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Sammanfattning 

Det här arbetet är en fallstudie som har undersökt hur referensramar, som ett tillägg till an-

vändbarhet, används under användning av ett webbgränssnitt. Människor har olika referensra-

mar vilket påverkar deras uppfattningar och åsikter på ett system.  

Åtta intervjuer genomfördes med olika typer av respondenter och resultatet visar hur deras 

referensramar används vid Internetanvändning. Tidigare studier inom användbarhet visar att 

användbarhet består av flera komponenter och att ett system ska anpassas till användarna. Ett 

problem är att det som upplevs användbart kan skilja sig åt mellan olika grupper av människor 

beroende på vilka erfarenheter de har och vad de refererar till. Referensramar bildar bakgrund 

för föreställningar och värderingar och påverkar därför i hög grad en användares upplevelser 

och resonemang. Vår undersökning visar att referensramar fungerar som en ytterligare kompo-

nent till begreppet användbarhet. 
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

De flesta människor är idag bekanta med informationsteknik (IT) och använder det dagligen. 

Många gör det hela dagarna och IT är integrerat i de flesta arbetsuppgifter såväl som i männi-

skors vardag. IT används till e-post, att hitta information på Internet, spela spel, skapa dokument 

och interagera socialt i olika nätverk. Trots att IT följer med i de flestas vardag möts många allt 

för ofta av IT-relaterade problem. Det kan vara att funktioner inte går att hitta eller använda, 

begrepp som saknas eller är utbytta till något annat än vad användaren tänker sig, ett nytt och 

obekant gränssnitt, tvång att använda IT istället för manuella metoder och långa uppgiftssteg för 

att nå målet (Sundström, 2005). Dagens informationssystem kan innehålla många olika program 

eller processer och kan variera från informationssystem till informationssystem. Det kan även 

vara svårt att förklara vad ett informationssystem innehåller då det är svårt att beskriva något 

som är abstrakt och som kan vara mycket varierande i sitt innehåll. Många fysiska föremål har 

en specifik form som är lätt att förstå, uppfyller sitt syfte och är funktionella. Föremålet kan i sig 

skapa en förståelse för hur det fungerar. Det är lättare att relatera till och förstå fysiska objekt än 

abstrakta. En förklaring till det kan vara att hjärnans uppgift är att göra världen meningsfull 

(Norman, 2002[1988]).  

 

1.2. PROBLEM 

Ett system uppfattas utifrån dess gränssnitt, funktioner och uppgifter men den allmänna upp-

fattningen av systemet påverkar användarnas upplevelser oavsett vilket system eller mjukvara 

som används. Om användare ska få en bra och rättvis bild av systemet måste det vara mer an-

passat till dem än bara med rätt funktioner och uppgifter. Det måste vara tilltalande, det ska vara 

enkelt att navigera och bygga på användarnas referensramar (Sundström, 2005). Ett problem är 

att människor har olika referensramar att relatera till. Innehållet i datorer och telefoner, med 

andra ord mjukvara, är abstrakta artefakter. Mjukvaran är det som används medan det yttre 

skalet kan ses som fjärrkontroller. När innehållet inte fungerar eller att det är otydligt vad som 

ska göras men fjärrkontrollen fungerar som den ska kan man ställa frågan: hur påverkar inne-

hållet oss? 

Den hittills samlade kunskap som finns hos en användare bestämmer vilka referensramar hon 

har. Det påverkar hur användaren upplever och hanterar ett system (Gardiner, 1987). Systemet i 

sin tur ska utformas utifrån den målgrupp av användare som ska använda det (Morville & Ro-



2 

 

senfeld, 2007). Eftersom människors upplevelser och tolkningar av världen skiljer sig åt (Groo-

me, 2010) är det en utmaning att utveckla bra gränssnitt till ett system då varje människa är 

unik, lika så deras verklighetsuppfattning. De egenskaper som gör ett system användbart för en 

grupp människor kan istället vara oanvändbart för en annan grupp av människor. Gällande 

webbplatser och andra system har människor olika behov vid sin användning och deras behov 

förändras under tiden (Goodwin, 1987). När användare möter ett nytt informationssystem i 

form av exempelvis en dator, ordbehandlare eller till och med en receptbok presenteras de för 

ett problem.  De behöver en viss kunskap om systemet, vad det innehåller och kan göra, vilka 

funktioner och uppgifter som finns och vad de behöver göra för att kunna utföra dessa. I för-

längningen avgör kunskapen den mängd tänkande som krävs för att användaren ska lyckas med 

uppgiften (Gardiner, 1987).  

Internet har fått en stor plats i många människors vardag och används av många varje dag. Un-

dersökningar gjorda 2012 visar att det endast är fem procent av Sveriges befolkning som aldrig 

har använt Internet samtidigt som 80 procent använder det dagligen. Det är en minskning sedan 

2010 då hela 88 procent av befolkningen angav att de använde Internet dagligen. (SCB, 2013) 

Många studier inom human-computer interaction (HCI) har förstärkt vikten av bra webbgräns-

snitt (Jeong & Han, 2012). Ett bra gränssnitt bidrar till en hög trovärdighet och är av betydelse 

för användarnas åsikt (Nielsen, 2001). En bra webbplats ska täcka upp för de krav och behov 

som användare har (Morville & Rosenfeld, 2007). Webbsidor skapar en bred plattform och möj-

ligheterna till att nå dessa är otaliga – datorer, smartphones och surfplattor är exempel på verk-

tyg som gör det möjligt att nå webbsidor. På grund av att det finns så många möjligheter att nå 

information som finns tillgänglig på Internet har det blivit ett stort kluster av information som 

gör det svårt för användare att sortera ut vad som är relevant. Användare måste förstå hur en 

webbplats är uppbyggd för att kunna använda den. I system som involverar datorer och männi-

skor är det viktigt att förstå hur de interagerar med varandra och varför människa- och dator-

faktorer är viktiga i ett lyckat system (Smith, 1997). 

 

1.3. SYFTE 

Syftet med rapporten är att undersöka hur användares referensramar påverkas av en webbplats 

design sett från ett användbarhetsperspektiv. Undersökningen ska ta reda på hur användares 

erfarenheter av att använda webbplatser påverkar deras uppfattning och användning av Inter-

net.  
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1.4. FORSKNINGSFRÅGA 

Hur påverkar referensramar användandet av ett webbgränssnitt? 

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

I användbarhet finns många olika komponenter och faktorer som tillsammans bildar begreppet 

användbarhet. Det här arbetet har utgått från referensramar som en till del av det begreppet för 

att få en tydligare förståelse vad det är som gör att någonting upplevs användbart. Designen på 

ett webbgränssnitt påverkar en användares uppfattning av en webbplats. Vi har undersökt hur 

användare förhåller sig till webbgränssnitt och hur deras inställning, intresse och tillvägagångs-

sätt påverkas av dem själva och den användbarhet webbplatser är utformade efter.  
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2. TEORI 

Vi använder datorer allt mer i vår vardag för att hantera sociala nätverk, kommunikation, kreati-

vitet och dela ”mjuk” information så som text och bilder istället för ”hård data”. Det gör oss och 

tekniken tillgängliga överallt via mobiler, laptops, m.fl. Eftersom människor har en stark drag-

ningskraft mot sociala relationer och förutsagda miljöer blir tekniken mer rolig att använda ju 

mer den överensstämmer med sociala och fysiska regler. (Reeves & Nass, 1996) När tekniken är 

så nära inpå användarna används det mer reflexmässigt än vad vanliga föremål används. Chris-

tensen Sønderlev (2004) skriver att det är skillnad på detta som borde ses om en mer reflexiv 

instans. Det är svårt att förutse hur föremål kan påverka oss innan vi har provat dem och även 

sett över en längre tid (Nyberg, 2008). Det vi kan fråga oss är hur vårt förhållande är till olika 

typer av föremål och hur människan förhåller sig till dem.  

 

2.1. ANVÄNDAREN 

Användare svarar inte passivt på ett system, tvärtom är de normalt sett aktivt involverade sina 

handlingar. Enligt Gardiner (1987) är det som om användaren inte interagerar med systemet 

direkt, utan med sin modell av systemet. Därför är det inte tillräckligt att ett system är utformat 

endast utifrån kvantifierbara mått på användbarhet. Norman (2002[1988]) skriver i sin bok om 

vardagsdesign att mycket handlar om förkunskaper för att människor ska få en förståelse för ett 

föremål. Många föremål har en specifik form som använts i många år därför att funktionen är lätt 

att förstå, den uppfyller sitt syfte och den är funktionell. Man kan säga att föremålet i sig skapar 

en förståelse för hur det fungerar. Det är även applicerbart på digitala artefakter och gränssnitt. 

Ett gränssnitt ska precis som andra föremål, skapa en förståelse för hur det fungerar.  

Boken ”Media Equation” behandlar mjukvara och människors förhållningssätt till mjukvaran 

utifrån ett mänskligt perspektiv. Reeves & Nass (1996) säger att människor är gjorda för att 

skapa mening och att vi är våra egna referensramar. Vi vill relatera mjukvara och andra artefak-

ter till oss själva – det blir lättare att förstå mjukvara om vi kan relatera till den.  För att göra 

informationen vi fått in meningsfull lägger vi till mer information, via erinring, eller diktar upp 

ny information, beroende på vad som passar in bäst. (Reeves & Nass, 1996; Groome, 2010). 

Norman förklarar att hjärnan är byggd för att ge världen en mening. Får den en minsta ledtråd 

så spinner den iväg och söker förklaringar, rationaliseringar och förståelse.  Föremål med en god 

design är lätta att tolka och förstå. De innehåller synliga ledtrådar till hur de ska användas. Dåligt 

designade föremål kan vara svåra och frustrerade för många. De innehåller inga ledtrådar, eller 

ibland falska ledtrådar. De fångar användaren och stör den normala tolknings- och förståelse-
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processen (Norman, 2002[1988]). Det är viktigt att tänka på vid utformning av en webbplats att 

inte bara ge det användarna vill ha, de måste även få vad de behöver och vad de inte vet att de 

behöver. Utformaren av webbplatsen måste ge användaren en avsikt och ett mål med att använ-

da webbplatsen samt ett begär till att utföra dessa mål. 

Användares tidigare erfarenheter spelar roll och påverkar användarens upplevelser och hur den 

handlar (Gardiner, 1987). Med hjälp av dessa bedöms utseendet, hur stor sannolikheten är att 

hitta det som söks och om det är rätt typ av information som presenteras. Användares beteende 

är komplext, ologiskt och kombinerar fler olika sätt att utföra uppgifter på och byter mellan dem. 

Sökningar sker på flera plan då användaren inte vet vart målet finns och växlar mellan olika na-

vigeringssätt och kan även lämna sidan för att söka efter lösningen någon annanstans. I allmän-

het skaffar sig inte användaren någon överblick på sidan utan ögat vandrar runt och letar efter 

något som kan leda till rätt riktning och går dit. Skulle det vara fel är det lätt att backa. (Sund-

ström, 2005) 

 

2.2. REFERENSRAMAR 

Det är för det mesta lätt att beskriva de grunddrag ett föremål kännetecknas av i termer av trev-

lig utfört, attraktivt, lätt att använda och vissa sociala/kulturella implikationer, men det är allt 

svårare att urskilja dessa aspekter när vi tänker mer holistiskt på kontextuella händelser och 

saker i vardagslivet. (Christensen Sønderlev, 2004) Om vi kunde tänka på användbarhet från ett 

större eller fler perspektiv skulle det kunna påverka vårt användande och ge upphov till en 

mängd varierande möjligheter. Av den anledningen ser vi att referensramar är en viktig del i 

användbarhet, de är till hjälp för hur vi kan se att någonting är användbart och göra saker mer 

användbara.  

Det som avgör en användares utförande är kunskapens karaktär och på vilket sätt den hanteras. 

Gardiner (1987) skriver att när vi tänker refererar vi till den aktiva hanteringen av kunskap. Det 

här ser många forskare i termer av de mentala modeller av systemet och dess uppgifter som 

människor antas ha.(Gardiner, 1987) Svenska akademien (1998) definierar referensramar som: 

”Referensram: s; som bildar bakgrund för föreställningar o. värderingar m.m” (Svenska 

Akademien, 1987, s. 745) 

Kognitiv psykologi är studiet av hur hjärnan bearbetar information. Inom det används begreppet 

mentala modeller som påverkar en människas förväntningar och uppfattningar (Groome, 2010) 

vilket stämmer överens med referensramars definition. Mentala modeller ges av tänkandet som 
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i sin tur består av olika processer som hanterar information som skickas iväg med olika signaler 

till olika delar av hjärnan (ibid.). Gardiner (1987) betonar vikten av kognitiv psykologi i utveck-

ling av system och ger en enkel förklaring 

 ”/…fitting the mind to the job, we might say…/” (Gardiner, 1987, s.83) 

Kazmierczak (2003) behandlar ämnet i design as meaning making och skriver att ju mer strate-

giskt framgångsrik en design är desto mer korrekt och konsekvent triggar den likande tankar 

hos olika mottagare. Dessa tankar påverkar i sin tur mottagaren att svara på designen i ett sär-

skilt sätt och på så sätt definierar dess prestation.  

 

2.3. ANVÄNDBARHET 

Användbarhet hör nära ihop med acceptans, vilken svarar på frågan; Är systemet bra nog att 

tillfredsställa de behov och krav användare och möjliga intressenter har? Om ett system accep-

teras av sina användare kan man se användbarhet utifrån begreppet nytta. Nytta svarar på frå-

gorna om funktionen i systemet kan göra det som krävs och hur bra användarna kan använda 

den funktionen. (Wilson, 2010) 

Användbarhet är inte ett begrepp som betyder endast en sak, det har flera komponenter och är 

traditionellt associerade med fem stycken.  

 Learnability: För att användaren snabbt ska komma igång måste systemet vara lätt att 

lära sig. 

 Efficiency: Det ska vara effektivt så att användaren har en hög produktivitetsnivå när den 

väl kan systemet. 

 Memorability: Användaren ska kunna återvända till systemet efter en tids uppehåll. Där-

för bör systemet vara lätt att minnas så att användaren inte behöver lära sig det en gång 

till. 

 Error: Graden av fel som kan dyka upp i ett system bör vara lågt. Systemet ska göra så få 

misstag som möjligt under användning och om misstag ska det vara lätt att återhämtas 

från dem.  

 Satisfacion: Användarna ska tycka att systemet är treligt att använda känna sig tillfred-

ställda när de använder det. 
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Dessa är enligt Nielsen (1993) precisa och mätbara komponenter. Det är bra att klargöra mätba-

ra kvantiteter av användbarhet hellre än att sikta mot något varmt, en mysig känsla av ”använ-

darvänlighet”. 

Enligt Molich (2002) innebär användbarhet att en webbplats är funktionsduglig och uppfyller 

vissa kvalitetsegenskaper gällande drift, underhåll och omläggning. Användarens krav och de 

förutsättningar utvecklaren har kopplas samman genom att det ena avgör det andra, en dålig 

och svåranvänd källkod hos utvecklaren gör att gränssnittet inte kommer att fungera som avsett.   

Goodwin (1987) säger att ett system inte bara måste vara kompatibelt med de mänskliga egen-

skaperna så som handling och uppfattning, utan det mest väsentliga är att systemet är kompati-

belt med användarens kognitiva förmågor i kommunikation, förståelse, minne och problemlös-

ning. Det skiljer sig från Wilsons (2010) definition från ovan genom att det inte bara är de mät-

bara kvantiteterna som avgör användbarhet utan även mänskliga egenskaper. Christensen 

Sønderlev (2004) bekräftar Wilsons definition och skriver att användbarhet som ansats fokuse-

rar i stor utsträckning på funktionalitet och ska se till att interaktionen inte ger en affektiv på-

verkan på användaren. 

Användbarhet är ett känt begrepp inom Human Computer Interaction (HCI), interaktion mellan 

människa och dator eftersom det uttrycker relationen mellan användaren och systemet (Chou & 

Hsiao, 2007).  Ett system ska vara användarvänlig i sin layout, navigation och hastighet, men lika 

viktigt är det att produkten är till nytta för både användaren och verksamheten (Sundström, 

2005). Det krävs information om vilka situationer det kommer att användas i och vilka krav det 

mänskliga systemet ställer på det (Domingues & Berndtsson, u.å.). Det är viktigt att ta hänsyn till 

att det som är användbart för en grupp människor kan vara oanvändbart för en annan grupp av 

människor. Människor har olika behov vid användning av ett system och detta behov varierar 

och förändras dessutom med tiden (Goodwin, 1987).   

HCI, definierat som brytningspunkten där användare och dator möts, är det som tillåter använ-

dare och dator att kommunicera med varandra (Steward, 1995). Generellt sett servar HCI med 

estetik inriktad mot det enkla och attraktiva och driver fram det primära målet för ett gränssnitt 

vilket är användbarhet. Det finns däremot de situationer som är allt för användbarhetsinriktade 

vilket leder till att användarsituationen blir för långsam och instrumentell. Succékriteriet för HCI 

är ofta valt som giltiga om de är mätbara och redovisade av kvantifierbara set av data såsom tid 

spenderad, uppgift utförd och ofta samlas de in i konstruerade och onaturliga testsituationer. 

(Christensen Sønderlev, 2004) Ergonomiska standarder finns för att förbättra interaktionskvali-
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teten och används för att förbättra användargränssnitt så väl som för att öka användbarheten på 

ett system (Steward, 1995).  

Standarden ISO 9241:11: 

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt 

för att uppnå ett specifikt mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse, i ett givet användningssammanhang” (Sundström, 2005, s.17).  

Sundström (2005) menar att utifrån standarden ISO 9241:11 kan man utläsa tre nyckelord: 

 Ändamålsenlighet 

o Beskriver i vilken omfattning en uppgift eller ett mål har uppnåtts. 

 Effektivitet 

o Beskriver, till skillnad från ändamålsenlighet, den resursåtgång som krävs för att 

uppnå de givna målen. 

 Tillfredställelse 

o Beskriver graden av positiva känslor och tillfredsställelse som frambringas vid 

användning. 

ISO 9241:11 definition av användbarhet är relativt bred och förklarar hur man hittar den nöd-

vändiga informationen vid utvärdering av användbarhet i termer av utvärdering av användare, 

prestanda och tillfredsställelse (Bevan, 2001). 

Excitability är ett tämligen nytt begrepp och till skillnad från användbarhet fokuserar excitability 

på varför användare väljer att använda ett objekt istället för att fokusera på möjliga utkomster 

som blir till följd av användning. Syftet med det skulle inte enbart vara för nöjes skull eller för en 

mer konstnärlig interaktion. Det skulle även vara för att signifikant bidra till att människans 

användning av datateknik blir mer kreativ, hållbar, engagerande, meningsfull, kritisk och kultu-

rell. (Christensen Sønderlev, 2004)  

 

2.4. WEBBPLATSERS UTFORMNING 

För att kunna titta på användare och hur de interagerar med ett webbgränssnitt är det viktigt att 

känna till hur webbplatser är uppbyggda och hur användbarhet är applicerade på dem. En 

webbplats kan fungera som en källa till kunskap där vem som helst kan hämta information obe-

roende av tid och rum. En plats som kan fungera som informationsstöd är  
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”en webbplats där innehållet är väl definierat och har tillräcklig bredd och djup, 

där publicisten tar ansvar för innehållet och har auktoritet på ämnesområdet” 

(Wennström, 2005, s.1). 

Till skillnad från ett bibliotek så är Internet strukturerat av människor som har organiserat sina 

webbplatser själva. Det har gjort att Internet är ett stort kluster av information som är svår att 

sortera ut. Allt för många olika logiska sätt har gjort det ologiskt och ostrukturerat. Det blir ett 

problem när information presenteras för vem som helst som snubblar över den, och kräver att 

användarna känner till många olika logiska strukturer för att förstå exakt hur den som delar 

informationen tänker så att de kan avgöra vad de ska göra med den. 

Det visuella intrycket av gränssnittet användarna får av en webbplats har stor betydelse för an-

vändarnas åsikt. Det är viktigt att den är trovärdigt, -ett attraktivt gränssnitt kan bidra till hög 

trovärdighet, även om den skulle vara ologisk och orsaka problem såsom att användarna lägger 

ner mycket tid på att hitta. (Nielsen, 2001) Det är mycket som måste vara med för att en webb-

plats ska bli bra. Det är användare, deras behov, uppgifter, funktioner, informationsstruktur, 

informationsschema och navigationsscheman. En webbplats ska vara enkel, tydlig, lätt att förstå 

och inte innehålla saker som distraherar. Eftersom människor av naturen är ologiska måste si-

dan inte bara vara logisk, dem måste även tillåta det ologiska beteende användare kan ha. (Mor-

ville & Rosenfeld, 2007) 

 

2.4.1. ANVÄNDARE 

Användares informationsbehov och krav beskriver den informationen som krävs i en specifik 

situation för att användarna ska kunna utföra en uppgift, handling, scenario eller nå ett förväntat 

mål.  Kravanalysens syfte är att identifiera och prioritera rätt typ av information och rätt mängd. 

Inget mål är så viktigt i att designa informationsarkitektur än det att tillfredsställa användares 

behov. Det är viktigt att en webbplats täcker funktioner som stödjer olika typer av behov och är 

tilltalande till flera användarperspektiv. Användares behov förändras från tid till tid och genere-

rar en mängd olika beteenden när de besöker en webbplats. (Goodwin, 2009) 

Det är viktigt att webbplatsen täcker upp för de behov och krav användarna. Frågor som kan 

vara bra att ställa för att kontrollera om webbplatsen möter upp användares behov är:  

 Finns det jag söker på den här webbplatsen? Kan det finnas?  

 Hur tar jag mig dit jag vill?  

 Var är jag? Har jag kommit rätt?  
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 Detta ser rätt ut. Men vad går att göra här?  

 Det här är intressant. Men är det sant? Hur giltig är den här sidan?  

 Det här var intressant, finns det mer?  

 Tack, jag är klar här, hur tar jag mig tillbaka?  

 Hur är denna webbplats uppbyggd?  

 Var finns den där saken som jag läste om på löpet jag tror det var i början av förra måna-

den? (Sundström, 2005, s. 33-36) 

 

2.4.2. UPPGIFTER OCH MÅL 

För att kunna använda sidan behöver användarna uppgifter de kan utföra. En trivsam webbplats 

låter användarna veta var de befinner sig, vart de ska, vad de kan göra och vilka mål som går att 

nå. Viktiga aspekter för att en uppgift ska bli utförd är mål och motivation. Det innebär att 

webbplatsen måste inneha uppgifter och funktioner som stödjer uppgifterna. (Morville & Rosen-

feld, 2007)  

Det finns olika typer av mål men den viktigaste typen är slutmål. Ett bra slutmål är något som 

produkten själv kan hjälpa användarna att nå, men inte något som utförs åt dem. En webbplats 

måste erbjuda användarna mål som får dem att vilja uppnå dem. (Goodwin, 2009). Designfasen 

för att ta fram ett slutmål kan jämföras likt en karusell med fyra stadier enligt Sundström 

(2005), den snurrar runt flertalet gånger och för varje gång på olika vis:  

 Vision – skapa ett mål. 

 Design – hitta ett sätt att nå målet. 

 Utvärdering – kontrollera att utvecklingen håller god kvalité och går framåt. 

 Återkoppling – iterera och ändra vision om så krävs. Användaren ska vara involverad, 

dels för respons och för att uttrycka visionen. (Sundström, 2005) 

 

2.4.3. FUNKTIONER 

För att kunna utföra uppgifterna användarna blir tilldelade måste sidan innehålla funktioner 

som möter upp dem. Om användarna uppmanas att klicka på en länk måste till exempel webb-

platsen ha funktionen av en fungerande länk. Funktionaliteten hjälper användarna att slutföra 

sin uppgift och ligger inbäddad överallt i inbyggda system på webbplatsen, i organisering, navi-

gation, söksystem och begrepp. (Morville & Rosenfeld, 2007) 
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2.4.4. INFORMATIONSSTRUKTUREN 

Organiseringsstrukturen beskriver den ordning innehållet visas på en webbplats. Strukturen 

presenteras i lager och kan utformas på olika sätt, med hjälp av navigationsmönster.  

En webbplats kan vara uppbyggd på två olika sätt – ”narrow and deep” eller ”broad and shal-

low”. Beroende på hur stor webbplatsen är och vad den ska användas till används någon av des-

sa metoder. ”Narrow and deep” betyder att det är få val användaren behöver göra, men får då 

istället göra många steg för att nå målet. Med ”broad and shallow” menas att användaren får 

många olika val men det behövs inte lika många steg för att nå målet. Beroende på vad målet 

med webbplatsen är kan alltså den byggas med hjälp av någon av dessa metoder. (Morville & 

Rosenfeld, 2007) 

Innehållet på webbplatser organiseras med hjälp av tre olika strukturer. Dessa är hierarkistruk-

tur, hypertext eller databasstruktur och skiljer sig åt på olika sätt. Hierarkistrukturen organise-

rar innehållet top down varpå det viktigaste och vanligaste innehållet är i toppen på hierarkin. Ju 

mer detaljerat innehållet blir, desto längre ner i hierarkin placeras det. Hypertext har två primä-

ra komponenter. De är bitar av information som är sammanlänkade eller länkarna mellan dessa 

bitar. Den strukturen är både top down och buttom up samtidigt vilket tillåter användaren att gå 

direkt från botten till toppen. Databasstrukturen är top down och låter användarna att söka efter 

föremål och gå dit utan några extra steg. Den baseras på en databas som innehåller tabeller och 

rader med specifikt data av olika former såsom text, siffror och symboler. Strukturen innehåller 

fördefinierade termer som beskriver en specifik domän. (ibid.) 

 

2.4.5. INFORMATIONSSCHEMA  

För att kunna hantera stora mänger information behövs ett system som sorterar den. Människan 

klarar genomsnittligt av att hålla sju plus/minus två saker i minnet samtidigt (Groome, 2006). 

Ett sätt att hantera mycket information är att dela upp den i relaterade grupper eller kategorier. 

Organisering är viktigt för att kunna hitta svar på det som efterfrågas på en webbplats. För att 

det ska fungera måste det organiseras på ett begripligt sätt, annars är det slumpvis organisering 

som bara passar ett fåtal användare.  (Morville & Rosenfeld, 2007) 
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Navigering är det som tillåter användare att förflytta sig på en webbplats, från webbsida till 

webbsida, djupare in i strukturen, och gör det möjligt för användaren att hitta det som eftersöks. 

Ofta innehåller webbplatser flera olika uppsättningar av navigering. (Sundström, 2005) Exempel 

på vad en typisk webbsida kan ha:  

 ”global meny – som leder till alla huvudavdelningar 

 meny - som leder till sidor som ligger nära 

 hjälpmeny – med diverse funktioner som användaren kan ha nytta av 

 synlig sökväg - som leder upp i sidhierarkin 

 löpsedel - som leder till det som är nytt eller viktigt 

 sökning - som gör det möjligt för användaren att själv skapa en navigation till de sidor 

som innehåller ett visst ord 

 länkar – som leder till sidor intressanta utifrån den text man just läser 

 metadata - som gör det enklare för andra, t.ex. Google, att skapa navigation för webb-

platsen ” 

Hittar användarna inte det de söker finns det en risk att de tröttnar och lämnar sidan (Sund-

ström, 2005)  

 

2.5. SAMMANFATTNING 

Arbetet handlar om det som ligger till bakgrund för föreställningar och värderingar, vad det på-

verkar och vad det är som påverkas. Utifrån teorin har vi hittat fyra punkter som vi definierar 

som avsikt, intresse, inställning och tillvägagångssätt. Dessa punkter hör ihop med varandra 

genom att användaren påverkas av hur motiverad hon är, hennes avsikt och vilka förkunskaper 

som finns till hjälp.  Kriterier har även tagits fram till undersökningen för att utvärdera webb-

platser. 

 

2.5.1. AVSIKT 

En användares behov påverkar vilka avsikter hon har när hon använder Internet. Avsikten upp-

kommer när användaren har ett behov av att samla in information och krav på informationens 

mängd och innehåll. Det definierar användarens mål vid användning av en webbplats och de 

uppgifter som krävs för att användaren ska kunna nå utsatt mål. (Kapitel 2.4.3.)   
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2.5.2. INTRESSE 

En användares avsikt och vana av att använda webbplatser styr hennes intresse. Intresse hand-

lar om hur pass motiverad en användare är att använda en webbplats. Om en webbplats stödjer 

användarens olika typer av behov stärker det hennes intresse för att använda webbplatsen (Ka-

pitel 2.4.1.). Därför är det viktigt att webbplatsen innehåller och motiverar användaren till att 

utföra uppgifter och att nå mål.  

 

2.5.3. INSTÄLLNING  

De förkunskaper en användare har påverkar hennes inställning. Ett föremål i sig ska skapa en 

förståelse för hur det fungerar (Kapitel 2.1.). Användarens tidigare erfarenheter bedömer hur 

lätt webbplatsen är att förstå, sannolikheten att hitta det som söks och om webbplatsen presen-

terar rätt typ av information (Kapitel 2.2.). Oavsett om webbplatsen uppfyller användarens krav 

eller inte bidrar det till hennes inställning för webbplatsen. 

 

2.5.4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att kunna samla in information, utföra en uppgift och nå ett mål krävs ett tillvägagångssätt 

(Kapitel 2.4.2; Kapitel 2.4.3.). Tidigare kunskaper påverkar vilket sätt användaren väljer att gå 

till väga på och användaren väljer olika typer av tillvägagångssätt beroende på vad hon avser 

utföra.  (Kapitel 2.2.) Ju mer användaren känner igen sig desto lättare har hon att uppnå sitt mål. 

(Kapitel 2.4.) 

 

2.5.5. KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV WEBBPLATS 

För att kunna utvärdera webbplatserna i undersökningen utgår vi från dessa kriterier: 

 Är innehållet väl definierat och har auktoritet på ämnesområdet? 

 Är webbplatsen trovärdig? 

 Har webbplatsen någon informationsstruktur? Vilken typ? 

 Täcker den funktioner så som 

o global meny 

o meny  

o hjälpmeny 
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o synlig sökväg 

o löpsedel 

o sökning 

o länkar  

o metadata 

 Går det att utföra uppgifter på webbplatsen? Finns det något slutmål? 

 Wilsons fem komponenter ”learnability”, ”efficiency”, ”memorability”, ”error” och ”satis-

faction” för att granska webbplatsernas användbarhet.  (Kapitel 2.3.; Kapitel 2.4.5.) 
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3. METOD  

3.1. ANGREPPSSÄTT 

Vårt arbete har baserats på ett deduktivt angreppssätt eftersom det fanns mycket teori inom det 

aktuella området. Vi gick från teori till empiri. (Bryman, 2011) En kvalitativ ansats användes för 

att utforma undersökningen och för att analysera resultatet (Esaiasson, 2007). Starrin & Svens-

son (1994) menar att det finns grundläggande egenskaper i vissa mänskliga händelser som inte 

går att mätas. Dessa egenskaper går inte att förklaras på samma sätt som med siffror och fakta. 

Vi använde oss därför av en kvalitativ ansats eftersom vi ville skapa oss en djupare förståelse 

kring användare och deras upplevelser. Det kvalitativa kan kopplas till mänskliga händelser 

samt människans motiv och egenskaper. (Starrin & Svensson, 1994)  

Synsättet som arbetet har baserats på är ett aktörssynsätt eftersom det har utgått från aktörens 

egna verklighetsbilder. Vi ville ta reda på hur respondenterna använder sina redan existerande 

referensramar och hur de gått till väga för att utöka dem. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

3.2. FALLSTUDIE 

En fallstudie ansågs vara ett bra tillvägagångssätt eftersom vi ville få fram respondenternas egna 

tankar och uppfattningar. Vi önskade skapa oss en djupare förståelse kring hur användare an-

vänder deras referensramar. En fallstudie svarar på frågor som ”hur” eller ”varför” och fokus 

ligger på aktuella förlopp i dess naturliga miljö. Syftet kan vara att beskriva, förklara eller under-

söka någonting och man kan hantera många olika typer av empiriskt material som till exempel 

dokumentation, intervjuer och observationer. (Yin, 2007) 

 

3.3. DATAINSAMLING 

För att kunna svara på vår forskningsfråga utfördes åtta semistrukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer passade denna undersökning bra eftersom samma frågor ställdes till 

samtliga respondenter men svaren kunde utformas utifrån respondenten själv och möjlighet till 

att ge följdfrågor fanns. (Bryman, 2011) För oss handlade det om att hitta mönster i de svar som 

gavs av den insamlade empirin. (Esaiasson, 2007) Utöver intervjufrågor fick respondenterna 

visa oss hur de gick tillväga när de sökte information på Internet.  
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Undersökningarna utfördes i ett bibliotek där risken för att bli störd inte var så stor. Detta val-

des för att respondenterna skulle bibehålla koncentrationen genom hela undersökningen och för 

att de skulle känna sig bekväma. (Esaiasson, 2007)’ 

 

3.3.1. VAL AV WEBBSIDOR 

Till undersökningen valdes två webbplatser som bedömdes utifrån ett användbarhetsperspektiv 

med definierade kriterier tagna ur teorin. Det gjorde vi för att kunna bedöma hur referensramar 

är kopplat till användare och användbarhet.  

Webbplatserna vi valde att använda var Vinnova (http://www.vinnova.se/sv/) och Svenska 

Konståkningsförbundet 

(http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakningsforbundet/Konstakningsforbundetshemsida/) 

Båda webbplatserna är relativt okända, men ändå så pass stora inom sina områden att de an-

vänds varje dag.  

 

3.3.2. INTERVJUER  

För att kunna göra en kvalitativ analys av problemet är personliga intervjuer med responden-

terna lämpliga att använda (Bryman, 2011). Vi valde att använda personliga intervjuer eftersom 

de är målinriktade, fokus ligger direkt på undersökningens frågeställningar och svaren blev ut-

ifrån respondenten själv. (Yin, 2007).  

Samtliga intervjuer spelades in samtidigt som respondenternas svar skrevs ner av den medhö-

rande intervjuaren. Det möjliggjorde en mer detaljerad analys av det insamlade materialet efter-

som respondenternas egna ordval kunde fångas upp (ibid.). En annan fördel med att spela in 

intervjuerna var att intervjuarledaren helt kunde koncentrera sig på samtalet. 

Samma intervjuledare ledde samtliga intervjuer medan den medhörande antecknade. På så vis 

kunde den medhörande kontrollera att samtliga frågor blev ställda, samt att följdfrågor som 

respondenten bjöd in på ställdes. Att ha samma person som ledde intervjuerna är positivt efter-

som olika tekniker annars kan medföra olika tolkningar som i sin tur kan leda till felaktigheter i 

analysen av det insamlade data. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

http://www.vinnova.se/sv/
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakningsforbundet/Konstakningsforbundetshemsida/
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För att ta reda på respondenternas referensramar frågade vi om deras bakgrund, hur de går 

tillväga när de använder Internet och vad de tycker om Internet och deras användning. Vi 

valde att låta dem visa oss hur de gick till väga när de sökte efter information för att lättare kun-

na svara på frågorna. Till det använde vi två webbplatser som vi analyserat för att behålla en 

kontinuitet och för att kunna hitta mönster respondenterna emellan (Yin, 2007).  

 

3.3.3. UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR 

Vid utformning av intervjufrågor användes Brymans (2011) intervjuguide som underlag samt 

den teori som redovisats under teorikapitlet. Bland annat nämner han att ledande frågor inte 

ska ställas, intervjufrågorna ska ställas på ett språk som passar respondenterna och att de ska 

vara formulerade på ett sätt som förenklar att svara på undersökningens frågeställning samti-

digt som frågorna inte får göras för specifika. 

Vi började med att se över forskningsområdet och utifrån detta utformades frågeställningar som 

skulle hjälpa att svara på forskningsfrågan. Dessa frågor grupperades utifrån olika teman och 

frågor för intervjun skapades. En pilotundersökning genomfördes för att kontrollera och för-

bättra intervjun. Data som samlades in vid denna användes endast för förbättring av intervjun 

och inte vid senare analys. Vissa frågor togs bort medan andra lades till. Frågor som var otydligt 

formulerade formulerades om. (Bryman, 2011) För att få ett så bra flyt som möjligt under inter-

vjun ställdes relaterade frågeställningar i en följd. Frågorna var korta, lätta att förstå och hade en 

avsaknad av fackspråk. Esaiasson (2007) nämner för att uppnå en bra intervju ska frågorna vara 

korta och svaren långa.  

Intervjuernas längd begränsades till max 60 minuter för att på så vis underlätta sammanfattning 

av materialet. För varje 60 minuters intervju tar det i snitt fyra till fem timmar att transkribera 

dessa. (Esaiasson, 2007)  

 

3.3.4. URVAL 

För att stanna inom tidsramarna skedde ett så kallat bekvämlighetsurval. Undersökningen vilar 

inte på en särskild typ av användare, därför kunde i princip vem som helst agera som testobjekt. 

Personer som deltog i undersökningen hade olika erfarenhet, olika åldrar och kön. (Sundström, 

2005)  
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För att komma i kontakt med respondenterna togs både personlig kontakt samt mail skickades 

ut. Totalt blev det åtta respondentundersökningar och en pilotundersökning som genomfördes. 

Respondenterna kom från bland annat LTU, Svenska kyrkan och NLL och åldern varierade mel-

lan 20 år och 50 år. Könsfördelningen var ojämn, två kvinnor och sex män deltog.  

 

3.4. ANALYS 

”Pattern matching” eller ”mönsterjämförelse” som det heter på svenska, är en metod som är ba-

serad på redan existerande teori och används för att analysera det insamlade data. Det innebär 

att mönster söks i det insamlade data som kan stärka den teori som undersökningen lutar sig 

mot. Om dessa mönster hittas kan undersökningens interna validitet förstärkas. (Yin, 2007) De 

mönster vi letade efter var liknande mönster respondenterna emellan och som sedan jämfördes 

med vår analys av webbplatserna. Analysen av materialet gjordes iterativt under och efter att 

undersökningen utfördes.  

 

3.5. VALIDITET 

Att undersökningen har god validitet innebär att vi har undersökt det vi avsett undersöka (Bry-

man, 2011). För att stärka vår undersöknings validitet har forskningsprocessen itereras och 

tänkts igenom flera gånger. Vi har hållit oss inom undersökningens syfte och teorin har hört ihop 

med resultatet och analysen för att de skulle vara utgångspunkter för våra slutsatser. Multipla 

källor har använts för att ta fram relevant teori som stödde undersökningens syfte. Till intervju-

erna har vi tagit fram frågor som täcker den teori vi har och frågorna har formulerats så inga 

tolkningsfel har kunnat uppstå. Vi har analyserat webbplatserna som vi sedan använde till inter-

vjuerna för att kunna jämföra svaren respondenterna gav med vår analys. Under datainsamling-

en har vi försökt vara så objektiva som möjligt och inte lagt ord i mun på respondenten. När det 

insamlade data sammanfattades och analyserades har vi varit noga med att skilja på våra egna 

tankar från teorin och det verkliga data. Det insamlade data från undersökningen har noga ana-

lyserats mot teorin för att sedan kunna dra slutsatser som är relevanta för att kunna svara på 

undersökningens syfte. (Yin, 2007) 
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4. RESULTAT 

4.1. BEDÖMNING AV WEBBPLATSER 

Svenska Konståkningsförbundet och Vinnovas webbplats har analyserats utifrån kriterierna i 

kapitel 2.5. Resultatet av analysen av webbplatserna presenteras nedan. 

 

4.1.1. SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 

Svenska Konståkningsförbundet är en webbplats som är skapad av Svenska Konståkningsför-

bundet och används idag av många aktiva och inaktiva inom konståkning. Innehållet är väl defi-

nierat och har auktoritet på ämnesområdet. Webbplatsens innehåll besår av nyheter, tävlingar, 

regler (svenska och internationella), tester för att kunna tävla, tävlingsklasser, utbildningar samt 

en webbshop. Allt på webbplatsen handlar om konståkning och upplevs vara trovärdig. Webb-

platsens informationsstruktur är ”broad and shallow” med två hierarkinivåer. Funktioner som 

den täcker är:   

 global meny 

 meny  

 hjälpmeny 

 löpsedel 

 sökning - sidan har även en sökfunktion men som ligger i hjälpmenyn och är svår att 

upptäcka. 

 länkar  

 metadata såsom name och property. 

Det går att utföra många uppgifter på webbplatsen. Det kan vara att ta reda på datum för täv-

lingar, information om regler, kommittéer och olika elitsatsningar. Man kan även söka till kurser 

eller se lediga jobb som finns inom förbundet och mycket mer. Samtliga av Wilsons komponen-

ter för användbarhet kunde vi svara ”ja” på. 
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Figur 1. Översikt Svenska Konståkningsförbundet 

Svenska Konståkningsförbundets webbplats är stilren, lätt att följa och presenterar en lagom 

mängd information. Färgen på länken i den globala menyn ändras till svart och en pil syns till 

höger om länken för att tydliggöra vilken webbsida som används. Webbplatsens design är upp-

delad i två delar horisontellt. Den övre delen innehåller rubriken och den globala menyn. Den 

undre delen är uppdelad vertikalt i tre mindre delar varav de från vänster till höger innehåller 

länkar, information och reklam. Webbplatsen behåller samma design på samtliga webbsidor. Vid 

första anblick ger begreppen på länkarna på den globala menyn en bra fingervisning av vad de 

innehåller. När vi gick djupare ner i hierarkin visade det sig att länkarna inte innehöll det vi först 

trodde. Webbplatsen har en tydlig struktur och länkar på undersidorna följer en röd tråd. Vi 

hade svårt att hitta information som låg utanför dessa länkar eftersom de är så tydligt upplagda 

att vi inte tänkte på att länkar kunde finnas på andra ställen. Det är tydligt att webbplatsen är 

skapad för medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet vilket gör det svårt för en utomståen-

de att snabbt bli insatt i innehållet.  
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4.1.2. VINNOVA 

Vinnova är en webbplats som är skapad av Sveriges innovationsmyndighet. Innehållet är väl 

definierat och har auktoritet på ämnesområdet. På webbplatsen går det bland annat att hitta 

information om Vinnova, om deras aktuella projekt och ansöka om bidrag. Webbplatsen ser ak-

tuell ut, det finns både svenska och internationella nyheter och upplevs trovärdig. Informations-

strukturen är ”broad and shallow” med tre hierarkinivåer. Funktioner som den täcker:  

 global meny 

 meny  

 hjälpmeny 

 synlig sökväg 

 löpsedel 

 sökning 

 länkar  

 metadata så som name. 

Uppgifter som går att utföra är av många: söka bidrag, ta reda på utlysningar, ta del av projekt 

som Vinnova finansierat och ta reda på event. Även på denna sida kunde vi svara ”ja” på samtliga 

av Wilsons komponenter. 
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Figur 2. Översikt Vinnova 

Jämfört med Svenska Konståkningsförbundet är Vinnovas webbplats inte lika stilren. Färgen på 

länken i den globala menyn ändras till grå för att visa vilken webbsida som används. Samtliga 

webbsidor utom ”start” på den globala menyn innehåller även synlig sökväg som leder upp i 

sidhierarkin. Det är svårt att få en överblick av hur många delar webbplatsen är uppdelad i. Vi 

upplever att den är uppdelad i fyra till sju delar beroende på om de hör ihop eller inte och upp-

delningen är inte konsekvent webbsidorna emellan. Webbplatsen har en tydlig stuktur men med 

många länkar på många nivåer vilket inte är så konstigt eftersom de har mycket information att 

förmedla. Vinnova använder ord och begrepp som vi antar att de flesta känner till vilket gör det 

lätt att förstå vad länkarna i den globala menyn innehåller. Däremot presenteras så mycket in-

formation att det är svårt att sortera ut vad som är relevant och vi upplever att information läng-

re ner i hierarkin är svår att hitta från startsidan. Överlag är det svårt att hitta det man söker på 

webbplatsen men det är lätt att förstå den information som presenteras.  
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4.2. INTERVJUER 

Intervjuerna gick ut på att ta reda på respondenternas vanor och inställningar till Internet. Den 

inledande frågan handlade om hur ofta de använde internet och om de ansåg att det var mycket 

eller lite och på vilket sätt. Samtliga respondenter avbröt oss innan vi hade hunnit ställa frågan 

klart och svarade att de använder Internet dagligen. Hälften av respondenterna svarade även 

snabbt på nästa fråga och tyckte att de lade ner mycket tid på användning av Internet. Den andra 

hälften svarade långsammare, varav några med eftertänksamhet att de lägger ner normal mängd 

tid. Det skiljde mellan respondenterna vad de ansåg var mycket tid. Utifrån svaren som gavs fick 

vi reda på att några av de som tyckte att de lade ner mycket tid på Internet lade ner samma 

mängd tid som några av de som ansåg att de lade ner normal mängd tid. En del av responden-

terna svarade att de använder Internet stundvis medan andra svarade att de sitter långa stun-

der. Det kunde innebära både långa pass på arbetet och privat eller sparsamt på arbetet och kor-

tare stunder privat även om det ibland hände att de satt längre stunder.  

 

4.3. AVSIKT 

Samtliga respondenterna använde Internet för att  

 ta reda på nyheter  

 söka information om till exempel produkter eller priser  

 utföra en uppgift med personlig avsikt så som att betala räkningar eller deklarera 

När respondenterna svarade att de använder Internet för att ta reda på nyheter menade de dags- 

och kvällstidningar, socialt media eller bloggar. En del av respondenternas avsikt var främst att 

ta reda på nyheter om deras vänner medan andra prioriterade att ta reda på vad som händer ute 

i världen.   

Utöver det nämnde några av respondenterna att de använder Internet till 

 socialt media  

 att utföra en uppgift relaterat till deras jobb 

 fördriva tid  

Alla respondenter utom en använde socialt media. Av dessa skiljde sig avsikten med deras an-

vändande. Några ville bara se om någon de kände hade skrivit någonting nytt, andra ville in-

teragera mer genom att uppdatera sin egen status, spela spel och delta i grupper. Några av re-

spondenterna använder Internet för att fördriva tid. En nämnde det som: 
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”Jag brukar ofta sitta och slösurfa genom att kolla på YouTube eller googla på 

olika saker.” 

Det skiljde sig mellan de som hade familj och de som inte hade familj. De utan familj kunde 

spendera en hel kväll på att bara ”slösurfa” medan de andra hellre lade den tiden på att vara med 

sin familj.  

Avsikten med användning av Vinnovas och Svenska Konståkningsförbundets webbplatser under 

intervjuerna var att visa oss deras tillvägagångssätt när de sökte efter information. De flesta av 

respondenterna tog det med ro och tyckte att det var roligt att visa oss hur de gick till väga. En 

respondent utmärkte sig och visade tydligt ett ointresse till avsikten med webbplatserna under 

intervjun. Han försökte snabbt bli klar med intervjun och upplevdes oengagerad och slarvig när 

han använde webbplatserna.  

 

4.4. INTRESSE 

Prioriteten på samtliga nämnda punkter i kapitel 4.3. varierade beroende på om det gällde privat 

bruk eller var via arbetet. Privat innebar för respondenterna att de var friare i vad de kunde göra 

och de styrdes mer av sin vilja medan det på arbetet handlade det om vad de måste göra. En an-

nan orsak till respondenternas prioriteringar var hur pass intresserade de var, vilket visade sig 

genom större engagemang. När respondenterna tyckte att det var roligt använde de Internet 

mer engagerat. En respondent svarade: 

”Om jag ska köpa någonting roligt, till exempel ett par skor. Något kul för mig 

själv.” 

När koncentration eller engagemang saknades, eller om webbplatsen blev ointressant, svarade 

respondenterna att de klickar sig runt och hoppas hitta vad de söker. En respondent gav förklar-

ingen: 

”Man orkar inte titta runt och läsa saker när koncentrationen saknas.” 

En respondent skiljde sig från de andra och svarade: 

”Jag känner ingen skillnad om det är ointressant för mig eller inte.” 

De menade att det var roligt att använda Internet när det hade att göra med dem personligen 

eller socialt. Tråkigt tyckte de att det var när det till exempel var något praktiskt som måste ord-

nas som inte var personligt eller när uppgiften de ville göra inte gick att utföra.  



25 

 

När respondenterna upptäckte nya saker på Internet som de inte har träffat på tidigare var det 

med hjälp av någon annan påverkan än från dem själva. Det kunde vara vänner som hade berät-

tat om det, reklam som visats på TV eller på en webbplats, att det har stått på nyheterna eller via 

social media.  

 

4.5. INSTÄLLNING 

Enligt alla respondenter utom en var det i allmänhet lätt att förstå webbplatser. Det kunde bero 

på vana och erfarenheter men även att webbplatser är logiskt uppbyggda. En respondent sade: 

”Jag har använt Internet så pass mycket, så pass länge så man blir väl van att 

det ser ut på ett visst sätt.”  

En annan respondent svarade: 

”Det ganska intuitivt, det ofta är jag själv som krånglar till det.”  

Var webbplatserna inte lätta att använda gick det att söka sig fram via sökmotorer, så som Goog-

le.   

”Det finns så mycket att söka på Internet vilket gör att man kan hitta nästan vad 

som helst” 

En av respondenterna tyckte att det var både lätt och svårt att förstå webbplatser eftersom att 

han ansåg att många sidor förändras mot någonting nytt. Han menar att webbplatser ska vara 

modernare och de numera ska ha ett lite häftigare interface.  

”Det är tryggt det man känner till. Förändringar är lite jobbiga när det händer 

grejer. Sen kan det vara till det positiva men det kan ta ett tag innan, jag behö-

ver en inkörningsport.” 

Den respondent som tyckte att det var svårt att förstå webbplatser i största allmänhet sade att 

själva grundinställningarna som att minimera, avbryt, se på URL, gå framåt och bakåt var enkla 

men webbplatserna i sig var otydliga. Respondent beskrev det som: 

”Själva upplägget på interfacet kan vara kasst ibland.” 

När respondenterna använde Svenska Konståkningsförbundet hade de svårt att veta hur de 

skulle gå till väga när de letade efter information. De tyckte att begreppen inte representerade 
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innehållet på webbsidorna vilket gjorde att de läste allt som presenterades på många av webbsi-

dorna och hade svårt hitta den information som de sökte. Några gånger gav de upp sökningen. 

När respondenterna använde Vinnova hade de svårt att skilja på begreppen i den globala menyn. 

De tyckte att begreppen var för lika för att representera olika saker. De hade svårt att orientera 

sig på webbplatsen och tyckte att den innehöll för mycket information.  

”Oj! Den här var grötig!” 

”Jag förstår inte var jag ska gå…” 

Detta var några av många liknande kommentarer som Vinnovas webbplats fick av responden-

terna. Några av respondenterna lämnade till och med webbplatsen för att söka via Google. 

Tre av respondenterna pratade om den ständiga tillgängligheten till Internet. Den tog mycket tid 

från respondenterna och var ett nödvändigt ont. Det var lätt att ständigt fastna i datorn och läsa 

vad andra gjort istället för att spendera tiden med någonting de hellre velat göra. De tyckte att 

det var jobbigt när de var uppkopplade till Internet konstant och förklarade det som: 

”Det är tråkigt att använda Internet när man har någonting bättre för sig, till 

exempel om man sitter och snackar skit och så sitter folk inne i sina smartphones 

och surfar runt istället.” 

”Det är väl en social spärr. Det är en oerhörd social möjlighet men det är också 

en social spärr i sin omgivning och det tycker jag är tråkigt.” 

”Det är lätt att bli avbruten när man hela tiden är tillgänglig och så hitta tillba-

ka till fokuset när man sitter och jobbar eller gör någonting man verkligen be-

höver fokusera på. Det finns väldigt mycket störningsmoment runt omkring.” 

 

4.6. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Under intervjun fick respondenterna visa hur de gick till väga när de letar efter någonting på 

Svenska Konståkningsförbundet och Vinnovas webbplatser. Vi kunde se tre olika tillvägagångs-

sätt som alla respondenter använde sig av. De växlade ofta sätt beroende på situation. Samma 

situation kunde innebära olika tillvägagångssätt hos respondenterna. Det första tillvägagångs-

sättet var att respondenterna klickade sig fram med hjälp av länkarna utan att egentligen läsa 

innehållet på webbsidan de var på. Det andra sättet var att de istället noggrant läste igenom si-

dan innan de beslöt sig för vilken länk de skulle klicka på för att gå vidare. Det tredje tillväga-
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gångssättet var att de letade efter informationen de sökte med hjälp av sökfält. Om webbplatsen 

saknade sökfält, om sökfältet var svårt att hitta eller om sökresultat inte gav respondenterna det 

svar de ville ha lämnade de webbplatsen och använde Google istället.  

Under tiden respondenterna använde sig av webbplatserna kommenterade de vad dem gjorde 

och hur de upplevde sidorna. Kommentarer som:  

”Den här var rörig.” 

och 

 ”Den här var lätt att hitta på och förstå.” 

sades av respondenterna. De hade svårt att skilja på vissa länkar. På ena webbplatsen hette två 

av länkar i den globala menyn liknande saker och var på så sätt svåra att skilja på. Responden-

terna upplevde att länkarna representerade samma innehåll. Ett annat problem som uppstod för 

respondenterna var att de inte förstod vad länkarna representerade över huvud taget. På den 

andra webbplatsen hade respondenterna svårt att upptäcka en länk i textformat som låg utanför 

den globala menyn.  

Enligt respondenterna var den ena webbplatsen rörig på grund av att den hade för mycket text 

och många länkar. De hade ändå lätt att förstå vad den handlade om och lätt att hitta information 

de sökte efter. Den andra webbplatsen upplevde många respondenter som lätt att överblicka. 

Den var grafiskt enkel och hade mindre text. Ändå tyckte respondenterna att den var svår att 

hitta på.  
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5. ANALYS  

5.1. AVSIKT 

Respondenterna berättade att deras avsikt med att använda Internet var att läsa nyheter, hitta 

information om produkter, utföra privata ärenden, använda sociala medier, utföra jobbrelatera-

de uppgifter och att ”fördriva tid”. Privata ärenden på Internet kunde enligt respondenterna vara 

att betala räkningar eller att deklarera. Deras Internetanvändning utgick från dem själva, till 

exempel var de intresserade av produkter som de själva ville använda. Det respondenterna be-

rättade om deras avsikt med att använda Internet bekräftar det Reeves & Nass (1996) säger: det 

är lättare att förstå Internet när man kan relatera användningen till sig själv. Det går att ”fördri-

va tid” på alla typer av webbplatser men respondenterna sade att de väljer att bara göra det på 

webbplatser som är intresseranta för dem. Det stämmer med det Sundström (2005) säger om 

att webbplatser ska täcka upp för de behov och krav användare har.   

Webbplatserna vi har analyserat har inte för avsikt att sälja eller dela ut information om den typ 

av produkter som respondenterna vanligen har för avsikt att använda Internet till. Däremot in-

nehåller webbplatserna detaljinformation om produkter som stödjer deras verksamheter. I jäm-

förelse är Vinnovas utlysningar och Svenska Konståkningsförbundets dokument med regler ex-

empel på produkter. Svenska Konståkningsförbundet och Vinnovas webbplatser stödjer båda 

nyheter och innehåller information inom respektive område. Avsikten för Vinnova och Svenska 

Konståkningsförbundet är inte att stödja privata ärenden eller att agera som sociala medier och 

används därför inte för den typen av ändamål. Alla webbplatser på Internet har inte stöd för 

samma typer av funktioner och är inte heller avsedda att göra det eftersom de är uppbygga för 

att täcka olika behov (Morville & Rosenfeld, 2007; Sundström, 2005). Vi ville använda oss av 

webbplatser som inte stödjer det respondenterna är vana vid att använda för att se hur de an-

vänder sig av sina tidigare kunskaper. Ur intervjuerna fick vi en bild av hur respondenternas 

referensramar ser ut i form av avsikt med att använd Internet, deras intresse, deras inställning 

och hur deras Internetanvändning ser ut.  

 

5.2. INTRESSE OCH INSTÄLLNING 

Respondenterna berättade att ju mer engagerade de var under användningen av Internet desto 

större intresse hade de och var mer uppmärksamma på webbplatsers innehåll. Vi frågade om 

deras Internetvanor och hur mycket de använde Internet. Svaren gavs inte i tid utan handlade 

mer om deras upplevelser om den mängd tid som läggs ner på Internetanvändningen och hur 
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mycket information de hann samla in under den tiden. De som visade ett engagemang för webb-

platserna hittade lättare information än de som visade att de var ointresserade. Det stämmer 

med det Gardiner (1987) säger om att användare är aktivt involverade i sina handlingar och 

reagerar inte passivt på ett system. Alla respondenter utom en sökte efter information på Inter-

net med intresse och engagemang. En respondent hade från början inställningen att visa hur 

duktig han var och att hitta fel på webbplatserna. Under intervjun visade han ett ointresse för 

webbplatserna och irritation under användningen av dem. Han upplevde att webbplatsernas 

information inte var tillgänglig för honom och när han inte lyckades med sin sökning efter in-

formation klagade han på webbplatsernas uppbyggnad.  

Alla respondenter tyckte att webbplatsernas innehåll var svårt att tyda. De tyckte att den ena 

webbplatsen var rörig och hade svårt att förstå vad länkarna innehöll. På den andra webbplat-

sen var det svårt att förstå länkarnas innebörd vilket gjorde det svårt för respondenterna att 

avgöra vilken av länkarna de skulle använda. Däremot tyckte de att båda webbplatsernas upp-

byggnad var logisk och hade lätt att följa menystrukturerna. Många av respondenterna pekade 

på att det är vanan från tidigare användning av Internet och den logiska uppbyggnaden som gör 

att de har lätt att hitta på webbplatser. Det stämmer överrens med det Morville & Rosenfeld 

(2007) säger angående att en webbplats ska vara logiskt uppbyggd, enkel och tydlig. Responden-

terna visade att de kände igen informationsstrukturen när de visade oss hur de gjorde för att 

söka efter information. Hade de inte varit inne på en webbplats tidigare kunde de med hjälp av 

tidigare erfarenheter förstå och använda webbplatsen (Gardiner, 1987). Vår analys av webbplat-

serna visade att informationen på webbplatserna var rörig men i enlighet med respondenterna 

hade webbplatserna en logisk uppbyggnad. Groome (2006) säger att människan inte klarar av 

att hantera stora mängder med information. Det är därför viktigt att webbplatser inte bara har 

en logisk informationsstruktur utan även presenterar innehållet på webbplatsen på ett koncist 

och tydligt sätt så att användaren kan förstå den.  

 

5.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

De tre tillvägagångssätten som respondenterna använde sig av var att klicka sig fram med län-

kar, läsa igenom innehållet på webbsidan eller använda ett sökfält. Alla tillvägagångssätt går att 

använda på webbplatserna som användes i undersökningen men olika effektivt. Det tog tid för 

respondenterna att hitta den information de sökte efter när de klickade sig fram. Webbplatserna 

hade en bred menystruktur så många av respondenterna gick igenom många av länkarna innan 
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de kom fram till målet. Det underlättade i sin tur för nya sökningar eftersom de redan visste var 

de skulle söka när de skulle söka efter annan information.  

En webbplats ska vara enkel och tydlig för att kunna användas på bästa sätt (Morville & Rosen-

feldt, 2007). Webbplatserna i undersökningen innehöll mycket information vilket gjorde det 

svårt för respondenterna att på förhand veta vad som var relevant att läsa. Sundström (2005) 

säger att en webbplats ska täcka upp de behov och krav användaren har på webbplatser vilket 

webbplatserna i vår undersökning inte mötte. Respondenterna läste mer än de behövde efter-

som de läste information som de inte var ute efter vilket påverkade att sökningen tog längre tid 

att utföra. På den ena webbplatsen var sökfältet svårt att hitta vilket gjorde att bara några få av 

respondenterna använde den. Användning av sökfältet hjälpte respondenterna att spara tid. Det 

tillät respondenterna att få fram den information de sökte efter men gav dem ingen överblick 

över webbplatsen.  
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6. SLUTSATS 

Intervjuerna inleddes med att fråga hur mycket och hur ofta respondenterna använder Internet 

för att få ett mått på deras användning. Det är svårt att få ett mått på användning eftersom an-

vändares sätt att använda Internet skiljer sig på många olika sätt. Det har inte bara att göra med 

hur många gånger de använder Internet utan även hur pass snabba de är under sin användning 

och hur pass mycket information de får ut under användning enligt dem själva. Just den här frå-

gan utgick från tidsperspektivet men vi har analyserat denna utifrån effektivitet. Uppfattningen 

om hur mycket Internet användes enligt respondenterna verkar inte handla om hur många mi-

nuter de lägger ner på sin användning. Det verkar snarare handla om hur många gånger Internet 

används och hur effektivt respondenterna använder det under ett visst tidsintervall. Använd-

ningen var enklare och effektivare när respondenterna kände till webbplatsen eller det som de 

söker efter och när de hade ett större intresse för uppgiften än när de saknade någonting att 

känna igen. De som lade ner mer tid hade även ett större intresse av att använda Internet och 

använde det mer effektivt och hade lättare att känna igen olika typer av webbplatser. Respon-

denter som lade ner mindre tid på användning av Internet tog längre tid på sig när de skulle ut-

föra någonting snabbt. De kunde däremot vara snabbare inom ett visst område där de hade ett 

större intresse. Vi tror att det beror på att där det finns ett större intresse bygger användarna på 

sina referensramar. De som använder Internet mer effektivt och är mer intresserade har fler 

referensramar att utgå från. De som använder Internet mindre har på så sätt inte samlat på sig 

lika mycket information att kunna referera till.  

 

6.1. AVSIKT 

Respondenternas avsikt till att använda Internet påverkades starkt av deras personliga intres-

sen och värderingar. Det som de upplevde var roligt och intressant hade en högre motivations-

kraft än annat. Respondenterna använde Internet till saker de redan använt eller kände till. 

Trots det fanns en stark vilja att upptäcka nya funktioner och platser men det var ingenting som 

de hade lyckats göra utan hjälp av yttre information som nämndes i resultatet. Vi upplevde att 

det fanns ett starkt begär av att lyckas upptäcka saker på Internet själv, utan hjälp av yttre in-

formation. Vi tror att det här problemet uppstår på grund av att respondenterna inte klarar av 

att tänkta utanför deras referensramar. Varför respondenterna bara använder Internet till det 

som de känner till beror på att det ligger i linje med deras förväntningar och är vad de vet att 

Internet kan användas till.  
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Respondenterna hade alltid en avsikt när de använde Internet och de strävade hela tiden mot att 

uppnå målet med den avsikten. Utifrån vad respondenterna berättade ser vi att om de inte kla-

rade av att uppnå avsikten ändrade de istället sin strategi. Skulle det inte vara möjligt att nå må-

let på avsett vis letade respondenterna efter ledtrådar som de trodde kunde leda dem till att 

uppnå målet. Minsta lilla ledtråd ger användare någonting att relatera till och på så vis hjälper 

referensramar dem att gå vidare. Är ledtrådar fel och inte stämmer överrens med användares 

tidigare upplevelser och erfarenheter, kan de godtas så länge användarna tror att de är riktiga. 

  

6.2. INTRESSE OCH INSTÄLLNING 

Gemensamt för respondenterna var att deras inställning och användning av Internet var för 

stunden någonting de tog för givet tills det inte fungerade som det skulle.  De upplevde det fru-

strerande och förstörde deras avsikter. För dem handlade det inte om det var roligt eller tråkigt, 

det handlade om hur självklart de ansåg att Internet är. Respondenterna pratade om att mycket 

av deras användning gick på ren rutin och att de tyckte att det var en vanesak. Ren rutin berodde 

på någonting som respondenterna hade gjort många gånger – det låg i ryggmärgen. Det var så 

självklart för dem att de många gånger inte funderade på deras användning och vilken roll In-

ternet hade hos dem. I de fallen det inte gick som respondenterna ville valde de att hitta andra 

vägar att gå eller gav upp i frustration.  

När respondenterna använde Internet överskattade de i många fall sin förmåga kring hur de 

skulle gå till väga. De trodde att de hade en bättre uppfattning av webbplatsernas innehåll än 

vad det visade sig att de egentligen hade. De menade på att de tidigare kunskaperna de hade 

gjorde att de visste vad som skulle göras och vad som hände när de klickade på olika länkar. En 

förklaring kan vara att de kände igen många ledtrådar som de kunde relatera till och drog slut-

satser utifrån dem om webbplatsens innehåll. Vi såg tydligt att de refererade till menystrukturer 

de kände igen sedan tidigare. Trots det stötte respondenterna ibland på problem. De flesta hade 

svårt att förstå att problemet uppkom från dem själva och skyllde istället på webbplatsen. Vi 

tycker att det är skillnad på när problem uppstår hos oss som användare men skyller på webb-

platsen än när problemet ligger hos webbplatsen och vi som användare inte klarar av att hantera 

det. Problem hos användarna beror på brister hos dem, de saknar någonting som gör att de kan 

lösa problemet.   

Några av respondenterna hade en negativ inställning till den ständiga tillgängligheten som In-

ternet bidrar till. Den främsta negationen var att socialt användande stal tid från det sociala livet 

i verkligheten. Motvilligt lade de ner tid på någonting de egentligen inte ville eftersom deras ny-
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fikenhet var så stor och tillgängligheten så enkel. Tid till vänner och familj begränsades och gav 

en negativ påverkan på användarna. Övriga respondenter nämnde ingenting om tillgängligheten 

och reflekterade inte över det.  

 

6.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Sättet respondenterna använde Internet på styrdes av deras avsikt att hämta och skicka infor-

mation vidare. De letade upp webbplatser och läste det som de ansåg var intressant av relevans 

för deras avsikt. Vad de ansåg var relevant berodde på hur de prioriterade. Prioriteringen i sig 

handlade om vad de hade för referensramar eftersom en tanke ofta bygger på tidigare erfaren-

heter. Vi såg att när respondenterna skulle söka efter information utnyttjade de sina referens-

ramar genom att leta efter någonting igenkännande.  

Resultatet visade att respondenterna hade svårt att skilja på olika länkar. De fick problem när de 

inte förstod vad länkarna representerade och när de upplevde att de presenterade samma inne-

håll. Det var tydligt att när respondenterna inte förstod innebörden i de ord som länkarna repre-

senterades av saknades referensramar. Gemensamt för respondenterna var att de till största del 

i sin användning uppmärksammade den globala menyn eftersom den stämde överens med tidi-

gare erfarenheter vilka låg till grund för deras förväntningar. Det som förekom ofta, så som den 

globala menyn, skapade en vana för respondenterna att förvänta sig. 

När respondenterna visade oss hur de använder och hittar på webbplatser såg vi att många mis-

sade information och ledtrådar som fanns på webbsidorna i deras sökande efter information. De 

ledtrådar som inte uppfattades kunde vara länkar i textformat eller sökfält som smälte in eller 

var otydligt definierat. Det kan bero på att respondenterna nöjde sig med ledtrådarna de hade, 

att de inte uppfattade ledtrådarna som fanns eller att de ansåg att deras referensramar var till-

räckliga.  

 

6.4. SAMMANFATTNING 

När en användare använder ett webbgränssnitt påverkar referensramarna interaktionen med 

Internet. Referensramarna styr en användares behov eftersom det är först när en användare 

känner till någonting som ett behov kan uppstå. Kraven på information kommer ur användarens 

referensramar och styr vilka behov som behöver täckas.  Tidigare insamlad information hjälper 

användare att veta hur de ska gå tillväga när de använder en webbplats. Saknar användarna nå-
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gonting som kan kopplas till den information som presenteras på webbplatsen har de svårare att 

använda den.  

Tidigare föreställningar och värderingar påverkar användares intresse och inställning till Inter-

net. När användare är intresserad av någonting visar det sig i form av större intresse och en po-

sitiv inställning till det. Likaså påverkas effektivitet av referensramar. Ett större intresse, en po-

sitiv inställning och referensramar som täcker upp användares behov ger en effektivare an-

vändning av Internet. Även en webbplats design påverkar, en dålig design gör att användare blir 

mindre intresserad, mindre effektiv och får en sämre inställning. Har användare svårt att förstå 

innehållet som presenteras på en webbplats spelar det ingen roll hur logiskt uppbyggd den är.  
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7. DISKUSSION 

 

Figur 3. Illustration av vår syn på användbarhet 

 

I användbarhet finns många olika komponenter och faktorer som tillsammans bildar begreppet 

användbarhet. Det här arbetet har utgått ifrån referensramar som en till del av det begreppet. 

Figur 1 illustrerar hur vi anser att referensramar är en del av användbarhet. Utan tidigare kun-

skaper är ingenting användbart eftersom någon form av referens krävs för att kunna bilda en 

förståelse. I teorin framgår det att det att inte bara är funktion och kvantitet som är avgörande 

för hur användbart ett system är utan det ska även vara kompatibelt med användarens kognitiva 

förmågor. Vi anser att eftersom referensramar bildar bakgrund för föreställningar och värde-

ringar är det samma sak som information som tidigare samlats in hos en användare. Information 

är bland annat förkunskaper, tidigare erfarenheter och vad var och en kan tolka utifrån stimuli 

eller data. Den informationen används för att göra jämförelser med ny inkommande information 

i sökandet att hitta någonting som användaren känner igen. Igenkännelse skapar en förståelse 

och hjälper användaren att veta hur de ska gå till väga i nya situationer. I empirin från under-

sökningen framgår det att respondenterna har svårt att utföra någonting som ligger utanför de-

ras referensramar eftersom de hade svårt att förutse vilket resultat en uppgift kunde ge om de 

inte tidigare hade prövat den. Respondenterna både sa och visade att de behövde en inlärnings-

period när nya situationer uppstod för att kunna hantera dem på ett bra sätt.  

De förkunskaper en användare har används för att hitta ledtrådar i ny information. Hon letar 

efter någonting som kan kopplas till det hon känner igen sedan tidigare och skapar på så sätt en 

förståelse. När användare saknar tidigare kunskap kring en webbplats ställs de inför någonting 

Användbarhet 

Referensramar 
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nytt. Om tidigare kunskaper saknas finns det ingenting som kan ge stöd åt deras förståelse för 

hur en webbplats fungerar. De måste skapa sig en överblick av webbplatsen för att förstå hur 

den är uppbyggd och lära sig på plats hur den fungerar. Eftersom användare i det fallet inte vet 

var en länk leder måste de istället prova sig fram. Det är mycket som spelar roll för att en webb-

plats ska vara användarvänlig. En bra navigationsstruktur och konsekvent användning av logis-

ka begrepp är en grund i en webbplats uppbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till att innehåll 

på en webbplats som tas in av användaren måste också processas till information. Mer innehåll 

kräver mer av användaren. Därför bör innehållet på en webbplats presenteras så enkelt och tyd-

ligt som möjligt och i lagom mängd.  

Respondenterna i vår undersökning menade att de tidigare kunskaper de har gör att de vet vad 

som ska göras och vad som händer när de klickar på olika länkar. Förkunskaper användare har 

är viktiga för att de ska kunna utföra ett resonemang och lösa en uppgift. Referensramar påver-

kade respondenternas uppfattning av webbplatserna som användes i undersökningen. Respon-

denternas referensramar påverkade även hur de skulle gå till väga, deras inställning och intres-

se. Där de tyckte att de kunde mycket kände de sig överlägsna medan när de inte kände igen sig 

var de rådvilla. I större utsträckning skyllde de på webbplatsen istället för att fundera på om 

problemet låg hos dem själva. Så länge de upplevde att allting på webbplatserna fungerade som 

det skulle var de nöjda men om de upplevde problem ifrågasatte de webbplatserna.  

 

7.1. METODDISKUSSION 

För vår undersökning passade det bra att använda en fallstudie med en kvalitativ metod efter-

som vi ville få en bättre förståelse för hur användares tidigare kunskaper påverkar deras använ-

dande av Internet. En fallstudie tillät oss att undersöka ett fall i dess naturliga miljö och kräver 

inte ett specifikt urval av respondenter. Det hjälpte oss att ta fram ett urval av respondenter ef-

tersom undersökningen inte vilade på en specifik typ av användare.  

Det som kan ha påverkat reliabiliteten i vår undersökning är slarvfel under datainsamlingen och 

den efterföljande analysen. Utöver intervjuerna som gjordes ingick även tester som vi hoppades 

skulle visa på hur användare reagerar vid olika sinnesstämningar. Empirin från testerna gav 

inget relevant resultat och ledde till felaktigt utfall av arbetet. Testerna togs därför bort i fortsatt 

iteration av arbetet. Utifrån intervjuerna samt det tillvägagångssätt respondenterna visade oss 

under testerna fick vi fram det resultat som var relevant för vår undersökning. Det hade varit 

tillräckligt för att kunna gå vidare med analys och slutsatser.  
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Antalet respondenter som deltog var åtta stycken, varav endast två av dem var kvinnor. Det kan 

ha påverkat reliabiliteten om genus skulle vara en märkbar skillnad. Vi anser att det inte bör ha 

någon påverkan och har valt att inte skilja på män och kvinnor för att ge en så rättvis bild av 

undersökning som möjligt. Annat som kan ha påverkat utfallet av undersökningen kan vara att 

om respondenterna tidigare haft kännedom om de valda webbplatserna. Risken finns att de inte 

kunnat visa oss problem som kan uppstå vid informationssökning där referensramar saknas. Om 

respondenterna inte varit ärliga mot oss under undersökningen utan istället valt att svara ut-

ifrån vad de trodde att vi ville höra kan även det påverka utfallet negativt.  

Det som kunde ha gjorts annorlunda hade varit att noggrannare utgå från teorin under under-

sökningen och vi skulle ha uteslutit testerna. Testerna påverkade inte intervjusvaren men det 

påverkade oss och inriktningen på analysen av empirin. I teorin förekommer ordet och infalls-

vinkeln referensramar flera gånger, trots det använde vi en forskningsfråga som utgick från an-

vändare och deras beteende istället för referensramar vilket var den egentliga infallsvinkeln. 

Eftersom arbetet ligger inom systemvetenskap ska en tydlig koppling finnas till IT. Vi började 

arbetet med att enbart fokusera på användarna och uteslöt IT. Det resulterade i att det teoretis-

ka underlaget för webbplatser inte använts. Under vidareutvecklingen av arbetet har webbplat-

serna förtydligats och används i större utsträckning i arbetet.   
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

En sak som vi inte avsåg undersöka men som många av respondenterna berättade var deras 

inställning till den sociala interaktionen som Internet tillhandahåller. Det indikerar till ett för-

hållningssätt hur vi ser på Internet och hur det fungerar som ett socialt verktyg. Det är främst 

sociala orsaker som är avsikten till varför Internet används. Några av respondenterna pratade 

om det på ett negativt sätt medan övriga inte ens reflekterade över den sociala interaktionen. 

Man kan fråga sig vad det är som gör att vissa upplever det negativt medan andra inte reflekte-

rar över det alls. Utifrån hur Internet används idag undrar vi hur användargränssnitt och den 

sociala interaktionen användarna emellan kan förbättras som ett socialt verktyg. 
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10. APPENDIX 

10.1. BILAGA 1 –  INTERVJUFRÅGOR 

Hur ofta använder du Internet? 

Tycker du att du lägger ner mycket tid, normal tid eller lite tid på användning av Internet? 

Vilka typer av sidor besöker du? Markera dessa 

 Socialt media (Facebook, Twitter, Instagram) 

 Annan media (TV, radio, tidningar) 

 Blogg  

 Faktasidor (Wikipedia) 

 Forum 

 Företag (Telia, Swedbank) 

 Organisationer (Landstinget, skatteverket, kommuner) 

 Köp- och säljsidor (Blocket, Tradera, Ebay) 

 Webbshopar (Gina tricot, Clas Ohlson, IKEA) 

 Annat: 

Vad brukar vara det huvudsakliga avsikt när du använder Internet? 

Vad är det första du göra när du startar Internet/webbläsaren? 

Tycker du att det är lätt att förstå webbsidor och hitta på de i största allmänhet?  

- På vilket sätt? (Lätt/svårt) 

Under vilka omständigheter tycker du att det är roligt att använda Internet? 

Under vilka omständigheter tycker du att det är tråkigt att använda Internet?  

På vilka sätt hittar du nya saker på Internet? 

 


