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Sammanfattning 
	
Viva la Diva är ett Svenskt makeup-varumärke som nyligen har lanserat sin nya webbplats. 
Denna webbplats har inte blivit testad på deras slutanvändare eller målgrupp. Genom att 
använda en heuristisk utvärdering och 12 Think aloud-tester har flera användbarhetsproblem 
upptäckts där designen behöver förbättringar. Senare i rapporten presenteras några 
förbättringsförslag om hur användarupplevelsen kan förbättras på webbplatsen, men också 
hur problemen som jag fann under utvärderingen och Think aloud-testerna kan lösas. Jag 
tillhandahåller också för Viva la Diva ett designförslag för en av deras sidor som inte är helt 
färdig i designen.  
    Detta arbete ger insikt i hur man kan använda en heuristisk utvärdering och Think aloud-
tester för att upptäcka användbarhetsproblem på webbplatser.  
 
Nyckelord: Användbarhet, Användbarhetstester, User experience, Webbdesign, Heuristisk 
utvärdering, Think Aloud-tester 
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English title 
How to improve the usability on a website- Evaluation and testing of a makeup-brand’s 
website in adapting to their target users with potential improvement suggestions.  

Abstract 
	
Viva la Diva is a Swedish makeup-brand that has recently launched their new website. This 
website has not been tested with their end-users or target users. By using a heuristic 
evaluation and 12 Think aloud-tests several user problems have been discovered where the 
design needs improvements. Later in the article I present some suggestions on how to 
improve the user experience on the website, as well as fix the problems that I found during the 
evaluation and Think aloud-tests. I also provide Viva la Diva with a design suggestion for one 
of their pages that is not completely finished in the design.  
    This work provides insights on how to use a heuristic evaluation and Think aloud-tests to 
discover usability problems on websites.  
 
Keywords: Usability, Usability testing, User experience, Webdesign, Heuristic evaluation, 
Think Aloud protocol 
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1. Inledning 
	
Viva la Diva är ett svenskt makeup-varumärke som lanserades runt millenniumskiftet. 
November 2015 lanserande de deras nya webbplats. Genom att göra en heuristisk utvärdering 
och Think aloud-tester på deras målgrupp upptäcker jag användbarhetsproblem i designen och 
där designen behöver förbättringar. Utifrån utvärderingen och användartesterna presenteras 
förslag på hur Viva la Diva kan utveckla deras webbplats med tänkbara förbättring och 
designförslag, som direkt går att applicera och kan ge en ökad användbarhet. Detta kan bidra 
till att de får en ökad trafik till deras webbplats men också att deras målgrupp känner sig 
nöjda och kan effektivt använda sig av webbplatsen. Att använda heuristisk utvärdering visar 
sig vara en bra metod för att snabbt finna användbarhetsproblem, medan att använda 
användartester är en mer effektiv metod om man vill upptäcka de problem som 
slutanvändarna har i designen. 

1.1. Syfte och frågeställning 
Viva la Divas webbplats består av sidor där användarna har möjlighet att se produkter, läsa 
nyheter i bloggen, se videoklipp under ”How to”, läsa om Viva la Diva och kontakta dem. Då 
deras webbplats är ny saknas information om hur deras slutanvändare hanterar webbplatsen, 
och den skulle därför behöva testas för att se hur användbarheten är, främst när det gäller 
navigering. Webbplatsen har ej testats på deras slutanvändare eller målgrupp tidigare. Jag 
presenterar sedan lösningar på hur de kan förbättra webbplatsen och öka dess användbarhet 
genom att jag analyserar problemen med hjälp av olika faktorer för användbarhet. Jag 
presenterar också en designskiss över en utav deras sidor som ej är färdig i designen och hur 
denna kan se ut. Syftet med detta arbete är att testa Viva la Divas webbplats på slutanvändare, 
deras målgrupp och på så vis få in information om dess användbarhet och problem. Därefter 
kommer jag presentera lösningar och designskisser hur webbplatsen kan förbättras och få en 
ökad användbarhet och ökad användarupplevelse. Frågeställningen för arbetet lyder: 
 
- Hur kan man öka användbarheten och användarupplevelsen på Viva la Divas webbplats i 
relation till deras målgrupp med hjälp av användbarhetstester? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
2.1. Viva la Diva 
Viva la Diva är ett svenskt makeup-varumärke som ägs av företaget Valtea som lanserades 
vid millenniumskiftet. Valtea distribuerar Viva la Diva till återförsäljare i Norden samt 
Spanien. Viva la Diva säljer sina produkter via återförsäljare som Åhlens och Kicks, men 
också webbshoppar som Eleven.se och NordicFeel.se. Syftet med webbplatsen är att visa 
deras produkter, informera om nyheter i deras blogg, kunna bli kontaktade, om företaget samt 
leda trafik till deras video-tutorials (Viva la Diva 2015). Webbplatsens huvudmeny består av 
”products”, ”styles”, ”news”, ”how to”, ”about us”, ”retailers” och ”contact us”. En viktig del 
är deras sida som heter ”How to”, där de succesivt kommer publicera videoklipp och tutorials 
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gjorda av makeup-artister. Det är också viktigt att denna sida fungerar väl då de i framtiden 
planerar att använda QR-koder på deras sminkprodukter som länkar till videos på denna sida.  

2.2. Användbarhet 
Det kan vara svårt att veta om en produkt eller ett system är användbart då användbarhet bara 
är ett problem när det saknas (Rubin och Chisnell 2008, 3). Det som gör något användbart är 
frånvaron av frustration när det används. När något är användbart kan användaren göra precis 
vad den vill och hur den vill, hur den förväntar sig att kunna göra och utan hinder, frågor eller 
tvekan (Rubin och Chisnell 2008, 4). När man talar om användbarhet talar man ofta om 
usefulness, efficiency, effectiveness, learnability, satisfaction och accessibility, där alla dessa 
attribut är med i konceptet användbarhet (Rubin och Chisnell 2008, 4). 
	
Usefulness menas med den grad produkten möjliggör för användaren att nå sina mål och 
fungerar som en bedömning av användarens vilja att använda produkten. Efficiency menas 
med snabbheten användarens mål kan uppnås och mäts ofta i tid. Effectiveness menas med i 
vilken grad produkten beter sig som användarna förväntar sig att den skall. Detta mäts ofta 
kvantitativt med hur många fel och problem användarna stöter på. Learnability är en del av 
effectiveness och har och göra med användarnas förmåga att hantera systemet med en viss 
kompetens efter en viss mängd och tidsperiod. Satisfaction handlar om användarens 
uppfattningar, känslor och åsikter om produkten (Rubin och Chisnell 2008, 4). Användare är 
mer benägna att hantera produkter väl om dessa möter deras behov och gör dem nöjda. 
Accessibility handlar om att ha tillgång till de produkter som behövs för att utföra en uppgift 
(Rubin och Chisnell 2008, 5).  
	
Användbarhet är osynlig vilket betyder om något går bra så märks det ej. Det är egentligen 
omöjligt att mäta hur användbar en produkt är. Det enda man kan mäta är hur oanvändbart det 
är. Detta innebär hur många problem användarna har när de använder produkten och vad 
dessa problem är och varför de uppstår (Rubin och Chisnell 2008, 6). 

2.3. Användbarhetstester 
Användbarhetstester refereras till alla olika tekniker för att utvärdera en produkt eller ett 
system (Rubin och Chisnell, 2008, 21). Användbarhetstester genomförs oftast för att förbättra 
lönsamheten av en produkt. Att utföra användbarhetstester ökar inte bara lönsamheten hos 
produkter utan gör det också enklare för användarna. Genom att testa på representativa 
användare finner man designproblem som kan elimineras, vilket bidrar till att användarna är 
nöjda och ej känner frustration vid användning av systemet eller produkten. Målet med 
användbarhetstester är att genom att samla in information kunna identifiera och åtgärda brister 
i användbarheten (Rubin och Chisnell 2008, 22). 

2.4. Heuristisk utvärdering 
En heuristisk utvärdering består av tio generella principer för interaktionsdesign, skapade av 
Jakob Nielsen för att utvärdera system (Se Bilaga 2). Det är en inspektionsmetod som 
används för att identifiera användbarhetsproblem i gränssnitt genom att utgå från principer om 
användbarhet (Nielsen Norman Group, 1995). Oftast innefattar metoden ett flertal utvärderare 
som inspekterar gränssnittet ensamma för att sedan dela med sig av deras upptäckter (Nielsen 
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Norman Group, 1995). Under utvärderingen går utvärderaren igenom gränssnittet ett flertal 
gånger för att inspektera olika delar av systemet för att sedan jämföra dem med de tio 
heuristikerna för interaktionsdesign. De tio heuristikerna är generella regler som lämpar sig 
för användbara gränssnitt (Nielsen Norman Group, 1995).  

2.5. Think Aloud- tester 
Think aloud- tester är en metod inom användbarhetstester. Det är en metod som kräver att 
deltagaren ska verbalisera vad den gör och tänker medan den utför en eller flera bestämda 
uppgifter (Martin och Hanington 2012, 180). Genom denna metod får man reda på om ett 
gränssnitt fungerar, förvirrar eller är frustrerande för användaren. Concurrent think aloud är 
det mest vanliga sättet att utföra metoden där deltagaren hela tiden förklarar vad den känner, 
gör och tänker. Fokus på testet skall vara på vad som händer istället för varför (Martin och 
Hanington 2012, 180). Vid planering av Think aloud-tester bör man fokusera på valda 
individuella delar av ett system, som till exempel navigering eller ett formulär (Martin och 
Hanington 2012, 180). Det som är fördelaktigt med Think aloud-tester är att man får reda på 
vad användare tänker om ens design. Ofta hör man deras missuppfattningar som direkt kan 
användas för att idéer om nya designlösningar eller förbättringsförslag om designen (Nielsen 
Norman Group, 2012). 

2.6. Blandning mellan heuristisk utvärdering och användartester 
I artikeln ”An empirical study of usability testing: Heuristic evaluation vs. User testing” har 
Wang och Caldwell (2002) studerat de två olika användarbarhetstestmetoderna heuristisk 
utvärdering och användartester på en mjukvara för att söka efter forskning och 
utbildningsmaterial. Deras mål med studien var att jämföra de två metoderna och se vilken 
som var mest effektiv. De menar att heuristiska utvärderingen var den metod som var mest 
effektiv då den identifierar många problem under en kort tid och utan kostnad (Wang och 
Calwell 2002). Men de fann samtidigt problem med denna utvärdering vid 
användbarhetsproblem då en ”expert” tenderar att ej bete sig som en vanlig användare, samt 
att vissa problem som har med inlärning att göra blir svåra att identifiera som en expert 
(Wang och Caldwell 2002). Studien visar att heuristiska utvärderingar lämpar sig väl i tidiga 
stadier och är en snabb metod för att identifiera en stor mängd problem. De menar att 
användartester bör vara huvudmetoden då den identifierar och fångar 
användbarhetsproblemen från de reella användarna (Wang och Caldwell 2002).  

2.7. Designa gränssnitt 

2.7.1. Navigering 
När det handlar om navigering i olika gränssnitt är det bäst att se till att användarna inte 
behöver förflytta sig långa sträckor (Tidwell 2010, 77). Det är viktigt att se till att användarna 
vet var de befinner sig på webbplatser som har flera olika sidor. Detta sker till exempel 
genom titlar på sidorna (Tidwell 2010, 78). Det är viktigt att ha tydlig information över vad 
användarna letar efter och vart användarna kan navigera. Denna information och dessa 
”skyltar” bör vara placerade där de förväntar sig att vara (Tidwell 2010, 78). Man bör se till 
att alla ställen där användare måste ta ett beslut om vart de skall gå bör synas och döpas på 
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lämpliga vis. För att stärka detta kan man använda starka uppmaningar på den första sidan 
som användarna ser där dess navigeringsmöjligheter visas (Tidwell 2010, 78).  

2.7.2. Layout 
Det viktigaste med elementen på en webbsida och dess layout är att se till att det centralaste 
får mest uppmärksamhet av användarna (Tidwell 2010, 132). Det är viktigt att ha en hierarki 
över innehållet. För att öka uppmärksamheten till element kan man tänka på dess placering 
och storlek. Är de större och placerade i mitten av sidan ökar dess uppmärksamhet och 
uppfattas som det primära innehållet (Tidwell 2010, 132). Man kan också överväga att placera 
en sektion av ”best of”, eller ”popular” på sidor med till exempel blogginlägg eller videos. 
Detta ger nya användare ett bra ställe att börja se över innehållet på en sida (Tidwell 2010, 
397).  

2.7.3. Mobila gränssnitt 
När man använder en mobil enhet vill man ha information snabbt och lättillgängligt då tid är 
en viktig del när det kommer till internetanvändning på mobila enheter (Wroblewski 2011, 
52). Man bör minimera antalet navigeringsmöjligheter då det förhindrar att användarna gör fel 
eller stöter på problem (Wroblewski 2011, 7). När det kommer till knappar på mobila enheter 
är det viktigt att de har rätt storlek. Större knappar är alltid bättre, då människor har olika 
storlek på fingrarna. Stora knappar minskar också att man trycker fel vid stressade situationer 
(Wroblewski 2011, 68, 70). Man bör reducera scrollning på mobila gränssnitt samt reducera 
antalet klick det tar för en användare att nå den önskade informationen (Tidwell 2010, 446). 

3. Metod 
3.1. Målgrupp 
Viva la Diva riktar sig till de som vågar visa upp sin personlighet lite extra och de som går sin 
egen väg i livet. De riktar sig till personer som uppmuntrar kreativitet i mode och smink. De 
menar att alla där ute har en liten diva i sig (Viva la Diva 2015). Deras huvudmålgrupp är 
kvinnor i åldrarna 17-24 år. Denna målgrupp är också en stor del deras huvudmålgrupp på 
Facebook och Instagram. Unga mellan 16-25 är den största åldersgruppen i Sverige som 
spenderar mest internet i mobilen under 2014 och 2015 (Davidsson och Findahl 2015). Då 
detta innefattar Viva la Divas målgrupp anser jag att det är en viktig aspekt under testningen 
för att se hur lämpad webbplatsen är på den mobila enheten.  

3.2. Heuristisk utvärdering 
Jag utförde en heuristisk utvärdering av Viva la Divas webbplats där jag utgick från Jakob 
Nielsen tio heuristiker för interaktionsdesign. Jag gick först igenom webbplatsen en gång för 
att få en uppfattning om hur den ser ut och fungerar. Därefter utvärderade jag den två gånger 
för att identifiera så många problem som möjligt. Påträffade problem skrevs ned och 
markerades på bilder för att kunna se var designen förvirrar användarna. 
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3.3. Think Aloud- tester 
Innan användartesterna fick deltagarna en beskrivning av Think aloud-metoden och hur denna 
skulle gå till. Jag beskrev uppgifterna personerna skulle utföra och de utfördes samtidigt som 
jag påminde testpersonerna om att verbalisera deras utförande av uppgifterna (se Bilaga 2). 
Efter testet hölls ett kort samtal om hur testet gick och om det fanns några funderingar. 
Testerna tog cirka 10-15 minuter. Testerna utfördes på både gränssnittet i dator och mobil, där 
sex testpersoner testade desktopversionen av webbplatsen och sex testade mobilversionen av 
webbplatsen. Testpersonerna var kvinnor i åldrarna 17-24 år. Vid Think aloud-testerna 
använde jag mig av inspelningsteknik i form av videoinspelning. Att använda sig av 
videoinspelning bidrar till att det är möjligt att observera materialet efteråt. Det gjorde det 
möjligt för mig att se var problem uppstod eller vad användarna tänkte kring uppgifterna 
vilket underlättade då jag var ensam som testledare. 
	
Fokus för användartesterna var: 
 

• Generell navigering på webbplatsen. 
• Navigering och innehåll på Viva la Divas produktsida. 
• Navigering och innehåll på Viva la Divas blogg. 

3.4. Metodkritik 
Generellt sätt är det svårt för en ensam person att göra en heuristisk utvärdering då det är svårt 
för denne att finna alla olika problem, då olika personer oftast finner olika problem (Nielsen 
Norman Group, 1995). En ensam utvärderare kan utföra en heuristisk utvärdering på egen 
hand, men det blir ofta färre resultat (Nielsen Norman Group, 1995). Detta var jag väl 
medveten om under projektets gång. I samband med att jag prioriterade användartesterna över 
utvärderingen, och utvärderingen fungerade som ett komplement ansåg jag att det endast gav 
extra information angående användbarhetsproblem. Det skulle dock antagligen uppkomma 
fler användbarhetsproblem om det var fler utvärderare. 
	
Think aloud-tester har fått kritik för att de inte alltid utförs i en naturlig miljö och att det inte 
känns naturligt för testpersonerna att verbalisera hur den använder ett system. Det kan också 
vara svårt att få testpersonerna att berätta hur de beter sig, då många ibland vill tänka igenom 
deras åtaganden och åsikter för att framstå som ”bra” (Nielsen Norman Group, 2012). Det är 
också svårt att mäta Think aloud-tester och uppgifterna i tid, då det kräver tid för användarna 
att verbalisera deras beteende (Rubin och Chisnell 2008, 54). Detta har bidragit till att jag inte 
har kunnat mäta uppgifterna och användbarheten i tid. 

3.5. Förbättringsförslag  
I den andra delen av arbetet ger jag förbättringsförslag till Viva la Diva om hur de kan öka 
användbarheten på sin webbplats. Detta baserar jag på den heuristiska utvärderingen samt 
användartesterna. Jag tog också fram en designskiss över hur sidan ”How to” kan se ut. 
Denna sida var från början relativt tom då de för stunden inte har producerat mer än en video 
som är publicerad på sidan. Jag utgick från användartesterna, heuristiska utvärderingen samt 
designprinciper när jag tog fram design för denna sida, både i desktopversion samt 
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mobilversion. Jag började med att göra pappersskisser över sidan och hur navigeringen skulle 
se ut. Dessa testade jag på tre testpersoner innan jag gjorde en grafisk designskiss över hur 
sidan kan se ut i framtiden. Detta designförslag skapades i Photoshop för att Viva la Diva 
skall kunna se och få ett förslag över hur denna sida på deras webbplats kan se ut i framtiden.  

4. Resultat 
4.1. Heuristisk utvärdering 
Enligt heuristiken Visibility of system status är det nödvändigt för användaren att få lämplig 
feedback om vart denne befinner sig (Nielsen Norman Group, 1994). När man befinner sig på 
”Styles” på Viva la Divas webbplats samt mobilversionen av webbplatsen och väljer en viss 
stil, kommer man in på vald genre av produkter. Denna sida ser olika ut beroende på vad för 
stil man valt. De sidor där man får en bild upptill bidrar till att man inte har någon information 
om vart man befinner sig, då bilden ej ger ut någon direkt information (se Figur 1). På vissa 
sidor finner man dock text, som tydligt talar om vart användaren befinner sig, vilket bidrar till 
att man får lämplig feedback (se Figur 2). De sidor där det visas bild istället för text 
försvinner också huvudmenyn samt logotypen om man har fullskärmsformat på sidan. I 
mobilversionen av webbplatsen syns detta tydligt. Detta bidrar till att man som användare inte 
direkt vet hur man skall navigera sig tillbaka till huvudmenyn utan att vara tvungen att klicka 
bakåt i telefonen (se Figur 3). Detta gör det svårt för användaren att dels veta vad de är i 
relation till resten av sidan, men också om användaren önskar att navigera sig till andra delar 
på webbplatsen då menyn ej syns. 

	
Figur 1: Skärmavbild som visar ”Styles”- sidan där produktbild visas istället för produkttext.  
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Figur 2: Skärmavbild som visar ”Styles”-sidan där produkttext visas istället för produktbild.  
	

	
Figur 3: Skärmavbild som visar ”Styles”-sidan i mobilversionen av webbplatsen med produktbild istället 
för produkttext där bild bidrar till att huvudmenyn försvinner.  
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Enligt heuristiken Visibility of system status är det också viktigt att användaren får 
information om hur denne kan gå vidare och vad man har för möjligheter att fortsätta. Inne på 
Viva la Divas webbplats när man väljer att läsa deras blogg, ”News” som den kallas, och man 
valt ett inlägg finns inga direkta möjligheter att fortsätta läsa andra inlägg. Användaren är 
tvungen att gå till sidomenyn till vänster för att byta inlägg. Detta fungerar i dagsläget då de 
inte är så många inlägg, men i framtiden kan det bli en aning jobbigt. I mobilversionen av 
webbplatsen är denna meny med resterande inlägg längst ned på sidan när man scrollat förbi 
alla inlägg. På startsidan möts man av olika delar från webbplatsen och de visar deras ”best 
sellers”, ”Latest posts from the blog” och ”Latest from Instagram”. Under delen ”Latest from 
Instagram” finns en knapp under där användarna snabbt kan ta sig till deras Instagramkonto 
men däremot saknar de andra delarna det. För att enkelt visa hur användarna direkt kan ta sig 
till produktsidan och bloggen kan man tänka sig att tillhörande knappar kan placeras under 
dessa block, precis som Instagram. Just nu kan man endast klicka på enskilda produkter eller 
inlägg. Detta kan förtydliga för användarna om hur kan gå vidare och vad de har för 
möjligheter att fortsätta på sidan.  
 
Det är viktigt att man är konsekvent med konventioner och design på en webbplats. Enligt 
heuristiken Consistency and standards menar Nielsen (1995) att när man är konsekvent bidrar 
det till att användaren inte blir förvirrad. På hälften av sidorna får man en beskrivning om 
vilken sida man befinner sig på, högst upp på sidan. Detta förekommer på sidorna ”How to”, 
”About us”, ”Retailers” och ”Contact us”. På de resterande sidorna får man inte denna 
beskrivande text.  
 
Under samma heuristik förekommer ett annat problem på Viva la Divas webbplats. Texten i 
webbadressen är ej densamma som sidan man befinner sig på. När man är på sidan ”products” 
står det i webbadressen ”shop” och när man är inne på ”News” står det i webbadressen ”blog” 
(se Figur 4). För att ej förvirra användarna vid navigering på sidan bör dessa vara lika i text. 
	

	
Figur 4: Skärmavbild som visar att text i webbadressen och i huvudmenyn skiljer sig. 
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Enligt heuristiken Aesthetic and minimalist design är det viktigt med minimalistik design så 
att onödig information ej tar över den mest relevanta informationen på sidan. På Viva la Divas 
sida ”News” finner man blogginlägg de gjort. På bilderna som de har som inläggsbilder syns 
en symbol som ser ut som en penna. Denna symbol syns både i flödet men också när man 
klickar in på ett inlägg. Denna tar upp information och är onödig då man tror sig kunna klicka 
på den för att göra något, men inget sker när man klickar på den (se Figur 5 och 6). Detta är 
något som förekommer både i desktopversion samt mobilversionen av webbplatsen. 

	
Figur 5: Skärmavbild som visar en rosa symbol på bild på blogginlägg. 

	
Figur 6: Skärmavbild som visar rosa symbol på bild på blogginlägg. 
	
Det är viktigt att system hjälper användare att känna igen och diagnostisera de fel de gör. 
Enligt heuristiken Help users recognize, diagnose and recover from errors menar Nielsen 
(1995) att det är viktigt att felmeddelanden beskriver problemet och föreslår en lösning. 
Formuläret på Viva la Divas webbplats är ett bra exempel på detta. Felmeddelandet beskriver 
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vad det är för fel samt ger en beskrivning om hur man skall gå vidare. Det är också bra att det 
visas att det är en ogiltig mailadress, så att systemet ser till att det blir rätt.  

4.2. Think Aloud-tester 

4.2.1. Generell navigering  
När det gällde generell navigering på Viva la Divas webbplats var det blandade problem som 
uppstod för testpersonerna. Ett stort problem var att bilder tog upp sidan som bidrog till att de 
täckte huvudmenyn och endast logotypen syntes i vänstra hörnet. Detta skedde i vissa 
skärmstorlekar och när testpersonerna var inne på ”Products” och ”Styles”. Det bidrog till att 
testpersonerna var tvungna att gå via startsidan varje gång för att navigera sig vidare på 
webbplatsen då de ej såg delarna i menyn som låg gömda bakom bilden. Detta hände 
dessutom i mobilversionen av webbplatsen och bidrog till att en testpersoner hela tiden 
använde sina bakåtknappar i telefonen för att navigera sig till en annan sida, då hon inte 
förstod hur menyn fungerade på webbplatsen.  
	
Ett annat problem som alla användare hade var att knappen ”Styles” i huvudmenyn i 
desktopversionen av webbplatsen ej går att klicka på. Denna har endast en hover-effekt, 
medan de andra knapparna i menyn är klickbara. Detta gjorde alla testpersoner förvirrade och 
flera av dem trodde att det var sidan som var långsam och tryckte därför flera gånger för att 
försöka få en effekt. I mobilversionen av webbplatsen har denna knapp i sidomenyn ett litet 
plus som man måste klicka på för att få alla olika produkter (Se Figur 7), annars händer inget 
på sidan. Alla testpersoner som testade mobilversionen av webbplatsen klickade endast på 
texten utan att det hände något. En av dem påstod dessutom att hon antagligen hade struntat i 
att testa andra vägar då hon hade antagit att det var fel på sidan.  

 
Figur 7: Meny i mobilversionen av webbplatsen med plus för att expandera produkter och komma in 
på ”Styles”.  
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En av testpersonerna valde också att två gånger under testets gång använda sökfunktionen på 
webbplatsen i mobilversionen. Först sökte hon på en viss produkt och då fungerade det. Men 
för att hitta till bloggen valde hon att söka efter den då hon inte fann den i menyn. Men det 
gick ej, då det endast går att söka på produkter på sidan. Detta bidrog till att testpersonen ville 
använda en sökmotor som Google för att hitta en del av webbplatsen.  

4.2.2. Navigering och innehåll på produktsidan 
På produktsidan letade alla testpersoner efter någon sorts filtrering på produkterna, vilket 
bidrog till att en viss förvirring uppstod. Många var också nyfikna över vad de två knapparna 
till höger på produktsidan stod för, som visar vilken ordning man vill se resultaten. Tre av 
testpersonerna hade också problem att förstå de två symbolerna över produkterna och vad de 
betydde. En av testpersonerna trodde att den symbolen som gör att man klickar in på 
produkten betydde att man direkt skulle dela produkten på sociala medier. När jag bad 
testpersonerna att se en annan produkt så valde alla att gå via huvudmenyn igen, istället för 
sidomenyn till vänster med alla olika produkter.  
	
Under testerna med mobilversionen av webbplatsen fanns det fler svårigheter för 
testpersonerna att förstå navigeringen på denna sida. Testpersonerna gick in på ”Products” 
och i den menyn finns ett litet plus intill texten. För att komma in på vald genre av produkt 
måste man klicka på pluset för att få upp alla olika produkter. Flera av testpersonerna tryckte 
endast på ”Products” och fick då upp alla produkter. Därifrån visste de inte hur de skulle hitta 
resterande produkter eller hur de skulle gå vidare. En testperson använde sökfunktionen för att 
hitta genren ”Nagellack”. Men då hon skrev detta på svenska så fann inte sidan några resultat. 
Men då var sidan så pass liten så att den lilla menyn i botten var synlig, där alla olika 
produkter fanns, vilket bidrog till att testpersonen fann nagellacken. Men testpersonen 
påpekade i efterhand att hon inte hade någon aning om varför den menyn var där, men inte 
någon annanstans.  

4.2.3. Navigering och innehåll på bloggsidan 
När jag bad testpersonerna gå in på Viva la Divas blogg uppstod förvirring då denna är en 
blogg men heter olika beroende på vart på sidan man befinner sig. Två av testpersonerna kom 
ihåg att de sett på startsidan att det stod ”Latest posts from the blog” och valde därför att gå 
den vägen för att komma till bloggen då de ej fann den i menyn. Sju av testpersonerna 
överblickade i menyn och insåg efter ett tag att det nog var den som kallas för ”News” som 
var bloggen. Tre av testpersonerna insåg att de hittat rätt när de såg att webbadressen består 
av ”Blog”, detta dock efter att de alla navigerat sig till sidan ”About us”, då de menade att 
blogg brukar vara där. För att klicka in på ett inlägg försökte två av testpersonerna att klicka 
på den rosa symbolen över bilderna, men inget händer. De insåg sedan att det finns en ”Read 
more” knapp under inlägget. När jag bad testpersonerna att läsa ett annat blogginlägg valde 
majoriteten att gå via huvudmenyn igen och ej via sidomenyn vid namn ”Recent posts”. Detta 
menade testpersonerna var bland annat för att de önskade en överblick över inläggen, och att 
de i ”Recent posts” endast fick en liten text om inlägget. En av deltagarna gick också tillbaka 
till startsidan vid byte av blogginlägg, vilket bidrog till att hon klickade in på samma som 
innan. En annan testperson av mobilversionen av webbplatsen valde att använda telefonens 
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bakåtknappar för att byta inlägg, för att hon önskade överblicken av inläggen som man får när 
man går in på det via menyn.  
 
Alla av testpersonerna förstod och hittade enkelt hur de skulle dela ett blogginlägg via 
Facebook. Denna knapp var väldigt synlig och väl placerad för användarna.  

5. Diskussion 
5.1. Förbättringsförslag  

5.1.1. Konsekvent användning av namn, design och navigering 
Både den heuristiska utvärderingen och användartesterna visar på att en viss förvirring finns 
vid benämning på delar i menyn på Viva la Divas webbplats. Att bloggen heter ”Blog” på 
flödet på startsidan där det visas de nyaste inläggen, men heter ”News” i huvudmenyn gjorde 
bland annat att vissa testpersoner letade i menyn efter ”Blog” och inte fann denna. Att vara 
konsekvent med både språkbruk och konventioner på webbplatsen är viktigt för att inte göra 
användaren förvirrad. Att ändra dessa så att de stämmer överens med varandra, och med vad 
Viva la Diva önskar är ett första steg för att nå en högre användbarhet. Detta var något 
testpersonerna inte kände sig nöjda över vilket försämrade deras upplevelse av webbplatsen. 
När det handlar om användbarhet är användarnas satisfaction är viktigt för att få dem att vilja 
använda ett system eller en produkt. 
 
Sidorna som ibland visar bilder och ibland text är något som stör användbarheten på sidan. 
Det leder till att det blir inkonsekvent men också att användarna inte vet var de befinner sig. 
En av testpersonerna yttrade denna förvirring då hon inte visste om hon hade hittat rätt på 
sidan eller ej. I samband med att dessa bilder ibland bidrar till att huvudmenyn försvinner stör 
det effektiviteten på webbplatsen då den inte beter sig som användarna förväntar sig att den 
skall. Det möter också inte heller deras behov vilket bidrar till att de känner sig mindre nöjda 
med webbplatsen vilket bidrar till lägre användarupplevelse. Att inte ha tillgång till 
huvudmenyn bidrar till stora användbarhetsproblem då denna är huvudnavigeringen på 
webbplatsen och det som leder till att användarna kan ta sig från en sida till en annan. Det 
bidrar till att tillgängligheten blir betydligt mindre vilket stör användbarheten. För att öka 
denna bör detta problem lösas och istället för bilder bör det endast vara en beskrivande text, 
då det bidrar till att användarna dessutom vet vart de befinner sig på sidan.  
 
Ett stort problem där systemet inte betedde sig som det skulle, som ger ett exempel på 
effectiveness är när användarna skulle gå in på sidan ”Styles” på både datorn och i mobilen. 
Då man kan klicka på alla delar i menyn förutom ”Styles” där man får en undermeny där man 
skall välja stil, bidrog det till att flera klickade flera gånger för att försöka få någon respons av 
systemet. Testpersonerna menar att det uppstår en förvirring då denna knapp i menyn skiljer 
sig från de andra. Detta är ännu ett exempel på hur viktigt det kan vara att vara konsekvent på 
en sida. På datorn fick man dock undermenyn genom att hålla muspekaren över vilket ändå 
bidrog till att testpersonerna fann deras alternativ. I mobilversionen av webbplatsen var detta 
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ett större problem då användarna var tvungna att trycka på plustecknet för att få alternativen. 
För att minska antalet navigeringsmöjligheter i mobilversionen av webbplatsen bör Viva la 
Diva ta bort plustecknet på ”Styles” och se till att användarna kommer till sidan genom att 
trycka på texten. Då sker endast ett navigeringsval och det lär minimera fel (Wroblewski 
2011, 7). En lösning som ökar effektiviteten på denna sida är om man ser till att denna knapp 
också är klickbar som gör att man kommer in på en sida som visar alla stilar. Och i 
mobilversionen av webbplatsen att man kan klicka på texten och inte endast på det lilla 
plustecknet för att nå sidan.  
 
Plustecknet i mobilversionen av webbplatsen var också ett problem när testpersonerna skulle 
gå in på produkter. Här var de också tvungna att klicka på tecknet för att få upp kategorierna 
över produkterna. När klickade på endast texten ”Products” i menyn kommer man in på alla 
deras produkter. När man designar för mobila gränssnitt bör man minska antalet 
navigeringsval, då det hjälper att förhindra fel och problem (Wroblewski 2011, 7). Pluset 
bidrar till att det blir extra val för användarna då det inte räcker att klicka på ”Products” för att 
få upp vald genre produkter. En av testpersonerna visste inte heller att hon hade gjort det då 
det inte direkt står vart man hamnat. Här skulle en beskrivande text behövas för att informera 
användarna om att de nått ”All products”. Längst ned på sidan finns de olika kategorierna. 
Dessa bör placeras enklare för att få användarna att snabbt finns dem. Ett förslag är att dessa 
bör ligga ovanför istället för under alla produkter.  

5.1.2. Tydligare navigering för användarna 
Då några av testpersonerna ständigt valde att gå via startsidan för att finna delar, som till 
exempel deras blogg bidrog det till att dessa endast kom in på enstaka blogginlägg. Då 
användare tenderar att gå via startsidan för att nå andra sidor på webbplatsen kan knapparna 
som leder dem in på dessa sidor öka navigeringsmöjligheterna för användarna. De kan då 
snabbt ta sig från en sida till en annan. Det är viktigt att navigeringssträckan användarna har 
på webbplatser är kort (Tidwell 2010, 77). Genom att placera knappar under blocken på 
startsidan kan Viva la Diva öka användarnas navigeringsmöjligheter samt få dem att hitta på 
webbplatsen mer effektivt (se bilaga 2). Det gör också deras navigeringssträcka kortare då de 
slipper scrolla uppåt till huvudmenyn för att nå andra sidor. Detta ger en ökad accessibility 
men också en ökad efficiency. Att göra uppmaningar till användarna på första sidan kan också 
öka deras chanser att enklare ta beslut om vart de skall gå (Tidwell 2010, 78). Genom att 
implementera knappar till de olika sidorna bidrar det till att dessa navigeringsmöjligheter syns 
tydligt och de kan förflytta sig enkelt på webbplatsen.  
 
Efter heuristiska utvärderingen insåg jag att sökfunktionen som är placerad i huvudmenyn 
endast söker på produktsidan. En av testpersonerna försökte också söka efter delar på sidan 
som till exempel bloggen vilket bidrog till att det inte fungerade och hon fann inte det hon 
sökte. Viva la Diva bör ha en sökfunktion för hela sidan. I framtiden när de har lagt upp fler 
videos på sidan ”How to” känns en sådan sökfunktion extra relevant att den täcker alla delar 
av webbplatsen.  
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Under användartesterna letade majoriteten av testpersonerna efter någon typ av filtrering på 
produktsidan. Ett flertal önskade även en sådan funktion och två nämnde också att det vore 
bra att ha på bloggsidan. För att öka användarnas satisfaction kan man överväga om en sådan 
här funktion bör implementeras för att få användarna nöjda. Även fast Viva la Diva ej är 
någon webbshop så kan en filtreringsfunktion på till exempel färg vara användbart för 
användarna och få dem att finna en produkt snabbare om de är ute efter något speciellt. Detta 
ökar deras efficiency då de kan använda systemet snabbare. Då många även förväntar sig att 
produktsidor har filtreringsfunktioner så kan man genom det öka deras effectiveness då 
systemet beter sig som de förväntar sig. Detta kan också ge en ökad accessibility på sidan.  
	
På bloggsidan önskade flera av testpersonerna en ”överblick” av inläggen. För att öka 
användarnas efficiency och effectiveness kan man ge en möjlighet för dem att ”gå tillbaka till 
alla inlägg” genom en knapp där de kommer tillbaka till flödet direkt via inlägget. Man bör 
också överväga om knappar angående nästa eller föregående inlägg ska implementeras då det 
ger flera möjligheter för användarna att gå vidare, och också får dem att möjligtvis läsa fler 
inlägg på bloggen. Dessa alternativ kan bidra till att göra navigeringssträckan för användarna 
kortare och därför öka användbarheten (Tidwell 2010, 77). 

5.1.3. Ta bort onödiga designelement 
Ett problem som stör användarnas effektivitet på Viva la Divas webbplats och som stör 
designen är de rosa symbolerna som syns på vissa bilder. Eftersom det inte händer något när 
man klickar på symbolen så har den inget direkt syfte än att den drar till sig onödig 
uppmärksamhet. Det är viktigt att se till att designen är konsekvent, minimalistisk och att 
minska andel onödiga delar som inte fyller någon funktion. Detta ökar användarnas 
effectiveness men också bidrar också till en bättre design på webbplatsen. Detsamma gäller de 
två symbolerna som dyker upp när man håller muspekaren över enskilda produkter, där det 
inte fungerar som användarna förväntar sig att det skall fungera. 

5.1.4. Förslag på design till ”How to” 
Då Viva la Diva vill öka trafik till deras webbplats och videotutorials anser jag att det är 
viktigt att dessa visas på bästa möjliga vis. När jag bad testpersonerna att se runt på 
webbplatsen och de fann sidan ”How to” yttrade flera att de tyckte denna sida kändes tom. De 
undrade också vad videon handlade om och önskade en beskrivande text till. Därför har jag 
skapat en designskiss över hur denna sida kan se ut (se Bilaga 5). I designen på denna sida har 
jag utgått från färger och typsnitt som är på Viva la Divas webbplats idag.  
 
Jag valt att dela upp det så att ”huvudvideon” syns i mitten och sedan under visas populära 
videos och alla videos. Det är viktigt att det finns en sorts hierarki på sidan och att 
uppmärksamheten dras till den valda videon som är det primära innehållet (Tidwell 2010, 
132). I desktopversionen av webbplatsen har jag därför valt att placera denna i mitten av 
sidan. Det näst viktigaste är populära videos och sedan alla videos. Att addera en sektion som 
består av populära videos ger de nya användarna som klickar in sig på sidan en bra plats att 
snabbt börja se över innehållet och videos (Tidwell 2010, 397). När användaren trycker på en 
video kommer denna visas i mitten. ”Popular videos” och ”All videos” har i desktopversionen 
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scrollfunktion i sidleds så att inte sidan blir lång och användarna måste scrolla nedåt för 
mycket. Då man bör reducera scrollning i mobila gränssnitt (Tidwell, 2010, 446) har jag i 
mobilversionen istället placerat knappar med texten ”Show more” under ”Popular videos” och 
”All videos”. Klickar man på dessa kommer flera videos. Anledningen till att jag valde dessa 
knappar är också för att användarna ej ska behöva scrolla så mycket på sidan i framtiden när 
Viva la Diva har fler videos. Knapparna är också större än vad till exempel en pil skulle vara, 
och som det är i desktopversionen av webbplatsen, för att användarna lättare skall kunna 
klicka rätt då skärmytan är mindre i en mobiltelefon (Wroblewski 2011, 7).  
 
Det är viktigt att användarna har möjlighet att dela videos till sociala medier och därför är det 
betydande att dessa knappar syns tydligt för användarna. Som sidan ser ut idag har 
användarna endast möjlighet att dela videon på Facebook. Jag har valt att placera dessa 
knappar under den beskrivande texten för att man enkelt skall kunna dela videon. I 
Desktopversionen har videoklippen under ”Popular videos” och ”All videos” som har direkta 
delningsfunktioner till Facebook och Twitter, så att användarna har direkt möjlighet till att 
dela dessa på de två stora nätverken. 
 
Texten bidrar till att det syns tydligt vad det är för video, med rubriken, men också vad videon 
handlar om. Det är också viktigt att kunna navigera sig vidare till andra videos, för att öka 
trafik till sidan. Därför valde jag att placera resterande videos under så att de är lätta att 
navigera sig till. Detta bidrar till att det inte blir en så lång sträcka för användarna att navigera 
sig till andra videos.  

6. Slutsatser 
Precis som Wang och Caldwell (2002) menar visar användartesterna de reella 
användbarhetsproblemen utifrån de reella användarna. Även fast jag ensam utförde den 
heuristiska utvärderingen var det en snabb metod för att finna flera problem. Men det är också 
svårt då man är ”expert” att se problem gällande navigering eller hur snabbt man lär sig hur 
sidan fungerar. De största och viktigaste problemen med webbplatsen påträffades under 
användartesterna vilket visar att det var den mest givande testmetoden i detta fall. Det var 
också den mest lämpade metoden då syftet var att testa webbplatsen på Viva la Divas 
målgrupp och slutanvändare.  
	
De flesta användbarhetsproblemen handlade om att webbplatsen inte är konsekvent i dess 
navigering, design och texter. Konsekvenserna av detta blev att testpersonerna blev förvirrade 
om vart de befann sig, vart de kunde gå vidare samt hur de skulle utföra uppgifter. Detta är 
problem som tynger ned användbarheten på webbplatsen. 
	
När man talar om användartester menar man ofta att dessa skall ske succesivt och iterativt i 
designprocessen. Det menas med att de oftast sker vid skissarbete och tidigt i arbetet för att få 
in användarna i designprocessen. Denna testning skedde enbart i designens slutgiltiga fas, där 
designen redan anses ”färdig”. Jag fick alltså testa hur den slutgiltiga designen fungerar eller 
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icke fungerar. Hade Viva la Diva utfört användartester under hela designprocessen hade 
resultaten antagligen varit annorlunda och de hade skapat en webbplats som hade varit mer 
användbar.  
	
Det är viktigt att ha en fungerande webbplats och särskilt att användarna kan navigera sig väl 
på produkter för att öka deras försäljning. Det är också särskilt viktigt att deras mobilversion 
av webbplatsen fungerar väl, då de har en ung målgrupp. De delar som kan ändras kan bidra 
till en ökad användbarhet vilket kan bidra till att Viva la Diva kan öka deras engagemang och 
trafik till webbplats, och i sin tur deras andra sociala medier men också öka kundernas 
varumärkeskännedom. Genom denna studie har jag upptäckt delar i designen som stör 
användbarheten av webbplatsen där direkta designlösningar och förslag kan appliceras.  
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8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1: GANTT-schema
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8.2. Bilaga 2: Nielsens 10 heuristiker för interaktionsdesign 
 
1. Visibility of system status 
Systemet skall alltid ge användarna information om vad som sker, genom att ge lämplig 
feedback. Detta kan ske genom till exempel information om var man befinner sig på sidan 
eller i ett system och var man har möjlighet att fortsätta (Nielsen Norman Group, 1995).  
 
2. Match between system and the real world 
Systemet skall tydligen tala användarens språk, med familjära ord, fraser och koncept för 
användaren. Information bör visas i en naturlig och logisk ordning i relation till verkligheten 
(Nielsen Norman Group, 1995). 
 
3. User control and freedom 
Det händer ofta att användare väljer vissa funktioner av misstag och behöver en tydlig ”exit-
funktion” för att avsluta och ångra det den håller på med utan att behöva gå igenom en allt för 
lång process (Nielsen Norman Group, 1995).  
 
4. Consistency and standards 
Det är viktigt att vara konsekvent med både språkbruk och konventioner och standarder, så att 
användaren inte blir förvirrad (Nielsen Norman Group, 1995). 
 
5. Error prevention 
Om ett fel uppstår i ett system bör det finnas väldesignade felmeddelanden så att användaren 
blir upplyst om att ett fel har uppstått. Men systemets design bör förebygga att problem 
överhuvudtaget uppstår (Nielsen Norman Group, 1995).  
 
6. Recognition rather than recall 
Denna är liknande heuristisk 1 där användaren skall göra objekt, handlingsmöjligheter och 
alternativ synliga för användaren när de kan komma till användning. Detta gör att användaren 
ej behöver memorera information från olika delar av ett system (Nielsen Norman Group, 
1995). 
 
7. Flexibility and efficiency of use 
Man bör tillåta användarna att skräddarsy frekventa åtgärder så att systemet kan anpassas till 
både expertanvändare samt nya användare. Detta kan påskynda interaktionen för 
expertanvändarna (Nielsen Norman Group, 1995). 
 
8. Aesthetic and minimalist design 
Designen bör ej innehålla irrelevant information eller onödig information. Den bör istället 
vara minimalistisk så att den relevanta informationen ökar sin synlighet (Nielsen Norman 
Group, 1995). 
 
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors 



	 24	(27)	

Felmeddelanden bör skrivas ut i text som direkt beskriver vad som är problemet samt föreslår 
en lösning (Nielsen Norman Group, 1995). 
 
10. Help and documentation 
Det är bra om ett system kan tillhandahålla hjälp och information till användarna. Denna 
information ska vara enkel att finna och fokusera på användarnas uppgifter och hur de steg för 
steg kan utföra dem (Nielsen Norman Group, 1995). 
 

8.3. Bilaga 3: Uppgifter till Think aloud-tester 
 

1. Ägna lite tid med att navigera dig på webbplatsen och dess sidor 
2. Du skulle vilja ha och läsa om ett rosa nagellack, hur skulle du gå tillväga för att finna 

det? 
3. Du skulle vilja se vad för puder de har, hur skulle du göra då? 
4. Du vill gå in på deras blogg och läsa ett blogginlägg och sedan dela det på Facebook, 

hur skulle du göra då? Efter det vill du läsa ett annat blogginlägg. 
5. Du är ute efter en speciell sminkstil som skall vara naturlig, vart skulle du finna det? 

Efter du hittat den stilen vill du se en annan sminkstil.  
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8.4. Bilaga 4: Förbättringsförslag 
 
Knappar på startsida
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8.5. Bilaga 5: ”How to”-sida 
Desktopversion 
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Mobilversion 

 


