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Abstract 
This study has researched how user click heatmaps and eye tracking can be utilized in usability testing. 

We have used the tools SessionCam and Tobii. We designed a website for a small clothing store and 

conducted usability tests, in order to evaluate the users clicks and eye movements in relation to design 

choices on the website. The aim of this study was to research how these tools can be integrated in 

usability testing and how results from the tests can be used to improve usability. We were able to use the 

recordings of clicks and eye movements and make design changes based on the findings. Some of the 

findings were that the users look more at the top of the page than at the bottom. They also look more at 

icons and images rather than longer text blocks. From the tracking of user clicks we found that the users 

primarily clicked on links in order to navigate the page but also that they sometimes clicked on texts 

when they were reading. 
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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur man kan använda sig av webbaserade värmekartor (eng. user click 

heatmaps) och mätning av ögonrörelser (eng. eye tracking) inom användartester. Vi har använt oss av 

två verktyg som heter SessionCam och Tobii. För att utföra dessa användartester har vi använt oss av en 

hemsida som vi designat och utvecklat åt en klädbutik. Detta för att undersöka hur användaren tittar och 

klickar beroende på designval som gjorts. Målet med vår undersökning var att se hur väl man kan 

använda dessa verktyg i användartester och se om man får ut användbar data som gynnar hemsidans 

användbarhet. Resultaten vi fick fram var givande och vi kunde genom dessa utföra designändringar. På 

användartesterna för ögonrörelser fick vi fram att testpersonerna tittade mest högst upp på en hemsida 

då de besöker den. De riktade också hellre blicken på text som presenteras tillsammans med ikoner än 

på längre textblock. På webbaserade värmekartor klickade användarna till största delen på länkar för att 

navigera sig men även på stycken eller ord då de läste text.  

 

Nyckelord 

Webbaserade värmekartor, mätning av ögonrörelser, användartester, användbarhet, webbdesign  
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Montathar Faraon för alla goda råd som han gett oss. Vi vill även tacka de 

som deltog i våra användartester.  
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1. Inledning  
Enligt W3C (1998) har HTML (Hyper Text Markup Language) funnits sedan 1991 och utvecklades av 

Tim Berners-Lee. Från början var HTML uppbyggt av ett fåtal funktioner men har under åren utvecklats 

till ett helt system av mark-up, för uppmärkning av information på webben. Tanken bakom HTML är att 

man ska kunna använda sig av ett standarspråk för att bygga och organisera hemsidor (W3C 1998).  

Efter några år försökte man implementera formgivning i HTML koden men det uppstod protester då 

det ansågs att HTML enbart skulle användas för att organisera hemsidan inte för att implementera 

färger, teckensnitt och så vidare. Detta startade utvecklingen av CSS (Cascading Style Sheets) skriver 

W3C (1998). Anledningen till att man försökte implementera formgivning i HTML var på grund av att 

personer som byggde hemsidorna klagade på att man inte kunde påverka sidans design skriver Wium 

Lie och Bos (1999). Från början utvecklades det flera olika formspråk, i de flesta fall en egen för varje 

webbläsare. Tanken var att alla skulle följa samma språk så de olika webbläsarna inte skulle behöva stöd 

för flera olika språk. I december 1996 lyckades CSS bli det språk som rekommenderades av W3C 

(World Wide Consortium). Detta innebar att webbläsarna skulle stödja CSS och att detta numera var de 

språk som rekommenderades att man använde skriver Wium Lie och Bos (1999). 

Webben i sig har utvecklats något enormt, HTML och CSS har vuxit och förändrats under åren, det 

har bland annat tillkommit olika script med mera. I dagens läge kan man bygga dynamiska hemsidor 

och webben har blivit betydligt mer visuell än tidigare. Möjligheten att implementera multimedia, bild 

och ljud av olika slag har växt och blivit allt vanligare. I och med detta måste designers tänka på hur de 

fångar besökarnas beteenden och deras uppmärksamhet genom blickar och klickningar med hjälp av 

webbdesign. Hur en design är utformad kan påverka hur användbar en hemsida är beroende på grafik, 

typografi och hur innehållet är upplagt.  

 För att mäta användbarhet på hemsidor har det tagits fram flera olika verktyg. Man använder sig 

bland annat av webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps) och mätning av ögonrörelser (eng. 

eye tracking) av olika slag. Vi har därför i denna studie valt att fokusera på hur man kan använda sig av 

dessa verktyg i samband med användartester. Vi har valt att bygga en hemsida som vi utför dessa 

användartester på och utför designändringar utefter resultaten. 
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1.1	  Disposition	  

Detta examensarbete har 9 kapitel.  
 

Kapitel 1, inledning, ger en introduktion till examensarbetets ämne och förklarar syftet med 

examensarbetet. 
 

Kapitel 2, problemformulering, problematiserar examensarbetets ämnesområde och presenterar därefter 

examensarbetets frågeställningar och avgränsningar. 
 

Kapitel 3, bakgrund, går igenom begrepp som behövs för en god förståelse av uppsatsen samt en 

bakgrund om beställaren. 
 

Kapitel 4, teori, förklarar den teoretiska grund som examensarbetet baserats på. 
  
Kapitel 5, metod, handlar om de metoder som valdes för examensarbetet och hur examensarbetets 

tillvägagångssätt, datainsamling och sammanställning genomförts.  
 

Kapitel 6, resultat och analys, presenterar resultaten från användartester och de resulterande 

designändringarna som genomfördes. 
 

Kapitel 7, diskussion och slutsatser, sammanfattar de viktigaste resultaten från användartesterna, 

analyserar resultaten samt drar slutsatser utifrån resultaten. Vi reflekterar också kring resultaten och 

kopplar dessa till frågeställning och teorianknytning. Metoddiskussionen tar upp brister i metodval och 

genomförande. Vi diskuterar också möjlig fortsatt forskning inom området. 
 

Kapitel 8, litteratur, ger en lista över samtliga källor som användes i examensarbetet. 
 

I kapitel 9, bilagor, här bifogar vi kravspecifikation från beställare, offert, webbaserade värmekartor, 

mätningar av ögonrörelser, kontrakt för testpersoner samt användartestplaner. 
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1.2	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan använda sig av mätningar av ögonrörelser (eng. 

eye tracking) och webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps) för att se hur användarens 

navigation och blickfång påverkas av hemsidans olika designelement.  Vi vill genom detta ta reda på om 

dessa olika verktyg och metoder kan vara användbara när man ska designa en hemsida och vilka resultat 

vi får fram utav dessa när det gäller form, typsnitt, bildelement med mera. Målet med vårt praktiska 

examensarbete är att ta fram hur en design påverkar var man tittar och vart man klickar på hemsidan och 

hur man kan optimera en design för att effektivt kunna stödja en användare i sin navigation. 

 

2. Problemformulering 
Design av webbsidor för att attrahera besökares uppmärksamhet har resulterat i att man, med hjälp av 

mätningar av ögonrörelser, nu letar efter faktorer som kan influera besökares visuella uppmärksamhet. 

Även om studier har visat att det finns element på en hemsida som fångar mer uppmärksamhet än andra 

så skiljer sig resultat från forskning inom området fortfarande mycket åt (Sutcliffe och Namoun 2012 

680). 

Att forskningsresultat inom mätningar av ögonrörelser skiljer sig mycket åt kan innebära att det är 

svårt för designers att använda sig av resultaten då de tar fram en hemsida. Därför vill vi själva 

genomföra egna mätningar av ögonrörelser under användartester för att undersöka hur man kan använda 

sig av resultaten under designprocessen.  

Webbaserade värmekartor som används för att spåra var besökare klickar på en webbsida används 

vanligtvis löpande för att spåra var riktiga besökare på en webbplats klickar. Dock berättar den statistik 

man får inte vad besökarna är ute efter då de besöker hemsidan och inte heller varför de väljer att klicka 

respektive inte klicka på olika platser. Därför vill vi undersöka hur webbaserade värmekartor kan 

integreras i användartester och vad man kan lära sig genom att kombinera dessa två.  

Genom att studera mätningar av ögonrörelser och webbaserade värmekartor hoppas vi kunna 

utvärdera hur väl de fungerar att använda för designers i deras designarbete.  

 

2.1	  Frågeställning	  

 

Hur kan man använda sig av webbaserade värmekartor och mätningar av ögonrörelser vid användartest 

av en webbdesign och hur förändrar det slutprodukten? 
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2.2	  Avgränsningar	  

Vi kommer inte att fylla hemsidan med allt innehåll som senare ska finnas med utan detta får beställarna 

göra själva, detta kommer de enkelt kunna göra då vi valt en plattform där de lätt kan lägga in innehåll. 

Vi kommer endast att fylla webbplatsen med tillräckligt med innehåll för att kunna genomföra 

användartester. Vi kommer heller inte ha möjlighet att ge omfattande instruktioner över hur beställarna 

använder sig av plattformen då de befinner sig på annan ort och att skriva en omfattande dokumentation 

skulle ta för mycket tid. Vi kommer dock att ge dem grundläggande instruktioner.  

Vi kommer inte att göra användartester på den responsiva hemsidan om det inte möjligtvis finns tid 

över för detta. Anledningen till detta är på grund av att vi tror att målgruppen snarare använder sig av en 

dator än en surfplatta eller en mobil. Målgruppen är bred men en stor andel är kvinnor mellan 50-60 år 

vilket får oss att anta att de är fler som söker sig till Wågat & Schöönts hemsida via en dator.  

 

3. Bakgrund 

3.1	  Mätningar	  av	  ögonrörelser	  

Mätningar av ögonrörelser (eng. eye tracking) är ett verktyg man använder sig av för att se vart 

användare tittar och lägger fokus. Med hjälp av detta kan man ta reda på hur användaren reagerar och 

därefter som designer implementera designförändringar på hemsidan. Enligt EyeTracking (2011) kan 

man använda sig av olika verktyg (exempelvis Tobii och SMI) för att mäta var användaren tittar. Det 

finns olika verktyg för att mäta ögonrörelser, både externa och icke externa men de har alla gemensamt 

att de använder sig av en kamera och en ljuskälla, som oftast är infrarött ljus (se vidare metodavsnittet 

3.2). Den störta fördelen med en mätning av ögonrörelser är att se vad som drar till sig uppmärksamhet 

på en hemsida. Om man kombinerar dessa verktyg med användartester kan man se vart användaren tittar 

när den ska lösa en viss uppgift och på det sättet utforma designen mer användarvänlig. Nackdelen med 

eye tracking är att utrustningen man behöver för att kunna genomföra mätningarna är dyra att köpa eller 

hyra. Detta gör att det troligtvis bara etableras på större projekt för att det ska vara värt dem summorna. 

En annan nackdel är att de flesta verktygen enbart fungerar på Windows operativsystem, vilket kan leda 

till ännu en kostnad.  

 



 10 

3.2	  Webbaserade	  värmekartor	  

Webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps) är ett verktyg som mäter var användaren klickar på 

en hemsida skriver Rowse (2007 9). Verktyget mäter sedan hur många av besökarna som klickat var och 

visar detta med hjälp av en värmekarta. På värmekartan är det markerat i olika färger för vart de flesta 

användarna har klickat, i de flesta fall från blått (färre klick) till rött (fler klick). Fördelen med att 

använda sig av webbaserade värmekartor är att man lätt kan se hur din navigation fungerar och om 

besökarna förstår vart man kan och “ska” klicka. Man kan upptäcka om besökare tror att de kan klicka 

på element som inte är klickbara eller tvärtom enligt Rowse (2007). Vissa webbaserade värmekartor 

(eng. user click heatmaps) visar dessutom var användaren kommer ifrån (exempelvis från en Google 

sökning) vilket kan vara väldigt användbart då man kan se om detta har en avgörande del i hur 

besökaren klickar. Nackdelarna som finns för webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps) är att 

de flesta verktyg kostar. Det finns dock verktyg som erbjuder tjänsten gratis men dessa är väldigt 

begränsade.  

Många webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps) är inte anpassade för att använda när 

man utför användartester då de inte har möjligheten att koppla ihop flera olika spårningar man gjort på 

olika användare. Detta försvårar sammanställningen rejält.  

 

3.3	  Wågat	  &	  Schöönt	  

Butiken Wågat & Schöönt ligger i centrala Malmö och startade i juni 1993. Från början var butiken 

enbart inriktad på second hand. Grundarna till butiken heter Marianne Schöön och Britt Ovesen Wågert 

och de äger butiken än idag. De startade i en 60 kvm stor lokal men flyttade fem år senare över till en 

dubbelt så stor lokal. Anledningen till detta var för att de utökat sitt sortiment med en hel del 

nyproducerade kläder, smycken och inredning. Second hand avdelningen lever fortfarande kvar men det 

är inte längre där det största fokus ligger. Wågert och Schöön tycker att personlig service, positiv och 

mysig stämning är det viktigaste i butiken och lär gärna känna sina kunder. De flesta som handlar i 

butiken är stamkunder och har fått en relation med butiksägarna.  

Anledningen till att de var intresserade av en ny hemsida var på grund av att deras tidigare hemsida 

var låst till ett abonnemang som gjorde det krångligt för dem att göra ändringar och uppdatera hemsidan. 

Den hade dessutom brister i användarvänlighet och hade ett otydligt budskap, utöver det behövdes det 

en uppfräschning i designen. 
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4. Teori  

4.1	  Faktorer	  som	  påverkar	  var	  användare	  tittar	  på	  en	  webbsida	  

Det finns många olika aspekter som kan påverka var besökare på en webbplats kommer att rikta sin 

uppmärksamhet. Stone och Dennis (2011, s. 720) skriver att om man förstår besökarens 

informationsbehov så kan hemsidor anpassas för att visa den viktiga informationen tydligare för 

besökaren.  

 

4.1.1 Placering av element 

Roth, & Tuch et al. (2013, s. 233) genomförde en studie där de undersökte kopplingen mellan 

internetanvändares förmåga att hitta olika element på webbsidor med positioneringen av dessa element. 

De fann att placeringen av element var viktig för att leda besökares blickar till ett visst innehåll, 

framförallt om dessa element i sig inte var visuellt framträdande.  

 

4.1.2 Inlärning och Konventioner 

Roth, & Tuch et al. (2013, s. 228) tog upp att allt eftersom en användare interagerar med olika 

webbplatser så får de olika förväntningar på webbplatsen, exempelvis gällande placering av objekt så 

som navigation och sökfunktion. De fann att man genom att placera objekt på en webbsida enligt 

vanliga konventioner inom webbdesign kunde leda besökares blickar till specifika platser och även 

hjälpa dem att finna rätt innehåll snabbare.  

 

4.1.3 Hur framträdande element är 

Roth, & Tuch et al. (2013, s. 233) upptäckte dock även att användares förmåga att hitta ett visst element 

på en webbplats påverkades i olika stor grad av deras placering beroende på vilket objekt det handlade 

om. De fann att vissa typer av element, så som logotyper, kundvagnar, och navigationer påverkades 

mindre av deras placering än andra. De spekulerade att det kunde bero på elementens storlek och hur 

framträdande de var.  
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Sutcliffe och Namoun (2012) studerade besökares ögonrörelser på ett flertal olika webbsidor för att ta 

fram en modell för att förutse vad som fångar användares uppmärksamhet på en webbsida. De fann att 

graden av framträdande hos ett element på en webbplats påverkades av elementets storlek, hur 

kontrasterande dess färgsättning var i förhållande till den direkta omgivningen, dess mediatyp och om 

elementet rörde på sig eller inte. Animerade objekt fångade mycket uppmärksamhet medan statiska 

element fångade mindre uppmärksamhet. Bilder och multimedia var mest iögonfallande medan längre 

textblock var den typ av innehåll som besökare tittade minst på. 

 

4.2	  Modeller	  för	  placering	  av	  innehåll	  på	  en	  hemsida	  

4.2.1 F-modellen 

F-modellen är en modell över var man bäst placerar viktigt innehåll på en hemsida för att användaren 

ska se det (Stone och Dennis 2011 s. 679). Denna modell togs fram av Jakob Nielsen och är baserad på 

en studie med mätningar av hemsidebesökares ögonrörelser (Nielsen 2006). 

 

Enligt denna modell tittar besökare på en hemsida i följande mönster: 

 

1. Det första som besökaren gör är att läsa horisontellt på webbplatsen. Detta görs ofta i den övre 

delen av content-området (det vill säga arean med hemsidans huvudinnehåll). 

2. Därefter flyttar besökaren blicken ner en bit på hemsidan och läser åter igen horisontellt. 

Generellt sett läser besökaren dock en kortare bit denna gång än den första. 

3. Slutligen så skannar användarna vertikalt innehållet till vänster på hemsidan. 

 

Då detta ögonrörelsemönster presenteras i en värmekarta så påminner den visuella representationen av 

ögonrörelserna om ett F (Figur 1), vilket har gett upphov till modellens namn (Nielsen 2006). 
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Figur 1. Exempel på olika F-layouter då besökare tittar på olika hemsidor (Nielsen 2006). 

4.2.2 Above the fold 

Above the fold är ett uttryck som härstammar från tryckt media och handlar om att man bör placera 

innehåll “ovanför vikningen” för att fånga läsares uppmärksamhet (Caldwell 2013). Detta begrepp är 

också flitigt använt inom webben och syftar i detta sammanhang på det innehåll som syns på en 

webbsida utan att besökaren behöver scrolla. Studier har funnit att 80 % av en besökares tid spenderas 

på innehåll som är above the fold (Nielsen 2010). 

Användares beteenden på Internet är dock snabbt föränderliga och de anpassar snabbt sina beteenden.  

Nielsen (2010) menar att användares scrollbeteenden har ändrats allt eftersom att hemsidors utseenden 

på Internet har förändrats och att användarna acklimatiserats till denna förändring. Idag så scrollar de 

faktiskt ner på webbsidor men då deras uppmärksamhet är som starkast överst på sidan så bör man 

samla viktig information överst. Levins (2011) menar vidare att det allra viktigaste är att man visar att 

det finns mer innehåll om besökaren scrollar ner på sidan, för att säkerställa att användaren väljer att 

scrolla. Detta kan exempelvis göras genom att man låter innehåll som inte helt får plats inuti The fold att 

visas delvis, för att indikera att det finns mer innehåll på sidan. 
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4.3	  Faktorer	  som	  påverkar	  var	  en	  besökare	  klickar	  

4.3.1 Utseendet av länkar 

Att kunna navigera på en webbplats är väldigt viktigt då besökarna är begränsade till de länkar som 

finns på den aktuella sidan (Oskarsson, 2010, s. 16).  Därför är det av vikt att lägga tid på att skapa 

länkar som förenklar navigation på sidan. Länkar på webbsidor kan se ut på många olika sätt. 

Standardutseendet för länkar på webben är blåfärgade länkar med understruken text (Ling och van 

Schaik, 2004, s. 908).  

 Ling och van Schaik (2004) genomförde en studie där de tog fram en hemsida med hyperlänkar som 

de ändrade utseendet på genom att göra texten understruken, ändra tjocklek och genom att ändra färg. 

De undersökte hur väl användare kunde navigera sig på en hemsida beroende på länkarnas utseende. De 

fann att skillnader i länkfärg i navigationen på en sida inte hade någon påverkan på testpersonernas 

förmåga att navigera sig till rätt innehåll. Däremot påverkades deras förmåga att hitta rätt innehåll då 

utseendet av länkar i hemsidans innehåll ändrades. Fetstilta, understrukna länkar fungerade bäst för att 

deltagarna i studien skulle navigera sig till korrekt sida. Ling och van Schaik (2004, s. 918) betonade 

vikten av att göra länkar i huvudinnehållet visuellt framstående för att användare skulle hitta dem. 

 

4.3.2 Text på länkar 

Stone och Dennis (2011, s. 722-723) skriver om att det finns modeller som fokuserar mer på semantik 

istället för utseende och dessa modeller lägger stor vikt vid hyperlänkars innehåll för att förstå 

användares klickningar på webben. Där talar man in “information scents”, det vill säga vad länkens 

textinnehåll säger om destinationen dit den leder. Användare klickar på länkar om de, baserat på 

länktexten, upplever att länken kommer att hjälpa dem att hitta informationen de söker. 

 

4.4	  Användartester	  och	  användbarhet	  

4.4.1 Användbarhet  

Användbarhet är begrepp som handlar om hur lätt det är att använda ett system. För webben så handlar 

användbarhet om att mäta hur användare navigerar, hittar information och hur de interagerar med en 

webbplats (Goto och Cotler, 2002, s. 207). 
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4.4.2 Användartester 

För att mäta hur användbar en webbplats är så är det viktigt att genomföra användartester, då man kan 

observera direkt hur människor interagerar med det system som byggts. Användartester är en teknik för 

att undersöka hur användare går tillväga då de använder ett system. Under användartester låter man 

testpersoner genomföra ett antal uppgifter och om testpersoner har problem med att hitta information 

eller att förstå något i det system man testar så kan det betyda att man behöver göra designändringar 

(Goto och Cotler, 2002, s. 207).  

 

4.4.3 Användartester på Wireframes och Hi Fi prototyper 

Wireframes är grova skisser av en designlösning och kan fylla många funktioner. Dels är de användbara 

i kommunikationssyfte inför design och utveckling, men de kan också användas för användartester 

(Goto och Cotler, 2002, s. 103-107). Wireframes är väldigt enkla men genom att genomför 

användartester på wireframes så kan man hitta användbarhetsproblem relaterade till innehållet, 

exempelvis problem i navigation, layout och texter. Genom att identifiera användbarhetsproblem så 

tidigt som möjligt så kan man spara tid då man inte behöver göra om detaljerade designskisser.  

 

En Hi Fi prototyp är en detaljerad prototyp av en designlösning som ligger nära slutresultatet och genom 

att utföra användartester på Hi Fi prototyper kan man också hitta användbarhetsproblem som inte bara 

berör navigation, layout, texter med mera utan även saker så som färg, form, typografi med mera 

(Benyon, 2010, s. 185). 

 

4.4.4 Användartestplaner 

Benyon (2010, s. 228) beskriver att man bör ta fram en plan inför planerade användartester. Denna plan 

ska omfatta följande punkter:  

 

1. Syftet med testerna 

2. Specificera hur och när testerna skall genomföras samt vilken teknisk utrustning som krävs 

3. Ange antal testdeltagare och vilken typ av testpersoner som bör vara med 

4. Beskriva uppgifterna till testdeltagarna och definiera vad som räknas som fullföljande av uppgiften. 
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4.4.5 Think aloud testing  

Benyon (2010, s. 145) skriver att man kan be testpersonerna att tänka högt då de använder det system 

som skapats. Detta kan ge användbar information om de problem som finns i systemets design då man 

får en insikt i varför användare stöter på problem. Dock finns det nackdelar med denna metod - genom 

att man ber testpersonerna att beskriva vad de gör så påverkar man också den process man försöker 

studera. Vidare så kan denna metod inte beskriva alla tankeprocesser då undermedvetna kognitiva 

processer är svåra, om inte omöjliga, att förklara (Benyon, 2010, s. 145). 

 
5. Metod 

5.1	  Metodval	  

Vi ville under användartesterna använda oss utav verktyg för mätningar av ögonrörelser (eng. eye 

tracking) samt webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps). För att kunna tillämpa dessa 

verktyg valde vi att designa och utveckla en hemsida vi kunde använda oss utav under testerna.  

För att efterlikna en vanlig designprocess i så stor mån som möjligt valde vi att ta fram interaktiva 

wireframes som vi genomförde användartester på. Resultat från dessa tester påverkade sedan den Hi Fi-

design som togs fram och den hemsida som vi utvecklade. 

På hemsidan genomfördes två typer av användartester där webbaserade värmekartor användes i ena 

användartesttypen och mätningar av ögonrörelser användes i den andra. Då testen genomförts 

sammanställde vi resultaten och gjorde designändringar baserat på resultaten från användartesten. 

Denna metod valdes för att undersöka hur webbaserade värmekartor och mätningar av användartester 

kan integreras i användartester av en hemsida. Genom att använda dessa i designprocessen av en 

hemsida kunde vi se hur väl respektive mätverktyg fungerade, vilka slutsatser man kan dra från dessa 

tester samt hur detta påverkar slutprodukten. 

 

5.2	  Etiska	  överväganden	  	  

För varje användartest fick testpersonen ett kontrakt där personen i fråga fick skriva under på att vi 

använde deras resultat i vår studie. Bell skriver att det alltid är bra att skriva ett kontrakt, testpersonen 

och etnografen emellan. Hon råder också att man gör detta skriftligt och inte muntligt då testpersonen 

får tid att tänka igenom vad som står innan denne skriver under (Bell, 2011, s. 54). Vi förtydligade i 
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kontraktet att de var helt anonyma och att vi skyddar deras personuppgifter från allmänheten (se bilaga: 

Kontrakt för testpersoner). Kontraktet är ihopsatt efter olika riktlinjer som vetenskapsrådet tagit fram 

(Hermerén, 2007). Målet med kontraktet var att testpersonerna skulle vara medvetna om vilka och hur 

deras uppgifter kommer att användas skriver vetenskapsrådet. Kontraktet är dessutom till för att de som 

gör studien ska kunna visa upp att de fått godkännande att använda sig av och redovisa de resultat de fått 

fram, det kan i väldigt få fall uppstå en stämning eller liknande skriver Bell. Vetenskapsrådet skriver 

också att det tydligt ska framgå i kontraktet vilka som faktiskt kommer ha tillgång till den data vi samlar 

in vilket i detta fallet gjordes tydligt (se bilaga: Kontrakt för testpersoner). Bell (2011) skriver också att 

man ska förtydliga hur man kommer upprätthålla exempelvis konfidentalitet. Vi lovade anonymitet i den 

mån att de kommer vara anonyma när deras resultat tas upp i studien. Vi som utför studien kommer de 

inte vara anonyma emot då vi träffar personerna och har tillgång till deras namn och resultat på 

användartesterna, detta framgår i vårt kontrakt. Efter att ha läst igenom kontraktet har testpersonen 

möjligheten att acceptera avtalet och skriva under eller att avstå från att vara med i studien.  

 

5.3	  Material/Verktyg	  

5.3.1 En hemsida 

Utvecklingen av hemsidan skedde på plattformen Wordpress som är världens mest använda 

bloggplattform (Wordpress, 2014). Plattformen används inte bara för bloggar utan även för andra typer 

av hemsidor. Vi tog hjälp av det responsiva Wordpresstemat Divi som vi sedan gjorde ändringar på så 

att det skulle passa den design vi tagit fram (Elegant themes, 2014). En fördel med detta tema var att den 

använde sig utav moduler vilket möjliggör att man snabbt kan bygga ihop sidor utan att behöva koda 

nya sidmallar. En annan fördel är att temat är responsivt vilket sparade oss mycket tid. 

 

5.3.2 Mätningar av ögonrörelser 

Det infraröda ljuset som mäter ögonrörelserna riktas direkt mot ögat och kameran registrerar 

reflektionen från ljuset och pupillens storlek och riktning. Den samlar dessutom in information om ögat 

blinkar och förändringar i pupillens, alltså om det utvidgas eller tvärtom (EyeTracking 2011). Detta 

skrivs över i en fil som sedan är kompatibel med olika analysprogram som exempelvis Eyeworks. Där 

kan man se vad som registrerats och hur man ska utläsa dessa händelser. Det man samlar in när man gör 
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ett användartest med mätning av ögonrörelser (eng. eye tracking) är flera saker men främst var blicken 

vilar längst tid och tvärtom, alltså vad som drar till sig uppmärksamheten. EyeTracking (2011) skriver 

att det har blivit en viktig del i analysering av design att använda sig av verktyg som läser av hur ögat 

rör sig och reagerar på olika element.  

 

5.3.2.1	  Analys	  av	  resultat	  från	  mätningar	  av	  ögonrörelser	  

Resultaten från mätningar av ögonrörelser kan tolkas bland annat genom att analyseras av 

fixeringspunkter och pupillens storlek. 

 

5.3.2.2	  Fixeringspunkter	  

En fixeringspunkt är en punkt där en individ tittat en längre tid och fixeringspunkter kan tolkas olika 

beroende på antal och hur länge fixeringen pågått. Om en testperson har flera fixeringspunkter på en 

sida så kan detta innebära att personen har haft svårt att hitta informationen som han eller hon letar efter. 

Men fixeringspunkter kan också visa vad som intresserat testpersonen. Om en person fixerar väldigt 

länge på en punkt kan det också indikera att personen upplevt svårigheter (Liua, Laib et al., 2011,  s. 

2411-2412). 

5.3.2.3	  Pupillstorlek	  

Pupillstorleken är viktig för att analysera data från mätningar av ögonrörelser. Pupillens storlek ökar då 

en uppgift är mentalt krävande, en stor pupill kan alltså indikera att en person måste koncentrera sig 

mycket då denne löser en uppgift eller att uppgiften är svår (Liua, Laib et al., 2011, s. 2411-2412). 

5.3.2.3	  Tobii	  

Under denna studie användes verktyget Tobii som mäter ögonrörelser. Tobii är ett av de största och 

mest omtalade verktyget inom mätning av ögonrörelse (eng. eye tracking). På Tobiis hemsida kan man 

utläsa att verktyget uppkom 2001 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (Tobii, 2013). 

Verktyget är framtaget främst för forskning och är väl anpassat för användartester vilket har underlättat 

vår studie. Tobii har haft en stor betydelse inom forskning, framförallt för personer med speciella behov 

(exempelvis personer med ticks eller personer som använder specialutrustning vid datoranvändning). De 

skriver att deras mål är att ögonstyrning ska utvecklas i större bredd utanför forskningen, så som på 

sjukhus, fordonsäkerhet med mera (Tobii, 2013).  

Tobii består både av hårdvara (en kamera som samlar in ögonrörelserna) och mjukvara (ett program 

som presenterar data). Data presenterar bland annat i värmekartor (eng. heatmaps), numrerade 
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värmekartor (eng. gaze plots) och kluster (eng. clusters). Man har dessutom möjligheten att se vart 

användaren har klickat via Tobii.  

 

5.3.3 Webbaserade värmekartor 

Hayhoe och Ballard (2005) skriver om olika sätt att använda sig av mätning av ögonrörelser (eng. eye 

tracking), det mesta dem tar upp handlar om mätning av ögonrörelser (eng. eye tracking) i 

vardagssituationer, alltså inte på en webbplats. De förklarar att när man undersöker var användaren tittar 

handlar det ofta om var användaren är van att titta när de söker olika saker. De tar upp ett exempel på ett 

experiment med stoppskyltar som stod i sidan av körfältet och i mitten av vägen. Stoppskyltar som stod 

i mitten av vägen blev mer uppmärksammade då de oftast är där de är placerade, personerna i fråga går 

helt enkelt efter vana. Hayhoe och Ballard (2005) talar också om varför hjärnan får ögonen att titta där 

de gör. Det handlar om att ögonen tittar där de tror de kan hitta en lösning på dess ”problem”, om de 

löser problemet får man en belöningssignal från hjärnan att man gjort bra ifrån sig. Om man av vana vet 

att stoppskyltar brukar stå i mitten av vägen är det där man söker, hittar man stoppskylten skickas en 

belöningssignal i hjärnan att du hittat rätt. 

 

5.3.3.1	  SessionCam	  

I vår studie använde vi oss av verktyget SessionCam som mäter vart besökare klickar på en hemsida, de 

spelar dessutom in hela besökarens vistelse på sajten. Vi tittade på en rad olika verktyg innan vi valde 

SessionCam. Vi testade några av de största och mest omtalade verktyg för webbaserade värmekartor 

(eng. user click heatmaps) så som Crazyegg, Clicktale med flera. Det finns en hel del nackdelar med 

dessa verktyg så som att man inte kunde koppla dem till undersidor på hemsidan eller välja vilka 

besökare som skulle registreras. På SessionCam kunde man starta och stänga av inspelningen med kort 

mellanrum och på det sättet välja vilka av våra besökare som vi vill registrera (SessionCam, 2014). 

Anledningen till att vi använde SessionCam till detta och inte Tobii var för att vi ville testa ett verktyg 

som prismässigt fungerar för ett företag med en mindre budget och dessutom inte består av annan 

hårdvara förutom en dator. Tobiis utrustning går att hyra men det kan vara enklare och bekvämare att 

använda sig av ett verktyg utan extern hårdvara.  
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5.3.4 Justinmind 

Justinmind är ett verktyg där man kan bygga interaktiva wireframes. Man kan simulera hela sin 

webbplats och på det sättet testa användarvänligheten. Justinmind kan användas både online och offline 

vilket förenklar det hela genom att vi kan komma åt vårt material via olika datorer och utan 

internetuppkoppling om det skulle vara nödvändigt (Justinmind 2014).  

 

5.3.5 Jing 

Jing är ett verktyg där man kan fota och spela in vad som händer på sin datorskärm. Denna tjänst 

använde vi för att dokumentera vad testpersonerna gjorde och sa under användartesterna för 

webbaserade värmekartor (eng. User click heatmaps). Jing har en gratisversion som vi använde oss av, 

nackdelen med denna är att man enbart kan spela in i 5 min åt gången. Detta resulterade i att vi fick 

starta om videon flera gånger vid varje användartest (Jing 2014). 

 

5.4	  Genomförande	  

5.4.1 Tillvägagångssätt 

Vi tog fram en plan för hur vi skulle gå tillväga i designarbetet av den nya hemsidan för Wågat & 

Schöönt.  

 

1. Ta fram statiska wireframes 

2. Få feedback från beställare och göra ändringar 

3. Skapa en interaktiv wireframe 

4. Göra användartester på den interaktiva wireframen 

5. Göra Hi Fi designskisser 

6. Få feedback från beställare och göra ändringar 

7. Koda Hi Fi prototyp 

8. Göra användartester med hjälp av mätningar av ögonrörelser (eng. eye tracking) och 

webbaserade värmekartor (eng. user click heatmaps) 

9. Göra designändringar utifrån fynd från användartesterna 
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5.4.2 Möte med beställare  

Ett av de första stegen i detta projekt var att ha ett möte med vår kontaktperson, Fredrik Schöön. Under 

detta möte frågade vi vilka mål han hade med den nya hemsidan och vilka åsikter han hade om olika 

lösningar. Vi berättade om det akademiska syftet med examensarbetet och förklarade hur vi tänk gå 

tillväga med projektet.  

Under detta möte fick vi veta vissa mål som Fredrik hade med den nya webbplatsen och på vilka sätt 

som han, Marianne och Britt tyckte att den gamla webbplatsen behövde förbättras. Bland annat ville de 

göra sidan mer dynamisk genom att kunna ladda upp nytt innehåll så som produkter och nyheter 

kontinuerligt. De ville dock inte att sidan skulle vara en e-handelssida utan all försäljning skulle 

fortfarande ske i butiken. Fredrik ville också ha en ny design och struktur då den dåvarande hemsidan 

innehöll vissa omoderna funktioner så som gästbok och välkomstsida.  

 

 

5.4.3 Kravspecifikation och offert 
 

En kravspecifikation togs fram av beställaren för att visa vad projektet förväntades leverera. Utefter 

denna kravspecifikation (Se bilaga: Kravspecifikation) togs det fram en offert. Offerten togs fram efter 

en mall som Hydén (2011 s.128) satt där omfattning, volymer, tidsplan och prisform skulle vara med. 

(Se bilaga: Offert). I offerten skrev vi med det som beställaren tog upp i kravspecifikationen och om det 

var någon del som han önskat men som vi inte har möjlighet att leverera. Att utgå från en 

kravspecifikation och en offert gör att man lättare slipper missförstånd mellan beställare och leverantör. 

Man har samlat vad som ska ingå i projektet och vad det kommer att kosta, dessutom har man ett 

godkännande från beställaren enligt (Hydén, 2011). 

 

 

5.4.4 Sitemap 
 

Vi tog fram en sitemap där vi visade hur man kommer navigera sig på hemsidan. En sitemap är en 

konceptuell modell av en webbplats sidstruktur (Benyon, 2010, s. 214). Man kan via sitemapen se 

topmenyn och vilka undersidor som kommer ligga under vilka menyval. Det framgår vilka titlar 

undersidorna kommer ha och titlar på menyns knappar. Beställaren fick godkänna sitemapen, vilket gav 

oss en bekräftelse på att han var nöjd med navigationen på hemsidan.  
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5.4.5 Wireframes 

Wireframes är en skiss över strukturen av ett mjukvarusystem och är ett designverktyg som ofta används 

i början av designprocessen (Benyon, 2010, s. 173). Wireframes visar olika element i en design på ett 

förenklat sätt och ger en god bild av hur den slutgiltiga produkten skall se ut, utan att gå in på detaljer. 

Med hjälp av wireframes går det snabbare att göra ändringar än i en detaljerad design som kräver mer 

precision i positionering och utseendet av olika element (Adamek, 2010, s. 21). Vi valde att använda oss 

av wireframes i detta projekt för att tidigt låta beställaren ge synpunkter på vår design utan att behöva 

lägga ner mycket tid på detaljer som ändå kan komma att ändras. Vi valde också att göra användartester 

på våra wireframes för att tidigt kunna identifiera problem i vår design. 

 

5.4.5.1	  Design	  av	  statiska	  wireframes	  

Vi började med att göra statiska wireframes av hemsidans olika sidor. Efter det inledande mötet med 

beställaren och efter att vi läst deras kravspecifikation tog vi fram ett designförslag baserat på 

beställarens önskemål. Vi tog fram wireframes av samtliga sidor i vår design och skickade dessa till 

beställaren för feedback. 

Vi fick tillbaka en lista med ändringsförslag som vi sedan diskuterade och vi implementerade stora 

delar av ändringsförslagen. Bland annat fick vi instruktioner om att lägga till mer kontaktinformation på 

startsidan (telefon och e-mail), att inte blanda nyheter och produkter i samma flöde på startsidan, ändra 

layouten på nyhetsbloggen samt att ändra positionering av element på sidan Second hand. Nedan visas 

våra wireframes efter att vi gjort justeringar baserat på beställarens synpunkter. 

 

Startsidan 

Vi såg till att placera information om vad Wågat & Schöönt är och deras produkter högt upp på sidan för 

att öka chansen att besökare ser den. Enligt Nielsen läser webbplatsbesökare nogrannast högst upp på en 

hemsida vilket innebär att det är en god idé att placera viktigt innehåll överst (2010). 

Vi valde att göra den nya hemsidan mer dynamisk genom att visa produkter som finns i butiken just 

nu och även nyheter (Figur 2). Vi lade till “läs mer”-knappar på både nyheter och produkter och dessa 

var genvägar till sidorna Sortiment respektive Nyheter.  

För att ge ett mer personligt intryck valde vi att inkludera ett “Om oss”-segment på startsidan där vi 

visade en bild på Britt och Marianne som driver butiken.  
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På startsidan fanns även ett segment för att prenumerera på affärens nyhetsbrev. Detta fanns inte med i 

den första versionen av våra wireframes men beställarna ville lägga lite extra fokus på det nyhetsbrev 

som butiken skickade ut. 

På slutet av sidan visades kontaktinformation, öppettider och Wågat & Schöönts adress. Adressen 

visades dels i texformat och inuti en Google maps-karta. Allra längst ner på sidan fanns en kort footer 

med länkar till sociala medier. 

 
Figur 2. Startsidan 

 

Sortiment 

Beställarna ville kunna visa de produkter som finns i butik för att kunder ska kunna se nya produkter 

hemifrån. Dock ville de inte ha en webbutik utan kunderna fick fortfarande besöka butiken för att köpa 

produkter. Vi placerade samtliga produkter på sidan sortiment tillsammans med bilder på de varumärken 

som affären erbjöd. Produkterna visades i flera olika kategorier för att besökare lätt skulle kunna hitta de 

som intresserade dem (Figur 3).  
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Figur 3. Sortimentsidan 

 

Second Hand 

Då butiken erbjöd både nyproducerade kläder och second hand valde vi att skapa sidan second hand 

med information om hur kunder skulle gå tillväga för att sälja sina egna kläder som Second hand. På den 

tidigare webbplatsen stod det väldigt kort om hur det gick till om kunder ville sälja sina egna kläder som 

second hand så vi valde att beskriva processen mer utförligt, tillsammans med illustrationer för att 

förtydliga (Figur 4).  
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Figur 4. Second hand 

 

Nyheter 

För att Marianne & Britt skulle kunna lägga upp nyheter om saker som berör butiken så skapade vi en 

nyhetsblogg. På den gamla webbplatsen fanns ingen bra plats att löpande uppdatera med nyheter, något 

som kan vara intressant om butiken exempelvis skulle ändra öppettider eller liknande. Nyhetsbloggen 

skulle också möjliggöra att Marianne & Britt lägger upp intressanta texter om vad som pågår i butiken 

(Figur 5).  
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Figur 5. Nyhetssidan 

 

Om oss 

På om oss lade vi en text till vänster som skulle handla om Wågat & Schöönts verksamhet och deras 

historia och till höger planerade vi att lägga en bild från butiken (Figur 6). 
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Figur 6. Om oss 

 

Kontakt 

På kontakt valde vi att placera information om hur man kan kontakta och besöka butiken. Vi använde 

oss av ikoner för att hjälpa till att dra blicken till viktig information så som öppettider, telefonnummer 

och e-post. Till vänster visades ett kontaktformulär med tillhörande hjälptext och till höger en karta med 

adress under (Figur 7). 
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Figur 7. Kontakt 

 

5.4.5.2	  Design	  av	  interaktiva	  wireframes	  

Då våra statiska wireframes var klara så byggde vi interaktiva wireframes med hjälp av verktyget 

Justinmind (Justinmind, 2014). Med hjälp av dessa interaktiva wireframes genomförde vi användartester 

för att identifiera problem i vår designlösning (Figur 8). 
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Figur 8. Startsidan i våra interaktiva Wireframes 

 

5.4.5.3	  Användartester	  på	  interaktiva	  wireframes	  

 

Syfte med användartesterna 

Vi valde att genomföra användartester på våra wireframes för att identifiera andvändbarhetsproblem så 

att vi skulle kunna korrigera dessa tidigt i designprocessen. Vi ville fokusera på viktiga funktioner på 

hemsidan så som att hitta information för att kontakta eller besöka butiken, hitta information om 

produkter som butiken erbjuder och att hitta information om att sälja klädesplagg second hand. 

 

Användartestplan 

Vi tog fram en plan för varje typ av användartest som stöd inför testtillfällena. Dessa planer var mycket 

användbara då vi bland annat tydligt kunde se vad som räknades som en fullföljd uppgift. Hela 

användartestplanen för interaktiva wireframes (se bilaga användartestplaner). 

 

Testpersoner 

Terspersonerna som deltog i wireframetesterna var vänner och bekanta samt klasskamrater från 

Södertörns högskola. Totalt fyra personer deltog och de var 61, 26, 58 respektive 32 år gamla.  
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Genomförande av användartester 

Varje användartest inleddes med att vi förklarade syftet med användartesten, det vill säga att vi 

genomför användartester för att identifiera problem i vår designlösning. Vi berättade att deltagaren 

skulle få genomföra ett antal uppgifter så som att besvara frågor eller att navigera sig till en viss plats på 

webbsidan. Vi bad också deltagarna tänka högt under testet, exempelvis genom att berätta varför de 

klickar någonstans och förklarar vad de drar för slutsatser av innehållet.  

 

Testpersonerna fick sedan genomföra följande uppgifter: 

 

1. Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

2. (Vid behov) Vad säljer Wågat & Schöönt? 

3. Vem är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

4. Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

5. Hur kan du kontakta butiken? 

6. Vilka varumärken säljer butiken? 

7. Klicka dig fram till en produktbeskrivning av ett smycke 

8. Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

9. Ta dig till företagets Facebooksida via webbplatsen. 

10. Ta dig till företagets Google+ via webbplatsen. 

 

När testerna vad klara lät vi testpersonerna komma med synpunkter på saker som de ville ändra, ansåg 

var förvirrande eller tyckte var bra. 

 

5.4.6 Hi Fi design av hemsidan 

Då vi hade genomfört användartester på de interaktiva wireframesen och sammanställt resultaten så tog 

vi fram två olika designförslag av startsidan på webbplatsen. Vi skickade dessa två skisser till 

beställaren och fick tillbaka feedback (Figur 9). 
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Figur 9. Våra två designförslag 

 

Beställaren var väldigt nöjd och valde den första designen (t.v.) men inkluderade viss design från den 

andra designen samt efterfrågade dessa ändringar: 

 

1. Lägg till ett segment på startsidan som beskriver hur det går till när kunder säljer sina kläder 

som second hand. 

2. Byt ut länken till Facebook i footern till Instagram. 

3. Lägg till adress och telefonnummer i footern 

4. Lägg till Call to action på sidan second hand genom att uppmuntra besökare att kontakta butiken 

genom telefon eller mejl. 
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5.4.7 Utveckling av hemsidan 

Då designen var satt så valde vi att börja utveckla sidan direkt och designa inuti webbläsarfönstret. En 

fördel med att designa inuti webbläsarfönstret är att man kan spara tid om man har en god bild av hur 

designen ska se ut innan man börjar. Vi kände att våra wireframes gav ett tillräckligt underlag för att 

kunna börja designa i browsern direkt. Korrigeringar baserat på resultat från användartesterna 

implementerades dels i designskissen av startsidan och direkt i den riktiga webbplatsen.  

Då vi använde oss av ett tema samt pluginet WooCommerce för sortiment och produktsidorna så 

fanns vissa begränsningar som påverkade vår design. Sortimentsidan i våra skisser innehöll flikar med 

de olika produktkategorierna. Pluginet som användes gjorde dock så att vi fick länka dessa flikar till 

olika sidor då det hade varit för omständigt att göra enligt våra designskisser. 
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Figur 10. Hemsidan som vi utvecklat inklusive designändringar från beställaren 
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5.4.8 Användartester på Hi Fi prototyp med hjälp av webbaserade värmekartor 

5.4.8.1	  Syfte	  med	  användartesterna	  

Då vi utvecklat klart webbplatsen så genomförde vi användartester där vi mätte testpersonernas 

klickningar på webbplatsen med hjälp av webbaserade värmekartor. Med hjälp av detta verktyg ville vi 

få en exakt angivelse av var testpersonerna klickade under testerna. Vi ville se vilka slutsatser vi kunde 

dra från resultaten från mätningarna, i kombination med information från testerna då testpersonerna 

genomförde uppgifter samtidigt som de tänkte högt. 

Webbaserade värmekartor skulle ge oss en mer exakt mätning av var testpersonerna klickade än om 

vi endast observerade detta under testerna. Värmekartor som visuellt visar var användarna klickar kan 

hjälpa till att förtydliga vilka knappar, länkar med mera som används mycket respektive vilka som 

används mindre.  

 

5.4.8.2	  Användartestplan	  

Vi tog fram en användartestplan enligt Benyons modell (2010, s. 228) (se bilaga användartestplan).  

 

5.4.8.3	  Testpersoner	  

Användartesterna med webbaserade värmekartor genomfördes på 11 testpersoner. Testpersonerna 

hittade vi dels genom bekanta på Södertörns Högskola då vi genomförde tester på elever och dels genom 

andra kontakter. Många av testpersonerna kände vi själva men några av dem var personer som vi inte 

hade mött tidigare. Testerna genomfördes på blandade åldrar, mellan 22 år och 65 år gamla. Vi försökte 

få en så jämn spridning i åldrar som möjligt och vi använde en deltagare som var aningen äldre än 

målgruppen för att höja medelåldern. Dessa tester kunde vi enkelt genomföra på olika platser vilket 

underlättade att genomföra användartester på äldre målgrupper då vi kunde komma till deras 

arbetsplatser eller hem. 

 

5.4.8.4	  Genomförande	  

Testerna inleddes med att testpersonerna fick skriva på ett avtal där de gav sitt medgivande att delta i 

studien och att vi fick använda deras resultat i vår rapport. Därefter förklarade vi hur testet skulle gå till 

och hur vi skulle dokumentera testerna. Vi bad testpersonerna att tänka högt i så stor utsträckning som 

möjligt. 
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Under testerna fick testpersonerna först genomföra åtta uppgifter där vi främst ställde specifika frågor 

som de skulle besvara. När denna del var klar så frågade vi testpersonerna om de hade några ytterligare 

åsikter om webbplatsen. 

 

Testpersonerna fick följande uppgifter: 

 

1. Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

2. Vem anser du är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

3. Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

4. Vilka varumärken säljer butiken? 

5. Hur kan du kontakta butiken? 

6. Det finns en produkt som heter “vit prickig bomullskavaj”. Från vilket märke är den? 

7. Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

8. Ta dig till företagets Google plus via webbplatsen. 

 

Under testerna användes den webbaserade värmekartan SessionCam för att dokumentera testerna. Vi 

testade väldigt många olika verktyg för att mäta webbplatsbesökares klickningar men de flesta var inte 

alls anpassade för att spela in under en kortare tid, vilket gjorde dem svåra att använda under 

användartester. SessionCam bedömdes vara det bästa alternativet då man kan filtrera inspelade 

klickningar i väldigt korta tidsintervall, vilket möjliggör att vi kan visa resultaten från ett specifikt 

användartest. Därför dokumenterade vi starttid och sluttid för varje uppgift samt vilka sidor som 

besöktes under uppgiften. Vi förde också löpande anteckningar under testerna om vad testpersonerna sa 

och vilka problem de stötte på. 

Testerna spelades också in med hjälp av programvaran Jing som är mjukvara för att spela in 

screencasts (inspelningar av datorskärmen). Vi spelade in vad som hände på datorskärmen under 

testerna samtidigt som vi spelade in vad testpersonerna sade, till stor del för att underlätta 

sammanställningsarbetet. 

 

5.4.8.5	  Sammanställning	  av	  resultat	  

Det verktyg vi valde att använda för att få webbaserade värmekartor, SessionCam, spårade inte samtliga 

klickningar utan de värmekartor som vi fick fram innehöll endast ett fåtal klickningar. Detta ledde till att 

värmekartorna inte gick att använda, vilket försvårade sammanställningen av resultatet. Som tur var så 
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hade programmet dock spelat in videos för 5 av våra 11 användartester där det var väldigt tydligt när 

testpersonerna klickade och vi kunde därför sammanställa resultaten manuellt. De visualiseringar av 

klickningarna som vi visar under resultat är alltså kartor som vi skapat själva genom att gå igenom 

respektive test för dessa fem personer. 

 

5.4.9 Användartester på Hi Fi prototyp med hjälp av mätningar av ögonrörelser 

5.4.9.1	  Syfte	  med	  användartesterna	  

Vi genomförde också tester där vi mätte testpersonernas ögonrörelser med hjälp av hård- och mjukvaran 

Tobii. Med mätningar av ögonrörelser hoppades vi kunna se vilka element på webbplatsen som fångade 

testpersonernas uppmärksamhet och vilka som de inte tittade på alls. Vi ville dels se var testpersonerna 

tittade då de fick specifika uppgifter att lösa men även se vart testpersonernas blickar drogs då de fick 

titta på webbplatsen som de ville, utan uppgifter att lösa.  

 

5.4.9.2	  Testpersoner	  

Då vi lånade mätverktyget Tobii från en lärare på Södertörns Högskola så fanns det vissa begränsningar 

i var vi kunde hålla våra användartester. Vi kunde endast genomföra tester på plats i skolan och kunde 

inte hålla tester på andra platser. Detta medförde att vi hade svårt att få ihop testpersoner. Testerna 

genomfördes på tre personer som var 23år, 24år samt 59 år gamla. Vi hade endast tre testdeltagare då 

majoriteten av deltagarna avbokade kort innan testen skulle hållas. Vi försökte hitta fler testdeltagare 

genom att mejla personer som arbetar på Södertörns Högskola men det gav inga resultat. Två av 

testpersonerna studerade på Södertörns högskola. 

 

5.4.9.3	  Genomförande	  av	  användartesterna	  	  

Likt användartesterna med webbaserade värmekartor så gav vi testpersonerna ett avtal där de gav sitt 

medgivande att delta i studien och att vi fick använda deras resultat i vår rapport. Vi förklarade sedan 

hur testet skulle gå till och att vi skulle mäta ögonrörelser under testerna. Vi ombad testpersonerna att 

tänka högt i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta test bestod av två delar. Under del I fick testpersonerna besöka startsidan och titta på det som 

fångade deras intresse, utan specifika uppgifter att genomföra. Genom att låta dem titta på det som de 

ville kunde vi se vad som fångade uppmärksamhet mer eller mindre. Under del II av användartestera 
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fick testpersonerna specifika uppgifter att genomförda, vilket var samma uppgifter från testerna med 

webbaserade värmekartor. 

Vi valde att begränsa del I till endast startsidan för att minska risken att testpersonerna influerades 

för mycket av inlärning i del I till del II av testerna. Det finns en viss risk att testpersonernas sätt att lösa 

uppgifterna i del II har påverkats av att de först fick titta på startsidan i del I. Dock hade vi begränsad tid 

så vi valde att genomföra testerna på detta sätt.  

 

Testpersonerna fick följande uppgifter: 

 

1. Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

2. Vem anser du är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

3. Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

4. Vilka varumärken säljer butiken? 

5. Hur kan du kontakta butiken? 

6. Det finns en produkt som heter “vit prickig bomullskavaj”. Från vilket märke är den? 

7. Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

8. Ta dig till företagets Google plus via webbplatsen. 

 

Varje uppgift spelades in med hjälp av verktyget Tobii som mäter ögonrörelser. Inför varje uppgift fick 

testpersonen kalibrera kameran genom att följa en punkt som rörde sig över skärmen. Tobii spelar in 

ögonmätningar med hjälp av en kamera som sitter på datorskärmen.  

 

Sammanställning av resultat 

Med hjälp av Tobiis programvara kunde vi sammanställa resultaten från samtliga testpersoner då de 

genomförde en uppgift. Då fick vi en gemensam värmekarta över ögonrörelser för respektive uppgift 

och kunde enkelt sammanställa resultaten från samtliga testtillfällen.  

 

5.4.10 Grupparbete & arbetsfördelning 

Då vi endast var två personer som genomförde detta examensarbete så samarbetade vi båda två med 

nästan alla uppgifter. Vi har båda skrivit på rapporten samt varit lika aktiva då vi genomförde 

användartester och förberedde inför dem. I det praktiska arbetet har vi dock delat upp det mer, Freja 
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hade huvudansvar för utveckling av webbplatsen medan Alva hade ansvar för Low Fi- och Hi Fi-design. 

Alva hade också kontakt med beställaren. 

 

6. Resultat och analys 

6.1	  Resultat	  från	  Wireframetester	  

Då wireframetesterna genomförts så sammanställde vi resultaten. Vi hade tidigare definierat vad som 

räknades som en fullföljd uppgift och jämförde detta med om testpersonerna hade lyckats fullfölja 

respektive uppgift, hur enkelt detta gick samt om de stötte på några problem på vägen.  

 

6.1.1 Uppgifter 

Uppgift 1: Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

0 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 fullföljde uppgiften med svårigheter 

4 fullföllde uppgiften delvis 

0 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Testpersonerna läste i sidhuvudet (eng. headern) för att ta besvara frågan men de förstod inte att det var 

en butik och inte en webbshop, tillverkare eller leverantör 

 

Bevis:  

Samtliga testpersoner läste i sidhuvudet (eng. headern). 

Vissa testpersoner läste rubriken i sidhuvudet (eng. headern) på startsidan men trodde att det var en 

webbutik.  

En testperson läste rubriken i sidhuvudet (eng. headern) men undrade om Wågat & schöönt var en butik, 

leverantör eller tillverkare. 

En person tyckte att formuleringen “prylar” var otydlig och undrade vad det var. 
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Rekommendationer/Kommentarer:  

Formulera om underrubriken i sidhuvudet (eng. headern) för att förtydliga att Wågat & Schöönt är en 

butik. Formulera också om “prylar” till något annat. 

 

Uppgift 2. Vem är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

0 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 fullföljde uppgiften med svårigheter 

4 fullföljde uppgiften delvis 

0 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Testpersonerna hade olika åsikter om målgruppen. Vissa trodde att den riktade sig till en yngre 

målgrupp medan andra trodde att den riktade sig till äldre. Alla ansåg att butiken riktade sig till kvinnor.  

 

Bevis:  

En testperson ansåg att butiken riktade sig till en bred målgrupp då Wågat från namnet Wåga & Schöönt 

lät ungt, medan Schöönt lät som att det riktade sig till 40 år och uppåt. 

Två testpersoner drog slutsatsen att butiken riktar sig till kvinnor då de säljer smycken. 

Två testpersoner ansåg att butiken riktade sig till äldre kvinnor på grund av butikens namn. 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Se till att bildval och design förtydligar målgruppen för sidan. 

 

Uppgift 3. Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

3 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 fullföljde uppgiften delvis 
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0 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd: 

Testpersonerna hittade öppettider och adress via startsidan och kontakt, dock försökte en person hitta 

informationen på om oss. 

 

Bevis: 

En testperson hade tidigare sett öppettider och adress på startsidan och scrollade därför ner dit direkt. 

Två personer hittade öppettider och adress på kontaktsidan. 

En person hade svårigheter med att hitta informationen då hon först letade på om oss men klickade 

därefter på kontakt och hittade då informationen. 

 

Rekommendationer/Kommentarer: 

Behåll öppettider och adress på startsidan samt kontakt och överväg att ändra rubriksättning på om oss 

eller lägg till en länk till kontaktsidan efter fler användartester. 

 

Uppgift 4. Hur kan du kontakta butiken? 

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

0 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 fullföljde uppgiften med svårigheter 

3 fullföljde uppgiften delvis 

0 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd: 

De flesta testpersonerna förväntade sig att se kontaktuppgifter på kontaktsidan och hittade snabbt 

informationen.  

 

Bevis: 

Tre testpersoner tog sig direkt till kontaktsidan och läste upp tre av fyra kontaktsätt. 

En person besökte först om oss för att hitta informationen men gick sedan till startsidan och hittade 

informationen.  

En person undrade vad som skulle hända när hon skickade ett meddelande i formuläret på kontaktsidan. 
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Rekommendationer/Kommentarer: 

Behåll kontaktuppgifter på kontaktsidan men lägg till en hjälptext vid formuläret.  

 

Uppgift 5. Vilka varumärken säljer butiken? 

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

4 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 fullföljde uppgiften delvis 

0 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:  

Testpersonerna förväntade sig att hitta varumärken på sortiment och identifierade dem lätt. 

 

Bevis:  

Samtliga testpersoner tog sig direkt till sidan sortiment för att hitta de varumärken som butiken säljer. 

 

Rekommendationer/Kommentarer: 

Behåll loggor över de varumärken som butiken säljer på sidan sortiment då testpersonerna lätt hittade 

dem. 

 

Uppgift 6. Klicka dig fram till en produktbeskrivning av ett smycke 

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

3 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 fullföljde uppgiften delvis 

1 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd: 

Testpersonerna använde sig av produktkategorier för att hitta en specifik produkt av en viss kategori. 
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Bevis: 

Tre testpersoner använde sig av kategorin smycken på sortimentsidan för att hitta en produktbeskrivning 

av ett smycke. 

En testperson fullföljde inte uppgiften då hon blev osäker på vad en produktbeskrivning var och gav 

upp. 

 

Rekommendationer/Kommentarer: 

Behåll produktkategorierna på sidan sortiment.  

 

Uppgift 7. Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

 

Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

4 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 fullföljde uppgiften delvis 

0 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd: 

Testpersonerna läste de tre stegen på second hand sidan för att besvara frågan. 

 

Bevis: 

Tre testpersoner berättade att de tyckte att det var väldigt tydligt att den stod i tre steg hur man kunde 

sälja sina kläder som second hand.  

En person undrade om man endast kunde sälja kläder eller om det gick bra med andra produkter. 

 

 

Rekommendationer/Kommentarer: 

Behåll de tre stegen på second hand och förtydliga att butiken endast tar emot kläder. 

 

Uppgift 7. Ta dig till företagets Facebooksida via webbplatsen.  

Uppgift 8. Ta dig till företagets Google + via webbplatsen. 
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Resultat/Statistik:   

Antal deltagare: 4 

3 fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 fullföljde uppgiften delvis 

1 fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd: 

De flesta testpersonerna tittade direkt i footern efter länkar till sociala medier. 

 

Bevis: 

Tre testpersoner scrollade direkt ner till footern på startsidan och hittade de sociala medierna där och 

klickade på länkarna. 

Två deltagare berättade att sociala medier i deras erfarenhet nästan alltid finns i footern. 

En person fullföljde inte uppgiften. Hon blev förvirrad av Google+ då hon inte visste var det var och 

hon var inte en Facebookanvändare, berättade hon, så hon visste inte var de länkarna brukar ligga. Hon 

besökte kontakt men hittade inget. 

 

Rekommendation/Kommentarer:  

Behåll sociala medier i footern. 

 

6.1.2 Resulterande ändringar på webbplatsen 

Då vi genomfört användartesterna så gjorde vi ändringar på Hi Fi skissen av hemsidan baserat på 

resultat från testerna. En av de ändringar som gjordes i vår design var att vi i underrubriken i sidhuvudet 

(eng. headern) på startsidan lade till att det var en butik, då en av testpersonerna var väldigt osäker om 

Wågat & Schöönt var en leverantör, tillverkare eller butik som hon kunde besöka. Vi ändrade även 

formuleringen “prylar” till “inredning” (Figur 11). 
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Figur 11. Startsidan med ändrat textinnehåll 

 

Flera av deltagarna trodde att Wågat & Schöönt var en webbshop och därför valde vi att skriva både på 

sortimentsidan och på varje produktbeskrivning att kunderna behöver besöka butik för att köpa 

produkter. 

Vi lade till en hjälptext över formuläret på kontaktsidan för att förtydliga vad som händer då besökare 

fyller i formuläret, det vill säga att Britt eller Marianne återkommer med svar på deras fråga. 

På sidan second hand förtydligade vi att butiken endast tar emot nyproducerade kläder och inte 

vintage, smycken eller inredning. Vi använde också en bild av en klänning i ikonerna för att förtydliga 

ytterligare (Figur 12). 

 

 
Figur 12. Sortimentsidan 

 

Testdeltagarna hade väldigt olika åsikter om vem målgruppen för sidan var men vi valde att avvakta 

med att korrigera text på sidan då vi ville se om bilder och produkter kunde vara tillräckligt för att 

förmedla målgruppen tydligare.  
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6.2	  Resultat	  från	  användartester	  med	  webbaserade	  värmekartor	  

 

Uppgift 1: Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 11 stycken 

11 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Sidhuvudet (eng. headern) tjänar sitt syfte då många deltagare tittar där och förstår butikens syfte genom 

den. Om oss borde vi dock gjort tydligare då det inte riktigt framgår vad deras huvudverksamhet just nu 

är.   

 

Bevis:  

De flesta testpersonerna läste informationen i sidhuvudet (eng. headern) och kunde ta till sig denna.  

En testperson hade svårt att förstå huvudverksamheten genom att läsa på om oss. 

På värmekartan nedan ser man att vissa personer klickade på om oss. 

På klickkartan syns också att en person klickade på sidhuvudet (eng. headern), vilket skedde då hon 

läste texten (Figur 13). 

 
Figur 13. Fråga 1 - Start 
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Rekommendationer/Kommentarer:  

Behåll sidhuvudet (eng. headern) som den är. 

Fyll på information om verksamheten på om oss. 

 

Uppgift 2: Vem anser du är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 11 stycken 

0 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

9 stycken fullföljde uppgiften delvis 

1 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Produkterna och bilden på ägarna av butiken förtydligade den att målgruppen var kvinnor och något 

äldre.  

Designen är riktad till tjejer ansåg en testperson. 

Det var tydligt att målgruppen var kvinnor enligt testpersonerna.  

Testpersonerna trodde antingen att målgruppen var äldre eller yngre kvinnor, inte både äldre och yngre.  

Fyra av fem testpersoner som vi har klickningsdata för valde att läsa på startsidan medan en person 

klickade sig vidare till sortiment via genvägen på startsidan (Figur 14). 
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Figur 14. Fråga 2 - Start 

 

Bevis:  

De flesta testpersonerna ansåg att produkterna förtydligade både kön och ålder på målgruppen. 

En person tyckte att designen var riktad till kvinnor.  

Vissa tyckte också att sidhuvudet (eng. headern) visade att hemsidan var riktad till lite äldre personer.  

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Produkterna har en viktig del av att förmedla målgruppen, därför är det viktigt att tänka på vilka 

produkter som syns på startsidan.  

Det är bra att ägarna av butiken syns på bild på startsidan då de gav ett bra intryck av målgruppen.  

 

Uppgifter 3: Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?   

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 11 stycken 

10 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

1 stycken fullföljde ej uppgiften 
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Fynd:   

Det var bra att ha öppettider både på startsidan och under kontakt.  

Att det finns två kartor gör adressen tydlig.  

 

Bevis:  

De flesta testpersonerna hittade både öppettider och adress på startsidan. 

Resterande förutom en hittade slutligen informationen på sidan kontakt. 

En testperson kunde inte scrolla sig förbi kartan på startsidan och förstod då inte vart öppettiderna 

kunde finnas då dem brukar ligga längst ner på startsidan enligt henne.  

Av de fem personer vi har klickdata från så klickade sig två personer in på om oss, en person gick in på 

kontakt och en person klickade på genvägen på startsidan till ett blogginlägg om öppettider. Den person 

som gick in på bloggen såg dock inte öppettiderna då bilden på blogginlägget var för stor (Figur 15). 
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Figur 15. Fråga 3 - startsidan 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Behåll startsida och kontakt som det är vad det gäller öppettider och adress. 

Ändra så det går att scrolla förbi kartan på startsidan.  

Gör bilderna mindre i bloggen. 

 

Uppgifter 4: Vilka varumärken säljer butiken? 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 10 stycken 

9 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 



 50 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

1 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Det var tydligt att ha märkena under sortiment.  

Att det var okända märken för testpersonerna försvårade det att förstå om dessa verkligen var 

varumärken. 

Det uppstod frågor kring om detta var alla märken de lagerför. 

Det uppstod frågor angående om loggorna var klickbara. På klickkartan nedan kan vi se att testpersoner 

har klickat på logotyperna (Figur 16). 

 

 
Figur 16. Fråga 4 - Sortiment 

 

Bevis:  

De flesta personerna tyckte loggorna var tydliga. 

Vissa ansåg dock att loggorna borde vara klickbara.  

Ingen hade sett dessa loggor innan och hade därför svårt att förstå att detta var klädmärkena vi frågade 

efter.  

Några personer undrade om detta var alla varumärken eller om de missat någonting. 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Vi kommer göra loggorna klickbara. 

Vi kommer förtydliga i texten om detta är alla varumärken som de lagerför. 
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Uppgifter 5: Hur kan du kontakta butiken? 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 10 stycken 

4 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

6 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Det var tydligt att man skulle gå in under kontakt eller i footern. 

Många missar att man kan gå in i butiken. 

Det var lite otydligt exakt vad som finns under kontakt. 

 

Bevis:  

I princip alla testpersoner gick direkt in under fliken kontakt, vilket visas i klickkartan nedan (Figur 17). 

En testperson scrollade ner till footern och läste bara upp telefonnummret.  

En person ville att kontakt skulle byta menynamn till kontakt & hitta hit. 

 

 
Figur 17. Fråga 5 - klickningar i menyn 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Det är bra att vi har kontaktuppgifter både under kontakt och i footern. 

Vi räknar det som att de räknar upp de viktigaste kontaktsätten och kommer därför inte ändra 

kontaktuppgifterna.  

Vi kommer byta menynamnet kontakt till kontakt & hitta hit, för att göra det tydligare vad som finns 

under den fliken.  
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Uppgifter 6: Det finns en produkt som heter “vit prickig bomullskavaj”. Från vilket märke är den? 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 10 stycken 

9 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Produkterna uppmärksammas på startsidan. 

Menynamnet sortiment är tydligt.  

Sökfunktionen är otydlig.  

 

Bevis:  

Många av testpersonerna gick direkt in under fliken sortiment. 

Några av testpersonerna gick in via produkten på startsidan.  

Resterande testade att söka efter produkten. 

På klickkartan väl inne på produkten så klickade två testpersoner på texten vid varumärket då de läste 

upp texten, en person klickade på en annan plats på sidan utan något element eller text (Figur 18). 
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Figur 18. Fråga 6 - produktsida 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Vi ska ändra storleken på bilder under sökresultat då det är förvirrande när bilderna är så pass stora.  

 

Uppgifter 7: Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 10 stycken 

9 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 
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Fynd:   

Texten förklarar hur det går till. 

Det är en aning otydligt om man kan sälja kläderna på deras webbsida eller enbart i butik.  

Det uppmärksammas att man enbart kan lämna in kläderna på vardagar.  

 

Bevis:  

Några nämnde att det enbart var vardagar man kunde lämna in plaggen i butiken. 

En testperson ställde frågan om man inte kunde lägga upp kläderna på hemsidan. 

Två testpersoner klickade på texten medan de läste upp den, se klickkartan nedan (Figur 19). 

 
Figur 19. Fråga 7 - sortiment 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Vi kommer förtydliga att det endast är vardagar man kan lämna in plagg i butiken så det inte uppstår 

några frågetecken angående detta. Vi kommer förtydliga på hela hemsidan att det enbart är en fysisk 

butik och inte en webbshop. På detta sätt kommer förhoppningsvis besökare att förstå att man inte kan 

lägga upp second hand kläder på hemsidan. 
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Uppgifter 8: Ta dig till företagets Google plus via webbplatsen. 

 

Resultat/statistik:   

Antal deltagare: 10 stycken 

5 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

2 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

2 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Att ha den i footern är ett bra val. 

Det är problem att scrolla förbi kartan. 

 

Bevis:  

En person fullföljde inte uppgiften för de inte visste vad Google plus var.  

En person misslyckades på grund utav kartans scrollfunktion.  

Testpersonerna som vi har klickdata för befann sig alla på sidan second hand och i klickkartan nedan 

kan man se spridningen i den metod de valde för att hitta företagets Google plus. Vissa hittade länken i 

footern direkt, andra gick till start och en person gick in på kontakt (Figur 20). 
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Figur 20. Fråga 8 - second hand 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Kartan på startsidan ska ändras till en statisk bild för att förenkla scrollning förbi den. 
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6.3	  Resultat	  från	  användartester	  med	  mätningar	  av	  ögonrörelser	  

Varje fråga under testet började på startsidan då inspelningar med hjälp av Tobii på webbsidor inleds på 

startsidorna. 

 

6.3.1 Del I 

Under del I av användartesterna så ombad vi testpersonerna att titta på startsidan och att de skulle titta 

på det som fångade deras intresse. Denna uppgift pågick under 30 sekunder och nedan visas 

värmekartan över testpersonernas ögonrörelser.  

 

Fynd:   

Testpersonerna tittade på hela startsidan men spenderade mest tid på att titta på den övre delen av sidan.  

 

Bevis:  

Värmekartan visar att testpersonerna tittade mycket på sidhuvudet (eng. headern), produkter och 

segmentet för second hand (Figur 21). 
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Figur 21. Värmekarta för del I 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Det är lämpligt att behålla produkter och sidhuvudet (eng. headern) som informerar om butikens 

verksamhet högt upp på sidan, då våra testpersoner tittade längre högst upp på sidan än vad de gjorde 

längre ner på sidan. 

 

6.3.2 Del II 

Under del II av testerna så gav vi testpersonerna specifika uppgifter att lösa. 
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1. Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

2 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

För att ta reda på Wågat & Schöönts huvudverksamhet tittade testpersonerna på sidhuvudet (eng. 

headern), produkter och segmentet om oss på startsidan samt på sidan om oss.  

 

Bevis:  

Två av testpersonerna besvarade frågan genom att endast titta på startsidan. 

På startsidan tittade testpersonerna på sidhuvudet (eng. headern), produkter och segmentet om oss. 

En person besökte sidan om oss, läste igenom texten till vänster och ansåg att second hand var fokus för 

butiken (Figur 22). 

 

 
Figur 22. Fråga 1- om oss 
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Rekommendationer/Kommentarer:  

Den testpersonen som gick in på om oss läste igenom texten till vänster noggrant men fick intrycket att 

second hand var det som butiken fokuserade på, vilket är felaktigt. Därför bör vi formulera om texten på 

om oss så att det är tydligare att second hand inte är butikens huvudfokus. 

 

Fråga 2. Vem anser du är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

0 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

3 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Testpersonerna baserade till stor del sina svar på produktbilder och bilden på ägarna på startsidan. 

 

Bevis:  

Två testpersoner tittade länge på ägarnas ansikten i bilden på om oss-segmentet och de tog båda upp 

ägarnas ålder då de beskrev målgruppen, som de ansåg var lite äldre (Figur 23). 

En testperson scrollade inte ner på startsidan utan tittade endast på sidhuvudet (eng. headern) och 

produkter på startsidan, för att sedan besöka sortiment och om oss.  

Samtliga testpersoner tittade på produktbilder och tog upp att produktbilderna indikerade att butiken 

riktade sig till en äldre målgrupp. 
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Figur 23. Fråga 2 - samtliga testpersoners ögonmönster på startsidan. 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Samtliga testpersoner kom till slutsatsen att butiken riktar sig till äldre kvinnor, trots att butiken riktar 

sig till blandade åldrar. Vi rekommenderar att man lägger upp produktbilder på produkter som är mer 

ungdomliga för att sidan inte ska verka rikta sig till endast äldre personer. 

 

Fråga 3. Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

2 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 
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Fynd:   

Testpersonerna var inte helt säkra på om öppettid och adress låg på sidan om oss eller kontakt, men 

majoriteten klickade på kontakt. 

 

Bevis:  

Två testpersoner klickade på sidan kontakt och hittade informationen där, en undrade dock högt om 

informationen kanske kunna finnas på om oss. 

En testperson besökte om oss men hittade inte informationen och klickade därefter på kontakt. 

Testpersonerna tittade på både om oss och kontakt (Figur 24). 

 

 
Figur 24. Testpersonernas ögonrörelser över menyn.  

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Då en testperson klickade på om oss istället för kontakt och att en annan person undrade om 

informationen så bör vi ändra namngivningen av dessa sidor. På värmekartan över testpersonernas 

ögonrörelser ser vi att de tittade länge på om oss, vilket kan indikera att de funderade på huruvida de 

borde klicka på om oss eller kontakt. 

 

Fråga 4. Vilka varumärken säljer butiken? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

2 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 
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Fynd:   

Testpersonerna tittade både på loggorna och läste i texten på sortimentsidan. 

 

Bevis: 

En testperson som tidigare hade sagt att hon trodde att Wågat & Schöönt främst sålde second hand och 

tittade därför först på second hand för att hitta de varumärken som butiken sålde. Dock fann hon dem 

inte där och tittade då på sortimentsidan. 

De två övriga testpersonerna besökte sidan sortiment direkt och hittade loggorna snabbt. 

Testpersonerna tittade på både på loggorna och läste texten ovanför (Figur 25). 

En testperson undrade om butiken sålde fler varumärken eller om de som visades var de alla varumärken 

som erbjöds. 
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Figur 25. Fråga fyra - Sortiment. 

 

Rekommendationer/Kommentarer: 

Vi kommer att skriva på sortimentsidan att det endast är några av de varumärken som erbjuds i butik.  

 

Fråga 5. Hur kan du kontakta butiken? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

1 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 
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0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

2 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:  

Testpersonerna identifierade de flesta kontaktsätten och deras blickar drogs till ikonerna i mitten av 

sidan samt formulärets hjälptext. 

 

Bevis: 

Samtliga testpersoner klickade direkt på kontakt och identifierade kontaktsätten snabbt. Dock 

identifierade två testpersoner endast tre av fyra kontaktsätt. 

Testpersonernas blickar drogs till mitten av sidan där e-post och telefonnummer visades tillsammans 

med ikoner. Deras blickar drogs också till formuläret till vänster och dess hjälptext (Figur 26). 

 

 
Figur 26. Fråga 5 - Kontakt 
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Rekommendationer/Kommentarer: 

Enligt värmekartan så läste testpersonerna inte hela brödtexten på sidan utan tittade främst på texten 

som visades tillsammans med ikoner. Det verkar med andra ord vara bra att visa kontaktinformationen 

tillsammans ikoner och ej i löpande text. Vi anser att testpersonerna hittade de viktigaste kontaktsätten 

och väljer därför att behålla det så som det är idag. 

 

Fråga 6. Det finns en produkt som heter “vit prickig bomullskavaj”. Från vilket märke är den? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

2 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

1 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Testpersonerna kunde snabbt identifiera vilket märke som produkten kom ifrån då de gick in på 

produktsidan.  

 

Bevis:  

Två av testpersonerna klickade på produkten “vit prickig bomullskavaj” via startsidan för att ta sig till 

produktbeskrivning och information om märke. 

En testperson valde att söka efter produkten för att ta sig till produktbeskrivning. 

Enligt heatmapen nedan så är testpersonernas ögonrörelser främst koncentrerade till produktbeskrivning 

men testpersonerna har även tittat på bilden (Figur 27). 
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Figur 27. Fråga 6 - Ögonrörelser på produktbeskrivningen. 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

I och med att produktbeskrivningen innehöll lite innehåll så kan det ha bidragit till att testpersonerna 

lättare kunde hitta varumärket lättare. Dock verkar designen idag fungera så vi väljer att behålla den 

som den är. 

 

Fråga 7. Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 
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3 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 

0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Testpersonerna tittade främst på 1-2-3 segmentet och läste upp texten därifrån. 

 

Bevis:  

Samtliga testpersoner valde att klicka på Second hand i menyn och besvarade frågan genom att läsa 

endast på sidan Second hand.  

Enligt värmekartan nedan så har testpersonerna främst tittat på 1-2-3 segmentet som förklarar hur det 

går till om man vill sälja sina egna kläder second hand (Figur 28). 

Samtliga testpersoner läste upp texten från 1-2-3 segmentet korrekt. 

En testperson läste upp brödtexten i början av sidan och läste sedan upp texten från 1-2-3 segmentet. 
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Figur 28. Fråga 7 - Second hand. 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Testpersonerna läste främst upp informationen från 1-2-3 segmenten så denna tycks ha fungerat väl för 

att fånga deras uppmärksamhet. Två testpersoner läste upp texten från detta segment och summerade 

den sedan på ett korrekt sätt vilket tyder på att de även förstått informationen rätt.  

 

Fråga 8. Ta dig till företagets Google plus via webbplatsen. 

 

Resultat/Statistik: 

Antal deltagare: 3 stycken 

1 stycken fullföljde uppgiften utan svårigheter 

2 stycken fullföljde uppgiften med svårigheter 
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0 stycken fullföljde uppgiften delvis 

0 stycken fullföljde ej uppgiften 

 

Fynd:   

Två testpersoner letade på sidan kontakt men såg sedan länken till Google+ i footern då de scrollade ner. 

 

Bevis:  

En testperson visste inte vad Google+ var får något så vi fick formulera om frågan och bytte ut Google+ 

till Instagram. Då vi formulerat om frågan till att gälla Instagram scrollade testpersonen ner till footern 

direkt för att ta sig till butikens Instagram. 

De övriga två testpersonerna valde att besöka sidan Kontakt för att ta sig till butikens Google+, men då 

de inte hittade något och scrollat ner på sidan så upptäckte de länken i footern. 

 

Rekommendationer/Kommentarer:  

Då två av tre testpersoner valde att besöka kontaktsidan för att hitta butikens Google+ så väljer vi att 

lägga till länkar till sociala medier på kontaktsidan. Visserligen hade personen som fick leta efter en 

länk till Instagram inga problem att hitta länken i footern men då detta endast gällde för en person går 

det inte att säga om detta berodde på att det var ett vanligare socialt nätverk hon letade efter eller ej.  

 

6.4	  Resulterande	  ändringar	  på	  webbplatsen	  	  

Genom våra användartester fick vi fram information om vilka ändringar som borde utföras. På startsidan 

har vi ändrat kartan till en klickbar statisk bild istället för en inbäddad Google map då det gick att zooma 

och scrolla på kartan. Anledningen till detta var att det uppstod problem med att scrolla förbi kartan 

(Figur 29).  
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Figur 29. Bild på kartan på startsidan. 

 

 

Under om oss har vi fyllt på informationen angående verksamheten och förtydligat att second hand inte 

är butikens huvudsyfte. 

Då det uppstod förvirring mellan vad för information som “kontakt” kontra “om oss” innehöll valde 

vi att ändra “kontakt” till “kontakt & hitta hit”. Dessutom har vi lagt till en länk från om oss till kontakt 

så man lätt hittar ditt från kontaktsidan. Under användartesterna upptäckte vi att vissa personer valde att 

besöka kontaktsidan för att hitta butikens Google+ som ligger i footern, därför så har vi lagt till länkar 

till sociala medier på kontaktsidan (Figur 30).  
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Figur 30. Bild på kontaktsidan 

 

På sortimentsidan har vi gjort loggorna till varumärkena klickbara, man skickas då till varumärkets 

hemsida. Vi har dessutom förtydligat i texten att de varumärken som syns inte är samtliga som butiken 

lagerför (Figur 31).  

 

 
Figur 31. Bild på sortimentsidan 
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Vi har förtydligat att man enbart kan lämna in second hand kläder i butik och på vardagar i texten under 

fliken second hand. Bilderna under sökresultaten samt bloggen är ändrade till en proportionerlig storlek. 

Vi har dessutom förtydligat på hela hemsidan att det är en fysik butik och inte en webbshop genom att 

exempelvis “Nya produkter i butik” istället för “Nya produkter“ på startsidan.  

 

7. Diskussion och slutsatser 

7.1	  Diskussion	  	  

Forskning inom mätningar av ögonrörelser har visat att vissa element på en hemsida fångar mer visuell 

uppmärksamhet än andra. Dock så skiljer sig de modeller som tagits fram för att beskriva vad som 

fångar användares visuella uppmärksamhet mycket åt (Sutcliffe och Namoun 2012). Syftet med denna 

studie var därför att undersöka hur man kan använda sig av mätningar av ögonrörelser och webbaserade 

värmekartor vid användartester av en webbdesign, vilka slutsatser man kan dra från resultatet och hur 

detta påverkar slutprodukten.  

Examensarbetets frågeställning var: Hur kan man använda sig av webbaserade värmekartor (eng. user 

click heatmaps) och mätningar av ögonrörelser (eng. eye trackers) vid användartest av en webbdesign 

och hur förändrar det slutprodukten? För att besvara denna fråga så har vi designat och utvecklat en 

webbplats som vi genomfört två typer av användartester på. I det ena användartestet mättes 

testpersonernas ögonrörelser och i det andra testet mättes testpersonernas klickningar.  

Vi har kunnat göra ändringar i designen baserat på de ögonmätningar och klickmätningar som 

genomfördes under användartesterna men vi har också fått användbar information genom att observera 

testpersonernas agerande och lyssna på det som de sa under testerna.  

Vi upplevde vissa svårigheter med att använda mätningar av klickningar då all data från testerna inte 

samlades in. Vi fick själva sammanställa klickningarna vilket gick bra, dock saknades stora delar av 

datat vilket försämrade pålitligheten av resultaten. 

Det program vi använde för att spela in klickningar på webbplatsen, SessionCam, hade endast spelat 

in videos av hälften av testerna och extremt få klickningar visades i de värmekartor som programmet 

genererade. 
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7.1.1 Mätningar av ögonrörelser 

Datat från ögonmätningarna har varit olika användbar för olika frågor under testerna, för vissa mer och 

för vissa mindre. Vi har fått ta hänsyn till att vi hade få testpersoner men ögonmätningarna har ändå gett 

givande information. 

Nielsen genomförde en studie där testpersoners ögonrörelser mättes då de besökte olika webbplatser 

(2010). Då fann man att testpersonerna tittade som längst på ytan av hemsidan som var synlig utan att 

behöva scrolla, det vill säga det som kallas för “above the fold”. I vår studie så var startsidan den enda 

långa sidan som krävde mycket scrollande för att ta sig igenom. Då vi lät testpersonerna titta på sidan så 

som de ville i 30 sekunder så fann vi att de lade större fokus på den övre delen av sidan, något som går i 

linje med Nielsens fynd.  

För Wågat & Schöönts hemsida har detta inneburit att vi behållit viktig information så som en 

beskrivning av butikens verksamhet och länkar till produkter högt upp på sidan. Då vi bad 

testpersonerna att beskriva butikens verksamhet så var det också många som använde sidhuvudet (eng. 

headern) på startsidan för att hitta information. Ett problem som vi upptäckte under användartesterna 

var att testpersonerna trodde att Wågat & Schöönt var en webbutik, något som vi bland annat försökt 

korrigera genom att på startsidan byta ut formuleringen “Nya produkter” till “Nya produkter i butik”. 

Vår förhoppning är att denna information skall ses av besökare, då våra testpersoner tittade länge på 

produktbilderna på startsidan samt att överdelen av dessa ligger “above the fold”. 

Mätningarna av ögonrörelser har också varit användbara då vi kunde se vart testpersonernas blickar 

drogs på exempelvis Second Hand sidan. Där såg vi tydligt att testpersonerna tittade mycket på text som 

visades tillsammans med illustrativa ikoner, medan de tittade mindre på brödtext i början av sidan. Detta 

går i linje med resultat från Sutcliffe och Namoun (2012) studie som visade att besökares blickar främst 

dras till bilder och multimedia medan längre textstycken får minst uppmärksamhet (2012, s. 690). Vi 

kunde även se på startsidan att testpersonernas blickar drogs till bilder och rubriker medan brödtext fick 

mindre uppmärksamhet. Dock såg ögonrörelserna annorlunda ut på andra sidor så som på sidan om oss 

där text fick mer uppmärksamhet än bilder. Det är möjligt att användarnas blickar främst dras till text 

som visas tillsammans med bilder om detta erbjuds men att de även läser längre texter på sidor där 

informationen ej presenteras på annat sätt.   

Vi kunde dock ej se någon genomgående trend att testpersonerna tittade på sidorna enligt Nielsens F-

modell (2010). På sidan Om oss som innehöll mycket text så kunde ett F-mönster urskiljas (Figur 32). 

Denna modell tycks påverkas av sidans struktur och för textstycken är det naturligt att en F-modell 

uppstår då besökaren tittar på innehållet. 
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Figur 32. Om oss 

7.1.2 Webbaserade värmekartor 

Resultaten från användartesterna med webbaserade värmekartor har varit svårare att använda då 

inspelningarna var väldigt inkompletta och stora delar av klickdatat saknades. Det hade troligtvis varit 

användbart att kunna se en visualisering av testpersonernas klickningar men detta var också information 

vi delvis kunde observera själva i och med att vi spelade in testerna och kunde se när de bytte sidor. 

Dessa tester gav dock viktig information utöver klickningar då vi observerade beteenden hos 

testpersonerna och lyssnade på vad de berättade under testerna. 

Det var intressant att se att vissa testpersoner klickade på text medan de läste den, vilket vi såg bland 

annat på produktsidor och sortiment. Detta innebär att spårningar av klickningar kan ge en indikation på 

vilka ytor som besökare tittar på och inte bara var de klickar för att navigera på sidan.  

Ling & van Schaik fann i sin studie att länkars utseende var viktigt för att användare skulle se dem 

och klicka på dem (2004). I vår studie fick vi inte tillräckligt med data för att se om vissa länkar 

fungerade bättre än andra men vi kunde se att testpersonerna använde sig av de länkar som fanns i 

huvudinnehållet av sidan, både länkar som såg ut som knappar och länkar som endast markerades med 

kontrasterande färg och storlek. De använde dock i huvudsak menyn för att navigera webbplatsen. 

Vi fann också att testpersonerna klickade baserat på texten av länkarna, något som Stone & Dennis 

tog upp var viktigt för att hemsidebesökare ska klicka på länkar (2011). Till exempel klickade de på 

fliken kontakt då de letade efter kontaktuppgifter till butiken. De berättade också att de klickade på sidor 
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för att en viss information “burkade ligga där” och de berättade när de tyckte att namngivning av länkar 

var missvisande.  

 

7.2	  Metoddiskussion	  	  

Från mätningarna av ögonrörelser med Tobii så genererades värmekartor över var testpersonerna tittade 

på sidan och hur länge. Dock kommer värmekartor inte att berätta varför en person tittar på en punkt en 

längre tid, det kan exempelvis bero på att de hittat intressant information men det skulle också kunna 

innebära att de hade svårigheter att förstå innehållet. Detta ställer högre krav på sammanställning och 

analys av resultatet. Liua et al. tog bland annat upp att ett högt antal fixeringspunkter kan innebära att en 

testperson har svårt att hitta rätt information (2011, s. 2411-2412). Pupillstorlek kan också hjälpa till att 

förstå orsaken till fixeringspunkter då en större pupill indikerar en högre kognitiv belastning (Liua, & 

Laib et al. 2011, s. 2412). Vi genomförde ingen analys av antalet fixeringspunkter eller pupillstorlek 

men något som har hjälpt oss att tolka resultaten var att vi observerat och dokumenterat vad 

testpersonerna sa och gjorde under testerna. Detta hjälpte oss att förstå varför testpersonerna tittade på 

olika platser men det vore bättre att även genomföra en analys av antal fixeringspunkter samt 

pupillstorlek.  

Då Wågat & Schöönts målgrupp sträckte sig från 20-60 år så riktade sig butiken till en väldigt 

heterogen målgrupp. Detta ökar behovet av att hålla användartester på en större mängd personer och 

framförallt att man genomför dessa tester på hela åldersspannet. I både testerna med webbaserade 

värmekartor och testerna med mätningar av ögonrörelser så har vi testat på personer av olika åldrar, 

dock fick vi ihop väldigt få personer till användartesterna med mätningar av ögonrörelser. Dessa är 

saker som kan påverka reliabiliteten för studien negativt. I och med att data från mätverktygen samlats 

in från en väldigt liten grupp så ökar risken för att individuella variationer ger ett missvisande resultat.  

Det finns också en risk att testpersonerna under användartester med mätningar av ögonrörelser lärde 

sig saker från del I av testet, det viss säga delen då de tittade fritt på startsidan under 30 sekunder. Detta 

kan ha lett till att testpersonerna såg information från startsidan som de annars inte hade sett. Samma sak 

gäller för fråga till fråga, beroende på i vilken ordning som frågorna ställs kan testpersonerna lära sig 

olika saker - något som kan ha vinklat svaren. 

Då vi gjort ändringar på Wågat & Schöönts hemsida baserat på resultaten från användartester med 

webbaserade värmekartor och mätningar av ögonrörelser så hade det varit bra att genomföra ytterligare 

användartester med samma mättekniker för att utvärdera om de ändringar som genomfördes hade 

önskad effekt. På grund av begränsad tid valde vi att endast genomföra en omgång tester men det hade 
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varit intressant att utvärdera om de ändringar som gjordes faktiskt löste de användbarhetsproblem vi 

upptäckte under testerna. 

Vi hade svårt att sammanställa resultaten från användartesterna med webbaserade värmekartor då 

programmet vi valde inte hade spelat in samtliga klickningar utan missat stora delar av våra 

användartester. Vi hade i förväg testat detta program och fått med alla klickningar men vissa av de 

riktiga användartesterna saknade helt data över klickningar. Vi hade testat många olika tjänster och sett 

vilken som skulle fungera bäst för våra syften men tyvärr så hade även detta program brister. 

 

7.3	  Slutsatser	  	  

Både mätningar av ögonrörelser och webbaserade värmekartor gav användbar information som vi sedan 

kunde göra designändringar utifrån. Mätningarna av ögonrörelser visade bland annat att testpersonerna 

tittade mer högre upp på sidan och att deras blickar drogs till text som visades tillsammans med ikoner. 

Mätningarna visade också att testpersonerna som regel inte tittade på webbplatsen enligt Nielsens F-

modell (2010), utom på en sida som innehöll en lång text. 

Mätningarna av testpersonernas klickningar visade var testpersonerna klickade vid respektive fråga i 

användartestet. Detta hjälpte till att visa att de ibland klickar där de läser och vilka element som de 

upplevde som klickbara.  

Mätningar av ögonrörelser kan vara relevanta för alla typer av onlinebutiker och även andra företag. 

Framförallt för företag som har sin verksamhet online, så som en onlinebutik, kan ha nytta av att 

genomföra mätningar av besökares ögonrörelser av klickningar då deras webbplats användbarhet 

kommer att påverka försäljningen. Mätningar av klickningar är ett alternativ som alla kan använda sig 

av då det är billigt och inte är tidskrävande. Dessa mätningar visar vilka länkar som används på 

webbplatsen samt vilka texter som läses och kan därför ge en indikation på vilka delar av webbplatsen 

som är viktiga samt vilka som kan förbättras (det som inte används). Baserat på denna information kan 

man därefter undersöka specifika delar av sidan i detalj genom att genomföra användartester. 

I vår studie var mätningarna av ögonrörelser mer användbara än mätningarna av klickningar då 

klickningar ändå kunde observeras under testerna. Dock är Tobii dyrt att köpa, något som gör att det inte 

är ett realistiskt alternativ för mindre företag så som lokala klädbutiker. Därför kan mätningar av 

klickningar vara ett gott alternativ, framförallt om inspelningarna pågår under en längre tid så att man 

kan se hur verkliga besökare använder en webbplats.  

Resultat från forskning om mätningar av ögonrörelser skiljer sig fortfarande mycket åt. I vår studie 

visades det att en välkänd modell över ögonrörelser på webbplatser, F-modellen, inte gick att att se på 

de flesta sidor av webbplatsen. Detta kan bero på att webbsidor idag ser annorlunda ut än vad de gjorde 
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år 2006 då modellen togs fram. I och med att webbdesign är så föränderlig är det svårt för forskningen 

att hinna med, något som gör det svårare att implementera ändringar baserat på resultat från forskning. 

Dock kan webbdesigners använda sig av de mer generella principerna så som att använda sig av bilder 

och illustrationer för att fånga användarnas blickar samt att placera det viktigaste innehållet överst. Vi 

fann även i vår studie att dessa faktorer var viktiga för att fånga besökares visuella uppmärksamhet och 

detta är något som alla typer av webbplatser kan ha nytta av att använda i webbdesignen.  

7.4	  Framtida	  forskning	  

Vi tycker att det vore intressant att fortsätta forska inom webbaserade värmekartor (eng. user click 

heatmaps) och mätning av ögon rörelser (eng. eye tracking). Vi skulle gärna testa olika verktyg utöver 

de vi använt och se för- och nackdelar med dessa. Det skulle dessutom vara intressant att testa de gratis 

program som finns för att mäta ögonrörelser, då Tobii är en väldigt dyr programvara.  

Studien skulle dessutom kunna breddas med mer data. I de programmen vi använt oss av i denna 

studie, SessionCam och Tobii, har det samlats in mer data som vi inte har haft möjlighet att sätta oss in i 

och sammanställa i denna studies tidsram. Man kan se hur testpersonens rörelse av musmarkören (eng. 

mouse movement), scrollanalys (eng. scroll reach) och uppmärksamhet värmekarta (eng. attention 

heatmap). Dessa vore intressanta att forska vidare om. En frågeställning som vidare forskning bör titta 

närmare på är hur man kan få webbplatsbesökare att scrolla längre på en sida så att de ser allt innehåll. 

Detta kan vara intressant då ytan ”above the fold” på en webbplats är begränsad och allt innehåll sällan 

får plats där. 
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9. Bilagor  

9.1	  Kravspecifikation	  

- Responsiv WP sida  (divi theme?) 

Ska vara lätt att snabbt se adress, tele och öppettider via mobilen. 
 

- Dynamisk och levande framsida (i alla fall delvis) så besökarna kan se eventuella nyheter direkt 

“above the fold” 

 

- Karta - Google Maps 

(Footer?) 

 

- Kontakta oss 

Kontaktformulär mm 

 

- Sortiment 

Kläder 

Presenter 

Smycken 

 

- Second Hand 

Info och text bild 

 

- Om oss 

Historien bakom. Kan vara enkel 
 

- Koppling till Google+ 

Finns redan men ska synas (Footer?) 

 

-  Adress - Tele - Öppettider väl synliga  (Footer?) 
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9.2	  Offert	  

Gällande 

Offert är angående en ny design och byggande av ny hemsida till Wågat & Schöönt. Den här offerten 

bygger på Kravspecifikationen som Fredrik skickat den 140417. 
 

Omfattning 

Offerten omfattar en helt ny design åt Wågat & schöönts hemsida. Denna sida kommer vi sedan att 

utveckla i wordpress. Hemsidan kommer att vara responsiv, innefatta en googlemapskarta, en inbyggd 

sökfunktion och ha koppling till Google+.  Det kommer även innefatta att det utförs användartester på 

Low-Fi och High-Fi prototyperna. 
 

Tidsplan 

Projektet startades 140331 och kommer vara levererad och klar senast 140605. 
 

Prisform 

Det kommer inte att ges någon ersättning för detta projekt. 
 

Acceptansvillkor  

Genom löpande mailkontakt mellan beställaren och leverantörerna genomförs acceptans av projektet. 

Den slutgiltiga acceptansen genomförs efter en vecka efter leverans.  
 

Giltighetstid 

Denna offert gäller till och med 140422 
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9.3	  Användartestplaner	  

 

Användartestplan 1. Wireframes 

 

1. Syftet med testerna 

Syftet med användartesterna är att identifiera andvändbarhetsproblem för att kunna korrigera dessa tidigt 

i designprocessen. Vi vill fokusera på viktiga funktioner på hemsidan så som att hitta information för att 

kontakta eller besöka butiken, hitta information om produkter som butiken erbjuder och att hitta 

information om att sälja klädesplagg second hand. 

 

2.Detaljer för testtillfällen 

Användartesterna kommer att genomföras vid ett flertal tillfällen på olika platser. För att göra det 

möjligt för fler testpersonerna att delta kommer vi att hålla testerna på platser som fungerar för dem. Vi 

kommer att använda våra egna datorer och föra anteckningar med papper & penna eller mobiltelefon 

under testerna. Anteckningarna kommer sedan att renskrivas i dokument på Google Drive.  

 

3. Testpersoner 

Vi planerar att testa på ca 4-5 personer som hör till affärens målgrupp, kvinnor som är mellan 20 och 60 

år gamla. Vi vill försöka ha en spridning i åldrarna hos testpersonerna då butiken riktar sig till ett brett 

åldersspann. 

 

4. Uppgifter 

- Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

Fullföljande: Testpersonen berättar att Wågat & Schöönt är en klädbutik som säljer kläder, smycken, 

inredning och second hand. 

 

- (Vid behov) Vad säljer Wågat & Schöönt??  

Fullföljande: Testpersonen berättar att butiken säljer kläder, smycken, inredning och second hand. 

 

- Vem är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

Fullföljande: Testpersonen berättar att butiken riktar sig till kvinnor i blandade åldrar samt motiverar 

varför. 
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- Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

Fullföljande: Testpersonen hittar öppettider och adress och kan återge dessa till oss. 

 

- Hur kan du kontakta butiken? 

Fullföljande: Testpersonen ser att man kan kontakta affären via ett formulär på sidan, email, telefon 

samt genom att besöka butiken. 

 

- Vilka varumärken säljer butiken? 

Fullföljande: Testpersonen hittar de varumärken som visas på sidan sortiment. 

 

- Klicka dig fram till en produktbeskrivning av ett smycke 

Fullföljande: Testpersonen lyckas ta sig till en produktbeskrivning av ett smycke, antingen via 

sortimentsidan eller med hjälp av sökfunktioner. 

 

- Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

Fullföljande: Testpersonen förklarar att man 1. lämnar in plagget 2. affären låter det hänga i butik i två 

månader och 3. att man får betalt i komission för plagget. Testpersonen ser också att butiken endast tar 

emot kläder. 

 

- Ta dig till företagets Facebooksida via webbplatsen. 

Fullföljande: Testpersonen hittar länken till företagets Facebooksida i footern och klickar på den. 

 

- Ta dig till företagets Google + via webbpaltsen. 

Fullföljande: Testpersonen hittar länken till företagets Google + i footern och klickar på den. 

 

Användartestplan 2. Tester med webbaserade värmekartor 

 

1. Syftet med testerna 

Syftet med dessa användartester är att identifiera användbarhetsproblem på webbplatsen samt att se var 

testpersonerna klickar på hemsidan. Syftet med att använda webbaserade värmekartor är att få en tydlig 

visualisering av var användare klickar och därmed lättare kunna se vilka element på sidan som används 

samt inte används.  

 

2.Detaljer för testtillfällen 
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Dessa användartester kommer att genomföras på olika platser, beroende på vad som fungerar bäst för 

testpersonerna. Den tekniska utrustningen som krävs är en laptopdator med extern mus samt mjukvara 

för webbaserade värmekartor. Vi kommer att anteckna i ett Google Drive dokument under testerna samt 

spela in skärm och ljud med hjälp av Jing. 

 

3. Testpersoner 

Vi planerar att testa på ca 5-10 personer som hör till affärens målgrupp, kvinnor som är mellan 20 och 

60 år gamla. Vi vill försöka ha en spridning i åldrarna hos testpersonerna då butiken riktar sig till ett 

brett åldersspann.  

 

4. Uppgifter 

Vi kommer att ge användarna följande uppgifter: 

 

- Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

Fullföljande: Testpersonen berättar att Wågat & Schöönt är en klädbutik som säljer kläder, smycken, 

inredning och second hand. 

 

- (Vid behov) Vad säljer Wågat & Schöönt??  

Fullföljande: Testpersonen berättar att butiken säljer kläder, smycken, inredning och second hand. 

 

- Vem är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

Fullföljande: Testpersonen berättar att butiken riktar sig till kvinnor i blandade åldrar samt motiverar 

varför. 

 

- Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

Fullföljande: Testpersonen hittar öppettider och adress och kan återge dessa till oss. 

 

- Hur kan du kontakta butiken? 

Fullföljande: Testpersonen ser att man kan kontakta affären via ett formulär på sidan, email, telefon 

samt genom att besöka butiken. 

 

- Vilka varumärken säljer butiken? 

Fullföljande: Testpersonen hittar de varumärken som visas på sidan sortiment samt läser upp ett antal av 

dem. 
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- Det finns en produkt som heter “vit prickig bomullskavaj”. Från vilket märke är den? 

Fullföljande: Testpersonen tar sig till produktbeskrivningen för produkten “vit prickig bomullskaval” 

och berättar att den är från märket Part Two 

 

- Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

Fullföljande: Testpersonen förklarar att man 1. lämnar in plagget 2. affären låter det hänga i butik i två 

månader och 3. att man får betalt i kommission för plagget. Testpersonen ser också att butiken endast tar 

emot kläder. 

 

- Ta dig till företagets Google+ via webbplatsen. 

Fullföljande: Testpersonen hittar länken till företagets Google+ i footern och klickar på den. 

 

Användartestplan 3. för tester med både mätning av ögonrörelser & webbaserade värmekartor 

 

1. Syftet med testerna 

Syftet med dessa användartester är att identifiera användbarhetsproblem på webbplatsen, att få insikt i 

var testpersonerna tittar då de skall lösa uppgifter samt att se vilka element på hemsidan som är mest 

iögonfallande. Vår förhoppning är att vi med hjälp av ögonmätningarna dessutom kan förstå orsaker till 

att användare är olika framgångsrika då de fullföljer de uppgifter vi ger dem.  

 

2.Detaljer för testtillfällen 

Dessa användartester kommer att genomföras på Södertörns Högskola. Den tekniska utrustningen som 

krävs är en laptopdator med extern mus, mjukvara för webbaserade värmekartor samt Tobii mjuk- och 

hårdvara. Vi kommer att anteckna i ett Google Drive dokument under testerna.  

 

3. Testpersoner 

Vi planerar att testa på ca 5-10 personer som hör till affärens målgrupp, kvinnor som är mellan 20 och 

60 år gamla. Vi vill försöka ha en spridning i åldrarna hos testpersonerna då butiken riktar sig till ett 

brett åldersspann. 

 

4. Uppgifter 

Uppgifterna kommer att delas upp i två delar.  
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Del ett: Låta testpersonerna browsa startsidan och titta på det som intresserar dem 

 

Uppgift: Vi ber testpersonerna besöka startsidan på hemsidan och att titta som de vill på den i 

30sekunder. 

 

Del två: Ge testpersonerna specifika uppgifter att lösa 

 

Uppgifter 

- Vad är Wågat & Schöönt och vad är deras huvudverksamhet? 

Fullföljande: Testpersonen berättar att Wågat & Schöönt är en klädbutik som säljer kläder, smycken, 

inredning och second hand. 

 

- (Vid behov) Vad säljer Wågat & Schöönt??  

Fullföljande: Testpersonen berättar att butiken säljer kläder, smycken, inredning och second hand. 

 

- Vem är målgruppen för sidan? Hur ser du det? 

Fullföljande: Testpersonen berättar att butiken riktar sig till kvinnor i blandade åldrar samt motiverar 

varför. 

 

- Vad är Wågat & Schöönts öppettider och adress?  

Fullföljande: Testpersonen hittar öppettider och adress och kan återge dessa till oss. 

 

- Hur kan du kontakta butiken? 

Fullföljande: Testpersonen ser att man kan kontakta affären via ett formulär på sidan, email, telefon 

samt genom att besöka butiken. 

 

- Vilka varumärken säljer butiken? 

Fullföljande: Testpersonen hittar de varumärken som visas på sidan sortiment samt läser upp ett antal av 

dem. 

 

- Det finns en produkt som heter “vit prickig bomullskavaj”. Från vilket märke är den? 

Fullföljande: Testpersonen tar sig till produktbeskrivningen för produkten “vit prickig bomullskaval” 

och berättar att den är från märket Part Two. 
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- Hur går det till om du vill sälja ett plagg second hand? 

Fullföljande: Testpersonen förklarar att man 1. lämnar in plagget 2. affären låter det hänga i butik i två 

månader och 3. att man får betalt i komission för plagget. Testpersonen ser också att butiken endast tar 

emot kläder. 

 

- Ta dig till företagets Google+ via webbplatsen. 

Fullföljande: Testpersonen hittar länken till företagets Google+ i footern och klickar på den. 
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9.3	  Kontrakt	  till	  testpersoner	  

Kontrakt vid användartester 

 

Du kommer nu att få utföra ett användartest där vi kommer samla in data om hur du löser uppgifterna vi 

kommer att ge dig. Du kommer i vår studie att vara helt anonym.  Vi kan lova dig konfidentialitet för 

dina privata personuppgifter. Vi lovar där med att vi kommer skydda dessa med hjälp av lösenord på 

datorerna och systemen där det förvaras. De som har tillgång till detta är Freja Busby och Alva Rydberg 

som utför studien samt deras lärare. 
 

 

Jag accepterar härmed avtalet och kommer delta i användartestet 

 
 

_______________________________________ 

Datum 

 

 

_______________________________________ 

Underskrift 
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9.4	  Resultat	  från	  användartester	  med	  webbaserade	  värmekartor	  

Fråga 1 kontakt 

 
Fråga 1 om oss 
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Fråga 1 start 
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 92 

Fråga 2 om oss 

 



 93 

Fråga 2 sortiment 

 



 94 

Fråga 2 start 

 



 95 

Fråga 3 kontakt 

 



 96 

Fråga 3 nyheter 

 



 97 

Fråga 3 om oss 

 
Fråga 3 produktkategori kläder 
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Fråga 3 start 

 



 99 

Fråga 4 kontakt 

 
 



 100 

Fråga 4 sortiment 

 



 101 

Fråga 4 start 

 



 102 

Fråga 5 kontakt 

 



 103 

Fråga 5 sortiment 

 



 104 

Fråga 6 kontakt 

 



 105 

Fråga 6 produktbild 
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Fråga 6 produktkategori kläder 
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Fråga 6 sortiment 

 



 108 

Fråga 6 start 

 



 109 

Fråga 6 sök 

 



 110 

Fråga 7 produktbild 

 



 111 

Fråga 7 second hand 

 



 112 

Fråga 8 kontakt 

 



 113 

Fråga 8 nyheter 

 



 114 

Fråga 8 om oss 

 



 115 

Fråga 8 second hand 

 



 116 

Fråga 8 start 
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9.5	  Resultat	  från	  användartester	  med	  mätning	  av	  ögonrörelser	  

Fråga 1 om oss 
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Fråga 1 startsida 
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Fråga 2 startsida 

 



 120 

Fråga 3 startsida 

 



 121 

Fråga 3 kontakt 

 
 

Fråga 4 sortiment 
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Fråga 4 start 

 



 123 

Fråga 5 kontakt 

 
 



 124 

Fråga 5 start 
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Fråga 6 produkter 
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Fråga 6 startsida 
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Fråga 7 second hand 
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Fråga 7 startsida 

 



 129 

Fråga 8 kontakt 

 
 



 130 

Fråga 8 startsida 

 

 


