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1 Inledning 

Webben har växt enormt som medium de senaste tio åren. Som exempel kan nämnas att 
Aftonbladets webbplats, som var först av de stora tidningarna på nätet, öppnade i augusti 
1994. (Klarström 1994). Sedan dess har mycket hänt, och otaliga böcker och uppsatser har 
skrivits i ämnet. Med tiden har webben förvandlats från en disparat samling webbsidor, till 
ganska standardiserade format och utseenden.  
 
Framförallt gäller detta kommunernas webbplatser. Sverige har 290 kommuner, som alla vill 
nå ut med stora mängder information till sina invånare. För den uppgiften är webben idealisk. 
Mycket information samlas på ett och samma ställe, som invånarna dessutom kommer åt från 
sina hem. 
 
Eftersom det rör sig om mycket information, är en tydlig struktur viktig, så att besökarna vet 
var de ska börja leta efter den information de söker. Det som känns logiskt och intuitivt för 
webbdesignern gör inte alltid det för den som ska använda webbplatsen. 
 
I den här studien jämförs tre stockholmskommuners webbplatser ur ett användarperspektiv. 
Fokus ligger på ett användartest, som på djupet ska visa vilka strategier vanliga besökare 
använder sig av när de ska söka upp information. 
 
En sak som jag inte har sett någon ta upp är hur man lär sig använda nätet. När man lär sig 
läsa böcker lär man sig successivt tillsammans med vuxna som själva vet hur läsandet ska gå 
till. Med webben är det inte så enkelt. De allra flesta lär sig inte på någon kurs, utan utforskar 
möjligheterna på egen hand, dvs. trial and error-metoden. Detta innebär att 
surfningsbeteendena är väldigt varierande från person till person, oavsett vilken bakgrund 
denna har. Denna hypotes försöker jag verifiera i denna uppsats.  
 

1.1 Definitioner 
 
Huvudmeny: Den meny som innehåller störst mängd länkar, kategoriserade efter områden. 
Snabbmeny: En meny som innehåller en mindre mängd länkar, för snabb åtkomst av ofta 
använda länkar. 
Nyhetsmeny: Meny med aktuella ämnen för kommunens invånare. Finns bara på förstasidan. 
 
I framförallt resultatdelen används en del hemsnickrade begrepp, såsom vänstermeny, 
klickmedian och fungerande sökväg. Ambitionen är att dessa ska vara självförklarande, men 
de som inte är det förklaras i respektive avsnitt.  
 
I övrigt använder jag gängse standarddefinitioner, såsom webbplats och förstasida enligt 
Svenska datatermgruppens definitioner (Datatermgruppen 2004). 
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2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att experimentellt få en indikation på vilka faktorer som gör det 
lätt respektive svårt att hitta rätt på en webbplats. Undersökningen ska visa vilka 
navigationsvägar en webbplatsbesökare använder sig av, och är inte inriktad på lättlästhet, av 
anledningar som tas upp i avsnitt 3, tidigare forskning. Dessutom undersöker jag 
försökspersonernas värdering av de olika webbplatserna med en enkät. 
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3 Tidigare forskning 

Denna undersökning vilar på resultat från forskning inom flera olika fält: webbdesign, 
skrivprocessforskning och experimentella läsarundersökningar.  
 
Det finns en uppsjö olika handböcker om hur man bör skriva på nätet. Det är dock svårt, för 
att inte säga omöjligt, att sålla bort de råd som baserar sig på löst tyckande från de som är 
vetenskapligt grundade. Den kanske allra största webbgurun, Jakob Nielsen, blandar ofta 
forskningsgrundade råd med svepande omdömen som han tycks sakna stabil grund för. 
Nielsen är mycket inflytelserik, exempelvis är det svenska standarverket Klarspråk på nätet 
(Englund & Guldbrand 1999) till stor del baserat på hans artiklar. Den sistnämnda boken 
blandar också webbspecifika råd med vanliga tumregler som gäller på papper, utan att de 
verkar ha verifierat dem empiriskt. I allmänhet är det olämpligt att applicera råd som är tänkta 
för tryckta medier på webbplatser, se exempel om LIX i nästa stycke. 
 
Det har dock gjorts större användarundersökningar. Spool m.fl. (1998) fastslår att de vanliga 
reglerna för grafisk framställning inte gäller för webben. Framförallt är det den gamla 
formgivarsanningen att ”luft” är bra som får underkänt i det nya mediet, men de anser sig 
också ha kunnat bevisa att grafisk form generellt är oviktigt. De kommer även fram till att 
strukturen spelar mindre roll än man tror, eftersom användarna i regel inte bildar sig mentala 
kartor av hela webbplatser. Till sist avfärdar de rådet att skriva webbtexter med låga fog 
index-värden (som är jämförbar med LIX-värden), eftersom sådana visade sig vara svårare att 
snabbt få överblick över. Där Spool m.fl.  (1998) är intresserade av om försökspersonerna 
hittar svar på frågorna, är jag intresserad av hur de går till väga för att göra det. 
 
När det gäller webbstudier i allmänhet, så ligger Andersson (2002), Milusheva (2002) och 
Nordin (2002) närmast min egen undersökning. Andersson (2002) är, precis som denna 
undersökning, ett examensarbete för språkkonsultlinjen. Den undersökningen är dock inte 
experimentell, utan i den används strukturanalys för att komma fram till att Malmö kommuns 
webbplats inte är ämnesorienterad, och att ambitionen att vara det kan vara felriktad. 
Milusheva (2002) har mer användarfokus, då hon har jämfört två kommuners webbplatser 
både genom att teoretiskt analysera dem och med frågor på liknande sätt som Spool m.fl. 
(1998), med den skillnaden att hon klockat sina försökspersoner. Ingen av dessa har dock 
använt sig av användbarhetstester som liknar min undersökning. Ett något mer utförligt 
användartest har Nordin (2002), då hon har använt tänka högt protokoll för att se hur 
försökspersonerna löser uppgifter på nordiska institutionen vid Stockholms universitets 
webbplats. Det som var en liten del av Nordin (2002) och Milusheva (2002) är alltså det jag 
fokuserar på i denna uppsats. 
 
Inom skrivprocessforskning har man utvecklat datorprogram och metoder för realtidsstudier 
av försökspersoners skrivbeteende: pauser, rättningsmönster och skrivhastighet. Det finns 
därför en uppsjö olika metoder att spela in försökspersoners uppträdande för senare analys. I 
den här uppsatsen använder jag mig av elektronisk inspelning, en metod jämförbar med 
exempelvis Hadenius (1994). Han använde sig i den undersökningen av loggningsprogrammet 
JEdit, en ordbehandlare som loggar alla knapptryckningar i en skrivsituation.  
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En annan undersökning som använde sig av elektronisk inspelning är Wengelin (2002). Hon 
använde sig av programmet ScriptLog, som precis som JEdit är en ordbehandlare med 
loggningsfunktion. ScriptLog innehåller även analysverktyg för behandling av de data som 
samlats in.  
 
Dessa två sistnämnda undersökningar delar undersökningsproblematiken med denna uppsats. 
Problemen är att dels spela in försökspersonerna med så liten störning som möjligt, och dels 
att förse dem med så verklighetstrogna uppgifter som möjligt. Detta är samma förutsättningar 
som gäller för psykolingvistiken, där användarexperiment av naturliga skäl spelar en central 
roll. Denna gren av lingvistiken, som utvecklats inom psykologin, använder sig ofta av 
tidsmätning för att kvantifiera sina resultat, precis som enklare webbstudier. Både 
psykolingvistiska studier och webbanvändbarhetsstudier kan dock dra fördel av mer 
djupgående analysredskap, såsom tidigare nämnda ScriptLog och JEdit, men även den 
skärminspelare som presenteras i denna undersöknings materialdel. 
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4 Material 

Här presenterar jag de undersökta webbplatserna och de försökspersoner jag använt. Till sist 
anger jag försökets tekniska förutsättningar med programvara och operativsystem. 
 
Webbplatsmaterialet består av Täbys, Huddinges och Nynäshamns webbplatser. De valdes ut 
av Stockholms läns samtliga 28 kommuners webbplatser för att de representerade olika sätt att 
strukturera information med utgångspunkt från förstasidan. 

4.1 Webbplatserna 

4.1.1 Täby 
Så här ser Täbys webbplats ut på förstasidan. Menyerna har jag ramat in och namngett för att 
ge en överblick. Notera att högermenyn endast består av nyheter, och den försvinner när man 
klickar sig vidare i hierarkin.  
 

 
Figur 1: Täbys webbplats förstasida (december 2004). 
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Man kan säga att Täby har två snabbmenyer på sin förstasida: Vänstermenyn är en typisk 
snabbmeny, den innehåller information som man tror att många besökare kommer att ha nytta 
av.  
 
Den andra snabbmenyn är en rullgardinsmeny längst till höger på toppmenyn, som heter 
Direkt till. Den innehåller länkar till bibliotek, badplatser, kartor med mera. Många länkar 
finns på båda snabbmenyerna, exempelvis Blanketter, Kartor, Taxor och avgifter, med flera.  
 
Det omarkerade området i mitten kallar jag innehållssidan. 
 
Täbys webbplats har en sökvägsfunktion, som visar var i webbplatsens hierarki du befinner 
dig. Detta är praktiskt om man exempelvis gjort en sökning och kommit in på en delsida utan 
att veta vilken del av webbplatsen den tillhör.  
 

 
Figur 2: Täbys webbplats sökvägsfunktion (december 2004). 

På den här bilden kan man också se Täbys logga längst upp till vänster, som fungerar som en 
länk tillbaka till webbplatsens förstasida. 
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4.1.2 Huddinge 
Huddinge har, som bilden visar, inte mindre än fyra olika menyer på sin förstasida, och en 
sökruta. Vänstermenyn är kontextberoende, dvs. den ändras när man klickar sig vidare i 
hierarkin, och det gör även högermenyn. Högermenyn är något okonventionell, jag har inte 
hittat någon liknande meny på någon av Stockholms läns kommuners webbplatser. 
 

 
Figur 3: Huddinges webbplats förstasida (december 2004). 

Bilden på nästa sida visar Huddinges sökväg, och loggan som leder till förstasidan. Observera 
att sökvägen, till skillnad från på de andra webbplatserna, inte listar den lägsta rubriken i 
hierarkin, i det här exemplet ”Badplatser”. 



  11 

 
Figur 4: Huddinges webbplats sökvägsfunktion  (december 2004). 
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4.1.3 Nynäshamn 
Nynäshamn har valt en layout med rullgardinsmenyer i toppmenyn, som utgör huvudmenyn. 
Det är den enda webbplatsen som inte har en sökruta på förstasidan, vill man söka måste man 
hitta förstoringsglaset i den något okonventionella extramenyn. Vänstermenyn består endast 
av nyheter, och försvinner när man klickar på något. Det gör även högermenyn, en 
snabbmeny som bland annat innehåller viss kontaktinformation. 
 

 
Figur 5: Nynäshamns webbplats förstasida  (december 2004). 
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Figur 6: Nynäshamns webbplats sökvägsfunktion (december 2004). 

Nynäshamn använder sig av raka streck mellan posterna i sökvägen, precis som Täby. 
Observera att sökvägen syns redan på förstasidan (figur 5), något Nynäshamns webbplats är 
ensam om i den här undersökningen. Nynäshamns logga finns i övre vänstra hörnet, och tar 
användaren till förstasidan om han/hon klickar på den. 

4.1.4 Översikt 
I tabell 1 nedan kan man se de olika navigeringsmöjligheter som en användare erbjuds på de 
respektive webbplatserna. Observera att huvudmenyns placering varierar, vilket pekar på att 
det inte finns någon vedertagen standard på området, eller att Huddinge valt att bryta mot den. 

Tabell 1: Webbplatsernas navigeringsmöjligheter. 

Kommun Täby Huddinge Nynäshamn 
Toppmeny Ja (huvudmeny) Ja (snabbmeny) Ja (huvudmeny) 
Vänstermeny Ja (snabbmeny) Ja (huvudmeny) Ja (nyhetsmeny) 
Högermeny Ja (nyhetsmeny) Ja (snabbmeny) Ja (snabbmeny) 
Extrameny Nej Ja Ja  
Sökruta Ja Ja Nej 
Sökvägsfunktion Ja Ja Ja 
Länk till förstasidan Ja Ja Ja 
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Det råder uppenbarligen en viss konsensus om vad som ska finnas på en förstasida. Enda 
skillnaderna är att Nynäshamn har en länk till sökmotorn istället för att låta användarna söka 
direkt, och att Täby saknar en extrameny i övre högra hörnet. Förutom Stockholms kommuns 
webbplats, har i princip alla webbplatser i Stockholms län liknande struktur, med få 
variationer (december 2004). 

4.2 Försökspersonerna 
 
Försökspanelen består av två män, födda 1948 och 1952, samt fyra kvinnor, födda 1951, 
1957, 1984 och 1987. Urvalet av försökspersoner är inte helt idealt, eftersom de bildar tre små 
grupper bara med variablerna ålder och kön. Förhoppningen är att undersökningen ska visa att 
avvikelserna mellan individerna är långt större än de mellan grupperna. 

4.3 Utrustning 
 
Samtliga försök utfördes på datorer med Windows XP, Internet Explorer 6.0, 
skärmupplösning 1280×1024 och Screen Recorder Gold version 2.1. 
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5 Metod 

I den här undersökningen har jag använt sex försökspersoner, fem frågor, och tre webbplatser. 
Antalet försökspersoner valdes för att kunna rotera ordningen på webbplatserna optimalt, och 
antalet frågor och webbplatser begränsades för att materialet inte skulle bli alltför omfattande. 
Även detta blygsamma omfång resulterade i 90 utförda uppgifter och över 2,5 timmars 
inspelning. 
 
Varje försöksperson fick en muntlig instruktion om hur försöket skulle gå till. Dessutom fick 
de ett papper med samma instruktion samt fem uppgifter att lösa (Bilaga 1). Eftersom jag 
hade sex försökspersoner kunde jag rotera webbplatserna, så att ingen försöksperson besökte 
dem i samma ordning som någon annan. Alla försökspersoner hade dock samma ordning på 
uppgifterna. 
 
Försökspersonerna har utfört uppgifterna i ett svep, utan längre pauser. De har löst alla 
uppgifter på egen hand, men har kunnat tillkalla mig om de tyckte något i instruktionen var 
oklart. Den totala försökstiden för varje person var mellan fyrtio och sjuttio minuter. Man 
skulle kunna gjort undersökningen med tänka högt-protokoll, deltagande observation eller 
makroinspelning, men alla de undersökningsformerna har tydliga nackdelar: 
 

• Tänka högt-protokoll bidrar till att situationen känns artificiell, och påverkar 
sannolikt tankebanor och sökvägar, eftersom det är mycket distraherande att prata och 
surfa samtidigt.  

• Deltagande observation gör att försökspersonerna känner sig övervakade, och det 
bidrar sannolikt till stress och tidshets.  

• Makroinspelning, dvs. användandet av ett program som spelar in alla 
muskommandon, visade sig inte fungera för denna typ av undersökning, då 
tillförlitligheten i inspelade makron var för låg. 

 
Jag använde mig istället av Screen Recorder, ett datorprogram som spelar in allt som händer 
på datorskärmen. Informationen sparas i en videofil av filformatet AVI, som sedan kan spelas 
upp för närmare granskning av informanternas beteende. Givetvis har även denna metod 
nackdelar, den största nackdelen är att försökspersonen måste starta och stänga av 
inspelningen mellan varje uppgift. Detta skulle kunna påverka resultatet, men 
försökspersonerna verkade snabbt vänja sig vid att starta och stoppa programmet. 
 
Uppgifterna har varit vad Spool m.fl. (1998) skulle kalla simple questions, dvs. enkla frågor 
som har ett färdigt svar. Försökspersonerna har alltså endast fått i uppgift att söka specifik 
information, inte att värdera eller använda den. Uppgifterna innehåller olika delar av 
kommunens ansvarsområde, samt även en fråga som sträcker sig utanför kommunens 
egentliga uppdrag. Hur hanterar kommunerna det faktum att många inte vet vad som är 
kommunalt ansvarsområde och vad som hör till landstinget? 
 
Efter att de utfört samtliga uppgifter fick testpersonerna en enkät (bilaga 2), med möjlighet att 
ange vilken internetvana de anser sig ha, samt uttrycka sina åsikter om de olika sidorna. I det 
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skedet uppmuntrade jag dem att gå tillbaka och titta på webbplatserna, för att undvika att de 
blandade ihop sidorna med varandra. 
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6 Resultat 

I denna del redogör jag för hur det gick när jag gav försökspersonerna fem uppgifter att lösa 
på de tre webbplatserna (bilaga 1). 
 
Resultatdelen är något av ett typografiskt experiment. När jag analyserar webbplatserna så 
använder jag typografiska markeringar för att visa var på skärmen en länk finns. Detta för att 
spara dyrbart utrymme. För att det ska gå att dechiffrera systemet behövs en länknyckel: 
 
understruken: vänstermenyn 
kursivt: innehållssidan 
fetstil: toppmenyn 
kursiv+fetstil: högermenyn. 
Understruken +fet: söktext i sökrutan  
 
Observera att alla sorters länkar inte finns på alla webbplatser! 
 
Jag delar in resultaten i följande kategorier: 
 

• Svarsfrekvens: hur många av de sex försökspersonerna som hittade ett svar. 
• Svarstyp: vilka svar försökspersonerna hittade. (antal fp) 
• Vanligast förstahandsval: den sökväg som flest provade först. (antal fp) 
• Vanligast fungerande sökväg: den väg som flest hittade svaret med. (antal fp) 
• Vanliga fallgropar: den eller de länkar som vilseledde flest. (antal fp) 
• Klickmedian: medianantalet länkar fp klickade på. 
• Klickmedeltal: genomsnittligt antal länkar fp klickade på. 
• Mediantid: medianen för tidsåtgång, uttryckt i minuter och sekunder. 
• Genomsnittstid: hur lång tid det tog för fp att utföra uppgiften i genomsnitt.  

 
(De som inte löste en uppgift räknas inte in i klickmedian, klickgenomsnitt, mediantid eller 
genomsnittstid). 
 
Pilen ” ” visar att man först klickat på en länk, och sedan på nästa.  
Exempel: Offentlig service  vårdcentraler 
I rullgardinsmenyer skrivs först menyns namn, och sedan den specifika länken, med ett kolon 
emellan.  
Exempel: Bo i Nynäshamn:Politik 

6.1 Uppgift 1 
Den första uppgiften löd: ”Ingen har hämtat soporna, och du vill veta vem som är ansvarig.” 
Detta avsåg att vara en ganska rättfram fråga, som var tänkt att ge försökspersonerna en 
mjukstart. 
 
Utfallet blev följande: 
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6.1.1 Täby  
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: En sida som förklarar hur ansvaret fördelas (4), Verksamhetschefen för tekniska 
kontorets kontaktinformation (2) 
Vanligaste förstahandsval: Leva i Täby (2) 
Vanligaste fungerande sökväg: Leva i Täby  avfallshantering  vem gör vad (2) 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 3 
Klickmedeltal: 4,5 
Mediantid: 1:36 
Genomsnittstid: 2:05 

6.1.2 Huddinge 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: En länk till underleverantören SRV:s webbplats (6) 
Vanligast förstahandsval: Konsument Huddinge (2), sophantering (2) 
Vanligast fungerande sökväg: sophämtning  träff 2, 31%: avfall och återvinning (2), Natur 
& Miljö  avfall och återvinning (2). 
Vanliga fallgropar: sophantering gav inga träffar med sökmotorn (2) 
Klickmedian: 4 
Klickmedeltal: 6 
Mediantid: 2:39 
Genomsnittstid: 2:45 

6.1.3 Nynäshamn 
Svarsfrekvens: 6/6 eller 0/61 

Svarstyp: En trasig länk till kommunens underleverantör. (6) 
Vanligast förstahandsval: Från A till Ö (3) 
Vanligast fungerande sökväg: Från A till Ö (5) 
Vanliga fallgropar:  - 
Klickmedian: 3,5 
Klickmedeltal: 4 
Mediantid: 0:38 
Genomsnittstid: 0:52 

6.1.4 Kommentar 
Nynäshamns lösning hade fungerat bäst om deras länk hade fungerat, vilket den gjorde vid en 
senare kontroll i januari 2005. Täby klarar sig lite sämre än siffrorna visar, eftersom tekniska 
kontorets chef inte är den som praktiskt har hand om sophämtningen. Som uppgiften är 
formulerad går det dock att tolka det som att han är ytterst ansvarig och därmed lösningen på 
uppgiften. Huddinges sökmotor var en del av orsaken till den webbplatsens dåliga resultat på 
den här uppgiften. Inte mindre än sju sökningar gjordes, men bara två hjälpte 
                                                 
1 Eftersom länken som antagligen skulle lett dem rätt var trasig. 
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försökspersonerna att hitta svaret. Det visar sig alltså att det är viktigt att länkarna verkligen 
fungerar, samt att sökmotorn fungerar som den är tänkt, i det här fallet ge träffar på sökordet 
”sophantering”, och inte bara ”sophämtning”. 
 
Lärdomar: 

• Det är viktigt att ha en sökmotor som ger träffar på flera olika möjliga sökord. 

6.2 Uppgift 2 
Den andra uppgiften löd: ”Du är sjuk och behöver en läkare, var hittar du det?” Detta avsåg 
att vara enkel fråga, men med en speciell skruv. Läkarna arbetar ju för landstinget, inte 
kommunen. Frågan testar alltså kommunens förmåga att hjälpa sina invånare att hitta rätt, fast 
de letar på fel ställe. 
 
Utfallet blev följande: 

6.2.1 Täby 
Svarsfrekvens: 5/6 
Svarstyp: Länk till Stockholms läns landstings webbplats (4), profilsida för lokalpolitiker som 
är läkare (1). 
Vanligaste förstahandsval: Leva i Täby (2) 
Vanligaste fungerande sökväg: Leva i Täby  Hälso- och sjukvård (2) 
Vanliga fallgropar: Läkare (2) 
Klickmedian: 4 
Klickmedeltal: 6,6 
Mediantid: 1:30 
Genomsnittstid: 2:04  

6.2.2 Huddinge 
Svarsfrekvens: 3/6 
Svarstyp: Lista över vårdcentraler i Huddinge (3). 
Vanligast förstahandsval: Offentlig service  (2) 
Vanligast fungerande sökväg: Offentlig service  vårdcentraler (2) 
Vanliga fallgropar: läkare (2), sjukvård (2), sjukhus (2), Trygg & säker (2). 
Klickmedian: 2 
Klickmedeltal: 3,67 
Mediantid: 1:02 
Genomsnittstid: 1:37 

6.2.3 Nynäshamn 
Svarsfrekvens: 0/6 
Svarstyp: - 
Vanligast förstahandsval: Från A till Ö (6) 
Vanligast fungerande sökväg: - 
Vanliga fallgropar: - 
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Klickmedian: - 
Klickmedeltal: - 
Mediantid: - 
Genomsnittstid: - 

6.2.4 Kommentar 
Här fick Täby det minst dåliga resultatet. Fyra försökspersoner hittade en länk till Stockholms 
läns landstings webbplats. Huddinge klarade sig ganska bra, med tre försökspersoner som 
hittade rätt, med något kortare söktid än Täby. Nynäshamn verkar inte tycka att informationen 
är värdefull nog att ha med på sin webbplats, och rent tekniskt är det ju inte deras ansvar. Det 
är för övrigt anmärkningsvärt att varken läkare eller sjukhus gav några träffar på de 
webbplatser som faktiskt tillhandahöll information om läkare och vårdcentraler. Jag är 
övertygad om att det var högermenyn på Huddinges webbplats som var svår att hitta, jag 
hittade den inte själv när jag i förväg gick igenom uppgifterna, och hälften av 
försökspersonerna hittade inte informationen alls, utan att det finns någon annan trolig orsak 
till det bortfallet.  
 
Lärdomar: 

• Det är viktigt att ha en sökmotor som ger träffar på flera olika möjliga sökord. 
• Det kan vara en fördel att hålla sig till standardiserade menyplaceringar. 

6.3 Uppgift 3 
 
Den tredje uppgiften löd: ”Du vill bada inomhus, och undrar när och var du kan göra det.” 
En enkel och okomplicerad fråga, som kan tänkas vara ganska vanlig bland webbplatsernas 
besökare. 
 
Utfallet blev följande: 

6.3.1 Täby 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: Välkommen till Tibblebadet (2), Nyheter: Tibblebadet (2), Öppettider för 
Tibblebadet (2) 
Vanligaste förstahandsval: Bad (2), Leva i Täby (2), Information om Täby (2) 
Vanligaste fungerande sökväg: Leva i Täby  Fritid  Tibblebadet (2) 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 4 
Klickmedeltal: 4,33 
Mediantid: 1:17 
Genomsnittstid: 1:11 

6.3.2 Huddinge 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: länk till Huddingehallens webbplats (6). 
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Vanligast förstahandsval: Kultur & fritid (2) 
Vanligast fungerande sökväg: Kultur & fritid   anläggningar (2) 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 4,5       
Klickmedeltal: 4,67 
Mediantid: 1:57 
Genomsnittstid: 2:13 

6.3.3 Nynäshamn 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: länk till simhallens webbplats (4), sida med information och länk till simhallens 
webbplats (2).  
Vanligast förstahandsval: Från A till Ö (4) 
Vanligast fungerande sökväg: Från A till Ö  B  Badhus (4) 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 3 
Klickmedeltal: 2,67 
Mediantid: 0:35 
Genomsnittstid:  0:39 

6.3.4 Kommentar 
Nynäshamns i testet omtyckta A till Ö-funktion fungerar bäst. Huddinges och Täbys simhallar 
hade inarbetade namn, vilket kan ha försvårat för försökspersoner som inte kände till dem. 
För dem är det inte självklart att ”Tibblehallen” eller ”Huddingehallen” är en simhall. 
Rangordningen hade dock troligen blivit densamma om de hade kallat länken för ”simhall”, 
eftersom det gick snabbare att komma så långt på Nynäshamns webbplats. 
 
Lärdomar: 

• En lättanvänd översikt kan hjälpa till avsevärt vid navigeringen. 

6.4 Uppgift 4 
 
Den fjärde uppgiften löd: ”Du är orolig för din mamma, och undrar vilka äldreboenden som 
finns i kommunen.” 
Den här frågan visar bland annat att kommunen och försökspersonerna inte riktigt har samma 
associationer till ordet ”trygg”. 
 
Utfallet blev följande: 

6.4.1 Täby 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: Kommunens äldreboenden (3), Förteckning av vårdgivare för särskilda boenden (2), 
Lista över vårdboenden (1). 
Vanligaste förstahandsval: Leva i Täby 



  22 

Vanligaste fungerande sökväg: Leva i Täby  hälso- och sjukvård  social service och 
omsorg  äldreomsorg  äldreboende  äldreboenden (2) 
Vanliga fallgropar: Trygg och säker (2), Direkt till: Trygg i Täby (1). 
Klickmedian: 5,5 
Klickmedeltal: 7,33 
Mediantid: 1:22 
Genomsnittstid: 1:59 

6.4.2 Huddinge 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: samtliga äldreboenden (5), om äldreboenden (1). 
Vanligast förstahandsval: Äldreomsorg (6) 
Vanligast fungerande sökväg: Äldreomsorg   äldreboenden  samtliga äldreboenden (5) 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 3 
Klickmedeltal: 2,67 
Mediantid: 0:35 
Genomsnittstid:  0:36 

6.4.3 Nynäshamn 
Svarsfrekvens: 6/6 eller 4/62 

Svarstyp: lista på äldreboenden (4) 
Vanligast förstahandsval: Från A till Ö (3) 
Vanligast fungerande sökväg: - 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 3 
Klickmedeltal: 3,17 
Mediantid: 0:37 
Genomsnittstid:  0:41 

6.4.4 Kommentar 
Här får Huddinge något bättre resultat än Nynäshamn. Symmetrin i försökspersonernas 
beteende är i stort sett fulländad, fem av sex använder samma väg för att lösa uppgiften. En 
lätthittad sida helt enkelt. Det räcker med att titta på den vanligaste fungerande sökvägen för 
Täbys webbplats för att förstå varför den tog längst tid. Det fanns något kortare möjliga 
sökvägar än den, men mest tid kunde man spara genom att använda sökmotorn.  
 
Flera försökspersoner kopplade dessutom ihop ålderdom med trygghet, vilket är vanligt i 
allmänspråket, exempelvis frasen ”tryggad ålderdom”. När de istället fick fram en sida om 
räddningstjänst och brottsförebyggande så insåg de att de hamnat fel. 
 
Lärdomar: 

• Konkreta länknamn gör det lätt att hitta rätt snabbt. 

                                                 
2 Eftersom länken som antagligen skulle lett dem rätt var trasig. 
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• Abstrakta ord kan tolkas på flera olika sätt, och därmed försvåra navigeringen. 

6.5 Uppgift 5 
Den femte och sista uppgiften löd: ”De ska lägga ner din sons grundskola, och du vill klaga 
hos ansvarig politiker. Vad är hans/hennes/nämndens e-post?” 
Att kunna få kontakt med sina lokala politiker är viktigt för vissa. Hur lätt är det för invånarna 
att kunna ställa beslutsfattarna till svars via webbplatserna? 
 
Utfallet blev följande: 

6.5.1 Täby 
Svarsfrekvens: 5/6 
Svarstyp: E-postformulär till barn- och grundskolenämnden (5), e-post till barn- och 
grundskolenämndens ordförande (1). 
Vanligaste förstahandsval: Utbildning i Täby (2), Om kommunen (3) 
Vanligaste fungerande sökväg: - 
Vanliga fallgropar: Utbildning i Täby  grundskola (3) 
Klickmedian: 5 
Klickmedeltal: 6,4 
Mediantid: 2:03 
Genomsnittstid: 2:15 

6.5.2 Huddinge 
Svarsfrekvens: 6/6 
Svarstyp: Förskole- och grundskolenämndens kontaktinfo (4), Förskole- och 
grundskolenämndens kontaktinfo och ansvarsfördelning (2) 
Vanligast förstahandsval: Förskola & skola (4) 
Vanligast fungerande sökväg: Förskola & skola  politiskt ansvariga (2) 
Vanliga fallgropar: - 
Klickmedian: 3,5 
Klickmedeltal: 4,33 
Mediantid: 1:14 
Genomsnittstid: 1:24 

6.5.3 Nynäshamn 
Svarsfrekvens: 6/6  
Svarstyp: Lista på hela nämnden + e-postadress (2), Nämndordförandens e-post (2), 
Nämndens e-post (1), Kommunchefens e-post (1). 
Vanligast förstahandsval: Från A till Ö (3) 
Vanligast fungerande sökväg: Bo i Nynäshamn:Politik (2) 
Vanliga fallgropar: Från A till Ö S (3) 
Klickmedian: 6,5 
Klickmedeltal: 5,67 
Mediantid: 2:05 
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Genomsnittstid: 2:17 

6.5.4 Kommentar 
De minst folkskygga politikerna verkar finnas i Huddinge. Om deras högermeny varit lite mer 
lätthittad skulle det vara ännu lättare att hitta. Eftersom alla försökspersoner hittade 
Nynäshamns politiker så blir den webbplatsen också godkänd. Man kan dock diskutera 
huruvida kommunchefen verkligen är rätt person att kontakta i det här ärendet. Sist kommer 
Täby, och om man till slut hittar deras e-postformulär, så ger det ett väldigt opersonligt 
intryck jämfört med en e-postadress utformad som ett namn, som de andra kommunerna hade. 
Orsaken till att man använder ett formulär kan vara att det blir lättare för kommunen att 
fördela inkomna synpunkter, och att de individuella e-postbrevlådorna inte fylls när en 
politiker varit med och fattat ett känsligt beslut. Av demokratiskäl borde dock kommunen 
vara intresserad av att få in så många synpunkter som möjligt, och därför borde de utforma 
kontaktmöjligheterna efter invånarnas behov av personlig kontakt, inte sin egen 
bekvämlighet.  
 
En annan sak som kom fram tydligt i den här uppgiften var att försökspersonerna illustrerar 
hur svårberäkneliga Internetanvändare kan vara. På Nynäshamns och Huddinges webbplatser 
var det bara två personer som använde samma sökväg till svaret, och på Täbys webbplats 
valde samtliga försökspersoner olika vägar. För att alla ska hitta informationen blir det alltså 
viktigt att det finns flera olika sätt att finna den. 
 
Lärdomar: 

• Det ska finnas många olika vägar till viktig information. 

6.6 Totalt 
För att få en överblick av samtliga webbplatser och uppgifter presenterar jag här olika 
jämförande tabeller. 

Tabell 2: antal klick per försöksperson och webbplats3. 

Kommun, uppgift Fp 1 Fp 2 Fp 3 Fp 4 Fp 5 Fp 6 Genomsnitt Median
Täby 1 4 2 3 3 3 12 4,5 3
Täby 2 3 (17) 3 11 4 12 6,6 4
Täby 3 2 7 3 7 2 5 4,33 4
Täby 4 6 17 7 5 4 5 7,33 5,5
Täby 5 10 5 (23) 4 5 8 6,4 5
Huddinge 1 9 9 2 4 4 8 6,00 6
Huddinge 2 2 7 (14) (7) 2 (11) 3,67 2
Huddinge 3 3 7 5 5 4 4 4,67 4,5
Huddinge 4 2 3 3 3 2 3 2,67 3
Huddinge 5 2 3 4 8 3 6 4,33 5
Nynäshamn 1 4 3 2 7 6 2 4,00 3,5
Nynäshamn 2 (8) (10) (9) (16) (9) (21) - -
Nynäshamn 3 3 3 2 3 3 2 2.67 3

                                                 
3 Nummer inom parentes betyder att fp inte löste uppgiften. Dessa räknas inte med i jämförelsetalen.  
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Nynäshamn 4 3 4 3 2 4 3 3,17 3
Nynäshamn 5 1 4 7 9 7 6 5,67 6,5
Genomsnitt 3,86 5,69 3,67 5,46 3,79 5,85 - -
Median 3 4 3 5 3 5 - -
 
Den individuella skillnaden var, som tabellen visar, stor. Om man delar in försökspersonerna i 
grupper efter genomsnittligt antal klick så får man två ganska distinkta grupper, en mellan 
3,67 och 3,86, och en mellan 5,46 och 5,85. Riktigt intressant blir det när det visar sig att i 
varje grupp finns en kvinna ur varje ålderskategori samt en man. Det tyder på att det inte är 
faktorerna ålder och kön som primärt styr hur man letar information på en webbplats. 
 
Även inom en och samma uppgift är variationen stor. Det som en försöksperson tyckte var 
den allra lättaste uppgiften, kunde vara den svåraste för någon annan. Det var inte heller 
samma saker som var svåra att hitta på de olika webbplatserna. 

Tabell 3: genomsnittliga värden 
Webbplats: Täby Huddinge Nynäshamn 
Svarsfrekvens: 28/30 27/30 16/30 eller 24/304 

Klickmedeltal: 5,7 4,4 3,625 
Procentuell skillnad: +57% +22% 0 
Genomsnittstid (sek): 115 105 675 
Procentuell skillnad: +72% +56% 0 

6.6.1 Kommentar 
Nynäshamns webbplats är effektivast tack vare sin Från A till Ö-funktion, som flera 
försökspersoner berömde efteråt. Denna effektivitet kommer dock med ett högt pris: 
Nynäshamns webbplats klarade inte innehållsjämförelsen eftersom en uppgift var olösbar 
(uppgift 2), och två länkar var trasiga. På ett så pass litet stickprov kan man knappast 
acceptera mer än en trasig länk, om det inte rör sig om extrem otur. Varför Täbys webbplats 
klarar sig så dåligt i jämförelsen är svårt att svara på, men om man tittar på alla uppgifterna så 
verkar det helt enkelt som att förstasidan är för rörig. En försöksperson missade till och med 
huvudmenyn på grund av att förstasidan var svåröverblickbar. Detta har troligen att göra med 
att den är väldigt informationspackad, innehåller många länkar och små bilder som pockar på 
besökarens uppmärksamhet. 
 
Lärdomar: 

• För många olika element på förstasidan kan göra det svårt att hitta. 

6.7 Enkäten 
Tillsammans med uppgiftspappret fick försökspersonerna en enkät (bilaga 2). Tre av 
försökspersonerna uppgav sig vara ”ganska vana”, en ”van” och två ”mycket vana” att 

                                                 
 
 
4 Beroende på hur man räknar trasiga länkar. 
5 Baserat på fyra uppgifter. 
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använda internet. Det verkar dock inte finnas några nära samband mellan upplevd 
internetvana och hur lätt man tyckte att det var att hitta svaren på uppgifterna. Endast en 
försöksperson hade besökt en av sidorna tidigare, men inte heller det verkar ha påverkat 
resultatet i någon riktning.  
 
Det är svårt att dra några generella slutsatser av enkäten, förutom att försökspersonerna hade 
mycket olika åsikter om de olika sidorna. Nynäshamns webbplats fick exempelvis omdömena 
”Klart bäst” av en försöksperson, ”Lätt att hitta” av en annan försöksperson, ”Ganska lätt att 
hitta” av ytterligare två försökspersoner, och ”Sämsta sidan” av de två återstående.  
 
I efterhand kan jag konstatera att jag borde haft en graderad skala där försökspersonerna 
kunde ge poäng åt de olika webbplatserna, alternativt rangordna dem. Jag har istället försökt 
konstruera en rangordning bakvägen, genom att granska svaren för varje person och sedan 
rangordna webbplatserna efter detta. I de fall där det inte har varit tydligt vilken webbplats en 
viss person föredrar, så fick de dela en plats. 
 
Huddinge var den webbplats som fick bäst betyg av försökspersonerna. Om man översätter 
omdömena till en rangordning från bästa till sämsta webbplats, och ger 3 poäng för den bästa 
webbplatsen, 2 för den mellersta och 1 poäng för den sämsta, så hamnade Täby och 
Nynäshamn delad tvåa med 12 poäng, medan Huddinge fick 14. Inga enorma skillnader, men 
det innebar ändå att hälften av försökspersonerna tyckte att Huddinges webbplats var bäst, 
och att endast en tyckte att den var sämst av de tre undersökta webbplatserna. 
 
Generellt rörde många kommentarer sökmotorerna, rubrikerna, och Nynäshamns A till Ö-
funktion. Det svåra med sökmotorerna kunde vara dels att hitta dem, men även att förstå i 
vilken ordning svaren presenterades. Rubrikerna fick också en del kritik av 
försökspersonerna, framförallt att de var för luddiga. Detta är ju svårt att undvika när så stora 
mängder information ska presenteras på en förstasida med ett begränsat antal länkar, men det 
bör ändå vara en målsättning att länkarna ska vara så konkreta som möjligt, se även avsnitt 
6.4.4. Positiv kritik rörde framförallt Nynäshamns A till Ö-funktion, som tre försökspersoner 
framhöll. En person tyckte däremot att det var svårt att veta vad den innehåller, men även 
denna person använde sig av den funktionen i lösningen av uppgifterna. 
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7 Resultatdiskussion 

I den här delen försöker jag formulera det som jag tidigare försökt beskriva med en enorm 
mängd siffror. 
 
I de allra flesta fall har det visat sig att tiden och antalet klick har följt varandra åt väldigt 
proportionerligt, vilket var ganska väntat. Olika försökspersoner hade dock olika angreppssätt, 
vissa klickade alltid innan de läst klart en sida, och andra läste oftast mer noggrant. Tydligt 
var dock att alla hade sina egna strategier för att hitta informationen på webbplatserna. Detta 
syns framförallt i alla tomma ”vanligaste sökväg”-fält i min resultatdel. Ofta hade de sex 
försökspersonerna helt enkelt tagit sex olika vägar för att hitta informationen! Det är en viktig 
lärdom av min undersökning, och något som till stor del redan tillämpas på de undersökta 
webbplatserna: det ska alltid finnas mer än ett sätt att hitta all information! 
 
Det har visat sig att spännvidden har varit stor, både mellan försökspersonerna, webbplatserna 
och uppgifterna. Ingen uppgift har varit svår för alla försökspersoner, men vissa uppgifter har 
varit lätta för alla försökspersoner på vissa webbplatser. Typiska exempel på det är uppgift 3 
på Nynäshamns webbplats och uppgift 4 på Huddinges och Nynäshamns webbplatser. Något 
liknande exempel går inte att hitta på Täbys webbplats, då den försöksperson som haft det 
svårast på respektive uppgift alltid behövt klicka på minst 7 länkar för att hitta rätt. Täby var 
också den webbplats som hade det absolut sämsta resultatet på en viss uppgift. Det är 
knappast förmildrande att den uppgiften var nummer 4, som de andra två webbplatserna 
klarade sig så bra på. Lägg också noga märke till att det inte är samma personer som 
genomgående har svårt att hitta på Täbys webbplats. I själva verket fick alla försökspersoner 
sämst resultat på Täbys webbplats, utom en som paradoxalt nog klarade sig bäst där. Detta 
kan bero på en mängd olika saker, men i försökspersonernas lösning av uppgifterna verkar 
särskilt Täbys sökmotor och svåröverblickbara förstasida haft stor inverkan på resultaten. 
Visserligen hade Täbys webbplats den högsta svarsfrekvensen, men också sämre tid och klart 
högre klickmedeltal än de andra webbplatserna. Det verkar som om modellen med abstrakta 
grupperingar på en högre nivå (Leva i Täby, näringsliv i Täby) fungerar sämre än traditionell 
indelning efter nämnder (Kultur & Fritid, Natur & miljö). 
 
En annan sak som verkar ha påverkat resultaten är mängden nyheter på förstasidan. Nyheterna 
var inte relevanta i den här undersökningen, och den webbplats som ägnade störst del av sin 
förstasida till nyheter, Täby, presterade sämst när det gällde effektivitet. Det verkar alltså vara 
så att ju fler distraherande element som finns på en förstasida, desto svårare är det att navigera 
på den. Detta motsägs lite av att Huddinge hade så pass många menyer på sin förstasida. 
Toppmenyn användes inte alls av försökspersonerna, och extramenyn längst upp till höger 
användes bara en gång. Trots att de inte kom till användning för att lösa uppgifterna, så verkar 
försökspersonerna inte upplevt dem som störande. 
 
Av de olika navigeringsmöjligheterna som de undersökta webbplatserna använde, så var vissa 
mer lyckade än andra. Exempelvis hade både Huddinge och Täby översikter av sina 
webbplatser, men länkarna till dessa var inte framträdande, och de användes därför nästan inte 
alls av försökspersonerna. Däremot var Nynäshamns A till Ö-funktion både välanvänd och 
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populär bland försökspersonerna, trots att den inte var annorlunda än de andra webbplatsernas 
översikter, förutom till namnet. 
 
En av utgångspunkterna till mitt arbete med den här undersökningen var standardiseringen 
som blir allt mer påtaglig på webben. Jag ville belysa huruvida det lönar sig att komma på 
nya, smarta lösningar, eller bara använda de vanligaste strukturerna. I den här undersökningen 
kommer det fram att nytänkande kan göra det svårt att hitta viss information. Tydligast syns 
kanske detta på Huddinges högermeny som var svår att hitta, men även Täbys uppdelning av 
huvudmenyn verkar ha ställt till problem. Det verkar som om det är bäst att hålla sig till de 
beprövade metoderna tills man verkligen kommit på något som känns intuitivt och logiskt för 
majoriteten av alla nya användare, om det ens är möjligt. Däremot verkar det sakna betydelse 
om det är topp- eller vänstermenyn som är huvudmeny, eftersom båda de platserna har 
inbyggda förväntningar på menyer, som undersökningen visar. Ingen försöksperson hade 
svårt att hitta en meny på vänsterkanten, och endast en gång hade en person problem att 
identifiera en toppmeny. De små extramenyerna som fanns på två av webbplatserna användes 
i princip inte alls, och var därmed mest slöseri med viktigt förstasidesutrymme. 
 
Sökmotorernas betydelse kan knappast överskattas. De användes mycket frekvent av 
försökspersonerna, och påverkade i stor grad deras möjligheter att hitta lösningar till 
uppgifterna. När sökmotorn gav relevanta resultat, påverkade det både söktiderna och antalet 
länkar som måste klickas på ganska drastiskt. Jag vet inte exakt hur det går till när man 
bestämmer vilka sökord som ska leda till en viss sida, men idag verkar det vara för få. Det 
finns dock även en fara i att ge för många träffar på en sökning, särskilt när träfflistorna är så 
svårtolkade som de är på de här webbplatserna.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den här undersökningen pekar på några viktiga punkter 
som en webbdesigner bör uppfylla om han/hon vill att det ska vara lätt att hitta information på 
sin webbplats: 
 

• Många olika sökvägar ger användarna flera olika möjligheter att hitta information. 
• Konkreta länkkategorier gör det lätt att se vilken länk man ska klicka på. 
• Få distraherande element på förstasidan gör det lättare att få en överblick. 
• Standardiserat format gör att menyerna är lätta att identifiera och använda. 
• En lätthittad och lättanvänd översikt kan underlätta och snabba på navigeringen. 
• En effektiv sökmotor, som ger träffar på flera olika sökord för samma sida. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Försökspersonernas instruktioner till uppgifterna 
 
Webbplats 1: www.huddinge.se1 

Webbplats 2: www.nynashamn.se1 
Webbplats 3:  www.taby.se1 
 
Uppgifter: 
 
Öppna den första webbplatsen och programmet Screen Recorder. Starta inspelningen och 
utför den första uppgiften.  
 
När du har hittat lösningen på en uppgift, markera stycket där informationen finns genom att 
hålla in vänster musknapp och föra den över texten. Stäng sedan av inspelningen. Du kommer 
att få bestämma vilket filnamn du ska spara inspelningen under. Döp filen till ditt förnamn-
webbplats-uppgiftsnummer. Exempel: Adam-taby-1 (undvik åäö i filnamnet!) 
 
Upprepa samma förfarande för alla uppgifter, och gå sedan vidare till webbplats 2, och till sist 
webbplats 3. Totalt rör det sig alltså om 15 uppgifter (samma fem uppgifter tre gånger). 
 
 
Avbryt en uppgift och gå vidare till nästa, om: 

• du inte hittar lösningen inom fem minuter 
• en länk inte fungerar, trots att du provat flera gånger 
• du hamnar utanför kommunens webbplats, på en extern sida. 

 
 
 

1. Ingen har hämtat soporna, och du vill veta vem som är ansvarig. 
 
2. Du är sjuk och behöver en läkare, var hittar du det? 
 
3. Du vill bada inomhus, och undrar när och var du kan göra det. 
 
4. Du är orolig för din mamma, och undrar vilka äldreboenden som finns i kommunen. 
 
5. De ska lägga ner din sons grundskola, och du vill klaga hos ansvarig politiker. Vad är 
hans/hennes/nämndens e-post? 
 

 
 
1 Ordningen roterades, alla försökspersoner hade olika ordning. 
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9.2 Bilaga 2: Enkät för återkoppling från försökspersonerna 
 
 
Frågor om försöket: 
 
Hur van tycker du att du är att använda internet?  
 
Inte alls van           
 
Ganska van 
 
Van 
 
Mycket van 
 
 
Har du besökt någon av sidorna förut?       Ja Nej 
 
 
Vad tyckte du om sidorna,  
Huddinge: 
 
 
 
Nynäshamn: 
 
 
 
 
Täby: 
 
 
 
 
 
Har du några andra kommentarer om försöket? 
 


