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Abstract 
 
Internets constant growth has contributed to Internet users with higher demands on the design of 
websites. The aim of this study is to understand what contributes to Internet users revisiting a website. 
The question at issue is therefore: “How should the design of a website take shape, with starting point 
in the theory of environmental perception and usability, to increase the probability for an Internet user 
to revisit a website?” To answer this question at issue, a case has been carried out towards a specific 
website, which four student of informatics has been a part of. The students have performed a scenario 
followed by an interview. The data received by these interviews has been reinforced by Jakob 
Nielsen’s (1993) usability theory and theories of environmental pscychology presented by Robert 
Gifford (2007). The result of the study has revealed that a homogeneous layout, a standard layout and 
the name and placement of the headlines, has an impact on Internet user’s satisfaction with a website. 
This design is important, but does not give any guarantees for revisit. A lot of variables amongst the 
Internet users exist, that can not be controlled, for example their personal needs and interests.  
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Förord 
 
Vi vill tacka alla som varit delaktiga för möjliggörandet av denna studie.  

Ett tack till testdeltagarna som har medverkat i vår studie och bidragit med sina åsikter. Det 
har betytt mycket att ni har kunnat delta med kort varsel vid flertalet gånger och gjort ert 
bästa.  
  Vi vill tacka vår handledare Per-Olof Ågren, vid institutionen för informatik, Umeå 
universitet, som stöttat och uppmuntrat oss i vårt arbete. Vi har vid handledarmöten fått 
feedback på rapportskrivandet och råd kring tillvägagångssätt att arbeta efter. Vi har även fått 
förslag på litteratur och anställda att kontakta vid institutionen med en bred kunskap 
beträffande utformningen av användbarhetstester. Din hjälp har betytt mycket för 
genomförandet av denna rapport. 

Vi vill även rikta ett tack till våra kontaktpersoner vid den verksamhet vi utfört vår 
fallstudie mot. Ni har gjort det möjligt för oss att bedriva vårt examensarbete praktiskt, genom 
den fallstudie vi genomfört mot den verksamhet ni företräder. 

Slutligen vill vi tacka Karin Danielsson och Anna-Carin Nordvall som arbetar vid Umeå 
universitet, för att ni ställt upp med er sakkunskap relevant för studiens berörda 
ämnesområden.     
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Har du någon gång besökt en webbplats, för att i nästa sekund lämna den som ett resultat av 
att den varit svårförståelig och därför surfat vidare till en annan webbplats? Det har vi.  

I takt med det ständigt expanderande utbudet på Internet har också Internetanvändarna 
blivit mer kräsna i sitt användande av webbplatser. Kraven på utformningen av webbplatser är 
större än tidigare och Internet ses inte längre enbart som ett redskap för utförandet av enklare 
uppgifter. Idag handlar Internet lika mycket om deltagande och interaktion med andra 
människor. I korthet är detta vad det nya begreppet Webb 2.0 innefattar. Internetanvändarna 
har större inflytande över det som sker på en webbplats och hur dess innehåll skall utformas 
(O’Reilly, 2005).  

En stor del av webbplatserna baseras idag på användardeltagande, allt för att tillmötesgå 
Internetanvändarnas krav. Detta har medfört en tyngdpunkt på användbarhet. Med 
användbarhet avses exempelvis hur en webbplats kan göras lättlärd, enkel att komma ihåg och 
tillfredsställande, i syfte att Internetanvändarna skall vilja återbesöka denna (Nielsen, 1993).   

Jakob Nielsen är en av de ledande inom området användbarhet och förespråkar vissa 
angreppssätt att ta i beaktning vid utformning av en webbplats. Nielsen klargör tydligt i boken 
Användbar webbdesign (2001) hur användbarhet skall uppnås, trots detta nämner han inte 
varför en webbplats skall utformas på detta vis. Det vill säga varför Internetanvändarna 
föredrar den utformning av en webbplats som han rekommenderar och vad det är med en 
webbplatslayout som genererar återbesök. Nielsen har en fragmenterad syn på webbplatser, 
vilket innebär att han fäster stor vikt vid detaljerna för att uppnå användbarhet, till exempel 
hur en länk bör utformas. Det är sällan Nielsen framhäver en webbplats som en helhet 
(Nielsen, 2001). Galotti (2004) betonar att omedelbar perception sker av helheten och inte de 
mindre komponenterna, med andra ord, motsatsen till Nielsens teori. Med utgångspunkt i 
ovanstående resonemang behövs därför en studie som undersöker hur en webbplats som 
helhet inverkar på Internetanvändarnas intryck av denna. För att detta skall vara möjligt krävs 
det en vetskap om hur Internetanvändarna upplever en webbplats.  

Robert Gifford presenterar en sammanställning av teorier inom miljöperception, vilka 
framhäver att människan varseblir sin omgivning utifrån utmärkande egenskaper i miljön. 
Detta för att kunna navigera och interagera med den omgivande miljön på ett verkningsfullt 
sätt. Tänk att du sitter i en park; vilka är de viktigaste egenskaperna för att du skall uppleva 
parken som vacker? Är det ankorna? Bäcken som porlar intill parkbänken? De egenskaper du 
kommer att tänka på är de som är mest framträdande för dig och som gör att du tänker på 
denna miljö som en park (Gifford, 2007). 

Således är en webbplats en miljö av den orsaken att Internetanvändarna även varseblir en 
webbplats utifrån framträdande egenskaper. I och med detta bör en webbplats utformas som 
en helhet och hänsyn måste ges för den mänskliga psykologin som ständigt närvarande i all 
form av mänsklig interaktion.  

Det finns en stor tillgång av webbplatser på Internet och detta försvårar möjligheten att få 
Internetanvändarna att återbesöka, de vänder sig till andra webbplatser när restriktioner 
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upplevs i en webbmiljö (Gifford, 2007). Trots försök att bemöta Internetanvändarnas krav, är 
det fortfarande svårt att säkerställa återbesök till en webbplats och veta hur detta skall 
realiseras.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att bilda en förståelse för vad som bidrar till att Internetanvändarna 
återbesöker en webbplats. Denna rapport betraktar återbesök i skenet av användbarhet och 
miljöperception. Användbarhet innehåller ofrånkomligt influenser från psykologi i och med 
att det är människans krav som skall tillgodoses. För att i möjligaste mån ge en rättvis bild av 
människans behov, kommer det ges utrymme för några av de faktorer som påverkar 
Internetanvändarnas sätt att förnimma en webbplats. Studien riktar sig därför till manliga och 
kvinnliga Internetanvändare som är första- och flergångsanvändare. Då Internetanvändarna i 
allt större utsträckning blir delaktiga i utformandet av en webbplats och dess innehåll, blir den 
psykologiska aspekten central. Detta gör det angeläget att få en djupare förståelse för 
människan sätt att förnimma och tolka sin omgivning.  
 
Frågeställningen: 
Hur bör en webbplats utformas utifrån teorier om miljöperception och användbarhet för att 
öka sannolikheten att Internetanvändarna återbesöker denna? 
 
Varför är denna frågeställning viktig? 
Genom att tillhandahålla en webbplats som är genomarbetad, noggrant utformad och som 
koncentrerar sig på människans perception, kan sannolikheten för återbesök öka. 
Webbplatsens kvalitet stiger om den har skapats för Internetanvändarna och i vissa fall 
tillsammans med Internetanvändarna. 

1.3 Avgränsning 
Studien avser att undersöka utformningen av en webbplats. Det finns andra aspekter än 
utformningen som påverkar Internetanvändarnas upplevelse av en webbplats och viljan att 
återbesöka denna. Vi känner till detta, men väljer att endast fokusera på utformningen, med 
förhoppning om att erhålla ett genomarbetat och tydligt resultat. Med tanke på den korta tid 
som vi har till förfogande, kan det vara svårt att hinna genomföra en grundlig studie av alla 
aspekter som kan ligga till grund för återbesök på en webbplats.  

1.4 Disposition  
I metoddelen förklaras vad den kvalitativa metoden innebär, hur och varför denna metod 
tillämpats. Därefter förklaras utförandet av testerna samt vilka testdeltagarna är och hur 
urvalet av dessa skett. Under metoddelen diskuteras även studiens tillförlitlighet.  

I teoriavsnittet behandlas de teorier som är relevanta för undersökningen. I huvudsak 
behandlas Robert Giffords (2007) sammanställning av teorier kring miljöperception och 
Jakob Nielsens (1993) användbarhetsteori. Slutligen redogörs Anthony Giddens (2003) 
förklaring över socialiseringens effekt på människan.  
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Därefter följer en beskrivning av studiens genomförande samt en analys av det som 
framkommit genom denna.  

Avslutningsvis framförs slutsatsen och en diskussion angående vad som genererats genom 
studien, vilket placeras i ett större perspektiv.  
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2 Metod 
I detta avsnitt förklaras innebörden av den kvalitativa metoden, på vilket sätt denna metod 
tillämpats och varför. Därefter presenteras testernas utförande samt vilka testdeltagarna är och 
hur urvalet av dessa skett.  

2.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden utmärks av en fysisk närhet mellan forskaren och studieobjektet. 
Syftet med denna direkta relation är att komma studieobjektet nära, för att förstå den situation 
som objektet befinner sig i. Detta är en distinkt skillnad gentemot den kvantitativa metoden, 
som präglas av en distanserad relation till studieobjektet och observation sker på distans. 
Kvalitativ metod innebär att forskaren ser på världen ur den undersöktes perspektiv, 
samhällsforskare kan inte förstå en situations verklighet, om detta inte görs. Fokus för den 
kvalitativa metoden är att erhålla en djupare uppfattning om studieobjektet och forskaren 
måste därmed skifta mellan att studera objektet inifrån till att studera det utifrån. Det gäller 
inte enbart att få en inblick i en företeelse, utan likaså att kunna tolka den. Den kvalitativa 
metoden har inte för avsikt att samla data i form av statistik, utan försöker snarare 
vidareutveckla den kvantitativa metoden. Detta medför att det måste finnas en tillit 
sinsemellan forskaren och den person som undersöks (Holme & Solvang, 1997).  

2.2 Val av metod 
Vår frågeställning behandlar hur människan, i detta fall, Internetanvändarna upplever en given 
webbplats. Därmed lämpar sig den kvalitativa metoden för vår undersökning eftersom den 
syftar till att generera förklarande svar om en individs uppfattning. Det är svårt att besvara 
den frågeställningen vi har formulerat, med en kvantitativ metod, eftersom denna metod ger 
svar i form av antal (Holme & Solvang, 1997).  

2.3 Vår tillämpning av metoden 
I de fall där studieobjektet är komplext kan en fallstudie vara det bästa sättet att arbeta utifrån. 
Ämnesområdet som tas upp i rapporten är av samhällsvetenskaplig karaktär och sådana är 
många gånger omfattande, då de syftar till en grundläggande förståelse för studieobjektet. Det 
kan således vara problematiskt att avgränsa studien. En fallstudie kan emellertid underlätta 
denna gränsdragning genom att den är konkret (Hartman, 2004). Den frågeställning vi har är 
specifik och omfattande, det kan därför vara svårt att hitta en metod som kan besvara den, 
precis som Hartman skriver. Genom en fallstudie underlättas besvarandet av en fråga av 
denna karaktär. Även om en fallstudie ger specifika svar som kan skilja sig mellan flera olika 
studieobjekt, går det att hitta vissa generella komponenter som kan vara av nytta för alla 
webbplatser.  

Verksamheten där fallstudien genomförs, genomgår en organisationsförändring och har 
under våren 2009 genomfört en utveckling av deras webbplats, för att den skall upplevas som 
fräsch, levande och tillgänglig. Syftet är bland annat att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare i framkanten av den IT-utveckling som skett i samhället, framförallt beträffande 
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det innehåll som Webb 2.0 innefattar (O’Reilly, 2005). Organisationen är därför passande för 
följande studie, i den mening att företeelser som användbarhet och nöjda Internetanvändare 
som återbesöker webbplatsen, är någonting som varit viktigt och prioriterat vid utformningen 
av webbplatsen. 

Den vanligaste metoden inom kvalitativ metod är observationer och det kan innefatta såväl 
experiment som intervjuer. Dessa metoder är lämpliga för att frambringa data om verkligheten 
(Backman, 1998). Via observationer kan individers interaktion med en webbplats studeras. 
Detta kan vara svårt eller omöjligt att få fram vid enbart en intervju. Därför genomförs 
intervjuer och observationer under denna studie, för att få relevant data till frågeställningen. 
Intervjuer främjar en djupare och mer detaljerad förklaring till individens upplevelser. 

Vid tillämpningen av en kvalitativ metod, används en ostrukturerad och ej standardiserad 
intervju. Det är viktigt att intervjufrågorna inte är kompletta, för att testdeltagarna skall ha 
möjlighet att diskutera mer fritt (Hartman, 2004). Denna intervjuteknik har stora likheter med 
en vanlig konversation där såväl den som intervjuar och den som intervjuas kan styra 
skeendet av intervjun. Lämpligt är att använda en intervjuguide beträffande vad intervjun i 
stora delar skall innehålla, detta för att bibehålla fokus på ämnet (Preece, Rogers & Sharp, 
2002). Eftersom denna studie är kvalitativ används en ostrukturerad och ej standardiserad 
intervjuteknik.  

Vi avsåg till en början att använda metodupplägget tidssampling. Denna metod innebär ett 
upplägg som växlar mellan observationer av testdeltagarna vid utförandet av ett scenario, följt 
av en intervju med testdeltagarna däremellan. Nackdelen med tidssampling är att 
testdeltagarna kan uppleva tiden som knapp och inte hinna bilda en uppfattning om 
webbplatsens utformning vid avbrott för intervjufrågor (Danielsson, 2009). Dock finns en risk 
med att utföra hela intervjun efter att testdeltagarna har utfört alla scenarier. Det är inte säkert 
att testdeltagarna kommer ihåg eller ens är medvetna om vad de tänkte på eller gjorde under 
dessa scenarier. Detta kan ge otillbörlig påverkan i data som samlas in.  

Vi utförde två pilotstudier, dels för att testa hur tidssamling fungerade, men även för att se 
hur våra scenarier och vår intervjuguide fungerade. Pilotstudierna gav klara besked om att 
tidssampling inte fungerade i detta fall, eftersom det resulterade i att testdeltagarna vistades 
för kort tid på webbplatsen innan avbrott för intervjufrågor. Utifrån detta beslöt vi att inte 
använda tidssampling, då det snarare skulle sänka standarden av data än att höja den. 

Preece et al (2002) hävdar att en studie i laboratoriemiljö skapar en uppfattning om vad 
människan gör i en viss situation. Syftet med denna studie är att förstå vad som bidrar till att 
Internetanvändarna återbesöker en webbplats. Utifrån Preece et al (2002) resonemang borde 
denna studie bedrivas i en laboratoriemiljö. Mest lämpat för reliabla svar vore dock att 
testdeltagarna får vistas i sina egna hem vid testtillfället. Testdeltagarna är därmed i samma 
trygga och bekanta miljön som vid vardaglig Internetanvändning. Detta gör att testdeltagarnas 
interaktion med webbplatsen överrensstämmer med verkligheten. Detta kan också resultera i 
att tillit kan uppstå tidigare mellan oss och testdeltagarna än i en konstlad laboratoriemiljö, 
eftersom testdeltagarna känner sig mer bekväm i sin hemmamiljö.  

Vi valde att dokumentera våra observationer av testdeltagarna med hjälp av en 
videokamera. Denna teknik ger enligt Preece et al (2002) den mest kompletta 
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datainsamlingen. Reliabiliteten förstärks eftersom det uttryckta fångas upp via både ljud och 
bild.  

2.4 Urval av testdeltagare 
Det syfte organisationen i fallstudien har med webbplatsen, är att studerande och 
nyutexaminerade studenter skall besöka webbplatsen och förstå den bredd av arbeten 
verksamheten har att erbjuda. Målgruppen för det undersökta företagets besökare är män och 
kvinnor i ålder 20-27, därför har vår undersökning samma målgrupp.  Ytterligare en anledning 
till denna studies målgrupp är att samma åldersgrupp använder Internet mest i Sverige i 
dagsläget (Nordicom, 2008). Testdeltagarna i studien är i åldersspannet 21-27 år. Vi har valt 
en homogen grupp utifrån ålder och utbildning eftersom detta faller sig naturligt vid en 
förbestämd målgrupp. Under pilotstudierna insåg vi att det fanns svårigheter för en person 
utan vidare datakunskap, att kunna bidra med någonting konkret och användbart. 
Testdeltagarna i pilotstudierna visste inte vad de skulle säga. Därmed blev gruppen av 
testdeltagare informatikstudenter i och med att de besitter kunskap om webbplatser och deras 
utformning.  

Vi har valt att använda oss av två stycken grupper innefattande en man och en kvinna per 
grupp, detta för att se eventuella könsskillnader. Sammanlagt är antalet testdeltagare fyra 
personer. Syftet med två grupper är att jämföra dessa med varandra, där ena gruppen 
intervjuas och observeras under ett tillfälle och den andra gruppen observeras vid flertalet 
tillfällen. På så vis kan vi se hur familjaritet påverkar upplevelsen av en webbplats samt 
erhålla data av hög reliabilitet.  

2.5 Utförandet av testerna 
Vi träffade flergångsanvändarna vid fyra tillfällen. Under de första träffarna observerades 
testdeltagarna samtidigt som de fick utföra scenarier på den webbplats som fallstudien 
omfattar. Detta gjordes för att garantera att testdeltagarna besökte webbplatsen och blev 
familjär med denna. På den sista träffen videofilmades vardera flergångsanvändare i sin 
interaktion med webbplatsen. Det var inte nödvändigt att videofilma alla träffar. Denna studie 
syftar inte till att se vägen fram till familjaritet med en webbplats, utan endast att undersöka 
om det förekommer någon skillnad mellan första- och flergångsanvändare.  

Testdeltagarna fick navigera utifrån ett antal scenarier och även använda en think-aloud-
teknik. Tekniken handlar om att göra tankarna externa, genom att testdeltagarna får uttrycka 
åsikter kring vad de gör och upplever. Think-aloud-tekniken är användbar vid denna 
observation, den ger data om hur och varför testdeltagarna tänker och argumenterar som de 
gör under vistelsen på webbplatsen. Det är speciellt fördelaktigt vid medverkan av ett fåtal 
testdeltagare genom att det bidrar till en rikare bild av Internetanvändningen. Den otillbörliga 
påverkan som think-aloud-tekniken kan skapa bör finnas i åtanke. Människor har en förmåga 
att finna förklaringar på deras beteende fastän någonting bara sker. Det finns ytterligare en 
risk med denna teknik, nämligen att intervjuaren kan råka lägga sig i vad testdeltagarna gör 
om denne fastnar med en uppgift. Inträffar detta går det inte längre tolka vad som skulle 
inträffa i en verklig situation eller vad testdeltagarnas verkliga tankar kring webbplatsen är. 
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Med vetskap om detta går det emellertid att förhindra detta från att ske (Wiberg, 2003). Vi har 
dock inte hittat någon sådan händelse i någon av intervjuerna. 

Därefter intervjuades testdeltagarna utifrån Jakob Nielsens aspekter av användbarhet, vilka 
redogörs under punkt 3.2.2. Intervjuguiden (se bilaga 2) innefattade att testdeltagarna skulle 
rangordna egenskaper på webbplatsen som de ansåg påverkade hur webbplatsen upplevdes. 
Rangordningen gjordes utifrån Egon Brunswiks linsmodell som Gifford presenterar (Gifford, 
2007). Vi valde dock att inte använda den traditionella linsmodellen. Vi valde istället en 
förenklad version. Detta är ett bättre sätt att använda modellen på vid en bedömningssituation. 
Den traditionella linsmodellen används i första hand vid redogörelse för vilka egenskaper som 
människan har tillgång att processa (Nordvall, 2009). 

Intervjuerna förstärktes med laddering, vilket innebär att intervjuaren konstant ställer 
följdfrågor. Det tar mer tid i anspråk, men ger djupare förklaringar (Wiberg, 2003).  

Förstagångsanvändarna träffade vi endast vid ett tillfälle och denna sammankomst var 
utformad på samma sätt som den sista träffen med flergångsanvändarna. Testdeltagarna 
observerades samtidigt som de navigerade sig genom fallstudiens webbplats, följt av en 
intervju kring detta.  

Tyvärr uppstod oförutsedda tekniska problem med videoutrustningen som resulterade i att 
ingen videoinspelning gick att lyssna på. Vi bestämde därför ännu en träff med mannen och 
kvinnan i gruppen flergångsanvändare. Vi använde oss av samma upplägg som tidigare med 
observation och intervju. Dock passade vi på att förbättra utformningen på det scenario som 
testdeltagarna utförde på webbplatsen. Eftersom förstagångsanvändarna inte fick vara bekant 
med webbplatsen sedan tidigare, tillfrågade vi två nya personer för medverkan i denna studie. 
De nya testdeltagarna var även informatikstudenter och inom åldersspannet 21-27 år.   

2.6 Generaliserbarhet 
Genom denna studies upplägg genereras ett svar utifrån den specifika webbplatsen i 
fallstudien. Detta svar skulle kunna appliceras på fler webbplatser än bara denna. Det går inte 
till fullo att hävda att det är möjligt med en generell tillämpning av studiens resultat på alla 
webbplatser, men till viss del, i och med att resultatet baseras på teorier om människans sätt 
att förnimma sin omgivning. Dessa teorier är generella för alla människor. Förvisso kommer 
svaren att skilja sig åt vid fallstudier riktade mot olika webbplatser, men de slutliga resultaten 
blir liknande varandra, eftersom en kvalitativ metod enligt Holme och Solvang (1997) kräver 
att studieobjektet även skall undersökas utifrån i relation till vetenskapliga teorier för att 
kunna analyseras.   

2.7 Validitet 
Den kvalitativa metoden realiserades genom intervjuer. Detta uppfattas inom den 
naturvetenskapliga forskningsvärlden som mindre reliabilitetsbärande och svårare att 
generalisera gentemot en kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa 
metoden finner och fångar dock upp studiens frågeställning. Ingen kvantitativ metod kan 
därför ge det svar som behövs för denna studies frågeställning.  

Vidare har vi haft ett flertal teorier som stöd för att kunna genomföra analysen av data som 
intervjuerna givit. Studiens validitet ökar då den befästs i vetenskapliga teorier. 
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Intervjuerna transkriberades, med pauser inlagd i tre stadier, kort-, mellan- och lång paus. 
Skriften speglade därför de verkliga pauserna mer nyanserat. Utifrån videofilmerna 
dokumenterades testdeltagarnas ansiktsuttryck, dessa nedtecknades i intervjudokumentet, som 
bidrog till en högre validitet. Detta medförde att motstridiga ansiktsuttryck gentemot vad som 
sades av testdeltagarna kunde synliggöras såvida sådana fanns. Inga sådana motsägelser 
hittades. Däremot förstärktes svarens validitet genom att det som sades matchade med 
överrensstämmande ansiktsuttryck. 

Fyra testdeltagare är det minsta antalet som kunnat användas i denna studie, eftersom 
undersökningen riktades mot att delvis studera könsskillnader och familjaritet med 
webbplatsen i fallstudien. Anledningen till valet av fyra testdeltagare berodde på lite tid till 
förfogande. Dessutom skulle användandet av fler testdeltagare eventuellt inte bidra med 
ytterligare data utan enbart konstatera vad tidigare intervjusvar redan fastställt.  

2.8 Reliabilitet 
Vi utformade intervjuguiden på en generell nivå, för att intervjufrågorna inte skulle styra 
intervjuerna. Vi försökte även skapa intervjufrågor som inte var ledande, vilket vi definierade 
som frågor som inte går att besvara med ett ”ja” eller ”nej”. 

I och med att vi är två personer som genomfört denna studie, har allt arbete skett via 
samråd. Det har gjort att vi kunnat analysera data utifrån olika synvinklar och funnit mönster i 
data som annars varit svårt att upptäcka.    

2.9 Etisk reflektion 
Med hänsyn för testdeltagarnas integritet och för att öka validiteten på testerna har 
testdeltagarnas identitet hållits anonym. Därav är namnen som förekommer i arbetet fiktiva - 
”Mats”, ”Per”, ”Katrin” och ”Emelie”. I och med att samtliga testdeltagare är anonyma bidrar 
det till ärligare och utförligare svar. När testdeltagarnas identiteter skyddas behöver de inte 
oroa sig för andras reaktioner kring deras åsikter.   

Organisationen som vi genomfört fallstudien mot är också anonym. Det finns inget syfte 
med att namnge organisationen i vår rapport, eftersom det inte påverkar resultatet.  
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3 Perception, beteendemönster och Internetanvändning 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för analysen av empirin.  

3.1 Miljöperception 
Miljöperception är den uppfattning en människa har kring en miljö, till exempel hur vacker en 
park upplevs. Denna upplevelse kan skilja sig åt mellan olika människor. Robert Sternberg 
förklarar perception som ”...the set of processes by which we recognize, organize, and make 
sense of the sensations we receive from environmental stimuli” (Sternberg, 2006, s.111). Sven 
Hesselgren (1966) beskriver förloppet av en sådan upplevelse genom en modell över de 
processer som sker vid förnimmelse av stimuli. När människan tar in stimuli förorsakar det 
perception, som ger upphov till en betydelse, vilket i sin tur ger upphov till en emotion. 
Slutligen resulterar detta i en reaktion. 
 

Figur 3:1 Modell över stimuluspåverkan (Hesselgren, 1966).  

Tidigare var det vanligt förekommande med vad som kallas för objektperception, där större 
vikt lades på enkla strukturer såsom färg, djup och form. Miljöperception koncentrerar sig 
istället på helheten och komplexiteten i motsats till objektperception. Här ses människan som 
en del av miljön, förbunden med omgivningen, som ett resultat av tydliga mål med att vara i 
miljön. Teorin delas upp i två delar. En utilitaristisk del, som handlar om att se nyttan med 
egenskaper i miljön och en estetisk del, som hänvisar till hur vacker en egenskap är (Gifford, 
2007). 

3.1.1 Linsmodellen 
Inom miljöperception finns det ingen universell teori, det är istället fyra framstående teorier 
som tillsammans bidrar med olika fokus och dessa skapar tillsammans en helhet (Gifford, 
2007). En av de teorier som Gifford presenterar, är skapad av Egon Brunswik. Denna teori 
understryker att det är både individen och miljön som är viktig för perception. Människan 
använder sig av egenskaper i miljön som hjälp för att navigera genom världen. Vissa 
egenskaper är mer användbara för att lyckas med detta. Människan måste kunna prioritera 
bland egenskaperna för att uppfatta omgivningen och för att fungera effektivt. Sker ingen 
prioritering av dem uppstår perceptuella problem, som skapar förvirring och fel slutsatser 
gällande omgivningen. Detta är vanligt i en ny miljö, men likaså om de mönster av 
egenskaper som finns i miljön inte överrensstämmer med de i den familjära miljön (Gifford, 
2007). 

Efter vistelse i en miljö ett flertal gånger skapas en förståelse för vilka egenskaper som är 
viktiga och hur de skall användas. Det innebär att egenskaperna har blivit familjära eftersom 
en specifik förnimmelse repeterats. Den subjektiva upplevelsen av en miljö spelar stor roll för 

 
Stimulus àààà Perception + Betydelse + Emotion + Reaktion          à= Förorsakar 

+ = Ger upphov till 
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tolkningen av egenskaperna och får en direkt inverkan på perceptionen. Det krävs likaledes 
inte någon stor förändring i familjaritet för att detta skall ge en effekt på perceptionen. Till 
exempel bedömer människor bekanta byggnader som närmare än byggnader som är obekanta 
(Gifford, 2007). 

Vidare går det emellertid inte att tolka enskilda egenskaper som helt pålitlig eller opålitlig 
för att förstå en miljö. Snarare kan egenskaper bedömas utifrån en nivå av hur sannolikt det är 
att dessa är sann för tolkningen. För att värderingen av egenskaperna i en miljö skall bli så 
verklighetsnära som möjligt, finns det två komponenter som spelar in, ekologisk validitet och 
nyttan med egenskaperna (cue utilisation). Den ekologiska validiteten hänvisar till den nivå av 
sanning som finns mellan egenskaperna och miljön. Nyttan med egenskaperna (cue 
utilisation), avser hur viktiga egenskaperna upplevs utifrån personen som tolkar dessa. 
Bedömningen av miljön kommer vara som mest sannolik då nyttan med egenskaperna (cue 
utilisation) och den ekologiska validiteten stämmer väl överens med varandra. Ett exempel 
när detta inte uppnås är vid bilkörning i dimma och det vid första anblick inte uppfattas att 
vägen svänger. Det uppstår ett perceptuellt problem (Gifford, 2007).   

Detta för oss vidare till ytterligare ett av Brunswiks bidrag som Gifford (2007) presenterar, 
nämligen linsmodellen. Den används för att kunna rangordna stimuli som människan tycker är 
viktig i en miljö. Människans erfarenheter påverkar hur rangordningen sker. Samtliga 
egenskaper som finns i linsmodellen är viktiga i miljön, men rangordnas därefter utifrån hur 
de prioriteras som viktiga för en upplevelse, varpå en bedömning sker (Gifford, 2007). För att 
återgår till exemplet i inledningen, skulle egenskaperna i miljön kunna rangordnas enligt 
följande för att upplevas som en park: planterade blommor, parkbänk, vattendrag, grusgångar, 
grönska och öppna ytor.   

3.1.2 Perception  
Människan förnimmer inte alltid de stimuli som finns i miljön. (Sternberg, 2006) Det 
förekommer nämligen en begränsning i hur mycket stimuli som kan förnimmas. När en miljö 
innehåller mer stimuli än människans kapacitet, sker en filtrering, det vill säga stimuli sållas 
bort (Galotti, 2004).  

Sternberg (2006), framhäver att människan ofta använder sig av en sökning av utmärkande 
kännetecken för att skanna av en miljö i syfte att uppmärksamma det som eftersöks. Om ett 
objekt har utmärkande kännetecken gentemot omgivningen, sker en pop-out-effekt, säregna 
stimuli uppmärksammas då. 

Perception består av såväl en bottom-up-process som en top-down-process. Vid en bottom-
up-process är det de små detaljerna som är viktiga. Dessa små egenskaper av information som 
miljön tillhandahåller kombineras ihop och skapar en helhet, till exempel genom att en viss 
form tyder på att någonting skall bäras, såsom handtaget på en väska. Vid en top-down-
process är det förväntningar som påverkar vad som förnimms och även vilka kombinationer 
som skapas. Du har till exempel lärt dig hur en dörr ser ut och därför bedömer du dörren 
utifrån en top-down-process (Galotti, 2004). 

Vidare förnimms helheten före komponenterna. Ett test som visar på detta är när en bild 
visas för testpersoner av flera små ”s” som tillsammans bildar bokstaven ”H”. De allra flesta 
nämner att de först ser bokstaven ”H”. De har således varseblivit helheten först. Följande 
finns förklarat i gestaltteorin, som många perceptionsforskare anser grundläggande inom 
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ämnet perception (Galotti, 2004). Gestaltteorin innebär ”…the whole is greater than the sum 
of its parts” (Cassidy, 1997, s.15). Gestaltpsykologerna anser att människan uppfattar objekt 
utifrån dess helhet och inte utifrån de separata delarna. Vidare anser de att hjärnan organiserar 
förnimmelser till helheter. Detta förklarar varför människan hör en melodi i ett musikstycke 
och inte tonerna var för sig. Skulle hjärnan organisera förnimmelser till distinkta delar, skulle 
musikstycket enbart upplevas som olika ljud (Galotti, 2004). 

Det finns flera gestaltlagar som beskriver människans perceptuella organisering. 
Prägnanzlagen är den lag som är övergripande gestaltlagarna och denna lag innebär att 
människan tenderar att se det enkla och symmetriska. Några av de mest framstående 
gestaltprinciperna är likhetslagen, närhetslagen, slutenhetslagen, rörelselagen samt lagen om 
god fortsättning. Likhetslagen innebär en gruppering av stimuli som liknar varandra. 
Närhetslagen syftar istället till en gruppering av stimuli som ligger nära varandra. 
Slutenhetslagen handlar om att människan fyller ut ofullständiga figurer. Rörelselagen innebär 
en gruppering av stimuli som rör sig åt samma riktning. Lagen om god fortsättning innebär att 
människan kan urskilja och följa stimuli även om de korsar varandra (Galotti, 2004).  

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Likhetslagen. Det sker en gruppering av stimuli som är lika varandra. På bilden 
grupperas de svarta prickarna med varandra och de vita prickarna med varandra.  

 
 
 

 

 

 

 

Figur 3:3 Närhetslagen. Det sker en gruppering av stimuli som ligger nära varandra. På 
bilden grupperas dessa sex streck till tre grupper. 
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Figur 3:4 Slutenhetslagen. Människan fyller i ofullständiga figurer. På bilden uppfattas en 
cirkel om än den inte är fullständig. 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 3:5 Rörelselagen. Det sker en gruppering av stimuli som rör sig åt samma håll. På 
bilden grupperas de cirklar som rör sig upp och åt höger. 

 

 

 

 

Figur 3:6 Lagen om god fortsättning. Människan kan urskilja och följa stimuli om än de 
korsar varandra. På bilden följs den vågade linjen även om den korsar ett rakt streck. 

3.1.3 Spatial kognition 
Information av omvärlden förnimms via stimuli, varpå den spatiala kognitionen processar, 
lagrar och kommer ihåg detta. Genom den tankeprocess som kallas för wayfinding, möjliggörs 
att läsa kartor, bedöma avstånd och känna igen vägar. Kognitiva kartor är ett mentalt redskap 
som används för att göra det enklare för människan att hitta i en miljö. En kognitiv karta är en 
bild i huvudet över hur en viss miljö ser ut, till exempel vägen till arbetet (Gifford, 2007).  

Hos människan finns det en uppdelning mellan spatial förmåga som rör individen och den 
fysiska miljön. Den individuella förmågan syftar bland annat till ålder, familj och kön, medan 
den spatiala förmågan som rör den fysiska miljön har att göra med hur miljön är arrangerad 
(Gifford, 2007).  

De personliga variabler som påverkar en individs sätt att förnimma en miljö är etnicitet, 
ålder, kön och utbildning. Exempelvis kan en städerska mycket snabbare detektera damm på 
golvet än en arkitekt, medan en arkitekt upplever form och färg på en byggnad utifrån andra 
kvaliteter än en städerska, detta på grund av utbildning. Den perceptuella förmågan, det vill 
säga den visuella och auditiva, avgör hur omvärlden tolkas. Nedsatt syn eller hörsel ger en 
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sämre förmåga att kunna förnimma omgivningen med det nedsatta sinnet. Hur människan 
upplever en miljö påverkar perceptionen (Gifford, 2007). 

Det finns skillnader mellan män och kvinnors kognition. När kvinnor vistats i en ny miljö 
uppvisas mer osäkerhet och svårighet att hitta. En svensk undersökning som Gifford 
presenterar (Gifford, 2007), visade dock inte någon markant skillnad. Män och kvinnor fick 
först åka bil genom ett nytt bostadsområde. Männen lärde sig miljön fortare, men då samtliga 
istället fick promenera genom ett bostadsområde, lärde sig män och kvinnor lika fort. Därför 
var det inte möjligt att tyda någon skillnad, resultatet påvisade endast skillnader i körvanor. 
Könsskillnaderna rörande den spatiala kognitionen har enligt den ovannämnda studien inte 
med förmågan att göra, utan med oro inför miljön (Gifford, 2007). 

I de fall där människan upplever negativa och positiva stimuli i omgivningen finns en 
tendens att med tiden sluta uppmärksamma det. Anledningen till detta är habituering av 
miljön, det vill säga att människan vänjer sig med de negativa eller positiva stimuli som finns 
i en miljö. När habituering skett behövs en ökning av dessa stimuli som närvarar för att 
uppmärksammas. Stimuli måste hela tiden öka i omfattning för att registreras. Detta kallas för 
Weber-Fechnerlagen (Gifford, 2007). 

Ju mer tid som spenderas i en miljö, desto mer bekant blir den. Det har dock visat sig att 
personer med större erfarenhet av en miljö, har mer fel på deras kognitiva kartor vid 
bedömning av avstånd, än mindre erfarna personer av samma miljö. Anledningen till detta är 
att den kognitiva kartan ändras för att hitta lättare vid förtrogenhet med en miljö. 
Familjariteten med en miljö spelar en viktig roll för samspel med omvärlden. Människan 
väljer hellre en familjär väg än den optimala vägen. Det har även visat sig att bergsklättrare 
inte alltid väljer den väg som är kortast (Gifford, 2007). 

Oavsett i vilken miljö en människa befinner sig i kan denne bli över- eller understimulerad. 
Detta får direkt effekt på nivå av tillfredsställelse. Enligt adaptionsnivåteorin anpassar 
människan sig till en viss nivå av stimuli utifrån din personliga uppfattning. Stimuli som rör 
sig ifrån det invanda, upplevs som tillfredsställande och detta förklaras som den optimala 
nivån av stimuli. Fortsätter stimuli att röra sig vidare i samma riktning leder detta till över- 
eller understimulering. En överstimulerad miljö kan upplevas som komplicerad eller 
stressande. En understimulerad miljö upplevs som tråkig, enkel och bekant. En miljö föredras 
således om stimuli i miljön varierar i mindre omfattning (Gifford, 2007).   

3.2 Användbarhet på webben 

3.2.1 Återbesök på webben 
I samband med den omfattande tillväxten av webbplatser har även otåligheten hos 
Internetanvändarna ökat. Om Internetanvändaren inte skapar en förståelse av webbplatsen 
inom loppet av några sekunder lämnar denne sidan och söker sig vidare till en annan. Det 
medför att kraven på webbplatser generellt sett är större än vad det har varit tidigare. Jakob 
Nielsen, en av de personer med störst inflytande inom användbarhet på webben, menar att 
användbarhet är ett fenomen som blivit allt viktigare för att lyckas på Internet, gällande såväl 
besökarantal som omsättning (Nielsen, 2001). Nielsen (2001) menar att Internetanvändare är 
otroligt målinriktade och han sammanfattar i sin bok Användbar webbdesign att: ”Trogna 
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besökare är det enda reella värdet på Internet, och användarna återvänder inte till 
svåranvända webbplatser” (s. 389). 
 
Nielsen (2001) anger fyra huvudorsaker till varför återbesök sker på en webbplats. Det är:  

• Innehåll av hög kvalitet  
• Täta uppdateringar  
• Snabba hämtningstider 
• Lätt att använda 

 
Nielsen (2001) förstärker sedan dessa fyra kvaliteter med ytterligare tre egenskaper på 
webbplatsen:  

• Relevans i förhållande till användarnas behov  
• Unik för mediet  
• Internet-centrerad 

3.2.2 Nielsens användbarhetsaspekter 
Användbarhet är ett begrepp som är vanligt förekommande inom området MDI, (människa-
dator-interaktion). Konceptet användbarhet handlar om webbplatsens förmåga att tillmötesgå 
de behov och krav som Internetanvändarna har. Vidare innebär det att uppnå en viss social 
acceptans. Hänsyn måste ges för de normer och regler som existerar i ett visst sammanhang, 
annars finns det risk att en webbplats inte används. Förutom detta innebär användbarhet att 
det finns en praktisk acceptans. Det betyder att webbplatsen är pålitlig och kompatibel 
(Nielsen, 1993). Detta kan påverka Internetanvändarnas gillande.  

Det för oss vidare till användbarhet som handlar om webbplatsens förmåga att uppnå 
önskat mål. Detta kan åstadkommas i form av vad som kallas utilitarism och användbarhet. 
Utilitarism avser webbplatsens möjlighet att göra det som krävs, nyttan med webbplatsen, 
medan användbarhet åsyftar den praktiska användbarheten som webbplatsen framkallar hos 
Internetanvändarna beträffande funktionalitet (Nielsen, 1993).  Närmare kan begreppet 
användbarhet förklaras utifrån Nielsens (1993) aspekter om hur en webbplats upplevs av 
Internetanvändaren. Det är fem aspekter som Nielsen lägger särskild tyngd på och dessa är: 
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- Learnability. Syftar till att webbplatsen skall vara enkel att lära sig att använda, för 
att snabbt kunna börja använda den. 
 

- Efficiency. Det är viktigt att kunna använda webbplatsen effektivt för att ha en hög 
skapandeförmåga när Internetanvändarna väl har lärt sig att använda webbplatsen. 
 

- Memorability. För att tillfälliga Internetanvändarna ska vilja återvända till 
webbplatsen efter en tids frånvaro, är det betydelsefullt att webbplatsen går att 
memorera problemfritt, för att inte behöva lära in dess upplägg igen. I annat fall 
finns en risk för att Internetanvändarna väljer att lämna webbplatsen. 
 

- Error. För att användarvänligheten skall optimeras är det nödvändigt att 
Internetanvändarna gör så få misstag som möjligt. Om webbplatsen är svår att tyda 
och om fel uppstår skall detta inte vara komplicerat att ta itu med och reda upp. 
 

- Satisfaction. Webbplatsen skall vara rolig att använda. Om dess innehåll inte är 
intressant, kommer inte heller Internetanvändarna att stanna, oavsett hur lätt den är 
att lära in och memorera. 

 

Figur 3:7 Nielsens (1993) fem användbarhetsaspekter på webben.   

Nielsens användbarhetsteori handlar kortfattat om att  webbplatsen är lätt att lära in, effektiv, 
tillfredsställande att använda, lätt att memorera och konstruerad enligt att få misstag görs, 
ökar användarvänligheten på webbplatsen, vilket leder till att Internetanvändarna blir mer 
nöjd (Nielsen, 1993). 

I boken Användbar webbdesign (2001) skriver Nielsen om ett flertal konkreta 
tillvägagångssätt för att uppnå en webbplats med hög användbarhet. Det viktigaste är trots allt 
innehållet. Även om själva upplägget av menyer, länkar och färger påverkar intrycket av en 
sida och kan avgöra om Internetanvändarna gillar eller ogillar webbplatsen, är det i slutändan 
informationen på webbplatsen som är det som lockar. Därför bör webbplatsens design hållas 
stilren. Den första prioriteringen skall inte vara att ha den snyggaste designen utan att försöka 
utforma en design som underlättar att enkelt hitta den information som finns på webbplatsen. 
Designen av webbplatsen skall fungera som ett medel för att få återbesök och inte vara 
ändamålet till hela webbplatsens existens. Det är designen som skall meddela 
Internetanvändarna om vilken nytta de har av webbplatsen, exempelvis i form av hur länkarna 
framställs och menyerna struktureras (Nielsen, 2001).   

3.2.3 Internetanvändningen i Sverige 
Internetanvändningen är större idag än någonsin tidigare. 2008 beräknades 
Internetanvändarna vara över en miljard i världen (Comscore, 2009). I PC för alla (2007) 
redogörs att World Internet Institutes publicerat en undersökning om Internetanvändning i 
Europa. Sverige är det land i Europa som har flest Internetanvändare, 2007 använde 69 % i 
åldersgruppen 55-64 år Internet (PC för alla, 2007).   

I Sverige använder 97 % av ungdomar och yngre vuxna Internet (PC för alla, 2007). Störst 
antal återfinns i åldersgruppen 16-24 år, därefter de Internetanvändarna mellan 25-34 år. Det 
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finns likaså en skillnad mellan mäns och kvinnors Internetanvändning. Enligt en 
undersökning som genomfördes 2008 visade det sig att 72 % av alla män använde Internet 
dagligen, medan motsvarande siffra för kvinnor var 65 % (Nordicom, Sveriges 
Internetbarometer, 2008). 

3.2.4 Webb 2.0 
År 2001 sprack Internetbubblan och det fanns en tro om att detta innebar slutet för Internet 
(O’Reilly, 2005). Vad många inte visste var att detta var vändpunkten gällande 
Internetanvändningen och dess utformning. Det gick att uttyda att de webbplatser som 
fortfarande fanns kvar hade alla vissa karaktärsdrag gemensamt. Det är dessa som kommit att 
klassas som steget från vad som tidigare betraktats som Webb 1.0 till Webb 2.0. Exakt vad 
Webb 2.0 är finns det många skilda tankar kring och någon tydlig och snäv definition 
förekommer inte. Vad som går att säga är däremot att Webb 2.0 innebär ett förhållningssätt 
som kortfattat handlar om användardeltagande för att en webbplats skall leda till framgång 
samt delandet av information mellan Internetanvändarna. Webb 2.0 handlar om att se 
Internetanvändarna som en resurs och alltså omfamna ett tankesätt som är tämligen 
annorlunda från hur det historiskt sett varit inom IT. Det är den kollektiva styrkan som styr 
och skapar tjänsten och Internetanvändarna har stor kontroll över hur data återges på sin dator 
(O’Reilly, 2005).  

3.3 Arv och miljö 

3.3.1 Kognition 
Det finns fysiska skillnader mellan män och kvinnors hjärnor. Kognitionen påverkas inte av 
dessa, men däremot påverkas kognitionen av könshormonet gonadal. En av hormonets 
viktigaste funktion är att skapa våra identiteter som man och kvinna, det styr även det 
kognitiva processandet och organiserandet. Kolb (2006) förklarar dock att de kognitiva 
könsskillnaderna inte är stora. Vid många uppgifter överlappar män och kvinnors utfall 
varandra. Trots att Kolb påvisar dessa könsskillnader förbiser han dock inte vikten av 
socialiseringens påverkan på dessa (Kolb, 2006). 

3.3.2 Socialisering 
Socialisering syftar till aspekterna i människans sätt att vara som är inlärt. När människan 
föds eller flyttar till ett nytt samhälle blir denne lärd de normer som finns i kulturen och som 
människan förväntas leva efter. I början av livet är det familjen som främst står för den 
inlärning av beteendemönster som är acceptabla. Senare i livet är det arbetet, skolan, vänner 
etc. som präglar människans sociala samspel med andra människor (Giddens, 2003). 
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4 Studiens genomförande 
Under detta avsnitt presenteras empirin i form av Nielsens (1993) fem användbarhetsaspekter 
utifrån hur logisk, lätthärd, effektiv, tillfredsställande och störande en webbplats upplevs. 
Presentationen av testdeltagarnas svar kan upplevas ojämnt fördelad. Detta på grund av att 
testdeltagarnas svar varierade i omfattning.  

4.1 Egenskaper för en logisk webbplats 
Den manliga testdeltagaren Mats, i gruppen förstagångsanvändare, upplevde att rubrikerna i 
vänstermenyn på webbplatsen stämde väl överens med namnen på sidan. Rubrikerna 
uppfattades som relevant för innehållet och det gjorde att webbplatsen upplevdes som logisk. 
Detta bedömde Mats som de viktigaste av egenskaperna för att webbplatsen skulle skattas 
som logisk. Därefter tillade Mats att webbplatsen blev logisk tack vare att den var 
genomgående konsistent beträffande innehållet på alla sidor inom webbplatsen:  
 

”Ja men de har ju lite så här erfarenheter från de som har jobbat inom vissa grejer 
liksom. På student hade man det också, inte student, men på sommarjobb.[…] Man har 
det på högerspalten där och att de har kontaktuppgifter och sådär...” 

 
Den kvinnliga testdeltagaren av förstagångsanvändare, Katrin, tyckte att utformningen av 
rubrikerna var mest avgörande för att uppleva webbplatsen som logisk. Med utformning 
åsyftade Katrin en tydlig uppdelning av den lodräta menyn under sidhuvud och vänstermenyn. 
Därefter värderade Katrin underrubrikernas placering som avgörande. Hon nämnde även att 
likadant utseende på rubrikerna underlättade logiken på webbplatsen. Underrubrikerna i 
vänstermenyn hade samma utseende som de överordnade rubrikerna i vänstermenyn. Däremot 
ansåg Katrin inte att detta var särskilt avgörande för att tolka webbplatsen som logisk och 
därför rangordnade hon denna egenskap som minst viktig. 

Per i gruppen av flergångsanvändare, tyckte att webbplatsen upplevdes som logisk, på 
grund av att det fanns en huvudmeny och en vänstermeny. Han uttryckte upplägget som en 
standardlayout.  

Emelie i gruppen av flergångsanvändarna ansåg att det främst var den vänstra menyn som 
bidrog till att sidan upplevdes som logisk, men även att menyn var beskrivande, det vill säga 
relevant för det innehåll som presenterades under de olika rubrikerna i vänstermenyn.  
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Logisk 

- Standardlayouten (menyn till vänster och undermenyn i mitten) 
- Menyn (till vänster och längst upp) 
- Menyn är beskrivande (rubrikernas namn är relevant för innehållet) 
- Rubrikerna är bekanta. (Till exempel jobba hos oss). 
- Underrubrikerna har en bra placering 
- Rubrikerna är bra 
- Rubrikerna ser likadana ut 
- Menyerna är lodrät och vågrät 
- Fet rubrik i menyn för att visa vilken sida som är öppen 
- De hierarkiska länkar 

Tabell 4:1 Sammanfattning av alla egenskaper på webbplatsen som gör att den upplevs som 
logisk. 

4.2 Egenskaper för en lättlärd webbplats 
Mats förklarade att han upplevde layouten på webbplatsen som enhetlig och detta var enligt 
honom den egenskap som till största del bidrog till inlärningen av webbplatsen. 

Vidare var det flera egenskaper som Katrin uttryckte som viktiga för att uppleva 
webbplatsen som lättlärd. Det hon såg som den centrala egenskapen, var att webbplatsen var 
utformad enligt standard: ”Man kan den redan innan man gått in på den, så förstår man hur 
de har tänkt.”  

Därefter uppgav Katrin att namnen på rubrikerna var den näst viktigaste egenskapen för 
hur lättlärd webbplatsen var. Namnen på rubrikerna i den vänstra menyn gav en beskrivning 
av deras innehåll. Återigen tog Katrin även på denna aspekt upp att underrubrikernas 
placering påverkade upplevelsen av webbplatsen. Denna egenskap klassade hon som den 
minst viktiga egenskapen för hur lättlärd webbplatsen var.  

Per liknade rubrikerna i den vänstra menyn vid standardrubriker. Med standardrubriker 
menade han att det var liknande rubriker som andra närbesläktade företag också har på sina 
webbplatser, vilket gör det enkelt att förstå upplägget. Denna egenskap var enligt Per mest 
avgörande för hur lätt webbplatsen lärdes in.  Ytterligare en egenskap som bidrog till 
inlärningen var att Per tyckte att sidlayouten var enkelt utformad, än om detta inte var lika 
viktigt som rubrikernas utformning.   

Emelie ansåg däremot att det var den vänstra menyn som underlättade för denna aspekt, 
eftersom detta var vad hon var bekant med. Hon framhöll vidare att en webbplats som är 
logisk gör det lättare att hitta och att lära in. 
 
 
 
 
 
 
 



 | S i d a  
 

24

 
Lättlärd 

- Det är en Standardlayout 
- Sidlayouten är enkel 
- Menyn och underrubrikerna är till vänster  
- Logisk webbplats 
- Konsistent utformning (designen är enhetlig) 
- Underrubrikerna har en bra placering 
- Standard 
- Namnen på rubrikerna 
- Om man är en van internetanvändare 

Tabell 4:2 Sammanfattning av alla egenskaper på webbplatsen som gör att den upplevs som 
lättlärd. 

4.3 Egenskaper för en effektiv webbplats 
Mats tyckte att det var möjligheten att lotsa sig genom webbplatsen med få klick som bidrog 
mest till ett effektivt nyttjande av densamma: ”Man hittar ju nästan uteslutande de flesta 
grejerna som man kan söka efter direkt på vänster sida, så man behöver inte klicka runt så 
mycket.” 

Därefter betraktade Mats rubrikernas namn som den nästkommande viktigaste egenskapen 
för en effektiv användning. Namnen fungerade som ett stöd för att kunna hitta enkelt på 
webbplatsen. Utöver detta uppfattade Mats innehållet som överensstämmande med rubrikerna 
i vänstermenyn och vad som är vanligt förekommande på Internet. Mats klassade denna 
egenskap som tredje viktigast för en effektiv tillämpning av webbplatsen: ”Jobba hos oss 
sidor brukar ju oftast ha liksom förmåner och försöka promota sitt eget företag på något 
sätt.” 

Som den sista egenskapen för en effektiv navigering, såg Mats tillgången av de vanligaste 
frågorna och svaren, som ett bra komplement för att bibehålla en effektiv navigering. Mats 
tillade dock att företaget bör ägna eftertanke åt vart viss information är bäst att placera, för att 
skapa goda förutsättningar att hitta på webbplatsen.  

Katrin hade till en början svårt att finna en egenskap som hon förknippade med effektiv 
användning av webbplatsen. Efter ett tag kom hon fram till att det var utformningen som var 
väsentlig för detta. Den utformning som skulle kunna ses som en standard för webbplatser 
idag: ”Det är att den är uppbyggd som en vanlig hemsida, hehe. […] Det här måste ju vara 
den vanligaste. […] En meny, en meny och så kommer allting annat här.” 

Per förklarade att webbplatsen medförde få klick och det var likaså den egenskapen som 
han ansåg vägde tyngst för en effektiv användning. Han menade att det gick snabbt och enkelt 
att klicka sig fram till önskad information. Därefter rangordnade Per sökfunktionen som näst 
viktig för effektiv navigering. Per kommenterade att sökfunktionen var bra: ”I fall man vet att 
man är ute efter något specifikt”. Under intervjun stod det tydligt att Per var snabb att hitta till 
vissa ställen på webbplatsen under scenariot. Detta härledde Per till menyns upplägg. 

Webbplatsen upplevdes effektiv av Emelie i och med att de hierarkiska länkarna gjorde det 
genomförbart att enkelt gå tillbaka steg för steg. Sökfunktionen bidrog även till att Emelie 
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upplevde webbplatsen som effektiv. Det mest betydande för effektiviteten var dock de 
hierarkiska länkarna. 

 
Effektiv 

- Det går snabbt att klicka sig fram (Få klick) 
- Det finns en sökfunktion 
- De hierarkiska länkar (lätt att gå tillbaka) 
- Det är lätt att hitta (Menyn till vänster innehåller det mesta man behöver) 
- Det finns frågor och svar 
- Utseende som en vanlig hemsida (en standard) 
- Rubrikerna är i ”huvudfönstret” (den lodräta flikmenyn på innehållssidan) 
- Rubrikerna i menyn till vänster 

Tabell 4:3 Sammanfattning av alla egenskaper på webbplatsen som gör att den upplevs som 
effektiv att använda. 

4.4 Egenskaper för en tillfredsställande webbplats 
Den egenskap som gjorde att Mats upplevde webbplatsen som tillfredsställande var bilderna. 
De gav ett gott intryck: 
 

”Det livar ändå upp sidan så att det inte blir såhär lika kargt och tråkigt att läsa texten. 
[…] Det blev en mer personlig känsla över sidan, vilket är viktig för mig som 
jobbsökande. Jag vill jobba på en arbetsplats som är socialt tilltalande.” 

 
Utifrån ovanstående resonemang fann Mats bilderna som det viktigaste för ett bra intryck av 
sidan. Vidare var personberättelserna också en av de egenskaper som fick Mats att uppleva 
webbplatsen som tillfredsställande att använda. Det gav en inblick i företaget och hur det är 
att arbeta där: 
 

”Även om man vet att dessa intervjuer ofta är polerade och noggrant utvalda så ger det 
likväl ett gott intryck och en känsla av att de i alla fall försöker ge en anställds 
uppfattning av arbetsplatsen.” 

 
Personberättelserna förklarade Mats som näst viktigast av de egenskaper han ansåg förhöjde 
tillfredsställelsen av webbplatsen. Enligt honom är det avgörande för intrycket för en 
potentiell arbetsgivare. Mats saknade emellertid personberättelser från nationellt anställda i 
Sverige och inte bara från anställda som beskriver hur det är att arbeta utomlands. Mats 
hävdar att intrycket av företaget skulle ha blivit bättre genom ett sådant upplägg, eftersom 
majoriteten av de anställda arbetar nationellt och inte internationellt. 

Färgsättningen var det tredje viktigast för en tillfredsställande upplevelse av webbplatsen 
som Mats nämnde. Ytterligare förklarade Mats att färgerna på webbplatsen var behaglig och 
att företaget lyckats med avvägningen mellan snygg design och professionalism. 

Katrin ansåg att det var webbplatsens utseende som gjorde att den uppfattades som 
tillfredsställande att använda. Webbplatsen var stilren. Detta härledde hon till färgval: ”…Ja 
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men den såg lite fin ut.[…] Den ser ju inte tråkig ut fast den är ju tråkig.[…] Men det kanske 
är färgen.” 

När Per skulle kommentera vad som gjorde att webbplatsen uppfattades som 
tillfredsställande gavs två egenskaper. Högst prioriterat var relevant information. Med 
relevant information åsyftades ett innehåll som förväntas i relation till webbplatsen.  Katrin 
gav en liknande kommentar fast i relation till hennes intressen och behov: ”Alltså har man 
inte en bil så kanske man inte går in här.” Tillika tyckte Per att det gick snabbt att hitta 
informationen. Dock så uppgavs en vilja att viss information kunde ha varit klickbar för att 
läsa en fördjupad förklaring. Då skulle tillfredsställelsen ha ökat. Den andra egenskapen Per 
påpekade som tillfredsställande för intrycket av webbplatsen, var att den upplevdes som enkel 
och logisk, i och med att layouten värderades som en standard.  

Då Emelie förklarade vad som gjorde att webbplatsen var tillfredsställande var det att den 
skulle vara tydlig och logisk.   

 
Tillfredsställande 

- Enkel/logisk webbplats (utgår från en standard) 
- Relevant information 
- Tydlig/logisk 
- Finns bilder 
- Det är en personlig touch på webbplatsen (personberättelser) 
- Webbplatsens färgsättning  
- Stilren (färgerna och webbplatsen är inte spacead) 

Tabell 4:4 Sammanfattning av alla egenskaper på webbplatsen som gör att den upplevs som 
tillfredsställande att använda. 

4.5 Störande egenskaper på en webbplats 
På ”Lediga tjänster” var designen annorlunda än de övriga sidorna på webbplatsen. 
Utvecklingen av denna var ännu inte är helt genomförd och var den enda del av webbplatsen 
som ännu inte var ändrad. Detta upplevde Mats som mest störande för användningen i det 
övrigt enhetliga intrycket.  

Det näst mest störande på webbplatsen enligt Mats, var att vissa rubriker antingen borde ha 
funnits på flera ställen eller flyttats och lagts tillsammans som underrubriker, under en 
gemensam rubrik:  
 

”Att de har jobba hos oss och lediga tjänster på två olika ställen är lite grann 
sådär.[…]Ja sen när man tar in sommarjobbare så har man det under student och sen 
har man vanliga jobba hos oss. Det är inte sådär jättelogiskt.” 
 

Anledningen till att Mats rangordnat detta som näst mest störande, förklarar han genom att 
länkarna gjorde att den konceptuella modell som han skapat över webbplatsen blev 
komplicerad.  
  Vidare fann Mats att det tredje mest störande på webbplatsen var en missvisande 
uppdelningen av länkarna i vänstermenyn och dess undermenyer. Mats tyckte att länken 
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sommarjobb förslagsvis kunde ha placerats under en annan länk som till exempel kunnat 
benämnts ungdom. Utöver detta menade han också att två av rubrikerna i den vänstra menyn 
borde ha placerats under en rubrik vid namn ungdom: 
 

”Ah men alla andra rubriker förutom sommarjobb känns klockren för student, ja i alla 
fall nu tänker man ju student som äldre människor.”[Man borde ha]”sommarjobb under 
ungdom istället för student. Förvirrande och gjorde sökprocess mera tidskrävande.” 

 
Därefter bedömde Mats rubriken frågor & svar som en av de egenskaper som skulle kunna ha 
utformats och placerats på ett annat vis än vad fallet var nu; en tydligare avgränsning från 
övriga rubriker skulle ha gjort det enklare att hitta. Vidare störde sig Mats på en orange färg 
som var i bakgrunden av en informationsruta i den vänstra menyn: ”Den var ett lite väl 
kraftigt brott mot resten.” Trots att det förstörde den enhetliga designen rangordnade Mats 
denna egenskap som minst störande. Enligt honom var det en obetydlig designaspekt vilket 
gjorde det till ett litet störmoment. 

Under intervjun med Katrin framkom det att hon upplevde det som störande att pilarna 
bredvid rubrikerna i den vänstra menyn inte gick att klicka på: ”Men det här är lite dåligt. 
Det finns en pil som man tror att man kan klicka tillbaka sen, men det kan man inte om man 
vill ha bort den.” 

Under genomförandet av scenariot nämnde Katrin också att det var konstigt att det inte 
gick att klicka på de yrken inom företaget som fanns uppställd i en lista på webbplatsen. I och 
med att de stod listade upplevde Katrin det som störande att det inte fanns en förklaring till 
vad yrkesrollerna innebar. Precis som Mats, påpekade Katrin att sidan lediga tjänster hade ett 
annat utseende än resterande sidor. Det upplevdes som ologiskt.  

Utifrån sina erfarenheter av webbplatsen uttryckte Per att rubrikernas namn i vänstermenyn 
kunde missförstås. Han betraktade det som ett störningsmoment. Per menade att länkarna gick 
in i varandra och tyckte att vissa med fördel kunde ha bytt namn för en tydligare avgränsning 
och för att reducera missförstånd. Under intervjun framkom det också att Per hade en önskan 
om att webbplatsen kunde erbjuda en bevakningsfunktion vid nykommen information. Då 
skulle han inte behöva besöka webbplatsen frekvent.   

Emelie uppmärksammade att vissa undermenyer i vissa fall låg i den vänstra menyn, 
medan den i andra fall fanns på själva innehållssidan. Detta tyckte Emelie var konstigt och var 
därför det främsta störningsmomenten i hennes ögon. Ett mindre störmoment som påpekades 
av Emelie var detsamma som Mats och Katrin uppmärksammade. En sida avvek från resten 
av webbplatsen. Emelie tyckte inte heller om den informationsruta som var placerad under 
den vänstra menyn, vilket även Mats kommenterade. Emelie tyckte inte att det upplevdes som 
stilrent: ”Jag tycker den där hitta-grejen är ful.[…] den är konstig…” 
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Störande 

- En av färgerna i vänstermenyn var ett kraftigt brott mot resten  

- Rubrikerna går in i varandra (missförstår dem) 
- Olika menyer/ menyupplägg (ibland till vänster och ibland på innehållssidan) 
- Rubriker på platser som känns fel och ibland på för få platser (rubrikerna borde ibland vara 

upprepade & ibland uppdelade/flyttas) 
- Frågor och svar är dåligt avdelad 

- Rubriker som inte går att klicka på (trots att det såg ut så i listan över yrken) 
- Konstig placering av underrubrikerna (Vissa underrubriker borde vara rubriker eller under en 

ny överrubrik) 

- Pilen intill varje rubrik i vänstra menyn går ej att klicka på 
- Sökfunktionen funkar inte som den ska 

- Länkarna i texten i huvudfönstret var svår att hitta (plus att de är samma som mailadressen) 
- Webbkartan är förvirrande 

Tabell 4:5 Sammanfattning av alla egenskaper på webbplatsen som stör användningen av 
sidan. 

4.6 Likheter och skillnader mellan första- och flergångsanvändare 
I testgruppen med förstagångsanvändare var det standardrubrikerna på webbplatsen som 
tycktes viktigast för att den skulle upplevas som logisk. Det innebär att namnen på rubrikerna 
förklarades som lätt att känna igen, rubriker som till exempel lediga tjänster och jobba hos 
oss. I gruppen med flergångsanvändare var standardlayouten på menyerna mest betydelsefull 
för att uppleva webbplatsen som logisk. Utformningen av webbplatsen har då ett utseende 
som är vanligt förekommande på Internet, med en lodrät vänstermeny och en vågrät meny 
alldeles under sidhuvud. Trots att gruppen av första- och flergångsanvändare fokuserade på 
två olika egenskaper var båda grupperna överens om att en standard gav logik till 
webbplatsen. 

Inom gruppen av flergångsanvändarna värderades sökfunktionen som den näst viktigaste 
funktionen för att navigera effektivt på webbplatsen. 

Inga likheter påträffades mellan första- och flergångsanvändare av webbplatsen i 
anknytning till vilka egenskaper som gjorde att den upplevdes som tillfredsställande. Däremot 
återfanns det likheter bland testdeltagarna inom var grupp. Förstagångsanvändarna 
diskuterade att färgerna var en egenskap som påverkade känslan av tillfredställelse. 
Flergångsanvändarna var överens om att webbplatsen upplevdes som tillfredsställande då den 
var logisk, tydlig och enkelt konstruerad. 
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  Förstagångsanvändare Flergångsanvändare 
      

Logisk Standardrubriker Standardlayout 
      
Effektiv x Sökfunktion, rankad som nr.2 
      
Lättlärd x x 
      
Störande x x 
      
Tillfredsställande Färgerna Logisk, tydlig, enkel 

Tabell 4:6 Likheter mellan förstagångsanvändare och flergångsanvändare i uppfattningen av 
viktiga egenskaper på webbplatsen, där båda inom var grupp är av samma åsikt. X står för 
ingen likhet. 

4.7 Likheter och skillnader mellan män och kvinnor 
De manliga testdeltagarna ansåg att det var mer generella egenskaper som bidrog till att 
webbplatsen upplevdes som logisk. Deras svar riktades mot designens utformning, helheten 
och standard. De kvinnliga testdeltagarna lade istället vikt vid detaljerna. Fokus låg på att 
rubrikerna i den vänstra menyn hade relevans i förhållande till informationen, vilket de 
upplevde som en källa till logik på webbplatsen. Både männen och kvinnorna var överens om 
att det var standard som gjorde att webbplatsen urskiljdes som logisk.   

Männen var målinriktade i sina svar angående vad som gjorde att webbplatsen var effektiv 
att nyttja. De var överens om att ett fåtal klick ökade effektiviteten på webbplatsen. 
Kvinnorna ville se hur de hade klickat och var de befann sig för tillfället på webbplatsen för 
att bruka den på ett effektivt sätt, genom till exempel hierarkiska länkar.  

Vidare uppgav männen att en enhetlig och enkel layout underlättade för tillgodogörandet 
av webbplatsen. Det gjorde den lättlärd. Kvinnorna var återigen inne på att standard skapade 
en lättlärd webbplats. 

En tämligen hög kontrast i svar från männen och kvinnorna uppgavs berörande rubrikerna i 
vänstermenyn. Männen tyckte att det var störande med rubrikernas placering och namn. 
Kvinnorna tyckte att rubrikerna upplevdes som logiska. Faktum är att mest variation i åsikter 
mellan könen påträffades gällande vad som uppfattades som störande på webbplatsen. 

Sedermera var männens svar beträffande vad som gjorde webbplatsen tillfredsställande att 
använda inriktad på detaljer, såsom bilder och text. Kvinnorna bedömde de generella dragen 
på webbplatsen som mest avgörande för tillfredsställelse, som till exempel att den var stilren 
och tydlig. Både männen och kvinnorna angav färgerna och webbplatsens logik som 
bidragande faktorer för tillfredsställelse.  
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  Man Kvinna 
      
Logisk x x 
      
Effektiv Få klick x 
      
Lättlärd x Meny till vänster (standard) 
      
Störande x x 
      
Tillfredsställande x x 

Tabell 4:7 Likheter mellan män och kvinnor i uppfattningen av viktiga egenskaper på 
webbplatsen, där båda inom gruppen är av samma åsikt. X står för ingen likhet. 



 | S i d a  
 

31

5 Analys av testdeltagarnas intervjusvar 
I detta avsnitt analyseras empirin med utgångspunkt i de presenterade teorierna.  

5.1 Användbarhet på webben 
Den generella upplevelsen för webbplatsens logik tycks var den övergripande utformningen. 
Galotti (2004) skriver att den direkta perceptionen sker av helheten och inte av detaljerna. När 
du sedan fått en uppfattning av helheten börjar du urskilja detaljerna. Detta skulle kunna 
förklara denna upplevelse. Tänk dig till exempel första gången du går in i ett hus. Det första 
du lägger märke till är upplevelsen av huset som helhet, du bildar dig en känsla berörande om 
huset är i till exempel lantlig eller modern stil. Därefter börjar du uppmärksamma de föremål 
och möbler som finns. Detta är ett tillfälle då perceptionen domineras av en ”top-down”- 
process. En webbplats är också en miljö, precis som det framkommit tidigare i rapporten, 
vilket förklarar det fokus Internetanvändarna har på utformningen. Precis som den första 
gången du kliver in i ett hus, sker upplevelsen av en webbplats utifrån helheten, för att sedan 
övergå till att uppmärksamma detaljer såsom rubriker och övrigt innehåll. 

På frågan om vad som gjorde webbplatsen lättlärd, uppgavs egenskaper såsom enkel-, 
tydlig-, enhetlig- och en standardlayout. Allt människan förnimmer följer prägnanzlagen, 
precis som Galotti (2004) för fram. En av de underliggande gestaltlagarna till prägnanzlagen, 
är likhetslagen, som betyder att människan grupperar stimuli som är lika. En del av 
webbplatsen som testades var inte färdigutvecklad och hade därför inte samma utseende som 
övriga sidor. Flera av testdeltagarna störde sig på detta och utifrån prägnanzlagen tyder 
detta på att den del av webbplatsen som inte var färdigutvecklad bröt mot likhetslagen. I och 
med att stimuli på webbplatslayouten avvek på den ofullständiga sidan, kunde inte denna 
grupperas tillsammans med övriga sidor. Detta skapade förvirring hos testdeltagarna. Således 
förklarar likhetslagen varför testdeltagarna uppgav egenskaper som enkel-, tydlig-, enhetlig- 
och en standardlayout som viktiga för att uppleva webbplatsen som lättlärd. Om en webbplats 
utformas på ett sätt som försvårar användningen av prägnanzlagen och likhetslagen, skulle 
det kunna leda till att webbplatsen måste tolkas utifrån mestadels en bottom-up- process. Det 
gör att det tar längre tid att lära sig webbplatsen, eftersom Internetanvändarna måste skapa 
en förståelse utifrån detaljerna. Ytterligare en förklaring är att Internetanvändarna har börjat 
förstå egenskaperna i en miljö och rangordnat dem (Gifford, 2007). Om en sida ser 
annorlunda ut kan det vara möjligt att rangordningen fallerar vilket skapar förvirring. 
Förväntningarna på webbplatsens utseende är också betydande (Gifford, 2007).  

De svar som genererades gällande vad som bidrog till att webbplatsen upplevs som 
effektiv, var till exempel sökfunktionen, de hierarkiska länkarna samt Frågor & svar-
rubriken. Dessa grupperade vi under benämningen genvägar, eftersom alla dessa egenskaper 
är metoder för att enkelt komma åt information, det vill säga underlätta navigeringen. Gifford 
(2007) förklarar att människan inte alltid tar den kortaste vägen. Många gånger väljs den väg 
som är familjär eller den som är enklast, även om denna väg kan vara längre. Två av 
testdeltagarna uppgav att webbplatsen som testades innehöll få klick vid navigering via den 
vänstra menyn. Det visar att webbplatsen innehöll korta vägar. Svaren varierade beträffande 
vilka egenskaper som effektiviserade navigeringen. Gemensamt för många av de genvägar 
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som testdeltagarna påtalade som viktig för effektivitet var dock en längre väg än vid 
navigering utan dessa. Det tyder på att människan väljer den väg som är enklast, precis som 
Gifford (2007) hävdar, såvida den personliga vinsten (i form av kortare tid), inte är större vid 
navigering via en genväg. I detta fall kan den personliga vinsten till exempel vara att 
Internetanvändarna inte vet vart viss informations finns. Därför tjänar Internetanvändarna tid 
på att söka efter informationen via sökfunktionen, i motsats till att behöva lägga ned stor 
möda för att leta åt denna. Svarens mångfald påvisar att familjaritet är en grundläggande 
faktor beträffande det val som Internetanvändarna gör för att navigera via webbplatsen.  

Samtliga svar beträffande vad som gjorde webbplatsen tillfredsställande kretsar kring 
designen. Inom designen kunde vi finna en uppdelning. Webbplatsen upplevdes som 
tillfredsställande utifrån utseendet och utformningen. Med utseendet hänsyftas bilderna, 
personberättelserna, färgerna och den stilrena layouten. Vad som tillkännagavs som 
tillfredsställande med utformningen var en enkel-, tydlig-, logisk- och standardlayout. Denna 
indelning mellan utseendet och utformningen finns även inom teorierna om miljöpsykologi 
och Nielsens användbarhetsteori (1993). Miljöpsykologin är som Gifford (2007) förklarar, 
bestående av en estetisk och en utilitaristisk del. Eftersom det återfinns samma tydliga 
indelning på den testade webbplatsen, tycks dessa två aspekter vara avgörande för 
Internetanvändarnas tillfredsställelse. Svaren från testdeltagarna visar även på betydelsen av 
Nielsens användbarhetsteori. Nielsen (2001) lyfter, förutom användbarhet, också fram 
relevansen av att förstå nyttan med en webbplats. Förstår du nyttan av en webbplats och 
upplever den som tillfredsställande blir den användbar. Webbplatsens utseende kan likställas 
vid sättet att uppleva en miljö utifrån ett estetiskt perspektiv. Utformningen går att likställa 
vid nyttoperspektivet, då en enkel, tydlig, logisk och familjär utformning bidrar till att förstå 
nyttan med webbplatsen.  

Inom svaren för testdeltagarnas tillfredsställelse av webbplatsen återfanns unika åsikter, 
som hänvisar till uppdelningen av designen. Mats sade att bilderna och personberättelserna 
var viktiga för en tillfredsställande upplevelse av webbplatsen, genom att de bringar variation. 
Gifford (2007) skriver att en mild grad av variation är nödvändig för att människan inte skall 
bli uttråkad eller stressad av en miljö. Ren information på en webbplats blir snabbt bekant och 
tråkig. Med bilder tillförs variation, vilket skulle kunna förklara varför Mats tyckte att de var 
viktiga för att han skulle uppskatta webbplatsen. Personberättelserna fungerar på liknande 
vis genom att det sticker ut från mängden. I motsats till Mats uttryckta estetiska perspektiv, 
angav istället Per nyttoperspektivet. Per tyckte att den relevanta informationen i relation till 
webbplatsens rubriker, medverkade till att webbplatsen upplevdes som tillfredsställande att 
använda.  

Vidare var svaren varierande och unika med avseende på vad som upplevdes som störande. 
Det gick inte att finna någon likhet vare sig mellan eller inom grupperna eller kön. 
Intervjusvaren var relaterade till mindre detaljer och inte till webbplatsen som helhet. 
Testdeltagarna Katrin, Mats och Emelie gav alla unika svar kring vad som upplevdes som 
störande.  

Katrin förväntade sig att pilarna bredvid rubrikerna i vänstermenyn skulle vara klickbara, 
men konstaterade att så inte var fallet. Detta ansåg hon som störande. En förklaring på 
Katrins upplevelse är att det bröt mot ett bekant upplägg, det vill säga mot en standard.  
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Mats tyckte att Frågor & svar-rubriken borde ligga tydligare avgränsad. Han förklarar att 
det är så det brukar vara på webbplatser. Närhetslagen träder nu in och gör att denna rubrik 
ses som en del av de andra rubrikerna, trots att så inte är fallet.    

Emelie tog istället upp att de olika menyerna skapade förvirring. Vissa undermenyer 
visades i den vänstra menyn, medan andra visades på innehållssidan. I och med att 
webbplatsens placering av undermenyerna inte var konsekvent, lyckades Emelie inte skapa en 
rangordning för vart hon kunde finna de viktigaste egenskaperna på webbplatsen. I de flesta 
fall placerades underrubrikerna i den vänstra menyn, vilket ger intrycket av att det är denna 
meny hon skall använda för att hitta den information hon söker, men när vissa undermenyer 
visades på innehållssidan försvann den hittills funna logiken. 

De egenskaper som uppfattades som störande är personliga. Det är tydligt att det är viktigt 
att förstå nyttan av varje egenskap för att få ett bättre intryck av webbplatsen, som såväl 
Nielsen (1993) och Gifford (2007) menar. Sådant som kommenterades som störande av 
testdeltagarna var sådant som inte följde gestaltlagarna.  

Det fanns en gemensam åsikt bland testdeltagarna. De uttryckte en dålig uppdelning på 
webbplatsen mellan den vänstra menyn och informationsrutan placerad under vänstermenyn. 
Det gjorde att likhetslagen trädde in av misstag och grupperade informationsrutan som en del 
av vänstermenyn. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den generella utformningen av en webbplats är 
viktig för logiken av densamma. Analysen tydliggör att prägnanzlagen är betydande för 
logiken och därmed också tillfredsställelsen. Utformningen av webbplatser bör därför inte 
frångå denna lag. Beträffande Internetanvändarnas tillfredsställelse av en webbplats 
upplevdes den utifrån två aspekter, utseendet och utformningen. Internetanvändarnas 
navigering på en webbplats sker i stor utsträckning som ett resultat av familjaritet.  

5.2 Likheter och skillnader mellan förstagångs- och 
flergångsanvändare 
Mellan grupperna av första- och flergångsanvändare fann vi att samtliga var överens om att 
standardutformningen var viktig för att webbplatsen skulle upplevas som logisk. 
Förstagångsanvändarna hade dock fokus på rubrikernas utformning medan 
flergångsanvändarna tog fasta vid menyernas utformning. Det går att likna 
förstagångsanvändarnas bedömning vid en bottom-up-process, vilket gör att rubrikerna är 
viktiga för att få en förståelse för webbplatsen. Människan tar fasta på vissa egenskaper som 
är viktiga för att hitta effektivt i vardagen (Gifford, 2007). Rubrikerna är således den 
egenskap som förstagångsanvändarna ser som viktig för logiken den första gången de 
använder webbplatsen. Flergångsanvändarnas värdering skulle på samma sätt kunna liknas 
vid en top-down-process. När Internetanvändarna är inne på en webbplats för första gången 
har de inte hunnit få ett grepp om vad webbplatsen handlar om. Det krävs därför att 
Internetanvändarna sätter sig in i den information som tillhandahålls. Först får 
Internetanvändarna en överskådlig inblick kring vad webbplatsen handlar om, men därefter 
krävs det att de studerar detaljerna, såsom rubrikerna. Flergångsanvändarna har hunnit bli 
familjär med webbplatsen och rubrikerna. De börjar lägga större vikt vid alla detaljer för att 
skapa helhetsfokus. Det innebär inte att rubrikerna inte är viktiga, det betyder bara att de 
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redan har lärt sig rubrikerna och istället tar fasta vid webbplatsen som en enhet utifrån en 
top-down-process, vilket gör menyernas upplägg viktigt.  

Bland flergångsanvändarna ansågs sökfunktionen som den egenskap som gjorde att 
webbplatsen upplevdes som effektiv att använda. Eventuellt kan detta bero på att 
flergångsanvändarna blivit mer van att använda den genom de scenarier de gjort under 
testerna. Det finns dock samband mellan detta svar och ovanstående gällande vad som gör att 
webbplatsen upplevs som logisk. Förstagångsanvändarna uppgav aldrig sökfunktionen som en 
effektiv egenskap för navigering. Förstagångsanvändarna såg rubrikerna som viktiga för 
webbplatsens logik, på grund av detta, blir sökfunktionen inte avgörande för att navigera 
effektivt. Flergångsanvändarna bedömde däremot menyerna som viktigast för webbplatsens 
logik. Menyerna är en del av strukturen som helhet, så även sökfunktionen. Detta kan förklara 
varför flergångsanvändarna prioriterar sökfunktionen som viktigt för en effektiv navigering 
på webbplatsen.   

Förstagångsanvändarna upplevde färgerna som betydande för att uppleva webbplatsen som 
tillfredsställande. Flergångsanvändarna ansåg att logiken bidrog till att webbplatsen upplevdes 
som tillfredsställande. Förstagångsanvändarna får till en början inte en uppfattning av 
innehållet (Galotti, 2004), det sker först efter att de hunnit bekanta sig med webbplatsen. 
Färgen är en del av det första intrycket och har en pop-out-effekt (Galotti, 2004). Alla stimuli 
ger upphov till emotioner och dessa kommer i sin tur att ge upphov till en reaktion 
(Hesselgren, 1966). Det förklarar varför förstagångsanvändarna ansåg att färgen var viktig 
för tillfredsställelsen. I och med att färger skapar en pop-out-effekt och denna leder till en 
tidig reaktion, har det en stor inverkan på förstagångsanvändarnas upplevelse och 
tillfredsställelse av webbplatsen.  

Anledningen till varför flergångsanvändarna ansåg logik som viktigt för tillfredsställelse 
har att göra med processandet av webbplatser. Eftersom de använt webbplatsen flera gånger 
och blivit familjär med den, används en top-down-process. Av den anledningen faller det sig 
naturligt att logiken blir viktigast för tillfredsställelsen av webbplatsen. En webbplats som 
inte är logisk kan problematisera användandet av en top-down-process, detta kan i längden 
leda till att Internetanvändarna lämnar webbplatsen.   

Störande rubriker är en egenskap som Internetanvändarna kan finna sig i utifrån de 
resonemang som testdeltagarna fört. Internetanvändarna habituerar till de rubriker som 
upplevs som negativa, dock är det en liten detalj. Layouten är en övergripande egenskap som 
rent allmänt kan ses som en bidragsfaktor för upplevelsen av webbplatsen, för logiken, 
tillfredsställelsen etc. Det kan förklara varför flergångsanvändarna lägger fasta vid layoten. 
En svårförstådd rubrik går att förbise som testdeltagarnas svar tyder på, såvida utformningen 
av webbplatsen upplevs som tillfredsställande. Det går fortfarande bra att hitta på 
webbplatsen. Är utformningen däremot inte lyckad kan det bli alltför svårt att försöka tolka 
webbplatsen. Då kan en dåligt utformad rubrik vara droppen som får bägaren att rinna över. 
Internetanvändarna väljer sålunda att inte besöka webbplatsen mer. Därav 
flergångsanvändarnas fokus på menyernas utformning. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att första- och flergångsanvändare lägger märke till 
olika detaljer, såsom rubriker och menyer, i och med deras olika familjaritet med en 



 | S i d a  
 

35

webbplats. Därmed blir vissa egenskaper på en webbplats olika viktig för dessa separata 
grupper i olika skeenden. 

 

5.3 Likheter och skillnader mellan män och kvinnor 
Både männen och kvinnorna som deltog i testet bedömde att en standard bidrog till en logisk 
förståelse av webbplatsen. Gifford (2007) skriver att familjaritet spelar en avgörande roll för 
hur du förnimmer stimuli. I detta fall är det tydligt att både män och kvinnor finner en 
familjär layout av webbplatsen som fundamentet för webbplatsens logik. En standard är något 
som alla människor är bekant med och Internetanvändarna vet vad de har att vänta sig. Det 
underlättar perceptionen och reducerar mödan som Internetanvändarna måste lägga ned på att 
tolka webbplatsen, det minskar risken för felbedömningar och bidrar till att fokus på 
innehållet, istället för förståelsen av webbplatsens upplägg. Trots att såväl de kvinnliga och 
manliga testdeltagarna upplevde standard som viktig, angav männen att det var en standard på 
generell nivå och kvinnorna att det var på detaljnivå som var viktig för att webbplatsen skulle 
upplevas som logisk. En svensk undersökning (Gifford, 2007) konstaterade att inga 
könsskillnader fanns i män och kvinnors sätt att hitta i en fysisk miljö. Detta tyder på att det 
inte är biologiska skillnader som påverkar män och kvinnors perception. Den skillnad som 
konstateras skulle kunna härledas till genusskillnader, som ett resultat av socialisering. I 
undersökningen (Gifford, 2007) stod det klart att könsskillnaderna som till en början 
uppenbarades, berodde på körvana, med andra ord skillnader som uppkommit av de olika 
roller och förväntningar som finns på män och kvinnor. Den skillnad som uppvisades mellan 
de manliga och kvinnliga testdeltagarna skulle kunna ses som ett resultat av socialisering. 
Det går dock inte att säga med säkerhet vad det är med socialiseringen som bidragit till 
denna skillnad.  

En liknande uppdelning återfinns i testdeltagarnas svar för vad som gjorde webbplatsen 
effektiv att använda. Männen lade stort värde vid hur de skulle ta sig till någonting. 
Kvinnorna ville istället veta hur de tagit sig dithän de var. Det är svårt att finna några tydliga 
svar på varför denna skillnad finns mellan män och kvinnors bedömning. Återigen kan också 
denna skillnad knytas till socialisering. Inom miljöperception hävdas det att kultur, ålder, 
utbildning och kön påverkar perceptionen (Gifford, 2007). Det tyder på att socialiseringen har 
fått en erkänd påverkan på hur människan förnimmer sin omvärld, eftersom socialiseringen 
formar alla dessa variabler som styr personligheten (Giddens, 2003). Några uttryckta 
tolkningar går dock inte göra utifrån detta resultat.    

De manliga testdeltagarna ansåg att en enhetlig layout gjorde webbplatsen lättlärd. 
Kvinnorna fann att det var standarlayouten som var viktigt för detta. Båda av ovanstående 
egenskaper tyder på att familjaritet är en egenskap som är central för att uppleva en 
webbplats som lättlärd. En standard är någonting bekant och gör att Internetanvändarna vet 
vad de kan förvänta sig. Internetanvändarna är van vid att webbplatser idag har samma layout 
på alla sina sidor, vilket innebär att Internetanvändarna blir familjär med detta upplägg. 
Likhetslagen (Galotti, 2004), som är en av de lagar som människan tolkar världen utifrån, 
förklarar varför männen betraktar en enhetlig layout som viktig för att uppleva webbplatsen 
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som lättlärd. Däremot förklarar likhetslagen inte könsskillnaden eftersom den är universell 
(Galotti, 2004).  

Både de manliga och kvinnliga testdeltagarna ansåg att färgerna och logiken på 
webbplatsen ökade tillfredsställelsen av webbplatsen. Färger har en pop-out-effekt (Galotti, 
2004), det förklarar varför båda könen ser denna egenskap som viktig. Det förklarar varför 
starka färger kan upplevas som störande för intrycket av en webbplats samt varför den 
orangea informationsrutan upplevdes som störande i förhållande till de övrigt harmoniserande 
färgerna på webbplatsen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns några signifikanta skillnader 
mellan män och kvinnor. Däremot uppfattar såväl män och kvinnor en familjär layout av 
webbplatsen som viktig för en webbplats logik. 
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Ø Enhetlig layout 

 
Ø Standardlayout 

 
Ø Rubrikernas namn och placering 

6 Studiens resultat 

6.1 Hur en webbplats bör utformas 
Analysen av intervjuerna visade tidigt ett mönster mellan samtliga testdeltagares svar och 
likaså mellan svaren kring användbarhetsaspekterna. Det var tre egenskaper som återkom, alla 
i anknytning till den grafiska utformningen. Dessa egenskaper som är centrala i utformningen 
av en webbplats för tillfredsställelse hos Internetanvändarna är: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6:1 De tre viktiga egenskaperna i utformningen av en webbplats för tillfredsställelse 
hos Internetanvändarna. 

Under analysen stod det klart att en enhetlig layout var viktig för testdeltagarna på flertalet av 
Nielsens användbarhetsaspekter och kan därför förmodas vara av värde för alla 
Internetanvändares upplevelse av en webbplats.  

Den andra egenskapen som är avgörande för att Internetanvändarna skall vara tillfreds med 
webbplatsen är en standardlayout. Det innebär att webbplatsen är uppbyggd enligt det 
utseende som blivit en norm på Internet idag. Främst gäller det att webbplatsen har en vågrät 
meny under sidhuvud samt en lodrät vänstermeny, vilket bidrar till att Internetanvändarna är 
familjär med utformningen.  

Rubrikerna är den tredje egenskapen som är viktig vid utformning av en webbplats för att 
erhålla Internetanvändare som är tillfreds med utseendet. Det gäller såväl rubrikernas namn 
som placering i menyn. Precis som vid en standardlayout, är det enkelt för Internetanvändarna 
om rubrikerna i menyn i möjligaste mån består av bekanta namn, i och med att detta 
underlättar användandet. Det är också viktigt att rubrikerna innefattar logiska underrubriker, i 
annat fall kan Internetanvändarna bli förvirrade och få svårt att hitta på webbplatsen.  

Första- och flergångsanvändarna har olika behov. Dessa grupper av Internetanvändare 
lägger sin uppmärksamhet på olika egenskaper. Det som har störst betydelse för 
förstagångsanvändarna är webbplatsens färger. Flergångsanvändarna fäster istället vikt vid 
webbplatsens logik. 

Det finns skillnader mellan män och kvinnor och detta har visat sig i svaren från de 
manliga och kvinnliga testdeltagarna. Det är dock svårt att dra någon slutsats om hur en 
webbplats bör utformas för att locka en manlig eller kvinnlig Internetanvändare eftersom 
dessa skillnader inte är utpräglade.   
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6.2 Vad betyder studiens resultat? 
Tolkningen av analysen visar att om webbplatsen inte har en enhetlig layout, standardlayout 
och rubriker vars namn och placering upplevs som tillfredsställande, är det svårt att 
åstadkomma en känsla av logik hos Internetanvändarna. Detta försvårar inlärningen och 
användningen av webbplatsen. Är samtliga av dessa tre egenskaper inte utformade på ett 
optimalt sätt, det vill säga utformade på motsatt vis än vad som beskrivits ovan, uppfattas 
detta som ett störmoment. Det förstör intrycket och användningen av webbplatsen och skulle 
kunna få som konsekvens att webbplatsen inte får återbesök. Det betyder att 
Internetanvändarna behöver en upplevelse av tillfredsställelse för att sannolikheten till 
återbesök skall vara så hög som möjligt.   

Tillfredsställelse i detta sammanhang innebär både att layouten skall vara utformad på ett 
bekant och logiskt sätt, men även att webbplatsens innehåll skall vara tilltalande för 
Internetanvändarna. Om detta knyts till Webb 2.0  är det tydligt att utformningen av en 
webbplats bör visa hänsyn för Internetanvändarnas behov. Det överensstämmer väl med vad 
Nielsen (2001) hävdar. Det viktiga är inte att ha den snyggaste designen, det är att ha en 
utformning som gör det enkelt att hitta och som har relevant information. En enhetlig layout, 
en standardlayout och rubrikernas namn och placering gör det enkelt för Internetanvändarna 
att just hitta, dessa egenskaper ökar tillfredsställelsen och förståelsen av webbplatsen. 

Det går dock inte att fastställa att Internetanvändarna återbesöker en webbplats, enbart 
genom införlivandet av de tre egenskaperna som studiens genomförande visat som viktiga vid 
utformningen av en webbplats. Det finns mycket mer som avgör varför Internetanvändarna 
återbesöker en webbplats. Som framkommit vid intervjuerna och som Nielsen (2001) skriver, 
är relevant information viktigt, såväl information i relation till webbplatsen, men även i 
relation till Internetanvändarna. En Internetanvändare som inte bor i en hyreslägenhet eller är 
intresserad av att hyra en lägenhet, har till exempel inget behov av att besöka en 
fastighetsförmedlings webbplats. Detta är en av flera variabler hos Internetanvändarna som 
inte kan påverkas av webbplatsens utformning. Genom att utforma en webbplats på det sätt 
som angivits går det inte att garantera att återbesök sker, eftersom det finns många fler orsaker 
som styr, men detta är vad såväl män, kvinnor, första- och flergångsanvändare tycker är 
viktigt. Det är endast dessa egenskaper som kan påverkas vid utformningen av en webbplats. 
Det garanterar inte återbesök, men detta är vad som kan göras för att sannolikheten till 
återbesök skall vara så hög som möjligt. Användbarheten på en webbplats går delvis hand i 
hand med återbesök, men är inte den enda faktorn och i bemärkelse av återbesök kan det blott 
betraktas som en del av receptet för framgång.  

6.3 Förslag på framtida studier 
I vidare studier av denna karaktär, skulle fler webbplatser kunna studeras och ytterligare 
personlighetsvariabler uppmärksammas, som till exempel åldersgrupper och kulturer.  

Med avseende på denna studies inriktning skulle ett passande tillägg för vidare forskning 
vara en undersökning kring hur det första besöket på en webbplats kan frambringas. Det 
skulle fungera som ett komplement till denna studie genom att det då såväl finns en förklaring 
över hur Internetanvändarna inbjuds till en webbplats och varför dessa tenderar att återbesöka 
en webbplats.  
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Bilaga 1 
Hej! 
Idag är antalet internetanvändare större än någonsin och i takt med att utbudet har ökat, 
har likaså kraven på webbplatser ökat. Om användaren inte snabbt förstår vad en 
webbplats handlar om eller om den är dåligt utformad, lämnar användaren sidan för att 
söka efter andra. Bättre. På internet ligger numera stort fokus på medverkan och att 
interagera med andra människor.  Användaren har stort inflytande över det som sker på 
en webbplats och hur dess innehåll skall gestaltas och en stor del av webbplatser i dag 
baseras just på användardeltagande. Trots att utvecklingen av webbplatser har utvecklats 
mycket de senaste tio åren, är det dock fortfarande svårt att garantera återbesök till en 
webbplats.  
 
Vi är två studenter på Umeå Universitet som går den sista terminen på det 
beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer . Vi är precis i kast med 
att utföra vårt examensarbete, där vi utifrån ovanstående problem skall undersöka vad det är 
som gör att internetanvändare återbesöker en webbplats. Vi behöver därför respondenter för 
att kunna besvara denna frågeställning. 
  
Inbjudan för att delta i denna undersökning går nu ut till de studenter som är mellan 20-27 
års ålder. Undersökningen kommer gå till på så vis att respondenterna delas in i två grupper. 
Ena grupp träffar vi vid flera tillfällen och den andra gruppen träffar vi endast vid ett tillfälle.  
 
Grupp 1 träffar vi vid fyra tillfällen, de första tre gångerna tar dock endast några minuter. 
Som respondent får du då ett scenario per gång som du skall arbeta dig igenom på en 
webbplats. Vid det fjärde tillfället kommer du som respondent att få genomföra samma 
scenarion som du gjort vid de tidigare tillfällena och videofilmas, men nu kommer du 
intervjuas mellan varje observation. Denna träff kanske tar runt cirka en timme. 
 
Grupp 2 kommer vi endast träffa vid ett tillfälle och denna träff går då tillväga på samma sätt 
som den sista träffen för grupp 1. 
 
Det material vi får ut av detta kommer därefter att tolkas genom att vi försöker se vad som är 
viktigt att tänka på vid utformningen av en webbplats för att generera återbesök. Som 
deltagare i studien kommer du att vara anonym. Efter observationerna och intervjun kommer 
du få ett tillfälle att bekräfta den data som genereras under studien, men den slutgiltiga 
tolkningen kommer du dock inte kunna påverka. 
 
De svar vi önskar från dig under träffen/träffarna skall vara från dig personligen, då det är 
dina egna tankar kring en webbplats som vi är intresserad av. 
 
Resultatet presenteras i såväl rapportform som muntligt form under en studentkonferens 
som tar plats den 3 juni 2009 mellan klocka 08.00– 17.00 på Umeå Universitet. Lokal 
meddelas senare.  
 
Om du önskar delta, kontakta oss på sandranaslund@live.se eller emma_11_@hotmail.com  
Med Vänliga Hälsningar 
Sandra Näslund och Emma Lindqvist 

mailto:sandranaslund@live.se
mailto:emma_11_@hotmail.com
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Vilka egenskaper bidrog till: 
 

• Upplevd förståelse av webbplatsens logik 
 
• Upplevd effektivitet 

 
• Upplevd lätthet att lära in 

 
• Upplevd känsla av att fel uppstod 

 
• Upplevd tillfredsställelse av att använda webbplatsen 
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