

stannar kvar på webbplatsen. Bra typografi representeras av hög kontrast mellan 

rubriker och brödtext, kontrasten är även viktigt mellan olika textstycken och 

bakgrunden. För digital textradens längd begränsas till kolumner långa nog så att 

läsaren inte behöver vrida på huvudet. En nackdel om textrader är för långa är att 

läsaren kan ha svårt att hitta nästkommande rad, textraderna bör bestå av nio till tio 

ord per rad. Text som är centrerad eller justerad till vänster är svårare att läsa i och 

med att majoritet av människor läser från höger, därmed är vänsterjusterad text att 

föredrar (Lynch et al. 2009). Det finns två huvudtyper för teckensnitt, antikva och 

linjär (Hellmark, 2006). Linjärer är att föredra till digitala texter då dessa generellt är 

enklare att läsa på skärm än antikva (Lynch et al. 2009).  
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3. Metod

Följande kapitel presenterar de metoder som använts för att svara på studiens syfte 

hur en webbdesign kan påverka i vilken grad besökarna når fastställda mål för en 

webbplats. Kapitlet avslutas med en utvärdering av studiens validitet, reliabilitet och 

etik. 

3.1 Metodansatts 

Denna studie handlar om att genom designforskning undersöka utvecklingsbehovet 

för en befintlig webbplats. Därefter att undersöka lämpliga designval för ändamålet 

och utifrån resultatet utforma ett designförslag som avslutningsvis utvärderas. 

Studiens genomförande är en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod. 

Creswell (2014) beskriver att om varken den kvantitativa eller den kvalitativa 

metoden är tillräcklig så kan en kombination av båda metoderna vara lämplig. 

Explanatory sequential mixed methods innebär att författarna av en studie primärt 

analyserar kvantitativ data för att sedan bygga studien vidare med kvalitativa data 

(Creswell, 2014). I denna studie användes kvantitativ data för samtliga delar av 

inledningen och resterande delar av studien utvecklades med kvalitativ data.

3.2 Designmetodik 

3.2.1 Prototyper

För att sammanställa författarnas analys av den befintliga webbplatsen utvecklades en 

High-fidelity-prototyp (benämns hädanefter enbart prototyp). Prototypen användes för 

att ge en indikation på hur webbplatsen kan komma att se ut (Arvola, 2014). Denna 

typ av prototyp innebar en datorbaserad prototyp med hög detaljnivå (Arvola, 2014), 

utvecklad i HTML och CSS. 

3.3 Värderingsmetod 

3.3.1 Tänka-högt metoden och Semantic differential 

En design kan förbättras genom användartester och kan bidra med insikt till om 

designen är enkel att förstå och använda, samt undersöka hur användaren upplever 

och reagerar på designen (Preece et al. 2011). 

Syftet med användartesterna var att jämföra hur en omarbetad webbdesign påverkade 

användarens möjlighet att nå fastställda mål för webbplatsen, i jämförelse med 

befintlig webbdesignen. Användartesterna utfördes på två komplett fungerande 

prototyper av en möjlig startsida för webbplatsen. Prototyp A skapades imiterad av 
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HTH:s befintliga webbdesign (HTH, 2016a) och prototyp B med författarnas 

webbdesignförslag. Varannan testanvändare startade med prototyp A och varannan 

med prototyp B. Vissa avvikande justeringar, som att översätta prototypen från 

danska till svenska, gjordes för att underlätta användartesterna och för att fokusera på 

designen och inte användarnas språkkunskaper. Utöver detta byggdes prototyp A så 

nära originalsidan som möjligt. Testanvändarna fick fem uppdrag att lösa på 

respektive prototyp samtidigt som de ombads att använda Tänka-högt metoden. 

Frågorna utvecklas utifrån HTH:s fastställda mål för webbplatsen samt för att 

uppfylla studiens frågeställning. Tänka-högt metoden innebär att personen som utför 

användartest ombeds att säga allt hen tänker och ser under användartestet. En person 

ställer frågor och ytterligare en person observerar hela scenariot. (Arvola, 2014) 

Samtliga fem uppdrag lästes upp för användaren samtidigt som uppdragen skriftligen 

fanns tillgängliga för användaren under hela användartestet. Både ljud och skärmbild 

spelades in under användartesterna för att ha materialet dokumenterat och kunna 

återgå till efter avslutade användartesterna. Genom videoinspelning registrerades även 

användarens klickbeteende för att kunna analysera hur muspekaren rört sig och vid 

vilka moment på skärmen som problem uppstod, respektive vilka moment som 

genomfördes enkelt och effektivt.  

 

Efter slutförda användartester med prototyp A respektive prototyp B, följdes 

uppdragen upp med en enkät enligt metoden Semantic differential. Metoden användes 

för att få en känsla av helhetsupplevelsen användaren fick av webbplatsen samt för att 

undersöka om helhetsupplevelsen skilde från upplevelsen under användartestet. 

Semantic differential innebär att testanvändaren får ett papper med frågor om 

upplevelsen från användartesterna, frågorna var utvecklade med två extrema 

motsatser och med fem möjliga steg mellan dessa, exempelvis: “Det var enkelt att 

förstå webbplatsen” ställt mot “Det var svårt att förstå webbplatsen”. Att använda 

Tänka-högt-metoden medförde en förståelse för användarens upplevelse i en 

situation. För att undersöka om minnet av webbplatsen var detsamma som 

upplevelsen under själva användartestet kompletteras användartestet med metoden 

Semantic differential. Detta syftade även till att kunna göra en mer komplett tolkning 

av datan, från flera källor. 
 

Innan samtliga användartester informerades testanvändaren enligt Arvolas (2014) 

rekommendationer om att testanvändaren var anonym, att ljud och skärm spelades in, 

hur användartesterna skulle gå till samt syftet med användartesterna. Arvola (2014) 

poängterar vikten av att nämna att användartesterna undersöker webbdesignen av 

prototypen och inte testanvändarens intelligens (Arvola 2014), vilket testpersonerna i 

studien informerades om.  

 

Båda av studiens författare deltog under användartesterna, båda två observerade hela 

scenariot och en var ansvarig för att ge korrekt information till testanvändaren samt 
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förklara uppdragen. Vid användartester är det fördelaktigt om designerna själva inte 

leder användartesterna då designern tenderar att omedvetet ge ledtrådar till 

användaren. Vidare är det fördelaktigt om testanvändarna inte är medvetna om att 

designern deltar under användartesterna då det tenderar att leda till mer ärliga svar 

angående designen som värderas. Studiens författare var medvetna om 

konsekvenserna av att själva leda användartesterna och delta under hela scenariot, 

men då studien saknade ekonomi så fanns ingen möjlighet att hyra in extern personal. 

Användartester utförs med fördel i användarnas naturliga miljö. (Saffer, 2007) Detta 

var dock inte möjligt i denna studie då det innebär en mer tidskrävande process samt 

eventuellt skulle kunnat innebära arbete utanför kontorstider. Därför valdes inför varje 

användartest lokaler, i enskild miljö, som för de enskilda testanvändarna sedan 

tidigare var bekanta. Detta för att användartesterna skulle ha likartade förutsättningar 

och distraktioner. 

3.3.2 Testpersoner
Vid val av deltagare till användartester bör testpersoner ur den tilltänkta målgruppen 

väljas (Saffer, 2007). I denna studie innebar det att testanvändarna valdes i bästa mån 

efter följande två grupper: 

• Köpare ett, den som planerar att bygga ett nytt kök och planerar att köpa

samtliga delar till köket från HTH. Målgruppen har med stor sannolikhet tittat 

på flera konkurrenter inom samma produktkategori och beslutsprocessen är 

lång, uppskattningsvis upp till ett år. 

• Köpare två, den kompletterande köparen, är den som renoverar ett kök och

behöver specifika delar från HTH, men inte ett helt nytt kök. 

Samtliga deltagare som deltog i användartesterna ägde en bostadsrätt eller villa, 

samtliga passar in i grupp tvås beskrivning som den kompletterande köparen. Några 

av deltagarna hade precis köpt kök och var väl insatta i vad processen av att köpa köp 

innebar, medans andra var potentiella köpare i framtiden. Deltagarna var i åldrarna 

25-32, med fast inkomst, vilket ansågs lämpligt, för att kunna leva sig in i rollen som

potentiella intressenter av att köpa kök.

3.3.3 Pilottest

Ett pilottest av utvärderingen utfördes för att säkerställa kvalitén, undersöka 

tidsåtgången samt för att kontrollera uppdragsfrågornas utformning och tydlighet 

(Benyon, 2014). Pilottestet utfördes på prototyp A och prototyp B av en student från 

Linköpings Universitet, samtliga moment utvärderades. Efter slutfört pilottest 

korrigerades flera tekniska aspekter. En uppdragsfråga kompletterades till den 

inledande presentationen med uppdragsfrågorna men Semantic differential 
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korrigerades inte. Genom pilottestet konstaterades att ett användartest, av båda 

prototyperna, genomfördes inom en tidsram på 20-30 minuter. 

3.4 Utvärdering av användbar design 

Samtliga användartester transkriberades för att förenkla processen av utvärdering och 

analys. Vidare så fastslogs att Rubin och Chisnell (2008) sex kriterier för utvärdering 

av en användbar design var lämpliga för studien då kriterierna täckte flera aspekter av 

en användbardesign. Detta jämfört med exempelvis Barnums (2011) 

utvärderingsmetod som ansågs ha ett allt för snävt perspektiv. Webbdesignens 

användbarhet utvärderades utifrån fem av Rubin och Chisnell (2008) sex kriterier; 

lämplig/fördelaktig, effektiv, lätthanterlig, lärbarhet, tillfredsställande och 

tillgänglighet. Det sjätte kriteriet, Tillgänglighet, var inte relevant för studien, då det 

berörda området inte innefattades i de skillnader som gjorts i webbdesignen. För att 

analysera och förstå det transkriberade materialet sorterades urval från rådatan in efter 

ovannämnda utvärderingskriterier.  

3.4.1 Lämplig och fördelaktig 

Användartesterna utförs av HTH:s målgrupp där intresset är att köpa ett kök eller 

reservdel till ett kök och det är viktigt att fastställa att webbdesignen var utvecklad till 

målgruppens fördel. Lämplig och fördelaktig syftar till användarens förmåga att 

uppnå sina individuella mål och det ger en antydan om vilket intresse användaren har 

till produkten eller servicen (Rubin och Chisnell 2008).  

3.4.2 Effektivitet 

Genom tidsupptagning under användartesterna kan samtliga användares individuella 

tider jämföras och diskuteras för att ge en indikation på hur väl och effektivt 

webbplatsens mål uppnåddes. Effektivitet handlar om hur snabbt användaren kan 

uppnå sina individuella mål med en produkt eller service och mäts vanligen med 

tidsåtgång för uppfyllda mål (Rubin och Chisnell 2008). 

3.4.3 Lätthanterlig 

Genom att analysera antal försök en användare var i behov av för att slutföra 

uppdragen under användartesterna kan det fastslås hur effektiv respektive prototyp 

var. Lätthanterlig handlar om hur enkelt användaren uppnår sina individuella mål med 

produkten eller servicen, detta steg resulterar vanligen i kvantitativ data i procent och 

antal försök (Rubin och Chisnell 2008), exempelvis 75% av besökarna nåde sina 

individuella mål på första försöket. 
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3.4.4 Lärbarhet

Genom att analysera användarens tankar vid olika uppdragsfrågor kan en indikation 

ges om webbdesignen är enkel att förstå och hantera. Lärbarhet syftar till användarens 

förmåga att förstå och lära sig ett system, lärbarhet kan kopplas till steget ovan 

(Lätthanterlig) och analyseras på vilken nivå förstår och använder användaren 

systemet (Rubin och Chisnell 2008).

3.4.5 Tillfredsställande

För att förstå vilka känslor de olika prototyperna frambringar analyserades Tänka-

högt-metoden tillsammans med resultaten från metoden Semantic differential, för att 

få en uppfattning om prototypernas olika nivå av tillfredsställande. Tillfredsställande 

relaterar till testanvändarens uppfattning, känslor och åsikter kring produkten eller 

servicen och vanligen och högst troligast är att om produkten eller servicen hör till 

testanvändarens intresse så resulterar det i högt tillfredsställande. Nivån av 

tillfredsställande kan mätas både genom muntliga- samt skriftliga tester. (Rubin och 

Chisnell 2008)

3.5 Validitet och reliabilitet 

I en studie med en kombination av metodansatsen kvantitativ och kvalitativ metod bör 

båda metoderna valideras (Creswell, 2014). Litteraturen som används i studien är 

väldokumenterad, uppdaterad och flera källor har används i tidigare akademiska 

rapporter, därmed anses litteraturen uppnå hög validitet. 

För att öka reliabilitet och validitet för resultatet från en kvalitativ studie är det 

fördelaktig om resultatet lyfter fram både positiva och negativa aspekter (Creswell, 

2014). Studiens författare har sträva efter att lyfta fram både för och nackdelar från 

användartesterna. Samtliga användartester kommer att spelas in för att återspegla 

användartestets scenario, bidra med ett oberoende perspektiv och därigenom förenkla 

analysprocessen och öka användartestets validitet. 

Validiteten i användartesterna anses vara god, då Tänka-högt-metoden kan bidra till 

att testpersonerna kan “tala fritt”, vilket sätter deras handlingar och uttalanden i en 

kontext och medför mindre risk för feltolkning av datan. 

Validiteten i användartesterna anses vara god, då testpersonerna uppmanas att tala 

fritt under testet, genom Tänka-högt-metoden, vilket sätter deras handlingar och 

uttalanden i en kontext, med mindre risk för feltolkning av datan. Därtill ges 

testpersonerna möjligheter, efter genomfört test, att berätta och tala fritt om sin 

erfarenhet av testet och webbplatsen, vilket breddar den kvalitativa datan, och ger 

ytterligare sammanhang och motiveringar till testpersonernas agerande. Utöver att 

författarna personligen iakttar användartesten, registreras testanvändarnas beteende 
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genom att filma skärmbilden, spela in ljud och registrera deras klickbeteende, för att 

ge en bred och varierad data. På detta vis ökar sannolikheten att studiens data kan ge 

svar på de frågor som undersökningen ämnar. Även i de kvantitativa delarna av 

studien, där testpersonernas utvärderingsenkät samt tidsåtgång för genomförda tester 

ingår, anses validiteten vara god. De olika metoderna är inte ämnade att ge separata 

oåtskiljbara resultat, för detta hade studiens omfattning varit för liten, speciellt för de 

kvantitativa delarna. Meningen är istället att de kvalitativa och kvantitativa delarna av 

studien ska komplettera varandra och tillsammans ge ett samlat resultat, med mindre 

risk för feltolkningar och därmed ökad validitet.

Urvalet kan inte anses vara generaliserbart då mängden data är för litet. Syftet med 

studien är heller inte att skapa ett alltför generaliserbart resultat, utan att hitta 

slutsatser som mätbart är tillämpbara för den enskilda webbplatsen samt kan bidra 

med kunskaper till liknande webbplatser och situationer. För studiens första 

frågeställning ger studien ett resultat som till viss del kan vara generaliserbart till 

andra webbplatser, med liknande funktion, där studien fokuserar mer på en föreslagen 

metod än på de specifika slutsatserna. För studiens andra och tredje frågeställning är 

generalisering av datan inte aktuellt då undersökningen främst fokuserat på en enda 

webbplats samt en begränsad populations uppfattning av att använda den. Syftet med 

dessa frågeställningar är dock inte att hitta designprinciper som fungerar för alla 

webbplatser, utan att hitta principer som fungerar i det aktuella fallet. Detta är också 

vad som undersökts, vilket gör att reliabiliteten i studien ändå anses god.

Möjligheten finns att testpersonerna svarar på ett sätt som förvränger sanningen, eller 

att de har missuppfattat någon av uppdragsfrågorna utan att kommunicera detta till 

intervjupersonen. Testpersonerna kan ge svar som de tror att intervjupersonen vill 

höra eller dölja brist på kunskap genom att inte svara ärligt. Till användartesterna 

valdes metoder och rutiner för att undvika detta beteende, genom att hålla 

testpersonerna informerade om anledningen till att de var där, uppmana dem att ställa 

frågor och att berätta allt de tänker samt att erbjuda av testpersonerna bekanta miljöer 

för genomförande av testerna. Författarna anser sig därmed ha gjort allt i sin makt för 

att få tillförlitliga svar.

3.5.1 Etik

Studien anses ha följt god etik som en kvalitativ och kvantitativ forskningsstudie. 

Testpersonerna informerades innan varje test om att de är anonyma, vilken data som 

samlas in och vad syftet med användartesten. De informerades också om att studien 

fokuserar på webbplatsen och hur väl den fungerar, det är inte en undersökning av 

testpersonernas förmåga eller prestationer genom att använda den. Studiens har 

hanterat användarnas svar anonymt, både i transkriberat material (Bilaga 8) som i 

själva rapporten.
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4.Analys av HTH:s befintliga webbplats

För att undersöka hur en webbdesign kan påverka i vilken grad besökarna når 

fastställda mål för en webbplats behöver en analys av HTH:s nuvarande webbdesign 

ingå i denna studie. Få användare rör sig från startsidan mot de avdelningar som 

behandlar webbplatsens fastställda mål. Genom att först analysera teorier kring 

webbdesignen på olika delar av webbplatsen, för att sedan jämföra teori med den 

befintliga webbdesignen. Resultatet kan bidra med kunskaper kring 

förbättringsåtgärder samt en ökad förståelse till varför få av besökarna når 

webbplatsens fastställda mål. 

4.1 Handlingsinviter 

Ett lyckat gränssnitt ska indikera vad användaren ska göra (se 2.2.1). Knappar och 

länkar på den befintliga webbplatsen kännetecknas med pilar, understruken text och 

bilder som är klickbara (HTH, 2016a). Hur komponenterna presenteras och 

kombineras varierar mellan olika element och sektioner, (HTH, 2016a; Figur 1). Då 

knappar och länkar har varierade uttryck medför det att handlingsinviter inte har en 

enig design som tydligt indikerar vad som är en klickbart. För att förtydliga vad som 

är vad på webbplatsen bör webbdesignens länkade element, erbjuda tydliga 

handligsinviter genom att göra knappen knappens kontext tydligare. Vidare är det 

relevant att utveckla ett tydligt mönster för besökaren för hur en invit till klick ser ut 

på webbplatsen. Knapparna kan korrigeras genom beskrivande text samt att knappens 

form och färg inbjuder till ett klick. 

Figur 1 - Befintlig webbdesigns varierade uttryck för knappar och länkar
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4.2 Närhetskompatibilitet 

Närhetskompatibilitet handlar om att styra användaren att fokusera på utvalda element 

(se 2.2.2). Primärt på webbplatsen visas erbjudanden samt inspiration, om webbsidan 

scrollas nedåt förekommer elementen för e-shop, designverktyget och boka möte 

(HTH, 2016a). Genom att korrigera hur webbplatsens element är placerade, med 

justering av position, marginaler, storlek och färg kan webbdesignen anpassas för att 

styra besökare till webbplatsens fastställda mål. 

4.3 Uppmärksamhet 

Information bör vara tydlig och grupperad för att undvika att användarens resurser går 

till att leta istället för att lösa problem. Vidare så tolkas information mer korrekt om 

den presenteras på åtskilliga sätt med exempelvis en kombination av text och bild (se 

2.3.1). Informationen på webbplatsen är fördelad på en lång startsida där scroll krävs 

för att besökaren ska uppfatta samtliga sektioner. Då webbplatsens information har 

liknande marginaler och struktur, framgår inte tydligt vilka element eller sektioner 

besökaren bör fokuseras på (HTH, 2016a). Studiens författare anser att en reducering 

av webbplatsen längd skulle minimera risken att besökarens resurser går åt till att leta 

information. Genom en gruppering av de tre fastställda målen, kombinerat med text 

och färg, kan målen för webbplatsen tydligt särskiljs från övriga delar på 

webbplatsen. Justeringen kan frambringa uppmärksamhet, detta jämfört med den 

befintliga webbdesignen där det krävs att besökaren scrollar och letar för att finna de 

fastställda målen längst ned på sidan. 

4.4 Minne 

Generellt bör information i ett gränssnitt presenteras så att arbetsminnet inte behöver 

vara aktiv samt att långtidsminnet inte krävs för att komma vidare i gränssnittet. Detta 

medför att arbetsminnet istället kan fokusera på problemlösning av gränssnittet (se 

2.3.2). Då webbplatsen är lång med många sektioner och element innebär det att 

arbetsminnet får arbeta med gränssnittet i sig istället för att fokusera på 

problemlösning (HTH, 2016a). Genom en minimering av antalet sektioner och 

element på webbplatsen kan besökaren enklare och effektivare lösa sina problem 

istället för att fokusera på hur gränssnittet fungerar. 

4.5 Minimalism och less is more 

Designteorin minimalism handlar om att reducera komplext innehåll och förenkla för 

slutanvändaren. Enkelhet handlar om att utforma visuella uttryck så enkelt som 

möjligt för användaren. Begreppet less is more handlar om att varje element på ett 

gränssnitt innebär att användaren måste ta tid och bestämma om elementet ska 

användas (se 2.3.3). Webbplatsen består idag av flera sektioner och element (HTH, 
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2016a; Figur 2). En webbdesign med god struktur, rena ytor och som är stilren i dess 

helhet medför att användaren enklare kan uppfatta webbplatsens innehåll. Genom att 

radera viss information och färger och utveckla sidan i en stilren design kan besökare 

enklare och effektivare hitta de fastställda målen. 

 

 

                                                           Figur 2 - Antal delar på befintlig webbdesign 

4.6 Färgprinciper  

Hjärnan uppfattar och registrerar först former, sedan färger och sist innehåll. Den del 

av hjärnan som uppfattar färg är direktkopplad med synnerven vilket medför att färg 

uppfattas snabbare än exempelvis textens innebörd. Det är viktigt att i 

designprocessen ta hänsyn till hur användaren kommer att uppfatta färgvalet i 

webbdesignen. (se 2.5) Webbdesignen består av flera sektioner av bilder, färgboxar 

och stora delar text (HTH, 2016a). För att underlätta besökarens registrering och 

uppfattning av webbplatsen bör det visuella uttrycket utformas med bilder som har 

tydliga former. Viktiga delar bör framhävas i färg och långa texter bör minimeras.  

 

Vid utformning av ett gränssnitt anses det generellt att maximalt fyra färger bör 

användas och då bör strikt och strukturerad färgkodningen följas genom hela 
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gränssnittet. I risktagande situationer tenderar den röda färgen att påverka människors 

beteenden genom att de blir mer konservativa och mindre risktagande jämfört med 

om färgerna blått och grått hade används. Vid digital marknadsföring med banners 

tenderar röda färger att minska kundens sannolikhet till köp jämfört med om färgen 

grått används. (se 2.5). Webbplatsen använder färgerna rött, gult, två nyanser av grått, 

svar och vitt, erbjudanden, logotyper och andra delar är markerade i rött (HTH, 

2016a; Figur 3). För att minimera risken besökare som ska köpa ett kök online, blir 

onödigt försiktiga, bör den röda färgen användas med varsamt. HTH:s header och 

footer har detaljer i rött men delarna faller utanför studiens avgränsning. I övrigt bör 

färgen rött undvikas på resterande element och sektioner, för att färgen inte är 

fördelaktiga i digitala kösituationer  

Figur 3 - HTH:s visuella uttryck för erbjudande 

En strukturerad färgkodning bör följas genom hela gränssnittet (se 2.5). Länkar till 

andra avdelningar på webbplatsen består av text, ibland med en pil och med olika 

bakgrundsfärger, vid en hover sker ibland att ett streck dyker upp under text men 

ibland sker ingenting (HTH, 2016a). För att förtydliga vilka delar som är klickbara 

bör knapparna följa en och samma färgkodning genom hela webbdesignen. Vidare 

bör en tydlig effekt vid hover användas för öka användarens förståelse till att 

interaktion sker.  

4.7 Läsbarhet online 

Både sökning och skanning sker vanligen uppifrån och ned samt från vänster till 

höger. För att texter ska fånga läsaren bör besökaren genom texten få ett sammanhang 

och förståelse till textens innehåll. Texter bör hållas korta och koncisa och 

representeras med en tydlig hierarki, vidare så bör texten ha en hög konstrast mellan 

rubrik och brödtext samt mellan textstycke och bakgrund. (2.6) Webbplatsens texter 

är långa och detaljrika och det är svårt att urskilja var besökaren bör börja läsa, 
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webbplatsens texter blandar antikvor och linjärer (HTH, 2016a; Figur 4). 

Kombinationen av låga konstraster och flera olika teckensnitt, medför att det är svårt 

att hitta fokuspunkter på webbplatsen. Därför bör texternas innehåll minimeras samt 

följa ett enhetligt utseende.  

 
Figur 4 - Befintlig webbdesign blandar antikva och linjär 
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5. Omdesign av HTH:s webbdesign 

Efter slutförd analys av befintlig webbplats analyserades resultatet och förslag på 

korrigeringar av den befintliga webbdesignen utvecklades.  

5.1 Handlingsinviter 

Knapparna kan förtydligas genom att beskrivande texter samt att knappens form och 

färg inbjuder till ett klick (se 4.1). Samtliga texter på knapparna korrigerades till att 

bli mer koncis samtidigt som texten blev mer beskrivande, detta för att ge besökaren 

en tydlig uppfattning kring knappens kontext. Samtliga knappar gavs en rektangulär 

form, samt orange färg, för att skapa igenkänning samt särskilja dem från resterande 

innehåll. Färgen valdes för att gå ihop på ett tilltalande sätt med HTH:s röda färg.  

5.2 Närhetskompatibilitet 

Genom att korrigera hur webbplatsen element är placerade, med position, marginaler, 

storlek och färg kan webbdesignen anpassas för att styra besökare efter webbplatsens 

fastställda mål (se 4.2). Webbplatsens sektioner minimerades från åtta till fem 

sektioner och ordningen på webbplatsens element justerades, de fastställda målen med 

webbplatsen placerades längst upp på sidan för att primärt, styra besökaren mot dessa 

(Figur 5) . Därefter placerades två sektioner med ett element i vardera, ett för 

inspiration och ett för erbjudanden. Inspiration och erbjudande fick enbart en sektion 

var med motiveringen att ta fram två sektioner som tydligt beskriver kontexten av 

sektionen och därmed minska förvirring för besökaren. Marginalerna mellan 

webbplatsens element anpassades efter att förmedla en luftigt och stilren känsla. De 

fastställda målen placerades längst upp på webbplatsen i en höjd som täcker cirka en 

tredjedel av skärmen yta (Figur 6), satt höjd motiveras med att besökaren ska kunna 

överblicka fler delar av webbplatsen på en skärm än enbart de fastställda målen.  
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Figur 5 – Antal sektioner per webbdesign, befintlig (bild till vänster), förslag (bild till höger)  

 

 

 

Figur 6 - Fastställda mål samt sektionen för inspiration syns i helskärm 
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5.3 Uppmärksamhet 

Genom en gruppering av de tre fastställda målen samt med förtydligande text och 

särskiljande färg kan målen tydligt prioriteras från övriga delar på webbplatsen och 

skapa uppmärksamhet (se 4.3). För att skapa uppmärksamhet kring de tre fastställda 

målen kombinerades en bild med en kort beskrivande text samt en knapp i en 

särskiljande kulör (Figur 7).  
 

 

 

Figur 7 - Visuellt uttryck för att boka möte, per webbdesign. Befintlig (bild till vänster), förslag (bild till höger) 

5.4 Minne 

Genom en minimering av antalet sektioner och element på webbplatsen kan 

besökaren enklare och effektivare lösa sina problem istället för att fokusera på hur 

gränssnittet fungerar (se 4.4). Informationen minimerades för att tydligt framhäva 

specifika delar och för att förenkla läsprocessen för besökaren. 

5.5 Minimalism och less is more 

En webbdesign med god struktur, rena ytor och som är stilren i dess helhet medför att 

användaren enklare kan uppfatta webbplatsens innehåll. Genom att radera viss 

information, ta bort vissa färger och utveckla sidan i en stilren design kan besökare 

enklare och effektivare hitta de tre fastställda målen (se 4.5). Designförslaget 

utvecklades med färre färger än originaldesignen för att skapa en stilren webbdesign 

för att framhäva specifika och viktiga element. Vidare valdes färger i ljusa kulörer för 

att ge webbplatsen en fräsch känsla jämfört med originaldesignens mörka element. 

Reduceringen av element och sektioner kan bidra till att webbdesignen förmedlar ett 

luftigt och stilrent uttryck. 

5.6 Färgprinciper  

För att underlätta besökarens registrering och uppfattning av webbplatsen bör det 

visuella uttrycket utformas med fotografier som har tydliga former, viktiga delar bör 

framhävas i färg och text bör konkretiseras. För att nå mindre konservativa besökare, 

som vågar köpa ett kök online, bör den röda färgen användas med försiktighet. HTH:s 
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header och footer har detaljer i rött men studiens författare rår inte på att ändra dessa 

men för de resterande elementen och sektionerna fastslogs att rött borde undvikas. 

Vidare bör knappar följa en färgkodning genom hela webbdesignen och ha en tydlig 

effekt vid hover (se 4.6). Flera färger testades för eventuell färg för webbplatsens 

knappar för att jämföra för och nackdelar med respektive färg. Den röda färgen 

uteslöts då den ansågs ta uppmärksamhet från webbplatsens logotyp. Den grå färgen 

uteslöts då den ansågs för mörk, den gröna färgen då det skar sig med de röda delarna 

på webbplatsen (Figur 8). Slutligen valdes den orangea färgen då det av studiens 

författare ansågs som en bra komplementfärg till de röda delarna i webbdesignen som 

inte går att korrigera inom raden för designstudiens avgränsning. Den orangea kulören 

ansågs även bäst lämpad då den klart och tydligt framhävdes i den stilrena 

webbdesignen samtidigt som den inte skar sig med de röda detaljerna. För att visa 

användaren att knappen är klickbar försågs den med en mörkare nyans av färgen vid 

hover. Färgtonen valdes då den ansågs särskiljande och varken skar sig eller tog för 

mycket uppmärksamhet. (Figur 9) 

 

  
Figur 8 - Olika förslag på färg för knappar 

 

Figur 9 - Valda färger till samtliga knappar (bild till vänster) knappars färg vid hover (bild till vänster) 

5.7 Läsbarhet online 

Texternas innehåll bör minimeras samt följa ett enhetligt utseende (se 4.7). Texterna 

korrigerades visuellt och så mycket text som möjligt raderades, flera textstycken 

raderades helt i samband med att tillhörande element raderades. Samtliga textstycken 

utom ett i mitten, har bakgrundsfärgen vit och textfärg svart för att ge en god 

läsbarhet till besökaren. Sektionen för inspiration tilldelades en grå bakgrund för att 

särskilja och dela upp de olika sektionerna. All text sattes i linjära teckensnitt för att 

underlätta läsbarheten online. Samtliga knappar fick vit textfärg för att särskilja från 

övrig text, samt för att en svart text ihop med den orangea färgen inte passade ihop 

med konceptet av en stilren webbdesign. 
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5.8 Prototyp 

För att sammanställa analys och förslag på korrigerad webbdesign av HTH:s startsida 

utvecklades en prototyp i CSS och HTML (Figur 10, Digital bilaga 1, Figur 11, 

Digital bilaga 2). 

 

  Figur 10 - Prototyp A 
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Figur 11 - Prototyp B 
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6. Utvärderingen och analys av den nya 

webbdesignen 

Följande kapitel beskriver resultatet från utvärderingen av prototyp A respektive 

prototyp B. Vidare kopplas resultatet till teorier följt av analys utifrån Rubin och 

Chisnells (2008) utvärderingskriterier för en användbar design.  

6.1 Lämplig och fördelaktig 

Utvärderingskriteriet Lämplig och fördelaktig syftar på användarens förmåga att 

uppnå sina individuella mål och ger en antydan om vilket intresse användaren har för 

produkten eller servicen (se 3.4.1). Detta utvärderingskriterium syftar till att delvis 

besvara studiens andra frågeställning genom att utreda vad i en webbdesign som 

medför att besökarna effektivare och enklare når webbplatsens mål. De individuella 

målen utgår i denna studie från uppdragen i utvärderingen samt de förväntande mål 

respektive uppdrag är associerat med (Bilaga 8).  

 

Under utvärderingen av prototyp A slutfördes tre (av fem) uppdrag enligt de 

förväntade mål respektive uppdrag hade associerats med, på uppdrag ett och tre 

slutfördes något färre uppdrag enligt förväntade mål. Flera testpersoner (fem av sju) 

var osäkra på om uppdragen var slutförda vilket kommenterades och antyddes genom 

att testpersonerna planlöst rörde muspekaren, samt genom att negativa aspekter 

kommenterades istället för att fokusera på att lösa uppdragen (Bilaga 8). Tydliga 

handlingsinviter kan hjälpa användaren att tolka hur det går att agera i ett gränssnitt 

(se 2.2.1). Resultatet från uppdragen ger en indikation på att testpersonernas intresse 

för HTH existerade. Att uppdrag ett och tre var något lägre i nivå i att uppnå de 

förväntande målen ger en antydan att frågan i sig inte väckte testpersonernas intresse, 

alternativt att webbdesignens visuella uttryck inte var fördelaktigt för uppdraget. 

Testpersonernas tendens till ett “mållöst beteende” antyder att webbdesignens 

handlingsinviter inte skapade tillräckligt med uppmärksamhet.   

 

Under utvärderingen av prototyp B slutfördes fyra (av fem) uppdrag enligt de 

förväntade mål som respektive uppdrag hade associerats med, med undantag för 

uppdrag ett. Flera av testpersonerna slutförde uppdragen utan problem och med ett 

positivt intresse, dock hade två testpersoner svårigheter att lösa uppdrag ett och två på 

grund av att de upplevde knapptexternas formuleringar som distraherande (Bilaga 8). 

Med tydlig information kan besökare fokusera på problemlösningen av en design (se 

2.3.2) och enklare uppfatta designens innehåll (se 2.3) och kontext (se 2.6). Att 

uppdragen slutfördes utan märkbara problem indikerar att intresset för HTH 



 32 

existerade hos testpersonerna. Vidare antyder resultatet att webbdesignen har en 

tydlig struktur där testpersonen kan fokusera på att lösa sina individuella mål. De 

textuella beskrivningarna har däremot en negativ påverkan på testpersonernas 

förmåga att uppnå dess individuella mål, vilket därmed resulterar i ett negativt intryck 

av webbdesignen.  

 

Skillnaden mellan hur väl testpersonerna uppnådde de förväntade målen var 

marginellt bättre för prototyp B, vidare upplevdes uppdragen som mer positiva att 

fullfölja på prototyp B jämfört med prototyp A (Bilaga 8). Omfattande information 

kan göra det svårt för användaren att nå sina individuella mål (se 2.3.2) samt begränsa 

användarens naturliga, impulsiva beslutsfattande (se 2.3). Sett till det övergripande 

resultatet för de båda prototyperna går det att avläsa att designen på prototyp B 

resulterade i marginellt bättre uppfyllda förväntade mål. Resultatet för prototyp B i 

kombination att uppdragen upplevdes som mer positiva indikerar att en reducering av 

webbplatsens information minimerar antal möjliga val en användare behöver 

överväga kring, och därmed bidrar till en förenkling vid beslutsfattande processer.  

6.2 Effektivitet 

Utvärderingskriteriet Effektivitet handlar om hur snabbt användaren kan uppnå sina 

individuella mål med en produkt eller service och mäts vanligen med tidsåtgång för 

uppfyllda mål (se 3.4.2). Utvärderingskriteriet syftar till att delvis besvara studiens 

andra frågeställning genom att utreda vad i en webbdesign som medför att besökarna 

effektivare når webbplatsens mål.  

 

Att det förväntade målet för uppdrag tre endast var placerat på botten av sidan, i 

prototyp A, innebar att det var svårt för testpersonerna att hitta den (två av sju 

uppnådde målen). Exempelvis tog det en av testpersonerna 40 sekunder att nå målet, 

efter att ha sökt igenom hela sidan. I uppdrag fem, där länken till det förväntade målet 

var placerat i toppnavigeringen, nådde fem (av sju) målet, detta med ett direkt och 

effektivt resultat. (Bilaga 8) Genom en tydlig hierarki i designen med prioritering av 

olika element kan navigeringen förenklas och därmed effektiviseras. Med justeringar 

av storlekar och närhet på olika element kan effektiviteten öka för användaren (se 

2.2.2). Trots att länken i uppdrag tre leder till ett fastställda målen på webbplatsen, är 

detta nedprioriterat i layoutens hierarki, vilket gör målet svårt att uppnå. Länken till 

målet i uppdrag fem är däremot placerad i toppnavigeringen, framhävt av hierarkin på 

sidans struktur. Detta i kombination med att de prioriterade länkarna i 

toppnavigeringen är tydligt grupperade nära varandra blir det mer effektivt att hitta 

dem, och att nå uppdragets förväntade mål.  
 

Tydligt fler testpersoner (fem av sju) nådde det förväntade målet för uppdrag tre för 

prototyp B. Den testperson som löste sitt uppdrag långsamt i prototyp A löste samma 
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uppdrag omedelbart på prototyp B. I uppdrag fem når nästan alla aktuella testpersoner 

det förväntade målet relativt effektivt, men en av dem ändrar sitt beteende. Trots att 

det förväntade målet är att nå e-shopen, antingen via toppnavigeringen, eller via 

knappen “Visa produkter”, söker testpersonen en skillnad mellan dem. Testpersonens 

resonemang går ut på att först klicka på knappen för att få inspiration, sen rita upp sitt 

kök med ritverktyget för att sist lägga en beställning i e-shopen via toppmenyn. Redan 

första handlingen, att gå till Visa produkter, hade lett testpersonen till en webbshop 

för att kunna beställa sitt kök, men genom testpersonens berättelse är det tydligt att 

detta inte är syftet. (Bilaga 8) Element med likartade funktioner kan fördelaktigt 

markeras i likartad stil och hierarkiskt efter den prioritet de har för webbplatsen (se 

2.2.2), vidare visar teorier att ett effektivt gränssnitt är avskalat (se 2.4). Teorier om 

beslutsfattande uppmärksammar att människor tenderar att ta beslut baserad på första 

tillgängliga lösning (se 2.3). Den avskalade sidstrukturen där länkar till prioriterade 

mål är placerade hierarkiskt överst på sidan, i utvalda boxar, gav ett effektivt resultat i 

prototyp B. Dock går det att utläsa att element med likartad funktion i samma vy, som 

de båda länkarna till e-shopen, kunde förvirra användaren med inkonsekventa 

benämningar, vilket även bekräftas av teorin. 

En generell tendens går att se i att testpersonerna nådde de förväntade målen på 

mindre tid med prototyp B jämfört med prototyp A (Bilaga 8). En reduktion av 

komplext innehåll kan medföra en förenkling för användaren (se 2.4) och därmed 

påverka tidsåtgången för användaren att uppnå dess individuella mål. Principen om 

hierarki menar att prioriterade element bör tilldelas en prioriterad plats i layouten (se 

2.2). Strukturen för prototyp A, med viktiga länkar långt ner på sidan, var mindre 

effektiv för att nå mål. Detta jämfört med prototyp B, där prioriterade länkar till 

webbplatsens mål var placerad centralt och högt placerat på sidan. Att prototyp B var 

avskalad i sin struktur och skapade en tydlig hierarki för fastställda mål, gjorde det 

lättare för testpersonerna att nå dessa mål. Det går även att konstatera att flera element 

med samma syfte, i samma vy, kunde medföra viss ineffektivitet i prototyp B.

6.3 Lätthanterlig 

Utvärderingskriteriet Lätthanterlig bedömer hur enkelt användaren uppnår sina 

individuella mål med webbplatsen. Detta steg resulterar vanligen i kvantitativ data i 

procent och antal gånger målen nås (se 3.4.3). Detta utvärderingskriterium syftar till 

att delvis besvara studiens andra frågeställning genom att utreda vad i en webbdesign 

som medför att besökarna enklare når webbplatsens mål. I denna studie används detta 

kriterium för att analysera hur enkelt testpersonerna uppnår uppdragets förväntade 

mål. 

Toppavigationen på prototyp A uppfattades av testpersonerna som enkel men 

webbdesignens struktur och innehåll medförde att det var svårare att slutföra 
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uppdragen. Toppbannern ansågs inte kommunicerar rätt innehåll och därför löstes 

uppdragen via toppnavigeringen (Bilaga 8). Efter avslutade uppdragsfrågor, var 

testpersonernas upplevelse av att utföra uppdragen i prototyp A neutrala, med en 

tendens mot att det var enkelt (Figur 12). En stilren webbdesign medför att 

användaren enklare kan uppfatta webbplatsens innehåll (se 2.4). För att framhäva 

specifika delar av en webbdesign kan teorin om närhetskompatibilitet underlätta 

användaren sökande (2.2.2). Den upplevda enkelheten av att använda 

toppnavigeringen som testpersonerna uttrycker går att härleda till den förväntning 

som finns att effektivt hitta webbplatsens mål i toppnavigeringen, som grupperats 

enligt principen om närhetskompatibilitet. Den centrala toppbannern är till för att 

informera om ett jubileum för företaget, vilket leder till att användarnas 

uppmärksamhet störs och avleder dem från att nå sina mål. Problemen med 

navigering i layouten på sidans olika sektioner går att förklara med teorierna om 

minimalism, då sidan av testpersonerna ansetts för lång, med för många element och 

för mycket information. Sidans omfattande innehåll gör den därmed svår att använda. 

 

Tre (av sju) testpersoner berättar med ord som vittnar om enkelhet när de navigerar 

mot sina mål i prototyp B, kommentarerna berörde ofta de översta boxarna i layouten.  

Två testpersoner hindras vid uppdrag tre, då de upplevde knapparnas texter som 

inkonsekventa. (Bilaga 8) Människor tenderar i beslutsfattande situationer välja det 

första rimliga alternativet de ställs inför (se 2.3). Länkar och knappar bör förklara vad 

som kommer att hända vid ett klick (se 2.2.1). Att presentera webbplatsens mål som 

tre tematiska boxar överst på sidan förenklar för användaren att nå webbplatsens mål, 

då dessa mål ges uppmärksamhet som rimliga alternativ för de problem användaren 

behöver lösa (Figur 13). Knappen för att komma till det digitala ritverktyget gjorde 

det svårt för användaren att nå webbplatsens mål, då den text som stod på knappen 

inte överensstämde med den beskrivande text som stod vid knappen. Då användare 

förses med olika förklarande texter för länkningar till samma mål blir det svårt för 

dem att förstå om det finns en skillnad på de olika länkarna, vilket leder till en 

tankeprocess som försvårar för användaren att nå till webbplatsens mål. 

 

Testpersonerna upplevde det enklare att utföra uppdragen i prototyp B än i prototyp 

A. (Figur 12) Den längre sidstrukturen i prototyp A upplevdes som relativt svår att 

använda, medan den kortare sidstrukturen, där fokus låg på webbplatsens fastställda 

mål, ansågs enkel. (Bilaga 8) Begreppet Less is more handlar om att varje element i 

ett gränssnitt innebär att användaren måste ta tid och bestämma om elementet ska 

användas eller inte (se 2.4). För att framhäva en webbplats mål och styra besökarens 

uppmärksamhet dit är det viktigt att rätt delar i designen framhävs och genom att 

exempelvis kombinera text och bild ökar förutsättningarna för att informationen 

tolkas mer korrekt (se 2.3.1). Det går att se en tendens att webbdesignen för prototyp 

B, som upplevdes som enklast under utvärderingen, också var den som var mest 

avskalad i antal element och sektioner i webbdesignen. Prototyp B, som bestod av 
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färre element, och där de element som presenterades var relevanta för att framhäva 

webbplatsens mål, var den som upplevdes som enklast att använda för att nå 

uppdragens förväntade mål.  

 

           

Figur 12 - Testpersonernas upplevelse av att utföra uppdragen på respektive prototyp 

 
 

 

 

Figur 13 - Tre boxar med HTH:s fastställda mål i prototyp B 

6.4 Lärbarhet 

Utvärderingskriteriet Lärbarhet syftar till användarens förmåga att förstå och lära sig 

ett system (se 3.5.4). Detta utvärderingskriterium syftar till att delvis besvara studiens 

andra frågeställning genom att utreda vad i en webbdesign som medför att besökarna 

enklare når webbplatsens mål. Utvärderingen av prototyp A och prototyp B 

undersökte om och hur testpersonerna mindes olika delar i prototyperna. Genom att 

analysera användarens svar vid olika uppdragsfrågor kan en indikation ges om 

webbdesignen generellt är enkel att förstå och hantera, till skillnad från enkelhet i att 

uppnå ett specifikt mål (se 6.3).  
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Under utvärdering av prototyp A handlade testpersonerna med viss tvekan, främst på 

de första uppdragen. Uppdragen löstes främst genom att använda webbplatsens 

toppnavigering. Testpersonerna uttryckte varierande kommentarer angående 

webbdesignens navigering; allt från “jätteknöligt” till “mycket enkel” (Bilaga 8). 

Efter avslutad utvärdering var helhetsupplevelsen att navigeringen mer positiv än 

enbart neutral (Figur 14) och helhetsupplevelsen av webbplatsen var neutral (Figur 

19). Människor tenderar att ta beslut baserade på magkänsla (2.3) och element och 

sektioner kan framhävas genom färg, understrykning, ordningsföljd och avstånd 

mellan objekt (se 2.3.1). Information bör vara tydlig och grupperad för att undvika att 

användarens resurser går till att leta efter vart användare ska (se 2.3.1). Att 

testpersonerna främst använde toppnavigeringen ger en antydan att den är tydlig samt 

enkel att hantera vilket indikerar att testpersonerna effektivt lärde sig strukturen i 

webbdesignen. Vidare kan användandet av toppnavigeringen vara en indikation på att 

resterande delar av webbdesignen på prototyp A var bristande i sin visuella 

utformning och bidrog till att testpersonerna hade viss svårighet att notera, minnas 

och förstå dessa element i jämförelse med toppnavigeringen.  

 

Under utvärderingen av prototyp B användes toppnavigeringen och de primära 

boxarna för att slutföra uppdragen. Vidare noterades den inkonsekventa 

formuleringen för länkning till det digitala ritverktyget. Knappens text skiljde sig från 

såväl både bildtexten som toppnavigeringens text för motsvarande länkning, vilket 

uppmärksammades och upplevdes som förvirrande av två testpersoner (Bilaga 8). 

Efter avslutad utvärdering var helhetsupplevelsen av webbplatsen och navigeringen 

mycket positiv (Figur 14; Figur 15). Att ha inkonsekventa textformuleringar resulterar 

i en längre inlärningstid av gränssnittet för användaren (se 2.3.2). Att testpersonerna 

använde både toppnavigering och de primära boxarna på prototyp B ger en indikation 

på att de är likvärdiga i svårighetsgrad, samt när det gäller att fånga användarens 

uppmärksamhet. Det ger en antydan att båda delarna är enkla att lära och förstå. 

Testpersonernas reaktion på texten på knappen för det digitala designverktyget ger en 

tydlig anvisning om att formuleringen blev ett hinder för testpersonens förmåga att 

lära sig och förstå webbdesignen. Vidare kan testpersonernas upplevelse av den 

textuella formuleringen peka på att texterna inte var konsekvent utformade.  

 

Testpersonerna använde främst toppnavigeringen för att lösa uppdrag på prototyp A 

och tillvägagångssätten växlade mellan toppnavigering och sidstruktur på prototyp B 

(Bilaga 8). Helhetsupplevelsen av webbplatsen samt navigeringen för prototyp B 

upplevdes av testpersonerna som mer positiv än prototyp A (Figur 14; Figur 15). 

Testpersonerna använde mindre av navigeringen i sidstrukturen på prototyp A än på 

prototyp B. Helhetsupplevelsen av webbplatsen och navigeringen var mindre positiv 

för prototyp A än för prototyp B. Att reducera komplext innehåll och använda så få 

element som möjligt, kan bidra till att designen uppfattas enklare för slutanvändaren 
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(se 2.4). Ett gränssnitt bör anpassas så att arbetsminnet kan fokusera på 

problemlösning av gränssnittet (se 2.3.2). Resultatet antyder att den mer reducerade 

och stilrena webbdesign i prototyp B upplevs som ett enklare system att lära sig och 

att använda, medan den längre och mer komplicerade webbdesignen i prototyp A kan 

bli svår att lära sig och att tolka.  

Figur 14 - Testpersonernas upplevelse av navigeringen på respektive prototyp 

Figur 15 - Testpersonernas helhetsupplevelse av webbplatsen på respektive prototyp 

6.5 Tillfredsställande 

Utvärderingskriteriet Tillfredsställande relaterar till testanvändarens uppfattning, 

känslor och åsikter kring produkten eller servicen (se 3.4.5). Detta 

utvärderingskriterium syftar till att delvis besvara studiens tredje frågeställning genom 

att utreda vad i en webbdesign som medför att besökarna får en positiv upplevelse av 

webbplatsen. Kriteriet avspeglar den subjektiva upplevelsen av respektive 

webbdesign, för att ge en indikation om prototypernas webbdesign upplevs som 

positiv.
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Under utvärderingen av prototyp A upplevde testpersonerna att webbdesignen på 

prototyp A bestod av för mycket information, vidare kommenterades att webbplatsens 

information placerats i fel ordning. Testpersonerna uppfattade webbplatsens 

avsändare men ansåg inte att produktkategorin framkom och det antyddes att 

webbplatsen inte kommunicerade kök (Bilaga 8). Testpersonernas upplevelse av 

webbdesignen var neutral, både i aspekten tilltalande kontra inte tilltalande (Figur 16) 

samt om den ansågs stilren kontra rörig (Figur 17). Testpersonerna upplevde att 

webbdesignens färger kändes alltför intensiva och “stickiga” (Bilaga 8) vilket 

resulterade i att efter avslutat test ansågs färgerna främst som neutrala och negativa 

(Figur 18). Färger påverkar hur människan uppfattar och associerar ett företag och 

färg uppfattas snabbare än exempelvis text. För att minimera risken för konservativt 

beteende samt nå användare som vågar köpa ett kök online, bör den röda färgen 

användas med försiktighet (se 2.5). Att färgerna uppfattas som neutrala och negativa 

ger en antydan att färgerna inte är fördelaktiga för att förmedla ett positivt intryck av 

webbplatsen och företaget. Färgvalen på webbplatsen kan även minimera besökarens 

potentiella köp. Vidare antyder testpersonernas upplevelse av färgerna att de tar fokus 

från att slutföra dess individuella uppdrag.  

 

Testpersonerna upplevde under utvärdering av prototyp B att det var enkelt att förstå 

webbplatsens texter och att det var roligt att klicka på knapparna. Vidare upplevdes 

webbdesignen som “jättesnygg” (Bilaga 8). Testpersonerna upplevde att 

webbdesignen var tilltalande (Figur 16) och stilren (Figur 17), samt att färgerna var 

stilrena och lämpliga för ändamålet (Figur 18). En välstrukturerad layout kan hjälpa 

användaren att enklare uppfatta webbplatsens innehåll (se 2.4) och svart text med vit 

bakgrund är fördelaktigt (se 2.5). Testpersonernas upplevelse av prototyp B indikerar 

att webbdesignen är enkel att förstå och därmed bidrar till positiva upplevelser, vidare 

så kan färgvalet på knapparna ha bidragit till intresset för att klicka på dessa. 

 

Webbdesignen på prototyp B upplevdes mer tilltalande än prototyp A (Figur 16), 

vidare kommenterade testpersonerna att de ansåg prototyp B bättre än prototyp A och 

slutförde uppdragen med positiva kommentarer (Bilaga 8). Gränssnittets utformning 

med antal element, sektioner (se 2.4) och färger (se 2.5) är faktorer som tillsammans 

kan påverka användarens upplevelse av en webbdesign. Testpersonerna hade en mer 

positiv upplevelse av prototyp B och det framkom positiva kommentarer, både under 

och efter avslutat utvärdering. Resultatet indikerar att ett avskalat, visuellt uttryck 

med särskiljande, målfokuserade knappar, kan vara fördelaktigt för att få användaren 

att slutföra dess individuella mål på webbplatsen samt för att erhålla ett positivt 

intryck av webbplatsen. 
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Figur 16 - Testpersonernas upplevelse av designen på respektive prototyp 

Figur 17 - Testpersonernas upplevelse av designen på respektive prototyp 

Figur 18 - Testpersonernas upplevelse av webbplatsens färger på respektive prototyp 
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7. Diskussion

7.1 Teorival 

Studiens urval av teorier valdes utifrån en litteraturundersökning i kombination av 

författarnas individuella referensramar. Det var en fördel för studien att författarna 

hade både teoretiska samt praktiska förkunskaper inom aktuellt ämne och det 

påverkade till viss del studiens val av teorier. 

7.2 Metodval 

Valda utvärderingsmetoder var relevanta för studien i och med att uppdragen som 

användaren utförde i steg ett av användartesterna anpassades efter HTH:s specifika 

problemområden. Eye tracking diskuterades som en alternativ metod, men studiens 

författare ansåg att valda metoder påminde mer om målgruppens naturliga köpmiljö, 

där eye tracking innebär att vara bunden till viss extern hårdvara. Eye trackning 

ansågs även ha begränsade fördelar jämte mot de många andra 

dokumentationsmetoder som fanns tillgängliga under användartesterna, som ljud- och 

skärminspelning, klickbeteende och Tänka-högt-metoden. Genom slutförda uppdrag 

gick det tydligt att urskilja om uppdragen gick att lösa effektivt eller inte, samt vilken 

av prototyperna som generellt var effektivast och gav ett positivt intryck. För att 

kunna definiera, från designernas perspektiv, önskade handlingar för ett visst uppdrag, 

associerades varje uppdrag med ett förväntat mål. Målet syftar inte till att bedöma 

testpersonernas insats, däremot ger det en vägledning till hur uppdragen kunde 

relatera till webbplatsens mål.

Studiens författare planerade primärt att genomföra studien med den kvantitativa 

metoden AB-test. Resultatet från ett AB-test hade bidragit med mer generaliserbara 

beteendemönster hos de faktiska användarna av webbplatsen. Fördelar finns dock 

med den kvalitativa metod som valdes, genom att den ger en djupare förståelse för 

användarnas tankar, motiveringar och intentioner, än vad en rent kvantitativ metod 

gör.

Det hade varit fördelaktigt om uppdragsfrågorna hade korrekturlästs av flera externa 

personer, då en av testpersonerna inte förstod ett av orden och behövde få det 

förklarat. Det är oklart om detta ord, eller andra formuleringar, har varit oklart för 

testpersonerna, men inga andra synpunkter har uttalats. Dock gjordes många 

anpassningar i genomförandes av användartesten för att informera testpersonerna och 

att få dem att känna sig bekväma med att berätta vad de tänkte och tyckte. 

Planen för genomförandet av utvärderingen innebar att varannan person skulle starta 

med prototyp A respektive B, för att utjämna eventuella inverkan som ordningen av 
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prototyperna skulle kunna ha på resultatet. Ett misstag i handhavande vid 

genomförandet testerna resulterade dock i en testperson startade med prototyp A än, 

som planerat, prototyp B. Ordningsföljden kan ha påverkat resultatet genom att fler 

personer därför fick testa prototyp A först vilket kan ha medfört att dessa hade en 

bättre förståelse till uppdragen och därmed enklare uppfattade frågorna under 

utvärderingen av prototyp B.

Vid mätning av effektivitet och genom att beräkna tidsåtgång för genomförda uppdrag 

under ett tänka-högt-test, finns aspekter som kan påverka studiens resultat. Om en 

testperson berättar mycket om sina tankar och funderingar under ett uppdrag, kan det i 

resultatet ge intrycket att uppdraget var mindre effektivt att utföra än ett uppdrag där 

testpersonerna inte berättar lika mycket om sina tankar, oavsett hur svår eller enkel 

uppgiften var. På samma sätt kan tidsåtgången för att berätta om de tankar 

testpersonen behöver tänka för att slutföra en uppgift, ses som en mätning av hur 

tankekrävande, och därmed ineffektivt, ett visst uppdrag är att utföra. I bedömningen 

av resultatet kring effektivitet bör det också tas i beaktande att de uppdragscenarion 

som gått att jämföra för mätning av effektivitet endast var de då en och samma 

testperson nådde de förväntade målen med respektive uppdrag, vilket gav ett 

begränsat urval på drygt hälften av de genomförda uppdragsscenarion som 

genomförts. Metoden att kombinera tidmätning av uppdraget tillsammans med de 

muntliga utsagor som användare motiverar sitt handlande med, gör dock att risken för 

misstolkning av data minskar, när den sätts i ett beskrivet sammanhang.

Vi undersökning av effektivitet, genom att beräkna tidsåtgång för användartester, 

finns möjligheten att ett scenario där testpersonen berättar mycket, tar längre tid och 

kan uppfattas som ineffektivt. I bedömningen av resultatet kring effektivitet bör det 

också tas i beaktande att de uppdragscenarion som gått att jämföra för mätning av 

effektivitet endast var de då en och samma testperson nådde de förväntade målen med 

respektive uppdrag, vilket begränsande urvalet av data. Kombinationen av tidmätning 

tillsammans med muntliga utsagor, gör dock att risken för misstolkning av data 

minskar, när den går att sätta i en kontext.  

Avslutningsvis så kan resultatet från utvärderingen ha påverkats av att prototypen av 

den befintliga webbplatsen är översatt från danska till svenska, vilket kan ha inneburit 

viss förändring i språket. Vidare är den egentliga målgruppen dansk och inte svensk 

som i denna studie vilket kan ha påverkats resultatet, men i denna studie fanns det 

ingen möjlighet att få testpersoner från den egentliga målgruppen. Trots att 

målgruppen inte är exakt ger ändå utvärderingen en god antydan om hur 

webbdesignen kan tänkas upplevas.
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7.3 Designval 

Studiens designval vägdes mot den befintliga webbdesignen och aktuella 

designteorier. Studien hade kunnat utvecklas med fler designalternativ för olika delar 

av webbdesignen men fick avgränsas för att rymmas inom studiens tidsramar. 

Utvärderingen ansågs vara ett viktigt moment för att undersöka om valda teorier 

överensstämmer med människans faktiska beteenden och upplevelser, samt ge en 

antydan om webbdesignförslaget var fördelaktigt jämfört med den befintliga 

webbdesignen. 

Designvalet att placera boxarna med fastställda mål högst upp på sidan, även ovanför 

inspirerande bilder, var ett medvetet radikalt val. Valet visade sig ha positiv effekt för 

att driva trafik mot webbplatsens fastställda mål. En risk med detta var att utrymmet 

för inspirationsbilder blev begränsat, med risk att det skulle leda till en mindre positiv 

upplevelse för besökarna. Dock visar utvärderingen att användarna ändå hittar till 

inspirationssektionen under boxarna, samt att designen inte upplevs mindre positiv är 

originalet. Ett möjligt alternativ, om tid till detta hade funnits, hade varit att undersöka 

möjligheterna till någon lösning för att visa flera inspirerande bilder och erbjudanden, 

istället för bara två. Det hade kunnat påverka antal nådda mål och upplevelse av 

webbplatsen. 

Samtliga texter på knapparna korrigerades till mer koncisa formuleringar samtidigt 

som texten blev mer beskrivande för att ge besökaren en uppfattning kring knappens 

mål. Två av de tre primära boxarnas text fick dock en del negativa kommentarer 

medan den tredje fick positiva kommentarer. Detta visar att studiens författare hade 

en intressant infallsvinkel för knapparnas textuella delar men att det här krävs mer 

arbete. Om mer tid hade funnit till förfogande i arbetet hade fler textalternativ testats 

och därmed eventuellt minskat de negativa aspekterna kring knapparna.

En ursprunglig plan, som följde långt in i projektet, var att genomföra skarpa 

kvantitativa AB-tester på den föreslagna designen. Därför begränsades också 

designens omfattning genom att utesluta webbplatsens sidhuvud och sidfot, som 

enligt webbplatsens ägare inte var aktuella för omdesign eller möjlig att göra tester 

på. Detta gjorde att färger och former, och praktiska utmaningar som att inte kunna 

redigera menyn, kom att påverka den föreslagna designen. 

7.4 Förslag till vidare studier 

För vidare studier skulle det vara intressant att se resultatet av en mer fullständig 

kvantitativ utvärderingsmetod, exempelvis AB tester. Resultatet skulle medföra att 

tydliga beteenden under tid skulle kunna urskiljas för att slutligen analysera om 

resultatet var särskiljande slutsatser jämfört med slutsatserna från denna studie. 
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Ytterligare studier av intresse skulle vara att undersöka hur textuella beskrivningar av 

knappar och länkar optimalt bör formuleras för att maximera antal klick. Studien 

skulle kunna bidra med konkreta exempel till aktuellt företag samt bidra med 

generella råd angående textuella formuleringar.  
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8. Resultat och slutsatser av studien

Följande kapitel analyserar resultatet från studien samt svarar på studiens 

frågeställningar och syfte.

8.1 Målanpassad webbdesign 

Vid en utveckling av en målanpassad webbdesign är det essentiellt att analysera 

befintlig webbdesign i relation till en webbplatsens fastställda mål. Därefter är det 

fördelaktigt att jämföra analysen med olika designteorier för att få en förståelse för 

om eventuella behov av korrigering har belägg eller inte. Det är viktigt att analysera 

både för- och nackdelar av webbdesignen för att förstå eventuella negativa och 

positiva konsekvenser av en korrigering. Designteorier kan med fördel användas som 

ett verktyg och support för designern själv. (se 4)

8.2 Effektivare och enklare till fastställda mål 

För att få användaren att enkelt och effektivt nå de fastställda målen på webbplatsen 
går det att se vissa tendenser av flera faktorer. Denna studie visar på resultat som 
antyder att en webbdesign med få element och tydlig struktur tillhandahåller färre val 
för besökaren, vilket bidrar till en förenkling kring den beslutsfattande processen (se 
6.1) och därmed ökar chansen för användaren att nå den undersökta webbplatsens 
fastställda mål (se 6.2). Vidare verkar det fördelaktigt om element kopplade till 
fastställda mål placeras direkt åtkomligt för användaren och att mindre nödvändiga 
element reduceras, då detta skulle kunna underlätta för att användaren effektivare når 
den aktuella webbplatsens mål (se 6.2). För att inte förvirra användaren kring olika 
länkars funktion går det att inom studien se tendenser till ett incitament för att 
element utformas med konsekventa textformuleringar, när flera separata länkar mot 
samma mål förekommer i samma vy på den undersökta webbplatsen (se 6.2).  Det 
går i studien att se tendenser till att webbdesignen som har ett avskalat antal element 
upplevs som något enklare att använda än webbdesignen som består av många 
element och att tidigt i sidstrukturen lyfta fram element som är prioriterade och 
relevanta för den undersökta webbplatsens mål, gör det enkelt för användaren att nå 
desamma (6.3). En, för den aktuella webbplatsen, reducerad och stilren webbdesign 
kan upplevas enklare att lära sig samt att använda (6.4).

8.3 Positiv upplevelse

Ett avskalat gränssnitt med minimalt med information medför att besökaren kan 

slutföra sina individuella mål, utan att bli distraherad av irrelevanta objekt, och därmed 

uppnå individuella mål enklare och effektivare. Användaren kan nå sina individuella 

mål utan att resurser går åt till att förstå gränssnittet och användaren får guidas genom 

webbdesignen utan frustration. Att användaren når sina individuella mål problemfritt 

förbättrar förutsättningarna för en positiv upplevelsen av webbplatsen. (se 6.5)
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8.4 Sammanfattning 

Studiens slutsats är att webbdesignens struktur och visuella uttryck kan påverka hur 
effektivt och enkelt användaren noterar fastställda mål för den undersökta 
webbplatsen. En mer avskalad webbdesign kan visa tendenser till en mindre risk att 
användaren blir distraherad på väg mot webbplatsens fastställda mål och en ökad 
möjlighet att användaren därmed når webbplatsens fastställda mål.
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Frågor till testanvändaren 

1. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och
du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du
tänker.

2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning
och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du?

3. Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa
frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga?

4. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka
trender och nyheter som finns. Hur går du till väga?

5. Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför
köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?
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Person 1 
Person 1 presenterades för prototyp A först, följt av prototyp B. 
I den transkriberade dialogen förekommer intervjuare 1 (I1), intervjuare 2 (I2) samt 
testpersonen (T1). 
 
Prototyp A 
 
Uppdrag 1 
0:00 I1: Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du 

behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du 
tänker. 

0:14 T1: Ehh… mitt ena skåp har gått sönder? 
0:18 I1: En kökslucka. 
0:19: T1: En kökslucka. Ja... 
0:20: I1: Och du behöver en reservdel. 
0:22 T1: Ja, ja. Då tänker jag att jag går till Kök (pekaren går mot toppnavigeringen  

och alternativet Kök) 
0:25 T1: (klickar på Kök i toppnavigeringen, sidan Inspiration visas) 

Oj, skulle jag inte trycka? Jo.. för att jag behöver en del till mitt kök och sen 
kanske eventuellt också trycker på Beställ, för du kan jag ju säkert skriva in i  
en sökruta att jag vill ha en speciell lucka. Och efter att ha varit inne på kök  
och hittat typ artikelnummer jag vill ha så går jag tillbaka till Beställ kök och  
sen så letar jag efter den där. 
 

Uppdrag 2 
 

1:04 I1: Fråga 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur  
planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 

1:14 T1: Eh.. Då vill jag börja från början (muspekaren rör sig längst toppnavigeringen, 
från vänster till höger, mot alternativet Rita själv) 

1:22 T1: Då så trycker jag på det här Rita själv, och skissar upp mitt kök (klickar på 
 Rita själv, sidan Digitalt ritverktyg visas) med hjälp av de verktyg som finns 
tillhands här.  

1:31 T1: Och det finns säker massa hightech i 3D och så får man säkert lite tips och  
råd på hur man ska tänka. 

 
Uppdrag 3 
1:45 I1: Fråga 3. Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och  

komplexa frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:57 T1: Eh.. då.. (pratar tvekande, funderar utan att röra muspekaren) 
2:01 T1: Om jag har komplexa frågor om mitt kök, då kanske jag borde ringa nån.  



2:09 T1: Då trycker jag väl på kundtjänst. Och letar upp… 
2:14 T1: Ehh.. vad heter det, antingen (klickar på Kundtjänst, sidan Innehåll visas) 
2:17 T1: Såhär telefonnummer eller nuförtiden vill de gärna att man ska maila så att de 

själva kan höra av sig. (klickar tillbakaknappen i webbläsaren) 
2:27  T1: Det var det. 
2:29 T1: Eller kanske går in lite på kök och ser om det finns lite råd och tips som man 

kan få inledningsvis också… (tystare, tvekar lite, för muspekaren mot Kök i 
toppnavigeringen) 

2:38 T1: (Klickar på Kök i toppnavigeringen) 
2:40 T1: Jaa.. eh.. (tyst, tveksamt) för att där också kanske de skriver om saker man 

ska tänka på  
2:48 I2: Mm. Då är vi klara med den frågan. 
 
Uppdrag 4: 
2:50 I1: Okej, fråga 4. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på  

vilka trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
3:00 T1: Ehh.. Jag går in på badrum här (för muspekaren över toppnavigeringen, 

stannar över badrum) som finns så fint angivet och (klickar på badrum, sidan 
Inspiration visas) gissar att de specar året kollektion av badrumsdekorationer 
och inredning och utgår ifrån det eftersom jag vill ha det hetaste senaste. 

3:23 T1: Och sen kanske jag..ja. 
3:30 T1: Man ritar väl inte sitt badrum så det gör jag inte. 
3:33 T1: Så gör jag. 
 
Uppdrag 5: 
3:35 I1: Sista frågan. Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och 

ska därför köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga? 
3:42 T1: Aa, via deras hemsida här då så går jag ju direkt till Köp online (för  

muspekaren upp mot menyn och till alternativet Köp online) 
3:52 T1: (klickar på Köp online, sidan Eshop visas) Och söker reda på de bitarna jag 

behöver för mitt kompletterande arbete av mitt kök.  
 
 

Prototyp B 
 
Uppdag 1 
0:00  I1 Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du 

behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du 
tänker. 

 
0:14 T1 Ja, jag får lova att göra samma sak här. Oj. (för muspekaren sökande över de  

tre överst boxarna i layouten)  
0:21 T1 Jag trycker på badrum här och går in (klickar på Badrum i toppnavigeringen, 

sidan Inspiration visas) och kollar så att den luckan jag behöver finns (backar 
tillbaka i webbläsaren) och kanske vad den heter.  

0:28 T1 Sen går jag in på köp online (klickar på Köp online i toppnavigeringen, sidan 



Eshop visas) och beställer den. 

Uppdrag 2 
0:36 I1 Fråga 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur  

planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:45 T1 (För muspekaren över de tre översta boxarna i layouten, från höger till  

vänster, mot knappen Visa produkter) 
0:46 T1 Ja! Kolla, nu har jag hittat massa fler knappar att trycka på här. (För  

muspekaren mot knappen Se ditt kök) 
0:50 T1 Jag trycker ju såklart här. Se ditt kök. Den verkar va mycket roligare att trycka 

på än där uppe.  
0:58 T1 (klickar på knappen Se ditt kök, sidan Digitalt ritverktyg visas) Så jag trycker  

där istället.  
1:02 T1 Och, ritar upp. 

Uppdrag 3 
1.06 I1 Fråga 3.Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och  

komplexa frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1.14 T1 (För muspekaren över de tre översta boxarna i layouten, från vänster, till 

höger, till knappen Få gratis rådgivning) Jag ser att jag kan få gratis 
rådgivning, det är helt fantastiskt, gratis är gott.  

1.24 T1 Jag bokar ett möte. Hoppas inte jag behöver åka och träffa nån.  
1.27 T1 Men, ja. 

Uppdrag 4 
1.30 I1 Fråga 4. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka 

trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1.39 T1 Eh, oj. (För muspekaren från den översta raden med boxar till den stora 

bilden med badrum, under dessa) 
1.42  T1 Jag trycker här på den här inspirationsknappen. Ehhm. (Har muspekaren  

vilande på  knappen medan hen förklarar)  
1.48 T1 För att det är en fin bild här, på ett badrum. Och... 
1:51  T1 (Klickar på knappen Se mer Inspiration, sidan Inspiration visas) Jag vill bli 

mer inspirerad, så jag trycker här.  

Uppdrag 5 
1.58 I1 Sista frågan. Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och  

ska därför köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2.05 T1 Ehh. Jag går in och läser lite, (för muspekaren över översta boxen till vänster, 

knappen Visa produkter) på deras produkter för kök och får (klickar på 
knappen Visa produkter, sidan Eshop visas) lite inspiration om vad som finns 
(klickar tillbaka i webbläsaren) och sen om jag känner mig… 

2:20 T1 Ja, och sen så går jag ju såklart in och ritar  upp det (klickar på knappen Se  



ditt kök) som jag har blivit inspirerad av (klickar bakåt i webbläsaren) och sen 
så beställer jag det (klickar på Köp online i toppnavigeringen, sidan Eshop 
visas). Sån är jag. 

 

Person 2 
Person 2 presenterades för prototyp B först, följt av prototyp A. I den transkriberade dialogen 
förekommer intervjuare 1 (I1), intervjuare 2 (I2) samt testpersonen (T2). 
 
 
Prototyp A 
 
Uppdrag 1 
0:00 I2: Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du  

behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du 
tänker. 

0:13 T2: Först tänker jag alltså att om jag vet exakt vad jag vill ha, (för muspekaren till  
toppnavigeringen, över Köp online)  

0:24 T2: då går jag till Köp online (klickar på Köp online, sidan Eshop visas). Och  
försöker hitta en resevdel. 
 

Uppdrag 2 
0:31 I2: Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och  

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:42 T2: (För muspekaren över sidan upp till toppnavigeringen, alternativet Kundtjänst) 

Jag går till Kundtjänst och försöker få hjälp. (klickar på Kundtjänst, sidan  
Innehåll visas) 

 
Uppdrag 3 
0:49 I2: Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor  

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:00 T2: (För muspekaren över sidan upp till toppnavigeringen, alternativet Kundtjänst) 

Går till Kundtjänst (klickar på Kundtjänst, sidan Innehåll visas) 
 
Uppdrag 4 
1:06 I2: Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender  

och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1:15 T2: Jag går till Badrum (för muspekaren över skämen, till toppnavigeringen,  

alternativet Badrum) 
1:18 T2: Och ser vad de har för nåt. (Klickar på Badrum, sidan Inspiration visas) 
 
Uppdrag 5 
1:23 I2: Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa  

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  



1:33 T2: Om jag vet exakt vad jag vill ha, (för muspekaren upp till toppnavigeringen, 
alternativet Köp online) 

1:35 T2: Då går jag till Köp online (klickar på Köp online, sidan Eshop visas) 

Efter uppdragen: 
1:45 T2: Alltså det gör så ont i mina ögon, den där sidan, den är fruktansvärd. Man ska 

leta efter nånting och man bara tittar på alla, den här som står här liksom 
1:55 I2: Ska vi vända tillbaks. Vilka är det du…? 
1:58 T2: Alltså här… (återgår till sidan, drar med muspekaren över toppbannern “HTH 

50”). Där. Det gör liksom ont i mina ögon. 
2:04 T2: Istället för att kunna bara gå in och läsa, min sikt kommer dit, och så många 

olika små i den, färgen det är.. Och sen.. Nej. 
2:15 T2: (Drar med muspekaren över HTH:s logotyp i toppbannern). Alldeles för 

intensiva färger här också. I mitten och allt. 
2:22 I2: Tack, då vet vi det också. 

Prototyp B 

Uppdrag 1 
0:06 I2: Nummer 1. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått  

sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta 
gärna allt du tänker. 

0:21 T2: Okej, först, jag tänker att jag vill ha hjälp. (för muspekaren upp till 
toppnavigeringen, alternativet Kundtjänst) 

0:27 T2: Istället för att slösa tid i att försöka hitta nånting själv (klickar på Kundtjänst, 
sidan Innehåll visas), jag vill gärna ha kundtjänst och fråga nån. 

0:35 T2: Så att jag är säker på att allt stämmer. Så jag skulle gå till kundtjänst då. 
0:43 I1: Mm. 
0:45 T2: Och försöka skicka en email eller ringa till dem. 

Uppdrag 2 
0:51 I2: Nummer 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur  

planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
1:02 I1: Och titta gärna på… 
1:04: T2: Först, tänker jag på att jag vill se vad de har för kök (för muspekaren över 

toppnavigeringen, klickar på Kök. Sidan Inspiration visas). Och sen hitta det 
som jag tycker om, som de har. 

1:22 T2 Och sen igen, gå tillbaka till Kundtjänst, och fråga dem om alla tekniska  
detaljer så att, så.. Jag vill leta själv efter varje som jag tycker om och sen 
fråga en specialist så att alla tekniska detaljer stämmer. Och det kan jag inte 
själv. 

Uppdrag 3 
1:44 I2:  Nummer 3. Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och 

komplexa frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 



1:58 T2: Ja (för muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativet Kundtjänst), om jag 
har kompexa funderingar då (klickar på Kundtjänst, sidan Innehåll visas) går 
jag direkt till Kundtjänst och försöker få hjälp där.  

Uppdrag 4 
2:11 I2: Nummer 4. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på 

vilka trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
2:21 T2: (För muspekaren över toppnavigeringen, från höger till vänster, till alternativet 

Badrum) Då ser jag här direkt att det står Badrum. 
2:24 T2: (Klickar på Badrum, sidan Inspiration visas) Går in där och ser vad de har för 

nåt. 

Uppdrag 5 
2:33  I2: Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa 

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2.43 T2: (för muspekaren längst toppnavigeringen, mot alternativet Köp online) Jag 

går till Köp online 
2:46 T2: (Klickar på Köp online, sidan Eshop visas) Och söker det som jag redan vet 

att jag vill ha. 

Person 3 
Person 3 presenterades för prototyp B först, följt av prototyp A. I den transkriberade dialogen 
förekommer intervjuare 1 (I1), intervjuare 2 (I2) samt testpersonen (T3). 

Prototyp A 

Uppdrag 1 
0:02 I1 Nu ska vi se. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått  

sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta 
gärna allt du tänker. 

0:15 T3 (Scrollar upp och ner på sidan) 
0:18 T3 Ja, jag tänker att jag säkert är stressad och förbannad över att den har gått  

sönder, nu vill jag bara det här ska gå snabbt och jag är inte alls sugen på det 
här egentligen.  

0:24 T3 Men nu ser jag att det står Köp online här. (För muspekaren upp till  
toppnavigeringens alternativ Köp online) Det tänkte inte jag på om det fanns 
förut för då tycker jag att det känns mer rimligt att trycka där. 

0:30 T3 (Klickar på Köp online, sidan Eshop visas) 

Uppdrag 2 
0:40 I1 Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och 

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 



0:46 T3  (scrollar ner lite på sidan, ser badrumsbilden, och upp igen) 
0:52 T3 Nu ser jag att det står rita här uppe (för muspekaren över toppnavigeringens 

alternativ Rita själv) och nu tänker jag att jag vill börja rita. 
0:55 T3 (Klickar på Rita själv, sidan Digitalt ritverktyg visas)  

Uppdrag 3 
0:59 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:06  T3 (scrollar ner på sidan till Boka ett möte) 
1:11 T3 (scrollar upp lite, så Boka möte inte syns längre) Hmm… 
1:12 T3  (scrollar långt ner på sidan så att hela avdelningen Få inspiration till dina  

drömmar syns) 
1:14 T3 (scrollar upp och ner på sidan, sökande) 
1:17 T3 Jag tror att eftersom jag har komplexa frågor (scrollar upp till sidans topp), så, 

ehh, tänker jag att (för muspekaren mot toppnavigeringen, alternativet 
Kundtjänst) 

1:23 T3 jag väljer att gå till Kundtjänst (klickar på kundtjänst, sidan Innehåll visas) 

Uppdrag 5 
1:27 I1 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa 

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
1:35 T3 (För muspekaren till toppnavigeringen, alternativet Köp online) 
1:37 T3 Då går jag rakt upp till Köp online. (klickar på Köp online, sidan Eshop visas) 

Uppdrag 4 
1:41 I1 Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender  

och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1:48 T3 (Funderar) 
1:52 T3 Ja, det här är lite svårt, nu har jag ju scrollat igenom, så nu har jag ju sett att 
1:55 T3 (scrollar ner på sidan) det händer badrum här nere  
2:00 T3 Så då skulle jag ju scrolla ner dit igen. Men hade det varit första gången jag  

besökt sidan och jag bara såg det här (visar med muspekaren på 
toppbannern “HTH 50” överst på sidans layout) då skulle jag ju inte känna 
badrum alls. 

2:06 T3 Så du skulle jag välja (för upp muspekaren mot toppnavigeringen, alternativet 
Badrum) och klicka där 

2:08 T3 (Klickar på Badrum, sidan Inspiration visas) 

Efter uppdragen 
2:57 T3 (kryssar i enkäten, fråga 3 “Hur upplevde du designen för webbplatsen”, 

alternativ 2) Ah.. jag tyckte det var lite svårt 
2:59 T3 (byter till alternativ 3) Nej, jag tyckte det var mittemellan 
3:06 T3 (fyller i frågan om Hur upplevde du desingen för webbplatsen) Jag tyckte att 



webbplatsen var mycket bättre längre ner, jag gillade inte den ytan högt upp 
för den gav mig ingenting. Men sen gillade jag designen längre ner och det 
tyckte jag var lite bakvänt, att den var inspirerande. Så jag tyckte nog itne 
designen var så bra (kryssar i alternativ 2), men det var av den anledningen, 
att jag tyckte att saker kom i fel ordning.  

3:24 T3 Men rörig kan jag inte påstå att jag tyckte att den var. Mittemellan. 
3:35 T3 (tittar på fråga 6, “Hur upplevde du webbplatsen färger”) Färgern kändes inte 

röriga, men de kändes stickiga, med det där röda. Men de kändes ju för den  
skull inte opassande, så jag trycker 3. (klickar i alternativ 3) 

Protoyp B 

Uppdrag 1 
0:12 I1 Okej, fråga 1. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått  

sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta  
gärna allt du tänker. 

0:25 T3 Alltså, ska jag göra det då?  
0:27 I1 Mm, vad skulle du göra, om köksluckan gick sönder? 
0:31 T3 Då skulle jag först läsa här (för muspekaren över boxarna överst i layouten,  

texten “Butik för kök..”, “Rita dritt drömkök”) om det står nånting om (scrollar 
ner på sidan till badrumsbilden) nya luckor 

0:38 T3 Reparera eller hitta lucka..  (scrollar ner på sidan och sen upp igen) 
0:43 T3 Nej, då skulle jag nog gå till Kundtjänst (för muspekaren upp till kundtjänst) 
0:47 T3 Ska jag klicka eller inte? 
0:48 I2 Mm. 
0:49 T3 (Klickar på Kundtjänst, sidan Innehåll visas) 

Uppdrag 2 
0:53 I1 Fråga 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur  

planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
1:03 T3 (För muspekaraen till knappen Se ditt kök) Det var ju jättelätt, då skulle jag ju 

klicka (tvekar lite med muspekaren över knappen, för upp den till texten “Rita 
ditt drömkök i 3D”).  

1:08 T3 Eh.. Rita, och Se ditt kök? Det var ju lite konstigt. (för muspekaren till bilden  
ovanför knappen Se ditt kök) 

1:13 T3 Jag skulle vilja klicka där för jag vill gärna rita det 
1:16 T3 (Klickar på bilden, sidan Digitalt ritverktyg visas) 

1:20 T3 Sköter jag mig? Är det så här ni tänker att jag ska.. alltså inte att jag gör rätt 
nödvändigtvis, men att jag ska beskriva såhär? 

1:26 I2 Ja, det är jättebra. 

Uppdrag 3 
1:27 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 



och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:38 T3 Hmm? (scrollar lite sökande upp och ner) 
1:41  T3 Då skulle jag nog ha... (för muspekaren fram och tillbaka kring de tre boxarna 

överst på sidan) 
1:44 T3 Alltså det beror om det förutsätter att.. har jag ett kök redan? 
1:51 I1 Ehh..  
1:53 T3 Eh, du vi läser om frågan. 
1:55 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst, du ska alltså köpa  

ett nytt. 
1:58 T3 Jag ska alltså köpa ett nytt? 
2:01 I1 Men har frågor och funderingar. Svåra. 
2:03 T3 Ah, just det. Svåra frågor och funderingar? Då skulle jag nog gå till (för  

muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativet Kundtjänst) kundtjänsten 
(klickar på Kundtjänst, sidan Innehåll visas) 

Uppdrag 4 
2:12 I1 Och du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka  

trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
2:20 T3 (scrollar ner och upp på sidan) 
2:23 T3 Då scrollar jag här och så (scrollar ner till nedersta delen av sidan, sen upp)  

känner jag direkt att här känns ju badrum på den här sektionen (för 
muspekaren över Se mer inspiration).  

2:28 T3 Och då står det ju en jättestor knapp att jag kan se mer inspiration och det är 
precis det jag vill (klickar på knappen Se mer inspiration, sidan Inspiration 
visas) 

Uppdrag 5 
2:38 I1 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa 

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga? (T3 scrollar upp och ner på 
sidan) 

2:45 T3 (För muspekaren över bilden för Rita ditt drömkök ) Absolut så ritar jag ju mitt  
drömkök i 3D.  

2:48 T3 (Klickar på bilden, sidan Digitalt ritverkyg visas) 

Efter uppdraget 
2:55  T3 Jag tycker fortfarande att det är förvirrande att det står Rita och Se ditt. 
2:59 I2 Mm. 
3:00 T3 Bara så ni vet. 
3:01 I2 Ja, vi har fått med på svar. 

3:34 T3  (fyller i enkäten, fråga 4) Ska jag kommentera? 
3:36 I2 Näe. Eller ja.. 
3:37 I1 Du får kommentera om du vill.  
3:42 T3 Äh, men alltså den var ju fin, men inte så fin så jag kissade ju inte på mig, av 



inspiration. Jag blev ju inte megainspirerad. Den var fin, men jag blev ju inte 
megainspirerad. 

3:55 T3 Nu vet ju inte jag var det här är för webb, om det är nånting ni har gjort eller  
om det är nåt de har gjort. (Fyller i fråga 6, “Hur upplevde du webbplatsens 
färger”) 

3:57 T3 Färgerna var ju rena och passande (klickar i alternativ 4) 
4:02 T3 Skicka? 
4:03 I1 Mm. 

Person 4 
Person 4 presenterades för prototyp A först, följt av prototyp B. I den transkriberade dialogen 
förekommer intervjuare 2 (I2) samt testpersonen (T3). 

Prototyp A 

Uppdrag 1 
0:00 I2 Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du 

behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du 
tänker. 

0:14 T4 Okej, ehh. Jag, mina, sa du köksluckor, eller hur? 
0:19 I2 Ja. 
0:21 T4 (För muspekaren upp mot toppnavigeringen, alternativet Kök) 

Ja, men då känns det ju som att (klickar på Kök, sidan Inspiration visas upp) 
0:23 T4 kök känns rimligt.  

Uppdrag 2 
0:28 I2 Då får du nästa uppdrag. 
0:30 T4 Åh! 
0:31 I2 Nu är du färdig med det första.  
0:33 T4 Ah, okej, ja. 
0:35 I2 Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och  

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:43 T4 Öh.. (för muspekaren under toppnavigeringen, sökande) Ja, rita själv låter väl 

rimligt. (för muspekaren till alternativet Rita själv)  
0:48 T4 Och då har de säkert nån sån där (klickar på Rita själv, sidan Digitalt  

ritverktyg visas) IKEAhistoria, man kan göra, liksom. 
0:54 T4 Tänker jag.  
0:55 I2 Mm. 

Uppdrag 3 
0:58 I2 Eh.. Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa 

frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:07 T4 (scrollar långsamt lite upp och ner på sidan) 



1:09 T4 Eh… Ja, a men då är det ju typ, om det är såhär, jätteknöligt… 
1:15 T4 Då tänker jag såhär, (för muspekaren upp till toppnavigeringen, klickar på 

Kundtjänst, sidan Innehåll visas) Kundtjänst typ. Mm, ja. 
1:19 I2 Mm. 

Uppdrag 4 
1:23 I2 Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender  

och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1:30 T4 A, ah, då skulle jag ju, jag vet inte om jag skulle vart här ens, över huvud  

taget. Jag tänker att, men de kanske har nån sån där inspirationspryl eller 
nåt. (För muspekaren över toppbannern “HTH 50”) Eh, det verkar inte va… 

1:43 T4 så mycket sånt här (scrollar ner på sidan, till bilden på köket Grå kvadrat) 
1:45 T4 Här nere kanske… Nyheter. (Läser från den grå rutan Nyheter 2016 vid  

sektionen för Grå kvadrat) 
1:50 T4 Jag tänker att jag nog skulle såhär Instagrammat och haft mig, men här (för 

muspekaren mot rutan Nyheter 2016) verkar de ha nåt.  
1:56 T4 Här. (Klickar på Nyhet 2016, sidan Inspiration visas) 

Uppdrag 5 
2:00 I2 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa 

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2:10 T4 Ah, jag skulle nog gå till Kök. (för muspekaren upp till toppmenyn, alternativet  

Kök) 
2:12 T4 (Klickar på Kök, sidan Inspiration visas) 

Prototyp B 

Uppdrag 1 

0:00 I2 Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du 
behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du  
tänker. 

0:15 T4 Jag skulle bara köpa en pryl? (för muspekaren upp till toppnavigeringen, 
alternativet Kök. Klickar på Kök, sidan Inspiration visas) 

0:23 T4  Lite, knöligt det var att såhär (klickar Bakåt i webbläsaren) 
0:27 T4  (visar med muspekaren över knappen Visa produkter) Ah, produkter.  
0:28 T4 (visar med muspekaren över toppnavigeringen, alternativet Kök) Och så kök. 
0:31 T4  Alltså ah (pendlar mellan de två alternativen), men jag körde på den. (visar 

på alternativet Kök i toppnavigeringen) 

Uppdrag 2 
0:36 I2 Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och 

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:46 T4 (för muspekaren över de översta boxarna i layouten, först förbi Visa  

produkter) Eh..  



0:48 T4 Rita ditt drömkök (visar med muspekaren över nämnda text) 
0:51 T4 (för ner muspekaren över knappen Se ditt kök) Men Se ditt kök? Ah, jag vet  

inte men den här (visar på knappen Se ditt drömkök) ser jag ju så jag kanske 
skulle trycka på den 

0:57 T4 (för upp muspekaren till toppnavigeringen, alternativet Rita själv) Men jag vet  
ju att den här finns sen förra gången, så den tycker jag känns mer som jag  
ska rita själv liksom 

1:03 T4 (för ner muspekaren till knappen Se ditt kök igen) jag vet inte..  alltså ja.. jag  
vet inte alltså, (pendlar mellan de två alternativen) jag skulle väl kanske ta,  

1:12 T4 Den där alltså, så  
1:13 T4 (klickar på toppmenyalternativet Rita själv, sidan Digitalt ritverktyg visas) 
1:17 T4 (backar i webbläsaren) Det var lite förvirrande att det stod Rita ditt kök och så 

Se ditt kök, tyckte jag (visar uppe på toppnavigeringens alternativ Rita själv) 
1:24 T4 Jag tyckte Rita själv var mer, ah, det jag skulle göra. 

Uppdrag 3 
1:30 I2 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:38 T4  (för muspekaren över knappen Få gratis rådgivning) Ah, men det här känns 

ju, då känns ju den här. 
1:42 T4 Få gratis rådgivning (klickar på knappen Få gratis rådgivning, sidan Möte  

visas) 

Uppdrag 4 
1:50 I2 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka… eh..hmm.. (I2 läser fel  

uppdrag och ändrar sig) 
1:55 I2 Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender  

och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
2:04 T4 (för muspekaren över badrumsbilden) Nu känns ju den här, om jag ändå  

skulle va inne på HTH:s för att försöka få inspiration, så känns det ju som att 
det här är inspirationsdelen (för muspekaren över knappen Se mer 
inspiration) 

2:17 T4 Den här bilden är ju badrumsishaktig, så jag skulle ju ta där. (Klickar på  
knappen Se mer inspiration, sidan Inspiration visas)  

Uppdrag 5 
2:22 I2 Och, du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför 

köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2:32 T4 (för muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativet Kök) Ah, men vi tar  

nog den där. 
2:34 T4 Ah, Köp online eller Kök? (pendlar mellan de två alternativen i  

toppnavigeringen) 
2:35 T4 Jag vet inte, alltså, ah. 
2:42 T4 (väger med muspekaren över Kök i 2 sekunder) 
2:44 T4 (byter till Köp online snabbt) Köp online. (Klickar på Köp online, sidan Eshop  

visas) 



Efter uppdragen 
3:40 T4 (sarkastisk ton) Jag gillar den här (visar på bilden ovanför knappen Få gratis 

rådgivning). En man som kommer och talar om vad jag ska göra. Tycker det 
var ett fint bildval.  

Person 5 
Person 5 presenterades för prototyp A först, följt av prototyp B. I den transkriberade dialogen 
förekommer intervjuare 1 (I1) samt testpersonen (T5). 

Prototyp A 

Uppdrag 1 
0:30 I1 Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du 

behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta gärna allt du 
tänker. 

0:42 T5 Nu? Från den här hemsidan? 
0:43 I1 Mm. 
0:45 T5 (Scrollar ner på sidan) 
0:48 I1 Reservdel till ett kök. 
0:49 T5 (Scrollar upp igen, för muspekaren till toppnavigeringen, alternativet Köp  

online) 
0:51 T5 Köp online hade jag gått till. (Klickar på Köp online, sidan Eshop visas) 
0:53 I1 Bra, då var det uppdraget slutfört. 

Uppdrag 2 
0:58 I1 Fråga 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur  

planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
1:08 I1 Planlösningar och ritningar. 
1:11 T5 (För muspekaren upp till toppnavigeringen, klickar på Kök. Sidan Inspiration  

visas) 
1:13 I1 Mm, då var den klar. 

Uppdrag 3 
1:20 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:30 T5 (Scroller ner lite på sidan, saknat ner lite vid Grå kvadrat)  
1:34 T5 Kollar väl runt här och så trycker man typ på här 
1:36 T5 (Klickar på stora bilden för Grå kvadrat, sidan Inspiration visas) 
1:38 T5 Och så börjar man kolla efter alternativ. Om man blir peppad på nåt. 

Uppdrag 4 
1:46 I1 Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender 



och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1:54 T5 Det förutsätter ju att man är inne på den här hemsidan 
1:58 I1 Mm. 
1:59 T5 Jag hade ju bildgooglat. 
2:03 I1 Ja men det är ju jättebra att höra. Du hade googlat först? 
2:05 T5 Nej, jag hade skrivit “badrum design” 
2:10 T5  (För muspekaren över toppnavigeringen, alterantivet Badrum) 

Men här om jag var inne hade jag ju klickat där (Klickar på Badrum, sidan 
Inspiration visas) 

2:14 I1 För att få inspiration? 
2:15 T5 Mm. 
2:15 I1 Perfekt.  

Uppdrag 5 
2:17 I1 Sista frågan. Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och 

ska därför köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2:27 T5 (För muspekaren till toppnavigeringen, alternativet Köp online)  
2:30 I1 Bra. 

Efter uppdragen 
3:16 T5 (Tittar på sidan, sektionen Grå kvadrat) Den här sidan borde byta, så det 

kommer upp kök och bakgrund, alternerat, så det rullar. 
2:31 T5 (samma sektion) Den hade nog kunnat va högre upp också. 

Prototyp B 

Uppdrag 1 
0:00 I1 Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna gått sönder och du 

behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga?  
0:10 T5 (För muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativ Köp online) 
0:12 T5 (Klickar på Köp online, sidan Eshop visas) 
0:13 I1 Mm. 

Uppdrag 2 
0:16 I1 Fråga 1 klar, fråga 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring 

hur planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör du? 
0:23 T5 (För muspekaren över översta raden med boxar, mot knappen Se ditt kök.  

Klickar på den) 
0:25 T5 (Sidan Digitalt ritverkyg visas) 

Uppdrag 3 
0:28 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
0:34 T5  (För muspekaren över Visa produkter, sökande, scrollar sedan nedåt på 



sidan) 
0:38 T5 (Saknar in vid stora badrumsbilden, klickar på knappen Se mer inspiration. 

Sidan Inspiration visas) 
0:42 I1 Hur tänker du? 
0:43 T5 Hur? (backar i webbläsaren) 
0:45 T5 Nä, man kollar ju alltid först på startsidan. Och så vill man ju se bilder. Det är  

där man får inspiration. Det är ju liksom... 
0:53 I1 Om du har komplexa frågor då? 
0:56 T5 Vad är komplexa frågor? 
0:57 I1 Svåra frågor.  
1:00 T5 Det tänker jag ju att man tar när man bokat in ett möte med den, som ska rita  

upp köket.  
1:05 I1 Mm. Super. 
 
Uppdrag 4 
1:07 I1 Fjärde frågan. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på  

vilka trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1:15 T5 (Scrollar upp och ner på sidan, två gånger) 
1:24 T5 (För muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativet Badrum. Klickar, sidan  

Inspiration visas) 
 
Uppdrag 5 
1:29 I1 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa  

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
1:36 T5 (För muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativet Köp online. Klickar,  

sidan Eshop visas.) 
1:38 I1 Bra. 
 
Efter uppdragen  
2:06 T5 (Fyller i enkäten, fråga 45, “Hur upplevde du designen för webbplatsen”)  

Vad den här annorlunda än den förra?  
2:09 I3 Du får hoppa tillbaks och kolla.  
2:11 T5 Den var nog fan det. Bättre. Har jag för mig. (Kryssar i 4 på fråga 5, om  

RörigStilren) 
 
 

Person 6 
Person 6 presenterades för prototyp A först, följt av prototyp B. I den transkriberade dialogen 
förekommer intervjuare 1 (I1) samt testpersonen (T6). 
 
Prototyp A 
 
Uppdrag 1 
0:00 I1 Då ska vi se, fråga 1. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna  



har gått sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? 
Berätta gärna allt du tänker. 

0:15 T6 Det var mitt kök sa du? 
0:17 I1 Mm, en reservdel.  
0:18 T6 (för musen upp mot toppnavigeringen, alternativet Kök) Då klickar jag här 

uppe på fliken som heter Kök.  
0:22 T6 I första led.  
0:28 I1 Glöm inte klicka.  
0:30 T6 Nu. (Klickar på alternativet Kök, sidan Inspiration visas) 
0:35 I1 Då var det löst. Var det nåt du ville tillägga där? 
0:36 T6 Nej, det har jag inte.  

Uppdrag 2 
0:43 I1 Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och  

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:55 I1 Så planlösning och ritningar. (T6 scrollar ner lite på sidan, sen upp igen) 
0:58 T6 Först så tittar jag på hemsidan, på sidan jag har här.  
1:02 T6 Och så se att jag scrollar ner lite här. (scrollar ner på sidan) 
1:05 T6 Då ser jag ju olika kökslösningar. (fortstäter scrolla ner) 
1:20 T6  (Har nått botten av sidan) Så är det ju frågan du vilken. (scrollar uppåt) 
1:26 T6 Det jag ska prata om planlösning där ja.  (scrollat upp) 
1:29 T6 Då skulle jag kunna gå på den här fliken som heter Rita själv (för muspekaren 

över alternativet Rita själv, i toppnavigeringen).  
1:31 T6 Trycka på den (klickar, sidan Digitalt ritverktyg visas) 
1:34 I1 Då var det uppdraget löst. 

Uppdrag 3 
1:36 I1 Fråga 3. Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och  

komplexa frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:47 T6 Fortsätter att titta på hela sidan (scrollar långsamt nedåt) 
1:57 T6 Kan du fråga igen, ställa frågan igen? 
1:58 I1 Mm, du är osäker på, nej jo. osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst  

och komplexa frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
2:07 T6 Mm. Längst ner på sidan här, eller längre ner på sidan (har scrollat till botten)  

så hittar jag ett, en rubrik, som heter Boka ett gratis rådgivningsmöte. Där står 
det att HTH kan hjälpa till. Och att man kan få kostnadsfri rådgivning med en 
av våra konsulter. Då skulle jag gå in och, du går jag in här 

2:27 T6 (Klickar på ytan Gratis rådgivningsmöte, sidan Möte visas) 
och tittar om jag kan boka ett möte.  

2:29 I1 Perfekt.  

Uppdrag 4 
2:33 I1 Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender 

och nyheter som finns. Hur går du tillväga? 



2:43 T6 (Scrollar upp och ner) Jag fortsätter att titta på hela sidan här.  
2:48 I1 Trender och nyheter för badrum. 
2:51 T6 Mm. 
2:53 T6 (Scrollar upp på sidan, för muspekaren mot toppnavigeringen, alternativet 

Badrum) 
Då går jag in på fliken som heter Badrum, högst upp på sidan.  

2:55 T6 (Klickar på Badrum, sidan Inspiration visas) 

2:57 I1 Perfekt. 

Uppdrag 5 
3.00 I1 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa 

öket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
3:09 T6 Då trycker jag på den fliken, (För muspekaren till toppnavigeringen,  

alternativet Köp online) 
3:11 T6 högst upp på sidan som heter Köp online. 
3:13 T6 (Klickar, sidan Eshop visas) 
3:16 I1 Perfekt. 

Efter uppdraget 
3:42 T6 (fyller i enkäten) Om jag börjar med den första frågan här, hur 

helhetsupplevelsen av webbplatsen var, så tycker jag att det var en 
mittemellan, för det var väldigt tydligt vad det fanns för, liksom, vad ska jag 
säga, vad det fanns att läsa om. 

3:55 T6 Men sen var det ganska mycket information på sidan kan jag tycka. 
3:59 T6 Får jag gå tillbaks till sidan? 
4:00 I1 Mm (T6 backar i webbläsaren) 
4:03 T6 När jag scrollar här (scrollar ner på sidan) tyckte jag att det var mycket  

information.    
4:11 I1 Det är superbra att höra.  
4:12 T6 Mm. Men jag tycker att det var översiktligt. (visar på toppnavigeringen) 
4:14 T6 Att det var översiktligt, jag vet inte vad det här heter. Men översiktsmenyn. 
4:19 I1 Ja.  
4:20 T6 Tycker jag var översiktligt.  
… 
4:40  T6 Navigeringen på webbplatsen, men det tyckte jag var enkelt, mycket enkelt. 
4:45 T6 Designen på webbplatsen var bra, det var väldigt tydligt vilken… 
4:52 T6 Det var tydligt att det handlade om HTH.  
5:01 I1 Tycker du att designen i sin helhet var tilltalande? 
5:02 T6 Nej. Det tycker jag inte.  
5:07 I1 Inte alls? Eller mittemellan? 
5:14 T6 Mittemellan. (visar med muspekaren över bannern HTH 50) 
5:15 T6 Jag tyckte inte att den kändes så hemtrevlig kanske.  
5:18 T6 Om det är hem det handlar om. 



5:22 T6 För det första. (visar med muspekaren över bannern HTH 50) Eller jag tyckte 
att den här. Det första som kom upp, inte handlade om hem. Jag fick inte  
känslan av att det handlade om heminredning.  

5:52 T6 (Byter flik i webbläsaren, fyller i enkäten, fråga 6, “Hur upplevde du designen  
för webbplatsen”, klickar i en 4) Och så var det. Men designen för  
webbplatsen? Alla rubriker är vad för sig stilrena. Men tillsammans vart det 
lite mycket för mig att läsa.  

6:05 I1 Mm.  
6:10 T6 (Kryssar i nästa fråga, alternativ 4 på skalan Rörig  Stilren, och läser sen  

fråga 6) 
Webbplatsens färger är.. rena. Och passande. 

6:15 T6 Det har jag inget att anmärka på. 

Prototyp B 

Uppdrag 1 
0:00 I1 Då ska vi se, fråga 1. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna  

gått sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta 
gärna allt du tänker. 

0:15 T6 Då trycker jag på (för muspekaren mot knappen Visa produkter) den här  
gula… vad ska jag kalla det här? Kan jag säga knappen? 

0:24 I1 Ja.  
0:25 T6 Ja, under Butik för kök, badrum och tillbehör. Som heter Visa produkter.  
0:31 T6 (Klickar, sidan Eshop visas) 
0:33 I1 Perfekt. 

Uppdrag 2 
0:37 I1 Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och  

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:48 T6 Eh, jag ser ju, det första jag ser. Eller det som verkligen är centralt. (scroller 

ner på sidan)  
0:53 T6 Jag tittar först på hemsidan.  
0:58 T6 Men det som är direkt centralt, när jag tittar på den här sidan, är att rita ditt  

drömkök i 3D. 
1:05 T6 Så jag trycker på den knappen som heter Se ditt kök, där under. (för  

muspekaren till knappen) 
1:08 T6 (Klickar på knappen Se ditt kök, sidan Digitalt ritverktyg visas) 
1:10 T6 Perfekt.  

Uppdrag 3 
1:13 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:23 T6 Jag ser direkt på hemsidan när jag kommer in att HTH erbjuder kostnadsfria  

rådgivningsmöten. Så då trycker jag på den gula knappen. (För muspekaren 



till knappen Få gratis rådgivning, klickar där, sidan Möte visas) 

Uppdrag 4 
1:35 I1 Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka trender 

och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
1:45 T6 Då scrollar jag ner här, eh. (scroller ner till botten av sidan) 
1:48 T6 Och då ser jag en bild (scrollar upp till badrumsbilden igen) på ett badrum  

som ser jättefräscht och snyggt ut. 
1:55 T6 Och under den finns det en knapp där det står Se mer inspiration.  
1:57 T6 Då trycker jag på den. (Klickar på knappen Se mer inspiration, sidan  

Inspiration visas) 

Uppdrag 5 
2:03 I1 Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och ska därför köpa 

köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2:15 T6 Då trycker jag på den knappen i huvudmenyn som är grå och svart här, som  

heter Köp online.  
2:19 T6 Då trycker jag på den. (Klickar, sidan Eshop visas) 
2:22  T6  Perfekt. Då var de slutförda.  

Efter uppdragen 
2:30 T6 Helhetsupplevelsen av den här webbplatsen var positivt. Jag tyckte det var 

väldigt tydligt. Jag tyckte det var inspirerande bilder. Jag tyckte det var lätt att 
få en överblick över webbplatsen. 

2:48 T6 Jag upplevde att det var mycket enkelt att lösa uppdragen på webbplatsen.  
2:54 T6 Jag tyckte det var mycket enkelt att navigera på webbplatsen. De tre  

huvudrubrikerna som jag såg först på sidan fångade blicken direkt. Det var 
fördelaktigt.  

3:11 T6 Jag tyckte designen var jättesnygg. Tilltalande.  
3:17 T6 Helt stilrent. Är det nåt jag vill lägga till här? 
3:26 T6 Om jag får gå tillbaks till det här med helhetsupplevelsen av webbplatsen?  

Och navigeringen kanske? Så tycker jag att den här hemsidan, om jag jämför 
den andra så var den mycket kortare. Det var mycket lättare att få en 
uppfattning om… Det var mycket lättare att hitta. Jag såg direkt vad som stod. 

3:50 T6 Och färgerna var rena och passande.  

Person 7 
Person 7 presenterades för prototyp A först, följt av prototyp B. I den transkriberade dialogen 
förekommer intervjuare 1 (I1) samt testpersonen (T7). 

Prototyp A 



Uppdrag 1 
0:05 I1 Då ska vi se, fråga 1. Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna  

gått sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta 
gärna allt du tänker. 

0:21 T7 Alltså var det en köksdel? Till en kökslucka? 
0:25 I1 Mm. 
0:27 T7 Eh, hmm. Var skulle jag börja? 
0:30 I1 (För muspekaren upp till toppnavigeringen, hoppar till alternativet kök) 
0:32 T7 Antingen så trycker jag där (visar på alternativet Kök) eller så kan jag ju söka  

(visar med muspekaren över Sökfältet) 
0:36 T7 Hmm, vi provar. (markerar sökfältet och skriver in Reservdelar, klickar enter,  

sidan med sökresultat visas) 
0:42 I1 Då var uppdrag 1 klart. 
0:43 T7 Det va bara det? 
0:44 I1 Mm. 
0:47 T7 Det fick snabbt.  
0:48 I1 Ja, men det är för att se, vilket tillvägagångssätt skulle du använda. 

Uppdrag 2 
0:53 I1 Fråga 2. Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur  

planlösning och ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
1:05 I1 Så du kan få en känsla av hur ritningarna skulle se ut i ditt kök. 
1:08 T7 Okej. 
1:10 T7 Men… Har jag köksprylarna redan?  
1:15 I1 Nej, du planerar att köpa ett nytt helt nytt kök 
1:17 T7 Jaha, ja.  
1:18 I1 Och vill såhär rita upp och skissa upp då. 
1:20 T7 Eh, hum, där kan man ju rita själv. (För muspekaren fram och tillbaka över  

toppnavigeringen) 
1:23 T7 Jag kollar. (Klickar på alternativet Rita själv i toppnavigeringen, sidan Digitalt 

ritverktyg ska visas men pga bugg i protoypen visas tom sida) 
1:25 I1 Men..  
1:26 T7 (backar i webbläsaren) Men då, går jag in på kök.  
1:28 T7 (Klickar på toppnavigeringen, alternativet Kök, sidan Inspiration visas) 
1:31 T7 Inspiration. 
1:33 I1 Då är uppdraget löst där. 

Uppdrag 3 
1:36 I1 Fråga 3. Ja, sidan leder inte till, det är bara… 
1:39 T7 Nej, jag förstår. 
1:41 I1 Eh, du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och  

komplexa frågor och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:50 I1 Så du planerar att köpa ett kök, men är lite osäker på vad som gäller och om 

man får bygga ett kök på vissa sätt och så.  



1:57 T7 Okej. 
1:59 T7 Eh, ja. Vad gör jag då då? (scrollar ner lite lite på sidan, sen upp igen) 
2:04 T7 (För muspekaren upp till toppnavigeringen) Då skulle jag nog gå in på kök här  

då.  
2:05 T7 (Klickar på alternativet Kök i toppnavigeringen, sidan Inspiration visas) 
2:06 I1 Mm. 
2:09 I1 Då har vi löst den frågan. 
 
Uppdrag 4 
2:12 I1 Fråga 4. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka  

trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
2:20 T7 (För muspekaren upp till toppnavigeringen, alternativet Badrum) Då skulle jag  

gå till Badrum. (Klickar på Badrum, sidan Inspiration visas) 
2:22 I1 Mm. 
 
Uppdrag 5 
2:25 I1 Sista frågan. Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och  

ska därför köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2:35 I1 Du har en lång lista liksom. På vad du ska ha. 
2:37 T7 Ja. Då ska jag nog (för muspekaren till sökfältet och börjar skriva) skriva in  

här.  
2:40 T7 Det jag skulle ha.  
2:41 I1 Mm. 
2:42 T7 Alltså den listan. Inte vet jag, köksluckor… 
2:45 I1 Då var den klar. 
 
 
Prototyp B 
 
Uppdrag 1 
0:03 I1 Ditt befintliga kök är från HTH men en av köksluckorna har 

gått sönder och du behöver beställa en reservdel, hur går du tillväga? Berätta 
gärna allt du tänker. 

0:16 T7 Okej, en reservdel? 
0:17 I1 Mm. 
0:18 T7 Eh, hmm. Då ska vi se. (Scrollar ner och upp på sidan).  
0:26 T7 Oj, antingen här eller här (visar mellan sökfältet och knappen Visa produkter) 
0:30 T7 Vet jag vad reservdelen heter, exakt då eller? 
0:34 I1 Jag tror det. Bra fråga. 
0:37 T7 (För muspekaren upp till sökfältet) Ja. Precis. 
0:41 T7 Ja, men då skulle jag nog prova att skriva in den här faktiskt. (Skriver i  

sökfältet) 
0:43 I1 Mm. 
0:44 T7 Eftersom det fanns ett sök där. 



Uppdrag 2 
0:48 I1 Du planerar att köpa ett nytt kök och har funderar kring hur planlösning och  

ritningar kommer att se ut i ditt hem, vad gör och tänker du? 
0:55 I1 Alltså ritningar och planlösning.  
0:58 T7 Mm, då skulle jag nog ta (för muspekaren till bilden ovanför knappen Se ditt 

kök, klickar på den. Sidan Digitalt ritverktyg visas) den där.  
1:02 I1 Mm. 

Uppdrag 3 
1:05 I1 Du är osäker på vilket kök som passar ditt boende bäst och komplexa frågor 

och funderingar har dykt upp. Hur går du tillväga? 
1:15 T7 (Scrollar ner och upp på sidan) 
1:16 I1 Frågor och funderingar. 
1:18 T7 Eh. (Fortsätter scrollar upp och ner) 
1:23 T7 Vad skulle jag göra då då? 
1:26 T7 (Stannar framför badrumsbilden, för muspekaren över knappen Se mer  

inspiration) Då kanske jag skulle titta på inspiration här.  
1:30 T7 (Klickar på knappen Se mer inspiration, sidan Inspiration visas) 
1:32 T7 För att liksom kolla runt lite. 
1:34 T7 Vad man kan göra. (backar i webbläsaren) 
1:35 T7 Och sen kanske gå in och kolla på de olika delarna (Visar med muspekaren  

över toppnavigeringen, exempelvis över alternativet Badrum) 
1:40 T7  (Visar med muspekaren över badrumsbilden) Men jag gillade det här, så  

kollar jag vad som finns.  
1:43 I1 Mm. 
1:46 T7 Oj! Där fanns det Rådgivningsmöte! (Pekar med muspekaren över rutan  Få 

gratis rådgivning) 
1:47 T7 Det kanske jag också hade gjort, det såg inte jag. Förräns nu. 
1:51 I1 (Fnissar.) 
1:53  T7 Men där hade jag också kunnat tryckt. 
1:55 I1 Vad hade du föredragit? 
1:57 I1 Att få ett möte med nån, eller? Titta runt i inspiration och så? 
2:02 T7 Alltså jag skulle nog leta runt i Inspiration först, men sen skulle jag tycka att  

det vara bra att man kunde boka ett möte. 

Uppdrag 4 
2:08 I1 Fråga 4. Du går i tankar om att renovera badrummet och är nyfiken på vilka 

trender och nyheter som finns. Hur går du till väga? 
2:15 T7 (scrollar ner och upp på sidan) 
2:19 T7  (saknar ner lite över badrumsbilden, sen upp till toppen på sidan) Till just  

badrummet? 
2:24 T7 (För muspekaren över toppnavigeringen) 



2:27 T7 Jag skulle nog gå in på Badrum (Klickar på alternativet Badrum, sidan 
Inspiration visas) 

Uppdrag 5 
2:30 I1 Sista frågan. Du ska köpa ett kök och vet exakt vilka delar som behövs och  

ska därför köpa köket från HTH:s webbplats, hur går du tillväga?  
2:40 I1 Alltså du har en lång lista där du vet allt som ska med. 
2:42 T7 (För muspekaren över sidan, mot knappen Visa produkter) Då skulle jag nog 
2:44 T7 (Klickar på Visa produkter, sidan Eshop visas) Visa produkter. 
2:45 I1 Mm. 

Efter uppdragen 
3:15 T7 (Fyller i enkäten, frågan 4 “Hur upplevde du designen”) Jag minns inte vad 

jag tog på förra, men jag gillar den här bättre. (Klickar i alternativ 4) 
3:33 T7 (Vid sista frågan i enkäten “Hur upplevde du webbplatsens färger) Jag tyckte 

den var bättre än den förra, så jag tar en femma. (Klickar i alternativ 5) 


