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Abstract

Is it possible to obtain usability problems with Google
Analytics?

Sandra Dage

The scope of research is usability problems and web analytics. This thesis examines 
whether or nor Google Analytics can point out the usability problems a website has, 
and describes the process of usability analysis of the two websites belonging to the 
organisation ArtDatabanken. The research is divided into two parts. The first part 
describes the collection of the usability problems ArtDatabanken had and what 
usability problems that were identified. The second part describes the 
Google Analytics analysis of the usability problems that were possible to investigate, 
how the study was designed and the result from that investigation. Finally, some 
recommendations are given on how Google Analytics should be improved to more 
effectively find potential usability problems. The results of the research show that 
Google Analytics can find some of the identified usability problems, but the automatic 
implementation and its standard reports is not effective enough. By tracking all of the 
events at the site, a better understanding of what users are doing during their visits 
could be obtained. This together with some changes of the built-in reports would 
increase the possibilities to find potential usability problems by using Google
Analytics.

ISSN: 1650-8319, UPTEC STS 16041
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
Ämnesgranskare: Mats LInd
Handledare: Cecilia Nordström



	   i 

1 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Betydelsen av att utvärdera produkters och webbplatsers användbarhet är välkänd och 
har lockat forskningens uppmärksamhet under flera decennier. Vad gäller 
utvärderingarna kring webbplatsers användbarhet utgår de främst att från att experter 
granskar dem eller att potentiella användare testar dem. Dessa två metoder är bra och 
informationsrika, men kan också vara kostsamma att genomföra. Därtill ställer de 
krav på att användbarhetsexperter och/eller användare finns att tillgå. En metod som 
inte har dessa krav är webbanalys där Google Analytics är ett verktyg för det. Med 
Google Analytics samlas en webbplats användardata automatiskt in via spårning av 
cookies där data sedan kan analyseras vid senare behov. Detta tillvägagångssätt växer 
sig alltmer populärt och används ofta inom e-handeln för att följa upp och studera 
intressanta nyckeltal.   

Vad som saknas angående Google Analytics är hur företag och organisationer som 
inte är e-handelsföretag kan använda det, och mer specifik hur Google Analytics kan 
vara en del i arbetet med att göra webbplatser lättare att använda. Denna 
undersökning har till syfte att undersöka det utifrån möjligheterna att via 
grundläggande implementering av Google Analytics spårningskod hitta potentiella 
användbarhetsproblem samt, om det framkom att det fanns ett behov av det, ta fram 
effektiva lösningar på hur Google Analytics ska konfigureras för det ändamålet. För 
att undersöka detta genomfördes undersökningen i form av en fallstudie där 
organisationen ArtDatabanken och dess tjänst Artfakta undersöktes. Fallstudien 
delades upp i två delundersökningar. Den första delundersökningen innehöll en 
förstudie i form av en expertutvärdering. Därtill innehöll den användbarhetstester. 
Expertutvärderingen hade till syfte att hitta områden användbarhetstesterna skulle 
fokusera på samt ge indikationer användbarhetsproblem webbplatserna hade. 
Användbarhetstesterna skulle sedan identifiera webbplatsernas rådande använd-
barhetsproblemen. Sammanlagt identifierade de 37 användbarhetsproblem.  

Den andra delundersökningen innehöll Google Analyticsundersökningen. Först 
granskades de identifierades användbarhetsproblemens möjlighet till att undersökas i 
Google Analytics. Möjligheterna utgick från om användbarhetsproblemen hade 
inneburit en interaktion eller inte i och med att Google Analytics baseras på 
interaktioner, om testdeltagarna vid användbarhetstestet misslyckades med 
testuppgifterna på liknande sätt samt vilka Google Analyticsfunktioner och händelser 
som var implementerade hos fallföretaget. De användbarhetsproblem som var möjliga 
att granska, vilket var åtta stycken, bröts ner till de beståndsdelar de bestod av varpå 
dessa beståndsdelar givet den erhållna situationen undersöktes i Google Analytics. 
Via granskning av Google Analytics användardata avgjordes sedan om det undersökta 
användbarhetsproblemet gick att hitta eller inte i Google Analytics. Totalt hittades tre 
av dem i Google Analytics.   
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Resultatet från granskningen visar att Google Analytics kan påvisa vissa av de 
identifierade användbarhetsproblemen och därmed att det finns möjligheter att via 
Google Analytics hitta potentiella användbarhetsproblem. Dock framkom det att de 
användbarhetsproblem som var möjliga att undersöka i Google Analytics var mycket 
specifika och avgränsade. I och med att granskningen av Google Analytics 
användardata är starkt bundet till ett specifikt upptäckt användbarhetsproblem, att de 
flesta användbarhetsproblemen inte kunde undersökas samt att fem av åtta 
användbarhetsproblemen som var möjliga att undersöka i Google Analytics inte gick 
att hittas, åskådliggör det begränsningarna med att via Google Analytics och att 
Google Analytics därmed inte är en lämplig metod för att hitta potentiella 
användbarhetsproblem med. 

För att öka möjligheterna till att hitta användbarhetsproblem via Google Analytics är 
en plausibel första lösning att lägga in kod som spårar alla händelser som finns på 
webbplatsen. Genom att exempelvis spåra alla knapptryckningar och sökord skulle 
ökad insikt i vad användarna gör på webbsidorna kunna erhållas. Avslutningsvis vore 
det även bra om utvecklarna på Google Analytics möjliggjorde för 
webbanalysanvändarna att kunna sammankoppla Beteendeflödesrapporten med 
Händelseflödesrapporten. Vidare vore det även lämpligt kunna tillåta 
webbanalysanvändarna själva få bestämma vilken webbsida eller vilken händelse som 
Beteendeflödesrapporten och Händelseflödesrapporten ska ha som utgångspunkt. 
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1 Inledning  
”Billiga användarcentrerade designmetoder är vårt enda hopp”. Så uttrycker sig Jacob 
Nielsen (1997) angående hur viktigt det är att alla företag arbetar med att deras 
webbplatser ska vara enkla och behagliga att använda, men att detta inte alltid är 
möjligt då dessa utvärderingsmetoder för att granska och förbättra användbarheten 
ofta är kostsamma. Därför menar Nielsen att billigare, snabbare metoder måste 
genereras där avdelningarna själva kan genomföra utvärderingarna och skapa 
webbplatser med hög användbarhet.  

Trots att Nielsen för nästan 20 år sedan påpekade behovet av att nya 
utvärderingsmetoder måste tas fram används nu som då främst expertutvärdering och 
användbarhetstester (Pax & Pow-Sang, 2016; Chen & Macredie 2005; Kantner & 
Rosenbaum, 1997) vilket tyder på att utvecklingen inom utvärderingsmetoder i 
praktiken har varit långsam. De två metoderna expertutvärdering och 
användbarhetstester är mycket informationsgivande men är i behov av experter 
och/eller testdeltagare. I och med att experter och testdeltagare i de flesta fall måste 
hyras in är metoderna dyra att genomföra (Hasan, 2009; Stone et al., 2005) och kan 
därtill vara tidskrävande tillvägagångssätt (Hasan, 2009). 

Ett alltmer växande och populärt sätt att samla in användardata på är via webbanalys. 
Webbanalys består av kvantitativ data och innehåller information om hur en 
webbplats besökare använt webbplatsen varpå analyser av informationen görs. Det 
som krävs vid denna metod är ett verktyg som samlar och sammanställer användarnas 
interaktioner med webbplatsen samt en person som analyserar resultaten. Ett sådant 
verktyg är Google Analytics. I och med att Google Analytics är gratis att använda 
finns det idag implementerat hos många företag, både stora och små (Kaushick, 
2010). Då webbanalys av de insamlade interaktionerna enbart är beroende av 
insamlad och sparad data från användarna, där data kan analyseras i efterhand, 
behöver det varken tillkalla testdeltagare eller användbarhetsexperter. Webbanalys är 
därför kanske precis en sådan snabb och billig metod som Nielsen (1997) efterlyser 
för att uppnå mer användarvänliga webbplatser. Problemet är bara att forskningen 
kring hur en webbplats ska utvärderas för att bli mer användarvänlig med hjälp av 
Google Analytics är ytterst begränsat. Inte heller finns det mycket litteratur att hämta 
som beskriver hur identifierade användbarhetsproblem kan urskiljas i användardata 
vilket gör ämnet webbstatistik och användbarhet intressant att studera. 

1.1 Problematisering 

Mer specifikt är webbanalys metoder som handlar om att samla in, övervaka, mäta 
och analysera en webbplats användardata för att kontinuerligt förbättra dess 
användbarhet (Kaushik, 2010). Det finns två metoder för webbanalys, antingen 
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serverbaserad loggfil eller klientbaserad sidtaggning. Vid serverbaserad loggfil 
används, som namnet antyder, en servers loggfil för att samla in besöksdata. Denna 
metod var tidigare den vanligaste för att samla in användardata med men ses nu som 
alltför basal för att kunna mäta användares beteenden (Clifton, 2010). Detta ledde 
fram till att klientbaserad sidtaggning växte fram. Denna spårningsmetod är istället 
baserad på cookies för att bestämma användardata (Clifton, 2010; Peterson, 2004).  

Google Analytics är ett webbanalysverktyg som använder sidtaggning. Här 
presenteras data antingen i olika rapporter eller som rådata i form av olika mätvärden. 
Ursprungligen utformades Google Analytics med hänsyn till e-handeln (Ma, 2013) 
och används därför vanligtvis av företag som erbjuder internetförsäljning (Hasan, 
2009). I och med fokuseringen på e-handel finns det flertalet mätvärden och rapporter 
skapade för att mäta och få information om exempelvis transaktioner och intäkter. 
Information som e-handelsföretagen sedan kan utnyttja för att justera 
reklamkampanjer och inrikta det bättre mot kundsegmentet (Ledford et at., 2016).  

Men det finns också forskning inbegripande Google Analytics som inte inriktar sig på 
e-handeln och dess mätningar av nyckeltal och prestanda. Få studier, men minst fyra, 
har inriktat sig på att utvärdera användbarheten på en webbplats via 
webbanalysverktyg. Tre av dessa fyra studier använde Google Analytics för att 
utvärdera och därefter förbättra designen och innehållet på deras webbplatser 
(Vecchione et al., 2016; Prom, 2007; Fang 2007). I dessa tre fall användes rapporter 
genererade av Google Analytics. I det första fallet användes en navigationsrapport för 
att undersöka hur besökarna rörde sig på sidan för att därefter flytta och ändra 
innehållet (Vecchione et al., 2016). I det andra fallet användes Målrapporter 
tillsammans med rapporter innehållande populäraste landningssidan samt en rapport 
som beskriver det mest frekventa Googlesökordet för att komma till webbplatsen. 
Dessa rapporter användes för att få en större förståelse för vilka webbplatsens 
användare var. Det för att därefter ändra innehållet på sidan (Prom, 2007). I det tredje 
fallet användes fyra rapporter, där tre av dem var: Målrapport, På sidan-analys samt 
Populäraste innehållet. Dessa tre användes för att titta på användarnas rörelsemönster 
och var på webbsidorna och vilka länkar de kickade på. Webbplatsen byggdes 
därefter om varpå rapporterna och mätvärdena jämfördes före och efter via en 
konjunkturrapport (Fang, 2007). I den fjärde studien mättes webbplatsers effektivitet 
genom en regressionsanalys bestående av mätvärden som beskriver antalet 
återkommande besökare, antalet som avslutade sina besök redan vid första sidan samt 
om besökarna kom till webbplatsen via en sökmotor eller inte. Det för att skapa en 
mer effektiv marknadsföring på nätet (Plaza, 2011).  

I en annan studie, som dock är inriktad mot e-handeln, var målet att ta fram en metod 
för att utvärdera användbarheten hos e-handelsföretag i utvecklingsländer. Det skedde 
genom omvandling av rådata från Google Analytics till avancerad mätdata som består 
av procentsatser av olika mätvärden som jämfördes mellan tre webbplatser. Det för att 
ta fram mätvärden som påvisar generella användbarhetsproblem som webbsidorna 
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hade jämte varandra. Teorin bakom de avancerade mätvärdena hade hon i sin tur del 
inhämtat från bland annat Peterson (2006) och Eisenberg et al. (2002) som båda 
skriver om hur nyckeltal, som avancerade mätdata är, kan användas inom webbanalys 
för att få företag att växa.  

Studier angående användbarhet med utgångspunkt ur Google Analytics har 
följaktligen gjorts tidigare. Det som saknas är dock undersökningar kring hur 
identifierade användbarhetsproblem kan hittas i Google Analytics användardata och 
genom det utforska Google Analytics möjlighet till att fungera som 
utvärderingsmetod inom användbarhet. 

1.2 Begrepp 

I denna undersökning ingår begrepp som det är bra för läsaren att vara införstådd i. 
Nedan beskrivs några av de mest frekvent återkommande och deras betydelse. 
Förutom dessa begrepp finns ett antal specifika inom Google Analytics vilka är 
definierade av deras supportsida. Dessa återfinns i appendix E - Ordlista.  

Användbarhetstester – Användbarhetstester använder tekniker för att samla 
empiriska data som är erhållen under iakttagande av representativa slutanvändare. 
Slutanvändare ska under dessa observationer använda produkten för att utföra 
verklighetstrogna testuppgifter.  

Användbarhetsproblem – Den underliggande orsaken till ett problem. 
Användbarhetsproblem har således en djupare innebörd än vad ett problem har och 
kan efterliknas en aspekt av systemet vilken gör det ineffektivt, betungande, 
oangenämt eller omöjligt att använda givet syftet med användningen. 

ArtDatabanken – Organisationen där undersökningen genomfördes på. 
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. 

Avvisningsfrekvens – Andelen besök där besökare endast tittat på en sida. Det vill 
säga att besökaren landat på en sida varpå hon/han därefter lämnar webbplatsen utan 
att titta på någon mer sidan. 

Automatisk implementering – Den spårningskod som är färdigutvecklad av Google 
Analytics och som klistras in på webbplatsens alla sidor utan att den behövs anpassas 
och bearbetas. 

Cookie – En liten textfil som en webbplats lagrar på en användares dator. Denna 
textfil innehåller information som kan användas för spårning av webbsidor och 
annonsörer.  

Expertutvärdering – Expertutvärdering innebär att användbarhetsexperter går 
igenom ett system eller produkt. Bedömningen som görs utgår från vedertagna 
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användbarhetsprinciper utifrån forskning, litteratur om mänskliga faktorer samt deras 
professionella erfarenheter. 

Google Analytics – Ett statistikverktyg som Google tillhandahåller som möjliggör 
analys av viss information om besökarna på en webbplats.  

Grundläggande implementering – De Google Analytics-rapporter och data som 
genereras via automatiska implementeringen. 

Händelse – En händelse är en användarinteraktion med en interaktiv komponent på 
webbplatsen. Exempel på en händelse kan vara när en besökare klickar på en knapp 
för att spela upp en video. Händelser måste implementeras manuellt. 

Klickfrekvens – Antalet musklick per testuppgift per testdeltagare.  

Manuell implementering – Spårningar som manuellt måste implementeras. Dessa 
spårningar består av koder med extra parametrar för det specifika ändamålet. Grunder 
till koden är en del av den automatiska implementeringen men koden måste 
modifieras så att webbplatsens variabler och namn finns med i den. 

Session – Antalet besök på webbplatsen. 

Spårningskod – Google Analytics JavaScript-kod som behövs för att identifiera och 
spåra varje besökare. 

Subdomän – Är en underdomän till en webbplats. Kan ses som ett tillägg till 
domänen.  

Testdeltagare – Representativa slutanvändare som under användbarhetstestet utför 
testuppgifter på webbplatserna. 

Utgångsfrekvens – Andelen sessioner där denna sida är den sista sidan besökaren 
besökte. 

1.3 Syfte 

Syfte är att undersöka möjligheterna att via grundläggande implementation av Google 
Analytics hitta potentiella användbarhetsproblem samt, om det framkommer att 
grundläggande implementering inte är effektiv nog för det, finna lösningar på hur 
Google Analytics kan konfigureras för att på bästa sätt hitta eventuella 
användbarhetsproblem. 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen är genomförd i form av en fallstudie där en organisation, 
ArtDatabanken, har undersökts. Undersökningen baseras således på de 
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användbarhetsproblem ArtDatabanken hade samt hur Google Analytics praktiskt 
användes hos dem. Undersökning utgår främst från den grundläggande 
implementationen som ArtDatabanken hade men för de händelser där manuell 
implementering fanns att tillgå undersöktes även de händelserna. 

ArtDatabanken består bland annat av Artfakta där artfakta.artdatabanken.se är en 
subdomän till artdatabanken.se. Artfakta har således ingen egen webbplats. Men för 
att underlätta läsandet benämns artfakta.artdatabanken.se i denna undersökning som 
Artfaktas webbplats.   

Metoden för att identifiera de rådande användbarhetsproblemen var användbarhets-
tester. Användbarhetsproblem som skulle kunna ha upptäckts med andra metoder är 
därmed inte inräknade i denna undersökning. Anledningen till att användbarhetstester 
användes var att den är en av de vanligaste metoderna för att upptäcka användbarhets-
problem med.  

Slutligen kan nämnas att då denna rapport är skriven på svenska står ibland det 
engelska begreppen med efteråt i parantes. Anledningen till det är att det engelska 
begreppet ofta är vedertaget inom ämnet eller att förtydliga ordets innebörd. 

1.5 Disposition 

Denna undersökning är beskriven i fem avsnitt som beskrivs nedan. 

Inledning – Detta avsnitt presenterar studiens problematisering vilket sedermera leder 
fram till dess syfte, mål och avgränsningar. Avslutningsvis sker en beskrivning av 
fallföretaget.   

Teori – Här redogörs för teori kring användbarhetstester samt hur Google Analytics 
är uppbyggt, olika begrepp kopplande till Google Analytics och begreppens 
betydelse. 

Fallstudie – Här presenteras undersökningen tillvägagångssätt som är uppdelad i två 
delstudier. Delstudie 1 innehåller identifieringen av webbplatserna användbarhets-
problem och en analys av erhållandet. Delstudie 2 innehåller tillvägagångssättet för 
att undersöka de funna användbarhetsproblem i Google Analytics, resultatet från 
undersökningen samt i slutet en analys av de erhållande som gjordes.   

Diskussion och slutsats – I detta avsnitt besvaras hela undersökningens syfte. Här 
diskuteras undersökningens resultat i ett större perspektiv där förbättringsmöjligheter 
och lösningar på hur Google Analytics skulle kunna konfigureras även ges.  

Vidare forskning – I detta sista avsnitt ges förslag på vidare forskning knuten till 
undersökningen. 
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2 Teori 
Följande kapitel är avsett till att ge läsaren en överblick över den teoretiska 
bakgrunden till denna undersökning. Det inleds med en förklaring till vad 
användbarhet är och vilken definition som ligger till grund för denna undersökning. 
Därefter följer en beskrivning av begreppet användare och antalet användare som bör 
vara med i en undersökning.  

2.1 Människa-datorinteraktion och användbarhet 

Det är inom området Människa-Datorinteraktion (MDI) som användbarhet har sina 
rötter (Gupta, 2015; Hasan, 2009). MDI, som är ett brett område, spänner över flera 
discipliner där bland annat datavetenskap, sociologi, psykologi industridesign och 
ergonomi ingår (Hewett et al., 2009; Stone et al., 2005) och inbegriper de aspekter 
och sätt som människor interagerar med datorer (Stone et al., 2005).  

Från ett datorvetenskapligt perspektiv ligger fokus på interaktionen mellan en eller 
flera människor och en eller flera datorer. Klassiskt exempel på det är då en person 
använder ett interaktivt grafikprogram på en arbetsplats. Men variationen på vad som 
kan menas med interaktion, människa eller datorer kan ha olika innebörder och leda 
till olika möjliga ämnen, som kan vara mer eller mindre centrala inom MDI (Hewett 
et al., 2009). 

Då människor interagerar med datorer sker det via ett användargränssnitt. Det är 
utformningen av detta gränssnitt och då specifikt användbarheten av gränssnittet som 
utgör ett kärnområde inom MDI (Gray & Salzman, 1998). Holzinger & Miesenberger 
(2009) menar att alla människor har användbarhetskrav. Om en webbsida inte är enkel 
att använda kommer den heller inte att användas.  

2.2 Användbarhet 

En produkt eller en tjänsts användbarhet handlar om hur lätt den är att använda. Det 
internationella standardiseringsorganet International Organization for Standardi-
zation (ISO) tog 1998 fram en internationell standard och definition på vad 
användbarhet är som lyder: “Usability is the extent to which a product can be used by 
specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 
satisfaction in a specified context of use” (ISO 9241-11, 1998). Vad som går att utläsa 
är att användbarhet omfattar avgränsningar i form av att specifika användare, 
specifika mål samt specifika användningssammanhang. En produkts eller systems 
användare, testuppgifterna som ska utföras, utrustning såsom programvara samt den 
sociala och fysiska miljön, påverkar användbarheten. Därtill innefattar denna 
definition tre sätt att mäta i vilken utsträckning en produkt kan användas. Det genom 
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effektivitet (efficiency), ändamålsenlighet (effectiveness) och tillfredsställelse 
(satisfaction), och detta utifrån en specifik kontext. 

Förutom den internationella standarden finns det flera andra definitioner bland 
forskare och författare i ämnet. Även om deras definitioner skiljer sig något från 
ISO:s är gemensamma nämnare att användbarhet dels handlar om en 
kvalitetsegenskap och dels om att det inte går att se användbarhet som en enskild 
komponent (Nielsen, 2012a, 1993; Ottersten & Berndtsson, 2002; Brinck et al., 2002; 
Usability.gov, Usability Evaluation Basics). Användbarhet är alltså ingen inneboende 
produktegenskap såsom en funktion eller en färg. Utöver effektivitet och 
tillfredsställelse framhåller Nielsen (2012a, 1993) även följande tre kvalitets-
komponenter: 

§ Lärbarhet (Learnability): Systemet ska vara lätt att lära sig. Användarna ska 
kunna utföra sina uppgifter första gången de använder systemet. 

§ Lätt att minnas (Memorability): Systemet ska vara lätt att komma ihåg. Det så 
att en tillfällig användare kan återgå till systemet efter en tids frånvaro utan att 
behöva lära sig systemet en gång till. 

§ Felhantering (Error): Systemet ska ha en låg felfrekvens. Om användare gör 
fel ska felen vara lätta att återhämta sig från. Katastrofala fel ska inte kunna få 
uppstå. 

Nielsen (2012a) menar därtill att användbarhet även refererar till metoder som under 
designprocessen syftar till att förbättra enkelheten vid användningen av systemet. I 
denna undersökning kommer ISO 9241-11:s definition ligga till grund för vad 
användbarhet är. Det dels då den är något bredare än vad många andra forskares 
definitioner är gällande de attribut som ett system ska ha och dels på grund av att den 
beskriver hur användbarhet kan mätas.  

2.3 Användare 

I arbetet med att utvärdera ett systems användbarhet och förbättra den för dess 
användare går det att ställa sig frågan om vem som egentligen är själva användaren. 
Vad gällande användarnas syften till att använda produkten kan den variera kraftigt 
mellan användarna. Därför menar Ottersten & Berndtsson (2002) att det är bra att dela 
in användarna i så kallade målgrupper. 

Att dela in i målgrupper är bra även enligt Bowler et al. (2011) då de menar att det 
inte är möjligt att se användare som en homogen grupp. Det eftersom användare har 
varierande engagemang, olika avsikter med att använda produkten samt att de har 
egna unika erfarenheter, förmågor och kunskaper att ta till sig en design. Under 
designen är det därför viktigt att ställa frågan: Vem designar vi för? Är det för en 
universell användare – en så kallad vardagsman (everyman) eller är det för en specifik 
del av befolkningen. Svaret på den frågan är inte alltid så enkel. 
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När en kartläggning av en användargrupp ska göras framhåller Eason (1988) att 
designteamen ofta har en vision om den primära användaren, exempelvis de 
heltidsanställda som ska använda systemet för deras dagliga sysslor. Förvånansvärt 
ofta glömmer de dock bort andra som också kommer i kontakt med systemet, till 
exempel cheferna som vill få tillgång till en specifik utdata. Stone et al. (2005) menar 
dock att utvecklare idag är bättre på att ta hänsyn till flera sorters användare. Enligt 
dem refererar utvecklare nu ofta till antingen användare i form av de som betalar för 
utvecklingen av systemet, andra intressenter i organisationen eller systemets 
slutanvändare. Eason (1988) menar dock att det finns tre andra typer av användare att 
tänka på vid kartläggning av en användargrupp än de tre som Stone et al. menar att 
utvecklarna idag refererar till. Enligt Eason finns det den primära användaren, det vill 
säga den person som kommer använda artefakten. Sedan finns det den sekundära 
användaren, den person som enbart ibland kommer att använda artefakten eller som 
kommer att använda den via en mellanhand. Slutligen finns den tertiära användaren. 
Denna person är inte en direkt användare av systemet men kan komma att påverkas av 
driften och funktionen av systemet. Exempelvis brukar kunder och leverantörer 
nämnas till denna kategori. Förutom de olika typer av användare som finns går det 
också att dela upp dem efter deras erfarenhetsskillnader. Nielsen (1993) gör det i de 
tre kategorierna: användarnas erfarenhet av systemet, deras erfarenhet av datorer i 
allmänhet samt deras erfarenhet av testuppgiften som ska utföras.  

Att utveckla en design för allmänheten är en stor utmaning. Ofta kritiseras denna 
design för alla av praktiska och kostnadsrelaterade skäl (Bowler et al., 2011). Lewis 
& Rieman (1994, sidan 8) menar att det finns en oro ”that many ideas that are 
supposed to be good for everybody aren't good for anybody”. Med det menar Lewis 
& Rieman (1994) att det finns flertalet skäl till att en produkt ofta verkar vara mer 
användbar än vad den egentligen är, där den färdiga produkten i slutändan inte riktigt 
passar någon. Dels är det så eftersom utvecklarna bygger upp en förståelse för 
systemet och dels för att de lagt ner mycket funderingar kring utveckling av det under 
en lång tid. Användare hinner inte skapa sig samma insikt på kort tid. Istället vill de 
ofta förstå systemet på en gång. Därför menar Lewis & Rieman att utvecklarna 
åtminstone ska se till att produkten är väl fungerande för någon av grupperna. 
Stephandis (2001) framhåller dock att en allmän universell design inte ska ses som ett 
försök att skapa en design som passar alla. Istället handlar det om ett tillvägagångssätt 
att skapa produkter som automatiskt kan tillhandahålla olika människors behov, 
önskemål, förmågor och färdigheter. En lösning i försöket att skapa en sådan 
universell design är att utforma det efter bredast möjliga gruppen av slutanvändare 
och genom den urskilja och sikta på mönster som kan ta itu med ett brett utbud av 
förmågor, färdigheter, krav och önskemål (Savidis & Stephanidis, 2004). 

2.4 Användarcentrerade utvärderingsmetoder 

I arbetet med att skapa ett användbart system är det grundläggande att det testas och 
utvärderas. Användbarheten utvärderas genom undersökning av kvaliteten på 
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interaktionen mellan den tekniska produkten och en användare som använder 
produkten (Gupta, 2015). Om ett system eller en produkt brister gällande 
användbarheten medför det att användarna blir tvungna att spendera onödig tid på 
inlärning och korrigering av fel. Användarna blir då frustrerade och arbetet blir 
ineffektivt. Utvärderingarna går därför ut på att upptäcka de användbarhetsproblem 
som användaren upplever då de interagerar med systemet eller produkten (Fossum, 
1996; Gray & Salzman, 1998). 

2.4.1 Val av utvärderingsmetod 

Det finns en uppsjö olika utvärderingsmetoder vilka kan tillämpas vid olika tidpunkter 
i utvecklingsprocessen (Rubin & Chrisnell, 2008, Fossum, 1996), och har 
kategoriserats olika av olika författare (Hasan, 2009). Exempelvis kan nämnas att 
Nielsen (1995) och Nielsen & Mack (1994) delade upp utvärderingsmetoderna i fyra 
kategorier; automatisk, empirisk, formell och informell. Vid automatiska 
utvärderingar används programvara för att utvärdera ett användargränssnitt. Empirisk 
utvärdering involverar istället riktiga användare. Formell utvärdering använder 
formler och modeller för att beräkna användbarhetsåtgärder. Informell utvärdering 
baserar utvärderingar på utvärderarnas egna erfarenheter, allmänna kompetenser och 
tumregler. Ett annat sätt att dela upp metoderna i är som Gray & Salzman (1998) gör, 
då de delar upp dem i två kategorier: empiriska och analytiska, där den förstnämnda, 
precis som Nielsens (1995) och Nielsen & Macks (1994) empiriska kategori, 
innefattar tester med riktiga användare. Den analytiska kategorin inbegriper istället 
metoder där exempelvis användbarhetsexperter själva granskar innehållet eller där 
utvecklingsteam guidar riktiga användare genom testuppgifter. 

Vilken utvärderingsmetod som sedan ska användas beror på flera faktorer. En av dem 
är i vilket steg systemutvecklingen befinner sig. Vissa metoder lämpar sig bättre i 
början av utvecklingsprocessen medan andra lämpar sig bättre i ett senare skede. 
Vilken typ av problem som önskas hittas är också en faktor. Användarbaserade 
metoder med riktiga användare hittar de problem riktiga användare har då de 
använder systemet. Metoder som inte inkluderar användare hittar istället aspekter hos 
systemet som användare troligtvis kan komma att uppfatta som användbarhets-
problem. En annan faktor är vilka resurser, både tidsmässiga och ekonomiska, som 
finns tillgängliga. Ju mer resurser som står till förfogande, desto fler och dyrare 
metoder kan tillämpas, där mer resurser möjliggör användandet av riktiga användare. 
Vad gäller utvärderingen med riktiga användare är även tillgången till dem en faktor. 
Slutligen kan valet av utvärderingsmetod också bero på vilken kompetens som finns 
till förfogande. Finns personer med kunskaper inom utvärderingsmetoder tillgängliga 
kan de utföra tester mer professionellt och fler fackmannamässiga tester, och 
därigenom erhålla mer givande resultat (Fossum, 1996). 
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Heuristisk utvärdering och expertutvärdering 

En av de vanligaste utvärderingsmetoderna som finns och som ofta även används i 
slutet av en produkts utveckling är heuristisk utvärdering (Rubin & Chrisnell, 2008). 
Heuristisk utvärdering innebär att en eller flera utvärderingsexperter granskar och 
jämför ett användargränssnitt utifrån en uppsättning användbarhetsprinciper, som 
även kallas heuristik. Granskningen resulterar sedan i en lista över potentiella 
användbarhetsproblem (Nielsen & Molich 1990; Rubin & Chrisnell, 2006; 
Usability.gov). 

Det finns en uppsjö olika heuristiker att följa. Trots det är den uppsättning som 
utvecklades av Nielsen 1994 en av de mest kända (Ottersten & Berndtsson, 2002; 
Usability.gov, Heuristic Evaluations and Expert Reviews). Det finns dock forskare 
som säger att Nielsens uppsättning heuristiker idag är alltför allmänna och för vaga 
för att utvärdera nya produkter så som webbplatser, då heuristikerna utvecklades 
många år före användargränssnittsdesign var utvecklat för webben (Brinck et al., 
2002). 

Expertutvärdering 

Expertutvärdering är en heuristisk utvärdering. Skillnaden mellan dem är att 
utvärderingsexperterna vid expertutvärdering redan vet och förstår heuristik. I och 
med det använder de sig inte av en specifik uppsättning heuristiker och är inte 
skyldiga att tilldela en specifik heuristisk till varje problem. Dessa utvärderingar blir 
därför mindre formella än heuristisk utvärdering (Usability.gov, Heuristic Evaluations 
and Expert Reviews). 

Att ha användbarhetsexperter som granskar ett användargränssnitt kan vara ett mycket 
betydelsefullt tillvägagångssätt för att hitta både potentiella allvarliga användbarhets-
problem och mindre allvarliga användbarhetsproblem. I en undersökning gjord av 
Nielsen (1992) framgår det att chansen att hitta ett allvarligt problem via 
expertutvärdering är 42 % och mindre allvarliga problem 32 %. Detta innebär dock 
inte att fler allvarliga problem hittas än mindre allvarliga. Nielsen framhåller 
nämligen i sin undersökning att utvärderarna även letar efter mindre allvarliga 
problem. Av de totalt 211 problemen som utvärderarna i undersökningen identifierade 
var 59 av dem allvarliga och 152 av dem mindre allvarliga. Det är inte så att enbart de 
allvarliga problem är viktiga att hitta, utan Nielsen menar även att de mindre 
allvarliga är betydelsefulla att identifiera, där expertutvärdering och heuristisk 
utvärdering är bra metoder för att göra det. 

En fördel gällande expertutvärdering är att använda utvärderare som är 
användbarhetsexperter eftersom det har visat sig att de är bättre på att hitta 
användbarhetsproblem än vad personer utan expertkunskap är, där varje undersökning 
helst ska använda tre till fem utvärderare (Nielsen, 1992). Det gör att fler 
användbarhetsproblem upptäcks och att utvärderingen blir bred. Dock poängterar 
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Stone et al. (2005) att det vara besvärligt att rekrytera användbarhetsexperter då de 
kan vara är svåra att hitta och dyra att hyra in. 

2.4.2 Användbarhetstester 

Användbarhetstester anses av Nielsen (1993) vara det mest grundläggande 
tillvägagångssättet för att upptäcka användbarhetsproblem och är än idag den mest 
använda kvalitativa metoden för det (Jämför Paz & Pow-Sang, 2016). Specifikt för 
denna metod är att den involverar representanter och verkliga användare som fått testa 
systemet (Zhang et al., 1999) i samband med utförandet av representativa 
testuppgifter (Rubin, 1994; Rubin & Chrisnell, 2006; Nielsen, 1993). Eftersom riktiga 
användare är involverade kan denna metod identifiera mycket specifika problem och 
generera resultat som andra metoder inte skulle ha kunnat identifiera (Brinck et al., 
2002). 

Tänka-högt 

En av de vanligaste teknikerna vid utförande av användbarhetstester, och den teknik 
som anses vara av intresse för denna undersökning tillsammans med granskning av 
klickfrekvensen och ändamålsenligheten, är tänka-högt (Jämför Paz & Pow-Sang, 
2016; Luuk Van Waes, 2000). Nielsen (1993, sid. 195) skriver att ”Thinking aloud 
may be the single most valuable usability engineering method”. Det vill säga att 
tänka-högt enligt honom är en värdefull, om inte till och med den enskilt mest 
värdefulla tekniken att använda då en produkts användbarhet ska utvärderas. Ett 
påstående han 19 år senare fortfarande står för då han uppger att användbarhetstester 
tillsammans med tänka-högt bör vara den första metoden och tekniken en 
användbarhetsexpert lär sig och ska alltid ska finnas tillgänglig att använda (Nielsen, 
2012b). 

Användbarhetstester med hjälp av tänka-högt har till syfte att fånga in vad 
representativa användare tänker i samband med att de använder systemet och utför 
specifika uppsatta testuppgifter (Rubin, 1994; Nielsen, 1993, Nielsen & Mack, 1994; 
Tullis & Albert, 2013). Genom att låta användarna prata högt och uttrycka deras 
frustration, förvirring och kanske även deras glädje i samband med att de använder 
systemet hjälper tekniken testledaren till att ”läsa” användarnas tankar (Rubin, 1994). 
Testledaren får alltså genom detta tillvägagångssätt förståelse för hur, vilka delar och 
varför användare har problem med ett gränssnitt samt varför vissa gränssnitt istället 
uppfattas lätta att använda (Nielsen, 2012a, 1993). 

Alla metoder har sina för- och nackdelar. Fördelarna med tänka-högt är många. 
Framför allt skapar den insikt i vad användare verkligen tänker om designen där 
omedelbar feedback om vad testdeltagarna tycker om gränssnittet och de eventuella 
problem och översökningar de möter kan ges av testdeltagarna (Nielsen, 2012b; Stone 
et al., 2005). Därtill är den billig, robust, flexibel, övertygande samt lätt att lära sig 
(2012b). Att den är billig kan ses gå emot vad som tidigare sagts om metoden. Det 
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Nielsen (2012b) menar med att den är billig inbegriper att det inte behövs någon 
investering i någon specifik utrustning. Således tar han inte hänsyn till tidsåtgång och 
behov av användare. Robustheten står för att, trots att de flesta människor inte utför 
metoden exakt rätt utan kan till och med ibland genomföra den lite dåligt, går det 
ändå att erhålla rätt bra information ur denna metod. Flexibilitet står för att metoden 
kan användas i flera skeden i utvecklingsprocessen, i olika typer av projekt samt för 
olika gränssnitt exempelvis som för webbplatser eller affärssystem. Med övertygande 
syftar Nielsen på att chefer med flera ofta får bättre inställning till utvärderingar när 
de får direkt insikt och exponering för vad användare tycker om systemet. Den sista, 
lättheten att lära sig, står för att grunderna i utförandet går att lära sig på ett par dagar. 
Andra fördelar som kan nämnas är omfånget av kvalitativa data som tänka-högt kan 
samla in från relativt få testanvändare. Därtill kan de kommentarer som användarna 
ger ofta innehålla explicita och levande citat vilka kan användas för att göra 
testrapporten både mer lättläst och mer minnesvärd (Nielsen, 1993).  

Fördelarna med användbarhetstester är alltså kopplande till att testdeltagarna ger 
testledaren insikt till vad de gör och varför de gör som de gör, där tekniken med att 
verbalisera tankarna är till stor hjälp för det. Men verbaliseringen utgör även ett stort 
problem. Det dels på grund av att tekniken utförs på ett onaturligt sätt. De flesta 
människor är inte vana att sitta och prata högt för sig själva om vad de gör och tänker 
och kan därför uppfattas störande och onaturligt (Nielsen, 2012b, 1993; Rubin, 1994). 
Dels är det också ett problem eftersom vissa testdeltagare har stora svårigheter med 
att hålla ett stadigt flöde av uttalanden när de använder systemet som ska testas. 
Därtill kan också tekniken påverka själva resultatet. Det genom att verbaliseringen 
kan bromsa testdeltagarnas tankeprocesser. Detta påverkar i sin tur deras prestationer 
i utförandet av testuppgiften där verbaliseringen även kan påverka testdeltagarnas 
normala problemlösningsbeteende (Nielsen, 1993; Rubin, 1994). Ett annat problem är 
hur de vill framställa sig. I och med att tänka-högt utgår från att testdeltagarna ska 
säga vad de tänker och gör innan de hinner reflektera över det kan det istället bli så att 
de vill filtrera sina uttalanden för att verka mer begåvade. Sedan kan det även bli så 
att testdeltagarnas beteende blir förvrängt från det normala. Det i och med att tekniken 
tillåter att de får fråga testledaren frågor och förtydliganden som därigenom kan råka 
ändra deras beteende (Nielsen, 2012b). Som en sista kritik gällande testdeltagarnas 
involverande menar Rubin (1994) att det också är jobbigt och utmattande för dem att 
verbalisera sina tankar. Men trots att tänka-högt har många nackdelar menar Nielsen 
(2012b) att testledare inte ska vara rädd för att använda den. Fördelarna menar han 
överväger metodens nackdelar.  

Att säkerställa användbarhetstestets kvalitet 

Trots att fördelarna enligt Nielsen (2012b) dominerar nackdelarna, där en fördel var 
att utförandet inte behöver vara exakt rätt, är det viktigt att i samband med det tänka 
på kvaliteten och att användbarhetstestet mäter det som det ska mäta. Gray & 
Salzman (1998) definierade i en studie inom ramen för MDI olika hot som kan 
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påverka kvaliteten hos en undersökning. För att säkerställa att undersökningen 
överensstämmer med verkligheten rekommenderar de att forskaren överväger de tre 
faktorerna instrumentering, urval och inställning. Instrumentering handlar om bias 
gällande hur forskaren identifierar eller graderar svårighetsgraden av de funna 
användbarhetsproblemen. I de fall då jämförelser mellan metoder och grupper sker är 
instrumenteringen enbart giltig om det finns sätt att bedöma resultaten på som inte 
gynnar någon av de andra metoderna eller grupperna. Urval menar de handlar om 
testdeltagarnas egenskaper och är ett allvarligt hot om det visar sig att resultatet kan 
bero på skillnader hos människor i en testgrupp i motsats till en annan testgrupp. Det 
tredje och sista hotet, inställning, menar de har att göra med de villkor och 
placeringen av experimentet. För att utforma bra användbarhetstester menar alltså 
Gray & Salzman (1998) att forskaren måste undersöka de hot som finns i 
utformningen av undersökningen i form av testdeltagare och placering av 
användbarhetstestet samt hur resultatet ska bedömas.  

Antalet användare vid användbarhetstest 

Det finns en debatt med två läger om hur många användare som bör ingå i ett 
användbarhetstest. Ena lägret menar att det räcker med fem användare (Nielsen & 
Landauer (1993); Nielsen 1994; Lewis, 1994; Viritzi, 1992) och andra lägret menar 
att det behövs betydligt fler (Woolrych & Cockton, 2001; Spool & Schroeder, 2001). 
Exempelvis kan nämnas att Nielsen (1994) påvisat att då fem testdeltagare används 
hittas omkring 80 % av användbarhetsproblemen. I Spool & Schroeder’s (2001) 
undersökning upptäcktes å andra sidan att enbart 35 % av problemen då de hade testat 
med fem testdeltagare. Att fem testdeltagare inte är tillräckligt menar Woolrych & 
Cockton (2001) bland annat beror på de individuella skillnader deltagarna har.  

Enligt Tullis & Albert (2013) går det att basera en undersökning på fem till tio 
deltagare om det är godtagbart att vissa användbarhetsproblem inte hittas. Istället för 
att kartlägga alla problemen kan det vara så att vissa undersökningar istället mer är 
intresserade av att hitta de stora problemen.  

Att hitta användbarhetsproblem via användbarhetstester och tänka-högt 

Ett problem och ett användbarhetsproblem behöver nödvändigtvis inte vara samma 
sak. Användbarhetsproblem är enligt Lavery et al. (2010, sid. 254) ”An aspect of the 
system and/or a demand on the user which makes it unpleasant, inefficient, onerous or 
impossible for the user to achieve their goals in typical usage situations”. Lavery et al. 
framhåller alltså att användbarhetsproblem inbegriper flertalet aspekter. Ett 
användbarhetsproblem enligt dem är inte enbart kopplat till att produkten ska 
möjliggöra det den är till för utan även att användandet ska vara angenämt. Tullis & 
Albert (2013) använder en annan förklaring på vad användbarhetsproblem är då de 
menar att användbarhetsproblem är den underliggande orsaken till ett problem. 
Exempelvis kan användbarhetsproblem enligt dem vara dold navigering, att 
testdeltagare väljer fel länk, att de misstolkar innehållet eller att de tror testuppgifter 
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är klara fast de inte är det. Ett bra sätt att identifiera användbarhetsproblem under 
användbarhetstester menar de är att observera följande hos testdeltagarna: 

§ Verbala uttryck för frustration, förvirring, missnöje, nöje, eller överraskning. 
§ Verbala uttryck för tvekan eller förtroende angående en specifik åtgärd som 

antingen kan vara rätt eller fel. 
§ Deltagare som inte gör eller säger något som de borde ha gjort eller sagt. 

Förutom att lyssna på testdeltagarna är det enligt Tullis & Albert (2013) även viktigt 
att observera deras beteende såsom:  

§ Testdeltagarnas ansiktsuttryck och/eller ögonrörelser.  
§ Vad testdeltagarna gör. 
§ Var någonstans på sidan de kämpar med olika problem. 
§ Hur de lyckas genomföra testuppgiften.  
 

2.5 Webbanalys 

En webbplats är inte en samling sidor som tålmodigt står och inväntar en gynnsam 
framtid. En webbplats är en serie av olika kundprocesser. Det är en plats där 
användarna är på för att upptäcka, lära sig, jämföra, diskutera någonting och så vidare. 
Listan på varför de besöker webbplatsen kan göras lång, mycket lång. Men vad har då 
webbanalys med kundprocesser att göra? Svaret är att det med hjälp av webbanalys 
går att optimera dessa kundprocesser, där den exempelvis önskar besvara frågor så 
som vilka besökarna är och vad de försöker åstadkomma (Sterne, 2007). 

För att skapa en välmående, blomstrande webbplats är det viktigt att förstå 
användarna. Först och främst gäller det att veta vad de gör, exempelvis om de i 
timmar sitter och granskar en katalog eller om de enbart ögnar igenom den på ett par 
sekunder. Därefter är det viktigt att upptäcka varför användarna gör som de gör. Det 
vill säga att titta på varför de kom till sidan, varför de lämnade sidan och vad det 
tänkte på under tiden de var på sidan (Milstein et al., 2008). 

Vid webbanalys samlas kvantitativ data in genom olika webbstatistiska 
analysverktyg. Vad gäller insamlad data som webbanalysen grundar sig ur kommer 
den från användarna av webbplatsen. Webbanalys möjliggör således att information 
från verkliga användare kan analyseras utan att användare behöver delta i exempelvis 
användbarhetstester.  

Före 2000-talets inträdande spenderade många företag en hel del tid såväl som pengar 
på att hitta, installera och genomföra vad som ansågs vara rätt webbanalys. Sedan 
slutade många av dem med dessa analyser då rapporterna inte gav dem de magiska 
svar de letade efter. Det svåra med webbanalys är nämligen att veta vad ska leta efter 
och veta vilken information är den viktiga (Burby & Atchison, 2007). Dagens 
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webbanalysverktyg är till och med så pass kraftfulla att de samlar in mer data än vad 
som tidsmässigt är möjligt att undersöka. Det går därför inte att enbart granska 
rapporterna som genereras av webbanalysverktygen och se hur resultaten håller sig till 
affärsreglerna utan företag måste förstå vad det är de ska titta på (Sterne, 2007). 

2.5.1 Google Analytics 

Ett verktyg för att analysera webbtrafik på en webbplats och som har haft stor 
inverkan på webbanalysindustrin är Google Analytics (Kaushik, 2010). Vad det gör är 
att det spårar data från interaktionen mellan en websidas användare och webbsidans 
innehåll och sammanfattar det därefter i olika rapporter (Milstein et al. 2008). Google 
Analytics är inte det enda programmet på marknaden utan andra system är exempelvis 
Omniture Site Catalyst, Webtrends, Clicktracks, XiTi, Crazy Egg, PiWik, Open Web 
Analytics (Kaushik, 2010). Att denna undersökning bygger på Google Analytics beror 
på flera faktorer. Dels på grund av att det är mycket populärt och ett av de vanligaste 
webbanalysverktygen på marknaden, men även dels på grund av att ArtDatabanken 
använder sig av det och är intresserade av undersökningens resultat. I och med att 
ArtDatabanken redan använder det har de därför också ett etablerat kodsystem och 
struktur för det varpå ingen mer implementation av det skedde vid denna 
undersökning. 

Google Analytics består av fyra huvudkomponenter; insamling (collection), 
konfiguration (configuration), bearbetning (processing) och rapportering (reporting). I 
den första komponenten, insamling, samlas användarinteraktionsdata in. I 
konfigurationskomponenten bestämmer analytikern, vilket är användaren av Google 
Analytics, hur interaktionsdata ska behandlas. Konfigurerad data sparas i sin tur i 
loggar som behandlas av bearbetningskomponenten. Avslutningsvis presenteras 
färdigbehandlad data i olika rapporter med hjälp av rapporteringskomponenten 
(Google Analytics, Learn about Google Analytics).  

För att kunna använda Google Analytics behövs en sträng med JavaScript-kod till 
webbplatsens alla webbsidor. Koden, som heter Google Analytics Tracking Code 
eller GATC, identifierar och spårar varje besökare som använder en cookie. När en 
besökare besöker webbsidan, skickar webbläsaren ett register över begäran till 
Googles webbservrar som lagrar den för senare analys (Milstein et al., 2008; Cutroni, 
2010).  

När en besökare kommer till en webbsida som har Google Analytics installerat 
identifierar GATC ett antal olika attribut. Beroende på om besökaren varit inne på 
sidan vid ett tidigare tillfälle eller inte, uppdaterar eller skapar GATC ett par stycken 
förstaparts-cookies. Dessa cookies lagras lokalt och innehåller information om 
besökaren så som den anonyma identifieraren (Cutroni, 2010). Med hjälp av det 
cookiebaserade spårningssystemet kan sedan intressant information om en besökares 
surfmönster erhållas. Attributen som identifierats kan exempelvis vara information 
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om hur mycket tid användare tillbringar på en sida eller om de är återkommande 
besökare (Milstein et al., 2008).  

2.5.2 Grunder och begrepp inom Google Analytics 

Spårad data som samlas in via Google Analytics kommer från såväl hemsidor, mobila 
hemsidor som från mobila applikationer. Generellt kan det delas in i en hierarki i form 
av en triangel bestående av träffar längst ner i fundamentet, sessioner i mitten och 
användare högst upp (Cutroni 2010). Nedan följer en beskrivning av vilka begrepp 
som ingår i denna hierarki. För en sammanställning av alla de begrepp som används i 
undersökningen, se appendix E - Ordlista. 

Träffar  

I botten av pyramiden återfinns träffar vilket är den mest granulära datatypen. För 
varje träff som sker skickas data till Google Analytics från de olika användarna. Två 
av de vanligaste träffarna är sidvisningar och händelser. Sidvisningar mäts då 
användare besöker eller tittar på en webbsida på webbplatsen (Google Analytics, 
Pageview). Den är en av de mest grundläggande parametrarna i webbanalys och kan 
bland annat användas för att beräkna antalet sidvisningar per besök, för att se vilka 
sidor som varit mest besökta eller för att beräkna genomsnittlig besökstid för en 
specifik webbsida. Vad sedan gäller spårningen av sidvisningar spåras sker det via 
den automatiska implementationen (Cutroni, 2014).  

Händelse som är den andra vanliga typen av träffar inträffar när en användare 
interagerar med en interaktiv komponent. Denna typ av data används för att fastställa 
hur ofta en specifik handling utförs och kan exempelvis vara tillfället då en användare 
klickar på en länk. I Google Analytics måste händelser implementeras manuellt 
(Cutroni, 2014).  

Det finns fyra komponenter som händelser kan delas upp i (Cutroni, 2014): 

§ Kategori: Kategori är en komponent som används för att gruppera objekt. Ett 
exempel på en kategori kan vara en video.  

§ Åtgärd: Denna komponent används vanligtvis för att ange vilken typ av 
interaktion eller händelse som ska spåras. Ett exempel på en åtgärd kan vara 
att spela upp en video. 

§ Etikett: Denna kategori kan användas då djupare information om en händelse 
önskas spåras som ska spåras. Det kan exempelvis vara den uppspelande 
videons namn.  

§ Värde: Värde, som är ett heltal, används för att ge händelser ett numeriskt 
värde. Exempel på värde är tiden det tog för videon att laddas.  

 

 



	   22 

Sessioner 

Det mittersta lagret, sessioner, är det samma som en tidsperiod av interaktion. Det kan 
förklaras som en samling grupperade träffar från en aktivitet som kommer från en och 
samma användare. En session startas när en ny användare blir aktiv på webbplatsen 
och avslutas när en användare varit inaktiv i 30 minuter (Cutoni, 2014; Google 
Analytics, How a session is defined in Analytics). Sessioner kan således förklaras 
som antalet besök webbplatsen fått under en given tidsperioden. 

Användare 

I toppen på pyramiden är användarna. I Google Analytics står begreppet användare 
för unika användare. Begreppet beskriver antalet besökare på webbplatsen och består 
av både nya och återkommande besökare (Cutroni, 2014). Cutroni (2014) skriver att 
alla användare i Google Analytics är anonyma. Det betyder att första gången en 
användare identifieras tilldelas denne en anonym sträng eller ett anonymt nummer. 
Vid varje träff som sker skickas den anonyma identifieraren med. På så sätt kan 
träffarna ordnas i olika grupper och skapa sessioner utan att användaren är känd.  

2.5.3 Google Analytics rapporter och mätvärden 

Vad gäller det praktiska arbetet med att använda Google Analytics, består interfacet 
av fyra navigeringsval i toppnivån. Dessa är Hem, Rapporter, Anpassning och 
Administratör, se figur 1, område 1. Det är under Rapporter som användardata finns 
sammanställt och består av följande åtta rapportområdesgrupper (figur 2, område 2):  

§ Instrumentpaneler: Här kan egen sammanfattning av olika rapporter göras. 
§ Genvägar: Här kan webbanalysanvändare skapa genvägar till både 

standardrapporter och anpassade rapporter. När en rapport sparats som en 
genväg lagras även de konfigurationer som gjorts. 

§ Upplysningar: Övervakar betydande förändringar i trafiken.  
§ Realtid: Visar webbplatsens trafik i realtid. 
§ Målgrupp: Innehåller information om webbplatsens besökare. 
§ Förvärv: Visar var besökarna kom ifrån. 
§ Beteende: Visar sidvisningar från olika delar av webbplatsen eller enskilda 

sidor. 
§ Konverteringar: Visar hur framgångsrika företagets fördefinierade mål är. 
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Figur 1. Google Analytics rapportområdesgrupper. 

I var och en av dessa rapportområdesgrupper finns specifik användardata presenterad 
där även den är uppdelad i olika rapporter. Exempel på det är att Målgrupp består av 
en uppsättning av nio rapportalternativ, som sedan också är uppdelad i subkategorier, 
vilket kan ses i figur 2.  
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Figur 2. Rapportgruppen Målgrupp. Skärmavbild över hur Målgrupp är uppdelade i 
olika rapporter som sedan i sin tur består av undergrupper. 

Den spårade interaktionen, vilket är Google Analytics användardata, presenteras som 
mätvärden i antingen tabeller, cirkeldiagram med procentenheter, kolumner som 
jämför det specifika mätvärdet med webbplatsens genomsnitt eller som pivottabell.  

Enligt Google själva är de viktigaste mätvärdena som återger användares beteende de 
tre mätvärdena mål, avvisningsfrekvens samt klick. Att sätta upp mål menar de är bra 
för att undersöka hur ofta användare slutför specifika åtgärder. Ett mål representerar 
en slutförd aktivitet som företaget bestämt är viktigt för dess framgång. Exempel på 
mål kan vara att ett köp genomförs eller att ett formulär med kontaktuppgifter skickas 
in (Google Analytics, Anpassade trattar). Det är ett mätvärde som både Fang (2007) 
och Prom (2007) använde i deras respektive undersökning av användarupplevelse på 
webben.  

Det andra viktiga mätvärdet, avvisningsfrekvensen, är betydelsefull att studera då den 
beskriver procentandelen sessioner där användare lämnade en webbplats ingångssida 
utan att ha interagerat med den. Ett högt värde indikerar ofta på ett problem, men 
måste dock inte nödvändigtvis vara så. Att mätvärdet är högt kan antingen bero på att 
webbplatsen har design- eller användbarhetsproblem (Google Analytics, Avvisnings-
frekvens; Kent et al., 2011; Clifton, 2010) eller så kan det vara så att användarna har 
hittat det de söker efter och därför inte behöver fortsätta sin interaktion (Google 
Analytics, Avvisningsfrekvens). 
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Det tredje mätvärdet klick som står för antalet klick på webbadresserna på en 
sökresultatsida på Google, är bra för att studera för att förstå hur väl användarna 
kopplar samman avsikten med en sökning de gör och resultatet från sökningen. För att 
få tillgång till att mäta klick behövs dock Google Sök eller AdWords vara 
implementerat (Google Analytics, Search Console-rapporter). Att implementera kod 
utöver den grundläggande och då specifikt för händelser menar Clifton (2010) är bra 
då mätningar av det kan ge anvisningar om användarna haft en bra användar-
upplevelse eller inte. 

Slutligen finns det även en rapport som är bra för att få en visuell bild över hur 
användare interagerar med webbplatsens sidor, vilken är rapporten På sidan-analys. 
Via den kan frågor som exempelvis om användare hittar det de letar efter på sidan ges 
svar på, vilka länkar användarna klickar på samt om användarna ser det innehåll som 
företaget önskar att de ska se (Google Analytics, Om Analys på din sida). Rapporten 
kräver dock att händelserna är spårade. 
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3 Fallstudie 
I detta avsnitt presenterad undersökningens tillvägagångssätt, resultat samt analys, 
och är uppdelad i två delstudier. Den första delstudien innehåller identifieringen av de 
användbarhetsproblem webbplatserna hade samt en analys av det. Den andra 
delstudien innehåller tillvägagångssättet för att undersöka de identifierade 
användbarhetsproblemen i Google Analytics, resultatet av undersökningen samt en 
analys av erhållandet.  

3.1 Behovet av en fallstudie  

Undersökningen har utförts i form av en fallstudie. Denna metodstrategi definieras 
enligt Yin (2009, sid. 18) som en empirisk undersökning som ”investigates a 
contemporary phenomenon (the ”case”) in depth and with its real-world context” och 
det speciellt när ”the boundaries between phenomenon and context may not be clearly 
evident”. Från citatet går det att utläsa att Yin menar att en fallstudie undersöker en 
företeelse i sammanhanget det existerar i, där fokus ligger på de förhållanden som 
råder och testdeltagarnas upplevelser. Detta var en metodstrategi som utgjorde en 
nödvändighet i denna undersökning. Det eftersom användbarhetsproblem enbart går 
att fastställas i praktisk användning. För att undersöka vilka användbarhetsproblem en 
webbplats har behövs det för det första finnas en webbplats att undersöka och för det 
andra behövs det finnas faktiska användare som kommer i kontakt med webbplatsen 
och identifierar dessa användbarhetsproblem. Således förutsatte undersökningen en 
fallstudie. Att metoden lämpade sig för denna undersökning går även att tydas ur 
Collis & Husseys (2014) beskrivning av en fallstudie då de betonar att en fallstudie 
utförs i en verklig kontext där flera metoder kan tillämpas för att få en djupare 
kunskap om företeelsen. Flera metoder har använts där förstudien inbegrep en 
expertutvärdering, identifieringen av användbarhetsproblemen via användbarhets-
tester och sedan webbanalys genom Google Analytics. Användbarhetstestet bestod av 
tre delar; enkäter, interaktion med webbplatserna där testuppgifter löstes samt 
efterföljande intervjuer. Att en fallstudie är fördelaktigt menar därtill Voss et al. 
(2002) beror på att det kan leda till nya insikter och utveckling av ny teori. Det genom 
att undersökningen utsätts för verkliga problem där kreativa insikter kommer från 
människor på olika nivåer i organisationer och genom de olika kontexter fallen kan 
utföras i. Då denna undersökning utgår från studie av ett fall medför att möjligheten 
till att generalisera resultatet blir lågt. Men forskning som enbart erbjuder liten 
möjlighet till generalisering är inte betydelselös. Istället kan den resultera i hypoteser 
som ökar förståelse av skilda fenomen. Därtill kan de sedermera ligga till grund för 
kvantitativ forskning inom det undersökta området (Repstad, 2007). 
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3.2 Litteraturgenomgång 

Innan fallstudien utfördes utvärderades de befintliga kunskaperna inom webbstatistik 
och användbarhet genom en litteraturstudie. Litteraturstudien hade stort fokus i början 
av undersökningsprocessen men genomfördes även iterativt under hela arbetets gång. 
Artiklar erhölls från olika akademiska tidskrifter. Artiklarna upptäcktes antingen via 
användning av sökmotorn Google Scholar, Uppsala universitets databas eller via 
granskning av tidigare forsknings referenser, och laddades ner via Uppsala 
universitets bibliotekskatalog. Söktermerna för att finna lämplig litteratur var i 
huvudsak utvärderingsmetoder, användbarhetstest, användbarhet, webbanalys och 
Google Analytics. Även de böcker som används erhölls på liknande sätt, där de 
antingen genererats av Google Scholar, Uppsala universitets databas eller av tidigare 
forsknings referenslista. 

3.3 Fallstudiens upplägg 

En fallstudie valdes eftersom metoden passar undersökningens syfte (Jämför Collis & 
Hussey, 2014; Voss et al., 2002) och är i denna undersökning uppdelad i två 
delstudier. Den första delstudien innehåller kartläggningen av de användbarhets-
problem webbplatserna hade och den andra delstudien innehåller undersökningen av 
de identifierade användbarhetsproblemen i Google Analytics. Att undersökningen 
följde detta upplägg, först identifiera användbarhetsproblemen via 
användbarhetstester och därefter granska om de gick att hitta i Google Analytics, och 
inte det motsatta, berodde på att det inte finns mycket forskning om hur 
användbarhetsproblem kan erhållas via Google Analytics. Som nämnt finns det några 
mätvärden och rapporter som passar för ändamålet. Dessa rapporter ingår dock inte 
till så stor utsträckning i den grundläggande implementeringen. Därtill, de mätvärden 
som ofta förknippas med användbarhetsproblem behöver inte alltid ge anvisning om 
att användbarhetsproblem råder. Det kan istället vara precis tvärt om varpå 
mätvärdena inte alltid kan tolkas ha en klar betydelse. I och med detta, att många 
rapporter inte är kopplade till den grundläggande implementationen samt att 
mätvärdena kan ha flera tolkningar, går det inte att använda det motsatta upplägget.  

Vid användning av fallstudie menar Collis & Hussey (2014) att upplägget ska ske i 
fem steg där det första är att välja fall, följt av att genomföra en inledande studie, 
samla in data, analysera data och till sist att skriva rapporten. Nedan ges en kort 
beskrivning av de två första stegen, det vill säga val av fall samt inledande studie. 
Datainsamling och dataanalys beskrivs i respektive delstudies metodavsnitt. Det sista 
steget, rapportskrivning, gjordes kontinuerligt under undersökningen med extra 
tyngdpunkt i slutet. 

3.3.1 Val av fall 

Som nämnt är två av de vanligaste utvärderingsmetoderna expertutvärdering och 
användbarhetstester (Pax & Pow-Sang, 2016; Chen & Macredie 2005; Kantner & 
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Rosenbaum, 1997), men webbanalys börjar bli en mer populär metod och finns 
implementerat på flertalet företag (Kaushick, 2010), vilken dock främst är inriktad 
mot e-handeln (Hasan, 2009). Det finns alltså ett glapp i litteraturen om hur 
organisationer som inte sysslar med e-handel kan använda webbanalys för att mäta 
deras användbarhet, och det genom att hitta de potentiella användbarhetsproblemen 
deras webbplatser har. I och med detta glapp valdes fallföretaget med utgångspunkt i 
att det inte är ett e-handelsföretag, att de redan har Google Analytics implementerat 
samt att de är intresserade av att utforska mer om hur det kan användas för att hitta 
potentiella användbarhetsproblem. 

Beskrivning av fallföretaget och webbplatserna 

Undersökningen genomfördes på ArtDatabanken som är ett kunskapscentrum för arter 
och naturtyper och drivs i stor utsträckning av en verksamhetsgren inom Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Cirka 90 personer arbetar på ArtDatabanken och arbetet de 
utför sker på uppdrag från flera håll. Det kan vara från regeringen, olika myndigheter 
eller samarbeten med organisationer och föreningar. Exempel på uppdrag de utför är 
att de analyserar och bedömer tillståndet för Sveriges arter, fungerar som ett stöd vid 
genomförandet av EU:s regelverk och håller reda på naturtyper och artnamn. Därtill 
bedriver de även forskning själva inom naturvård och ekologi. 

Artfakta är ArtDatabanken tjänst för artinformation. Denna tjänst erbjuder 
övergripande artinformation om de arter som ArtDatabanken publicerar. Tjänsten kan 
exempelvis presentera information om en arts namn och släktskap, utbredning eller 
kännetecken. Informationen finns då presenterad antingen via faktablad, så kallade 
artfaktablad eller i en sökresultatlista. För rödlistande arter, som i dagsläget utgör en 
stor del av Artfakta och som beskriver risken för en enskild art att dö ut, går det även 
söka fram artlistor baserat på egenskaper såsom deras geografiska förekomst och 
livsmiljö. För information om hur ett artfaktablad ser ut och vad som står där, se 
appendix C – Artfaktablad. 

Sedan två år tillbaka arbetar Artfakta med att utveckla sin webbplats. Arbetet 
innefattar förbättrad användbarhet, sökfunktionalitet samt utveckling av digitala 
nycklar som används för att underlätta identifieringen av organismer. Anledningen till 
arbetet är att ArtDatabanken vill förbättra och skapa strukturer för att bli användbara 
och efterfrågade. Förutom denna utveckling har ArtDatabanken, då inbegripet 
Artfakta, börjat lägga in spårningskod för användning av Google Analytics. En 
utveckling som skett i etapper. De grundläggande implementeringarna har blivit 
inlagda samt åtta mål ArtDatabanken har för de två webbplatserna. Därtill har viss 
händelsespårning lagts in och spårats. Information om vilka funktioner som inte är 
tillgängliga finns i appendix F – Google Analytics rapporter och ingående mätvärden. 
Ett appendix som också beskriver vad Google Analytics består av och hur de färdiga 
rapporterna går att använda.  
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ArtDatabankens och Artfaktas mål med verksamheterna är alltså att sammanställa och 
presentera kunskap om den svenska faunan och floran till Sveriges befolkning. Den 
typiska användaren skiljer sig dock mellan webbplatserna. I Arfaktas fall är personen 
oftast en yrkesverksam naturvårdare. ArtDatabanken har istället oftast en något 
bredare typisk användargrupp såsom politiker i form av beslutsfattare och 
bidragsgivare samt amatörbiologer. Vad gäller designen och funktionaliteterna har 
båda webbplatserna en stor bild centrerad på sidan där det i bilden alternativt ovanför 
bilden finns en sökmotor placerad. Artfakta har förutom en sökmotor även två 
avancerade sökmotorer, en filterfunktion och ett släktträd. Via länkar på 
ArtDatabanken och på Artfakta går det att bli omdirigerad till respektive webbplats. 
Detta sker ofta i Artfaktas fall då många av användarna påbörjar sin sökning efter 
taxon (ett begrepp för den biologiska systematiken innehållande en art, ett släkte och 
så vidare) i ArtDatabanken och blir genom det omdirigerade till att läsa om taxonet på 
Artfaktas webbplats i form av ett Artfaktablad. För en övergripande bild över 
navigationen på ArtDatabanken, se appendix A – Navigering på ArtDatabanken. För 
en övergripande bild över navigationen på Artfakta, se appendix B – Navigering på 
Artfakta. 

Antalet användare till ArtDatabankens och Artfaktas webbplatser skiljer sig något åt. 
Under januari till och med april hade ArtDatabanken och Artfakta, ej inräknat den 
interna trafiken, 14 624 respektive 27 708 sessioner vardera, där en session kan ses 
som ett besök. I genomsnitt var tiden för ett besök 1,51 minuter respektive 1,41 och 
antalet sidor per besök var 2,36 respektive 1,37. Artfakta hade således nästan dubbelt 
så många besök som ArtDatabanken där ArtDatabankens användare i genomsnitt 
besöker omkring en mer sida än vad Artfaktas användare gör. Artfakta har därtill en 
något högre procentandel nya besökare då deras andel ligger på cirka 47 % medan 
ArtDatabanken ligger på cirka 41 %. Se appendix D för övergripande statistik över 
ArtDatabankens och Artfaktas webbplats och appendix E för information om begrepp 
tillhörande Google Analytics. 

3.3.2 Inledande studie 

Efter val av fall gjordes en inledande studie för att bekanta sig med det sammanhang 
som fallstudien genomfördes i (Collis & Hussey, 2014). Inledningsvis byggdes en 
förståelse av ArtDatabankens organisation upp, vad deras webbplatser har för syfte 
samt hur problematiken angående Google Analytics och användbarhet sätts i en 
kontext. Denna inledande studie genomfördes via ett introducerande möte med 
Cecilia Nordström, webbansvarig och marknadskommunikatör på ArtDatabanken, 
samt genom att utforska ArtDatabankens och Artfaktas webbplatser. Genom mötet 
skapades en förförståelse för hur ArtDatabanken i dagsläget arbetar med och använder 
Google Analytics, deras syn på möjligheterna med det. Därtill gav det en första insikt 
i eventuella användbarhetsproblem som webbplatserna kunde ha. Efter det 
introducerande mötet gjordes inledande observationer kring hur Google Analytics var 
implementerat och vilka mätvärden ArtDatabanken använder sig av i deras 
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webbanalyser. Det för att veta om erhållen data var tillförlitlig och om det fanns 
tillräckligt med data och rapportunderlag för att genomföra undersökningen. Den 
inledande studien bidrog till att en förståelse för webbplatsernas uppbyggnad och 
vilka funktionaliteter de hade skapades. Även en djupare förstudie gjordes bland 
annat för att, tillsammans med den inledande studien, hitta och välja ut de 
testuppgifter som skulle ingå i användbarhetstestet, och står beskrivet nedan under 
delstudie 1.  

3.4 Delstudie 1 – Användbarhetstester 

Den första delstudien bestod inledningsvis av en förstudie i form av en 
expertutvärdering följt användbarhetstesterna. Nedan beskrivs och motiveras först 
förstudien samt behållningarna från den. Därefter beskrivs användbarhetstesterna, hur 
de genomfördes och resultatet från dem. Avslutningsvis analyseras delstudiens 
resultat.  

3.4.1 Förstudie 

ArtDatabanken och Artfakta är webbplatser som innehåller stora informations-
mängder. Att vid användartester successivt gå igen sådana informationssidor och 
mängder är en tidskrävande process och hinns därför inte med vid utförande av 
testerna, varpå användbarhetstester måste fokusera på vissa avgränsade områden. Ett 
sätt att hitta och bestämma denna avgränsning är via förstudier. I denna undersökning, 
som ett första steg i delstudie 1, utfördes därför en förstudie i form av en 
expertutvärdering. Via förstudien kunde några av webbplatsernas potentiella 
användbarhetsproblem identifieras samt vilka områden användbarhetstestet skulle 
fokusera på bestämmas. Förstudien låg även, tillsammans med den inledande studien, 
till grund för framtagningen av testuppgifterna till användbarhetstestet.  

Nielsen (1992) framhåller att det är en fördel att använda utvärderare som är 
användbarhetsexperter när expertutvärdering görs. Därtill betonar han att varje 
undersökning helst ska bestå av tre till fem utvärderare. Denna expertutvärdering och 
förstudie baseras på erhållandet från en användbarhetsexpert. Anledningen till det är 
precis som Stone et al. (2005) uttrycker det, nämligen att användbarhetsexperter kan 
vara svåra att få tag på. Att därtill expertutvärdering valdes framför heuristisk 
medförde att en lista med heuristiker inte behövdes tas fram eftersom utvärderaren 
hade kunskaper om heuristik (Usability.gov, Heuristic Evaluations and Expert 
Reviews). Användbarhetsexperten i denna undersökning var en man anställd vid 
Uppsala universitet som under flertal år arbetat och forskar om användbarhets. Han 
har arbetat inom både privat industri och akademi. Vad expertutvärderingen gav var 
en lista på användarproblem utifrån expertens synpunkter, kunskap och erfarenhet. 
Expertutvärderingens indikationer var indelade efter Mindre allvarliga 
användbarhetsproblem respektive Allvarliga använd-barhetsproblem. Totalt 
identifierade expertutvärderingen tolv indikationer på användbarhetsproblem för de 
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två webbplatserna. Hälften tillhörde kategorin Mindre allvarliga 
användbarhetsproblem och häften tillhörde Allvarliga användbarhets-problem. För 
information om vilka potentiella användbarhetsproblem som upptäcktes, se appendix 
J – Resultat från expertutvärderingen. 

3.4.2 Användbarhetstester 

Efter att förundersökningen var klar genomfördes användbarhetstesterna för att 
kartlägga de faktiska användbarhetsproblemen webbplatserna hade. 

Metod 

Användbarhetstestet utgjordes av tre delar. Först en enkätundersökning, därefter ett 
scenariobeserat användbarhetstest och slutligen en avslutande intervju. Innan 
användbarhetstestet genomfördes fastställdes undersökningens målgrupper samt 
testdeltagare.   

Målgrupper och val av testdeltagare 

Som tidigare nämnt föreslår Nielsen (1993) att testdeltagarna vid användbarhetstester 
bör delas upp i olika grupper och nämner att grupperna kan bestå av de tre 
kategorierna: testdeltagarnas erfarenhet av systemet, deras datorerfarenhet samt deras 
erfarenhet av testuppgifterna. Därtill framhåller Stone et al. (2005) att användare kan 
delas in i grupperna kunder, andra intressenter och slutanvändare. Genom förslag och 
indelningar från Nielsen och Stone et al. bestämdes därför målgrupperna för 
användbarhetstesterna till två stycken: nybörjare i form av slutanvändare som inte har 
tidigare erfarenheter av systemet eller testuppgifterna samt mer kunniga användare i 
form av slutanvändare som använt systemet i sitt arbete eller som en del i sin 
hobbyverksamhet och således har erfarenheter av det. Indelningen godkändes av 
ArtDatabanken innan förfrågningar om deltagande till testerna gjordes. För 
information om testdeltagarna, deras internetvanor, tidigare kännedom och kunskap 
om webbplatserna samt var testerna utfördes, se tabell 1.  

Tabell 1. Sammanställning över testdeltagarna i användbarhetstesterna. 

Nr Datum 
(för 
2016) 

Kön Ålders-
kategori 
(år) 

Internetsurfing 
(timmar/vecka) 

Tidigare 
kännedom 

Nuvarande 
användare 

Testplats 

1 13/06 Kvinna Under 25 Mer än tio  Nej Nej Universitetet 
testdeltagaren 
studerar vid 

2 13/6 Kvinna Över 55 Mer än fem, 
mindre än tio 

Nej Nej Hemma hos 
utvärderaren 

3 13/6 Man 25-39 Mer än tio  Nej Nej Hemma hos 
utvärderaren 

4 14/6 Kvinna 40-55 Mer än tio  Nej Nej Testdeltagarens 
arbetsplats 

5 15/6 Man 25-39 Mer än två, 
mindre än fem 

Nej Nej Hemma hos 
utvärderaren 
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6 19/6 Kvinna 25-39 Mer än tio Nej Nej Hemma hos 
testdeltagaren 

7 19/6 Kvinna 40-55 Mer än fem, 
mindre än tio 

Nej Nej Hemma hos 
testdeltagaren 

8 19/6 Kvinna Över 55 Mer än fem, 
mindre än tio 

Nej Nej Hemma hos 
utvärderaren 

9 22/6 Kvinna 25-39 Mer än två, 
mindre än fem 

Ja Ja Testdeltagarens 
arbetsplats 

10 28/6 Man Över 55 Mer än tio Ja Ja Testdeltagarens 
arbetsplats 

11 5/7 Man Över 55 Mindre än två Ja Ja Hemma hos 
testdeltagaren 

12 20/7 Man Över 55 Mer än 2, 
mindre än 5 

Ja Ja Testdeltagarens 
arbetsplats 

 

Tabell 1 visar att det i gruppen som inte tidigare hade använt webbplatserna ingick 
åtta personer, sex kvinnor och två män, i spridda ålderskategorier och diversifierad 
internetanvändning. Tanken med denna grupp var att samla in helt nya användares 
syn på webbplatserna och undersöka vad de upplever och anser är svårt med 
webbplatserna. Denna insikt är betydelsefull eftersom det vid publika webbtjänster, 
vilket ArtDatabanken och Artfakta är, är det extremt viktigt att få användarna lockade 
till att vilja använda webbplatserna i och med att de inte är tvungna till det. Vad gäller 
denna grupp av testdeltagare var tre av dem, testdeltagare 4, 7 och 8, mycket 
intresserade av den svenska naturen. 

I gruppen som hade tidigare kunskaper om webbplatserna ingick fyra personer, en 
kvinna och tre män. Tanken var att få nuvarande användares syn på webbplatserna 
och undersöka vad de upplever vara problematiskt med webbplatserna. Det är 
intressant eftersom dessa användare vill använda webbplatserna och har fortsatt med 
det. Tre av dess fyra personer, testdeltagare 9, 10 och 12 använde webbplatserna via 
yrket. Testdeltagare 9 gjorde det då hon forskade om djurs livsmiljöer, spridning och 
beslutsfattande. Vad gäller de två webbplatserna hade hon främst kommit i kontakt 
med ArtDatabanken, det för att få tag på information om exempelvis rödlistning, 
anställda och verksamhetsområden. Testdeltagare nummer 10 arbetade som arkeolog 
och använde främst Artfakta och det för att få djupare kunskaper om djur som 
påträffats under utgrävningarna. Testdeltagare nummer 12 var biolog och arbetade 
med skogsskydd och hotade arter. Främst använde han sig av Artfakta och det för att 
få kunskap om en specifik art. Vad gäller testdeltagare 11, som var nuvarande 
användare av systemet men inte via yrket utav via sitt intresse för naturfotografering 
och biodling, arbetade som högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen. Det var 
främst ArtDatabanken han kom i kontakt med och då för att få mer information om 
hotade djurarter och fakta om insekter. 

Urvalet av användare utgick främst från personer som fanns tillgängliga i min 
omgivning, det vill säga ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Problemet 
med denna urvalsprocess är att resultat normalt sett är omöjligt att generalisera i och 
med att stickprovspopulationen ofta inte representerar den verkliga populationen 
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(Bryman, 2011). Undersökningen syftar dock inte till att generalisera resultatet, trots 
det gjordes urvalet så att det representerade användare i olika åldrar, kön och 
internetanvändning. Tre personer, testdeltagare nummer 9, 10 och 12, erhölls från 
ArtDatabanken. Från ArtDatabanken fick jag en lista innehållande personer som 
ArtDatabanken menade kanske kunde ställa upp på användbarhetstest. Då denna 
undersökning gjordes under sommaren bidrog det till lågt deltagande från dessa 
personer i och med att de antingen var på semester eller på fältarbete. Vidare visade 
det sig att flertalet på maillistan inte hade kunskaper om ArtDatabanken eller 
Artfakta. 

Vid beslutet för antalet testdeltagare går det antingen att, som tidigare nämnt i enighet 
med Nielsen & Landauer (1993), Nielsen (1994), Lewis (1994) och Viritzi (1992), 
basera testet på fem testdeltagare då de menar att det räcker för att hitta omkring 80 % 
av användbarhetsproblemen. Woolrych & Cockton (2001), Spool & Schroeder (2001) 
framhåller att fem testdeltagare inte räcker där Woolrych & Cockton menar att det 
beror på de individuella skillnader testdeltagare har. Denna undersöknings resultat 
bygger på tolv testdeltagare i användbarhetstesterna. Därmed finns en förhoppning 
om att flertalet användbarhetsproblem ska identifieras och att testdeltagarnas 
individuella skillnader ska överbyggas. 

Datainsamling 

Innan användbarhetstesterna utfördes genomfördes två pilottest med en 
användbarhetsexpert. Detta är ett viktigt steg då det hjälper till att öva testets 
utförande samt att hitta fel i testprocessen, såsom tvetydliga frågor (Rubin 1994). 
Pilottesterna var därför ett bra tillvägagångssätt för att säkerställa testuppgifternas 
relevans, att testuppgifterna samt enkäten och intervjufrågorna hade ett språkbruk som 
passade målgruppen, att öva på hur inspelningstekniken fungerade samt för att öka 
mina kunskaper om hur användbarhetstester ska utföras. Efter pilottesternas 
utvärdering ändrades ett par testuppgifter och frågeställningar för att förtydliga 
innebörden av dem. Pilottestet syftade även till att ge mig som testledare feedback så 
att jag kunde utvecklas i min roll.  

Datainsamling skedde vid alla de tre delarna som användbarhetstestet utgjordes av. 
Testuppgifterna till det scenariobaserade användbarhetstestet där tänka-högt 
tillämpades samlades in och skapades efter dels, som tidigare nämnt, från de områden 
och de indikationer på användbarhetsproblem som expertutvärderingen återgav. Dels 
skapades de även utifrån information som var möjligt att leta upp på webbplatserna 
och de funktioner webbplatserna bestod av vilka hade identifierats under förstudien. 
Användbarhetstesterna utfördes med en testdeltagare i taget på den plats och tid som 
passade testdeltagaren bäst, se tabell 1 sidan 31-32 för datum och plats. Testmiljön 
bestod i samtliga fall av ett rum. I det rummet skedde både mottagande, introduktion, 
genomförande av testet samt efterföljande intervju. Innan testet påbörjades fick 
testdeltagarna information om testets syfte, upplägg, tidsåtgång samt att testet inte 
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innebar att testa deras förmågor utan att hitta de svårigheter och problem 
webbplatserna har. 

Den första delen av testet, enkäten, bestod av tolv frågor (Se appendix I – 
Introducerande enkät). Om testdeltagaren aldrig tidigare hört talas om eller använt 
webbplatserna fick hon/han hoppa över fyra frågor inbegripande tidigare användning 
av webbplatserna. I stort innehöll enkäten frågor om testdeltagarna, tidigare 
erfarenheter av webbplatserna samt frågor om deras förväntningar och önskemål om 
webbplatserna. Enkäten fyllde även syftet att verifiera att testdeltagarna uppfyllde 
målgruppernas kriterier. Det vill säga att det fanns testdeltagare som hade tidigare 
erfarenheter av webbplatserna respektive att fanns de som inte hade det. 
Testdeltagarna fick även innan användbarhetstestet påbörjades skriva under ett avtal 
om att de deltog i studien (appendix G – Avtal om deltagande) samt, i de fall det 
skedde, ett avtal om att de godkände att skärmhändelserna spelades in (appendix H – 
Avtal om skärminspelning).  

Själva användbarhetstestet med tänka-högt som var steg två, genomfördes för de åtta 
första testdeltagarna på en bärbar dator utrustad med mikrofon och webbkamera för 
ljud- och bildupptagning samt TeachSmiths mjukvaruprogram Morae User 
Experience Testing. Genom mjukvaruprogrammet kunde jag göra skärminspelning, 
mäta tiden föra varje testuppgift samt räkna antalet musklick. Denna information var 
bra att ha vid kartläggning av webbplatsernas användbarhetsproblem. Vid de fyra 
sista användbarhetstesterna fanns programvaran inte längre tillgänglig varpå antalet 
musklick inte kunde mätas. För dessa fyra togs tiden manuellt.  

Användbarhetstestet där testdeltagarna fick interagera med de två webbplatserna 
bestod av totalt 27 testuppgifter. Innan testet började fick testdeltagarna information 
om tillvägagångssättet. Det vill säga att de skulle verbalisera sina tankar och att 
testuppgifterna skulle göras en åt gången där de först fick ta upp de nedskriva 
testuppgifterna påbörja en ny testuppgift efter klartecken från mig som testledare. 
Därtill blev testdeltagarna återigen informerade om att användbarhetstestet hade till 
syfte att testa och utvärdera webbplatserna och inte deras förmåga att lösa 
testuppgifterna. För att testdeltagarna skulle bli familjära med tillvägagångssättet att 
verbalisera sin tankar var de två första testuppgifterna introducerande testuppgifter 
som inte inbegrep de två webbplatserna som undersökningen hade till syfte att 
undersöka. Häften av testdeltagarna fick sedan genomföra en följdversion av 
testuppgifterna och den andra hälften en annan. Att testuppgifterna hade två 
ordningsföljder var för att säkerställa att testdeltagarna inte upptäckte något på 
webbsidorna under testet gång som sedan skulle komma att påverka resultatet. Se 
appendix J – Användbarhetstestets testuppgifter för information om testuppgifternas 
frågor, målet med de specifika testuppgifterna, webbsidan där testuppgifterna skulle 
startas från, maximala accepterade tidsåtgången samt målsidan.  

Då det var viktigt att fånga upp och förstå testdeltagarnas uppfattningar kring hur de 
upplevde webbplatserna utfördes som ett tredje steg i användbarhetstestet en 
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efterföljande intervju (Jämför Bryman, 2011; Collis & Hussey, 2014). Intervjun 
innehöll elva frågor vilka står beskrivna i appendix K – Intervjufrågor. Att intervju 
tillämpades i detta steg framför enkätundersökning har sin grund i att enkäter inte ger 
samma möjlighet till lika ingående svar som intervjuer gör (Bryman, 2011). Frågorna 
som ställdes var semistrukturerade vilket var lämpligt eftersom syftet var att förstå 
testdeltagarnas uppfattningar samt för att få en djupare förståelse till de använd-
barhetsproblem webbplatserna har och hur det kan tydas ur användbarhetstesterna 
(Jämför Justesen & Mik-Meyer, 2013). Frågorna krävde att testdeltagarna jämförde 
de två webbplatserna med varandra och med tidigare erfarenheter av andra sidor med 
fokus kring användbarhet och deras uppfattning av webbplatserna. Intervjufrågornas 
semistrukturerade upplägg gav även testdeltagarna möjlighet att komma med frågor 
och idéer som jag som intervjuare inte ställt, men som ändå genom dess struktur ger 
möjlighet till att jämföra testdeltagarnas svar (Bryman, 2011). I och med intervjuernas 
struktur samt en avslutande ”Övrigt”-fråga där testdeltagarna själva fritt fick uttrycka 
sig, gav det upphov till att intervjuernas tidsåtgång hade stor spridning, mellan 9-22 
minuter. Alla intervjuer förutom intervjun med testdeltagare 8 spelades in och 
transkriberades för senare för analys. Att testdeltagare 8 inte spelades in berodde på 
att det vid den tidpunkten inte fanns tillgång till någon ljudupptagningsenhet.  

Efter det att intervjuerna hade transkriberats analyserades det Morae-inspelade 
materialet. Antal klick per testuppgift mättes och antecknades. Likaså antecknades de 
funderingar, uttryck och idéer som yttrades under testets gång.  

Dataanalys 

Data som samlades in under användbarhetstesterna analyserades på olika sätt 
beroende på datatyp. Data från enkätundersökningen analyserades genom att 
sammanfatta det på ett överskådligt vis och data från de efterföljande intervjuerna 
analyserades och jämfördes sinsemellan testdeltagarna. 

Vad gäller testdelen där tänka-högt tillämpades ska utvärdering av användbarheten 
enligt den internationella standarden ISO 9241-11 studeras efter de tre kriterierna 
effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse. Effektivitet, som är en 
resursåtgång, var i detta fall tiden det tog att utföra en testuppgift där en tidsgräns för 
testuppgifterna sattes upp. Tidsgränsen utgick från den tid det tog för mig att läsa upp 
testuppgiften, genomföra den i lugnt tempo samtidigt som jag talade högt om vad jag 
gjorde, varpå jag sedan dubblade den tiden och avrundade till närmaste halv- eller 
heltalsminut. Effektiviteten kunde inte mätas i åtgången tid då tänka-högt medförde 
att vissa testdeltagare pratade mer än andra vilket påverkade tidsåtgången. 
Ändamålsenligheten är frågan om användarna kan uppnå det de behöver genom att 
använda webbplatsen. I denna undersökning mättes det genom att registrera om 
testdeltagarna lyckades slutföra testuppgifterna eller inte, och det efter den uppsatta 
tidsgränsen. För att möjliggöra undersökningens analys av ändamålsenligheten 
sammanställdes testuppgiftsavklarandet där ett misslyckade tilldelades 1. Även antalet 
musklick i form av medel- och medianvärde samt det optimala klickvärdet 
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beräknades. Tillfredsställelse som är vad testdeltagarna anser om interaktionen med 
tjänsten, undersöktes med hjälp av de kommentarer som framkom under delen där 
tänka-högt tillämpades samt vad som framkom under den efterföljande intervjun. 

På grund av testuppgifternas natur, det vill säga att de var öppna där det inte krävdes 
att de avklarades i en specifik sekvens utan istället att de kunde slutföras på flera olika 
sätt, kunde resultatet från användbarhetstesterna inte sammanställas över exakt hur 
varje testuppgift avklarades. Istället klassificerades testdeltagarnas resultat i 
utförandet av dem i tre kategorier: de testuppgifter som gick bra, de testuppgifter som 
gick mindre bra eller de testuppgifter som gick dåligt. Testuppgifter som gick bra står 
för att alla klarade av dem. Mindre bra står för att testuppgifterna antingen klarades av 
alla testdeltagare men att problem uppstod under lösningens utförande, att ett fåtal 
inte klarade av testuppgifterna där anledningen till det inte var specifikt knuten till 
testuppgiftens natur eller att en testdeltagare inte klarade testuppgiften. Testuppgifter 
som gick dåligt står för de testuppgifter som två eller fler testdeltagare inte lyckades 
lösa.  

Utifrån testuppgiftsavklarandet identifierades användbarhetsproblemen som viktades 
på en tregradig skala. Den första graden var den mest allvarligaste och benämndes 
som allvarliga användbarhetsproblem som måste ses över, följt av mindre allvarliga 
användbarhetsproblem och slutligen mindre användbarhetsproblem. Allvarliga 
användbarhetsproblem står för att det fanns en betydande negativ inverkan för 
testdeltagare att använda gränssnittet och därigenom lösa testuppgiften. Med 
begreppet betydande negativ inverkan menas exempelvis att flera testdeltagare inte 
klarade att lösa testuppgiften med anledning av den förekomna bristen. Ett mindre 
allvarligt användbarhetsproblem är istället en brist som drar ner användbarheten av 
webbplatsen men där testdeltagarna trots det kunde använda gränssnittet, om än de 
fann det något besvärligt. Sist på skalan finns mindre användbarhetsproblem. Dessa är 
irritationsmoment testdeltagarna uttryckte och är en relativt liten brist hos gränssnittet, 
men som ändå kan ha negativ inverkan på upplevelsen av gränssnittet. De identi-
fierade användbarhetsproblemen sammanställdes avslutningsvis i en tematiserad lista 
som utgick från de tre användbarhetsproblemområdena: navigering, sökmotorn och 
innehåll. Användbarhetsproblem som blev indelade till att tillhöra navigering 
inbegrep webbsidornas logiska struktur och förståelsen för hur webbsidorna hängde 
samman. Användbarhetsproblem som blev indelade till att tillhöra sökmotorn 
innefattade användbarhetsproblem som uppstod i samband med användningen av 
webbplatsernas interna sökmotor, då även inräknat avancerad sökning såsom 
filtrering. Det tredje och sista området innehåll och avläsning var de användbarhets-
problem som inbegrep informationen på webbplatserna. Det vill säga de 
användbarhetsproblem som inbegrep webbsidornas grammatik, att rätt och relevant 
information gavs, att information om organisationen och tjänsterna fanns att tillgå 
samt hur testdeltagarna avläste och iakttog informationen och innehållet. 
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Resultat 

Under andra delen av användbarhetstestet observerades testdeltagarnas interaktion 
med gränssnitten vilket bidrog till att ett flertal användbarhetsproblem upptäcktes. I 
den sedan efterföljande intervjun bekräftades en del av de upptäckta problemen, men 
intervjun hade ett större övergripande fokus angående webbplatsernas användbarhet 
och bidrog därför mer till att undersöka tillfredsställelsen. Nedan presenteras först 
resultatet från enkäterna inbegripande vad testdeltagarna ansåg var viktiga egenskaper 
hos en webbplats. Därefter presenteras resultatet från testdelen där testdeltagarna fick 
utföra testuppgifter på webbplatserna. Avslutningsvis presenteras resultatet från de 
efterföljande intervjuerna. Siffrorna inom parantes står för numret på testdeltagaren. 

Enkäterna 

Givet enkäterna säkerställdes det att den tilltänka målgruppen uppfylldes, det vill säga 
att det både fanns testdeltagare som hade tidigare kunskaper och webbplatserna (9, 
10, 11, 12) och det fanns testdeltagare som var helt nya inför dem (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8) samt att surfvanorna på internet var av olika grad. Vad som dock framkom var att 
två av de erfarna testdeltagarna (9, 11) först hade blandat ihop Artfakta med 
Artportalen. Artportalen är, precis som Artfakta, en tjänst som är kopplad till 
ArtDatabanken, men på Artportalen kan användare själva rapportera in fynd, lägga 
upp bilder och titta på andra användares bilder. Dessa testdeltagare hade båda två 
erfarenheter av Artfakta men erfarenheterna var begränsade då de oftare kom i 
kontakt med Artportalen. Testdeltagare 12 nämnde även han att han ofta arbetar med 
Artportalen då han genom yrket rapporterar in fynd och kartlägger områden.  

Gällande testdeltagarnas åtskillnad i internetvana och tidigare erfarenhet av 
webbplatserna uppkom ingen tydlig skillnad i deras svar angående vilka egenskaper 
de tyckte är viktiga hos en webbplats. Fem av de tillfrågade sade att det var viktigt att 
webbplatsen ska vara tydlig, såsom tydliga menyer (2, 4, 5, 6, 7). Sex testdeltagare (1, 
2, 3, 5, 9, 11) ansåg även att det är viktigt att sidorna ska vara lätta att navigera på, där 
två testdeltagare (5, 9) uttryckte det som att den ska vara lättöverskådlig. Synonymt 
till navigering och tydlig fanns egenskaperna ”intuitiv” hos en testdeltagare (10) och 
”enkelt att hitta” hos tre testdeltagare (9, 11, 12). En av dessa (9) sade även att texten 
skulle vara kort, och en annan (6) sade lätt att förstå och en tredje (7) lättläst. Tre 
testdeltagare (1, 9, 10) menade även att det var viktigt att webbplatserna hade snabb 
respons. En testdeltagare (1) nämnde att det för henne var viktigt att hitta det hon 
sökte efter. En annan testdeltagare (2) sade även att det var viktigt för henne att 
namnet på hemsidan berättar vad webbplatsen handlar om. För en testdeltagare (11) 
var det även viktigt för honom att sidan erbjuder en enkel överblick men att det sedan 
ska gå att klicka vidare för mer ingående information. En till viktig egenskap som 
framkom hos en testdeltagare (9) var att webbplatsen inte får vara ”plottrig”, vilket 
även kan ses i relation med det hon nämnde som ”enkelt att hitta”.  
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En testdeltagare (8) skilde sig något från de andra då hon framhöll det mer estetiska 
med en webbplats och tryckte på attribut som färg, form, att webbplatsen skulle vara 
vacker, skapa glädje och vara rolig samt återkoppla till andra medier. Även 
testdeltagare 3 och 5 var inne på det estetiska då de framhöll att webbplatsen ska ha 
snygg design (3) och att den ska vara behaglig att läsa med exempelvis snyggt typsnitt 
(5). Vad en testdeltagare (3) även framhöll som viktigt var att det ska vara lätt att veta 
vem som står bakom webbplatsen och var informationen kommer ifrån. 

Ändamålsenlighet 

Under användbarhetstesterna granskades ändamålsenligheten, det vill säga om 
testdeltagarna lyckades slutföra testuppgifterna eller inte. Resultatet av det 
tillsammans med klickfrekvensen sammanställdes i en tabell, se tabell 2. Testuppgift 
1 och 2 är inte med i tabellen eftersom de enbart var introducerande testuppgifter som 
inte avsåg ArtDatabankens eller Artfaktas webbplatser. 

Tabell 2. Antal testdeltagare som misslyckades.  

Uppgift	  	   Ant.	  miss-‐
lyckade	  	  

Medelklick	  
avklarad	  
testuppgift	  	  

Medianklick	  
avklarad	  
testuppgift	  

Medelklick	  ej	  
avklarad	  
testuppgift	  	  

Medianklick	  
ej	  avklarad	  
testuppgift	  

Tot.	  medel-‐
antalet	  klick	  	  

Tot.	  median-‐
antalet	  klick	  

Optimalt	  
antal	  klick	  

3	   0	   0	   0	   -‐	   -‐	   0	   0	   0	  
4	   0	   1,6	   1,0	   -‐	   -‐	   1,6	   1,6	   1,0	  
5	   0	   1,0	   1,0	   -‐	   -‐	   1,0	   1,0	   0,0	  
6	   0	   3,0	   3,0	   -‐	   -‐	   3,0	   3,0	   2,0	  
7	   4	   5,0	   5,0	   8,5	   10,0	   6,8	   6,5	   1,0	  
8	   1	   3,0	   3,0	   2,0	   2,0	   3,0	   3,0	   2,0	  	  
9	   9	   5,8	   4,0	   1,3	   1,0	   3,5	   2,5	   2,0	  
10	   4	   5,8	   6,0	   2,8	   3,5	   4,3	   3,5	   3,0	  
11	   4	   8,0	   6,5	   3,8	   3,5	   5,9	   6,0	   4,0	  
12	   0	   2,1	   2,0	   -‐	   -‐	   1,9	   2,0	   2,0	  
13	   2	   1,2	   1,0	   8,5	   8,5	   3,0	   1,0	   1,0	  
14	   3	   1,6	   1,0	   2,7	   3,0	   2,0	   1,5	   1,0	  
15	   0	   0,0	   0,0	   -‐	   -‐	   0,0	   -‐	   -‐	  
16	   9	   -‐	   -‐	   6,8	   6,5	   6,8	   6,5	   3,0	  
17	   	  5	   3,7	   4,5	   2,4	  	   2,0	   2,9	   2,5	   3,0	  
18	   0	   4,8	   5,0	   -‐	   -‐	   4,8	   5,0	   3,0	  
19	   2	   4,8	   5,5	   6,5	   6,5	   5,9	   5,5	   4,0	  
20	   3	   10,4	   10,0	   9,3	   9,3	   9,7	   9,5	   8,0	  
21	   5	   1,3	   1,5	   10,3	   9,5	   5,8	   3,0	   1,0	  
22	   2	   4,3	   4,5	   10,0	   10,0	   5,8	   6,0	   3,0	  
23	   7	  	   2,5	   2,5	   4,3	   10,0	   3,9	   3,0	   2,0	  
24	   5	   8,8	   9,0	   11,5	   8,0	   10,1	   8,0	   8,0	  
25	   4	   4,0	   4,0	   4,5	   5,5	   4,4	   3,0	   3,0	  
26	   11	  	   1,0	   1,0	   7,4	   8,5	   7,5	   7,5	   1,0	  
27	   1	   5,4	   4,0	   6,0	   6,0	   5,5	   5,0	   3,0	  

 

Testuppgifterna 

Från den delen av användbarhetstestet där testdeltagarna fick interagera med 
webbplatserna och utföra testuppgifter, framkom det att av de 25 testuppgifterna som 
involverade ArtDatabanken eller Artfakta gick 7 testuppgifter bra, 3 mindre bra och 
16 testuppgifter gick dåligt, där bra som tidigare nämnt under Dataanalys sidan 34 
står för att alla testdeltagarna klarade av dem. Mindre bra står, som omtalat, för de 
testuppgifter som klarades av alla testdeltagare men att problem uppstod under 
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lösningens utförande, att en testdeltagare inte klarade testuppgiften eller att ett fåtal 
testdeltagare inte klarade av testuppgifterna där anledningen till det inte var specifikt 
bunden till testuppgiftens natur. Testuppgifter som gick dåligt står nämnt för de 
testuppgifter som två eller fler testdeltagare inte lyckades lösa. Se redogörelse av 
resultatet nedan (Testuppgifterna som här nedan är beskrivna är en förkortning av de 
testuppgifter testdeltagarna fick. För fullständig beskrivning av testuppgifterna, se 
appendix J – Användbarhetstestets testuppgifter). 

Testuppgifter som gick bra: 

 
§ Testuppgift 3 - Berätta kortfattat om vad du tror ArtDatabanken är. 

o Alla testdeltagarna trodde att webbplatsen hade något med djur och 
natur samt Sveriges flora och fauna att göra, och att det gick att få mer 
information om det via menyval, länkar och sökmotorn. Merparten (2, 
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12) såg loggan ”ArtDatabanken: Ett kunskapscentrum 
för Sveriges arter och naturtyper” samt SLU:s logga. En del (2, 9, 11, 
12) såg också informationen om att det som användare själv går att 
rapportera in artfynd. 

§ Testuppgift 4 - Leta reda på information om ArtDatabankens verksamhet. 
o Alla testdeltagare hittade information om verksamheten. Dock gav de 

olika svar. En (4) menade att det var informationen som stod under 
menyvalet ”Naturvård”, andra (2, 6, 8, 9, 10, 11, 12) sade att det var 
informationen som stod under ”Verksamhet och uppdrag” och 
slutligen var det några (1, 3, 5, 7) som ansåg att det var informationen 
som stod under ”Om oss”.  

§ Testuppgift 5 - Leta reda på ArtDatabankens besöksadress. 
o Samtliga testdeltagare klarade testuppgiften lätt. Testuppgiften löstes 

genom att antingen scrolla ner och läsa adressen i menyn längst ner på 
sidan (3, 9, 11), eller att gå in på ”Kontakt” i menyn och hitta 
gatunamnet där (1, 2, 7, 5, 6, 4, 8, 12).  

§ Testuppgift 6 - Hitta information om hittat information om ”Rödlistning”. 
o Alla testdeltagare hittade information. Det var dock inte så självklart 

för alla var de skulle leta. En testdeltagare (5) ladda ner ett dokument 
och läste därifrån. Tiden för att lösa testuppgiften varierade.  

§ Testuppgift 12 - Hitta var du kan du skriva och skicka in dina kommentarer 
angående webbsidan.  

o Alla testdeltagare upplevde att det var enkelt att hitta platsen där 
kommentarrutan fanns. Två testdeltagare (3, 9) nämnde att funktionen 
eventuellt också borde finnas med i menyn längst ner på sidan. 

§ Testuppgift 15 - Titta på startsidan och berätta kortfattat vad du tror Artfakta 
är. 

o Samtliga testdeltagare tyckte namnet var förklarande. Generellt 
nämnde de att de kan hitta mer djupgående information om arter på 
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Artfakta. En testdeltagare (5) var dock osäker på om det enbart gällde 
rödlistade arter eller alla arter.  

§ Testuppgift 18 - Från ArtDatabanken går det att påbörja en sökning efter arter 
som finns i Artfakta. Sök efter Lövgroda och visa en stor bild på den. 

o Denna testuppgift lyckades avklaras av samtliga testdeltagare. Flera 
olika tillvägagångssätt användes. Antingen hittades bilden via 
ArtDatabankens sökmotor och där på länken Bilder (5, 8), eller så gick 
testdeltagarna (1, 3, 6, 7, 9) via ArtDatabankens sökmotor klickade på 
Artfaktas länk och fick upp det på artfaktabladet. Två andra 
testdeltagare gick direkt till Artfakta och sökte på det där den ena (12) 
valde att öppna och se bilden i artfaktabladet och den andra (4) genom 
sökresultatets ikon Stora bilder. Tre testdeltagare använde knappen 
Sök i Artfakta, där två av dem (10, 11) valde att gå till artfaktabladet 
och en av dem (2) gick till resultatlistan och Stora bilder för att se en 
bild på lövgrodan.. 

o Två av testdeltagarna (2, 11) som använde knappen Sök i Artfakta, såg 
först inte länken som dök upp under knappen. 

 
Testuppgifter som gick mindre bra: 
 
§ Testuppgift 8 - Från startpunkt på ArtDatabankens hemsida, ladda ner 

katalogen rödlistan som PDF.  
o Vid användning av sökmotorn och sökordet ”rödlista” erhölls bland 

annat två länkar vilka både hänvisade till en webbsida med information 
om att det går att förhandsgranska 2015 års rödlista. Två testdeltagare 
(1, 8) var inne på sidan och försökte klicka på det understrukna ordet 
”rödlista”, (understrykningen genererades på grund av sökningen och 
sökordet), för att ladda ner den. Då understrykningarna inte visade sig 
vara länkar gav testdeltagare 8 upp. Trots att alla utom en testdeltagare 
klarade testuppgiften hade flertalet problem med att lösa testuppgiften. 
Testdeltagare 1, 2, 3 och 5 nämnde att de tyckte det var otydligt att 
bilden på Rödlistan var en länk till att ladda ner den.  

§ Testuppgift 14 - En tjänst som ArtDatabanken tillhandahåller är Artfakta. 
Navigera till Artfaktas webbplats. 

o De flesta testdeltagare hade ingen svårighet att navigera till Artfaktas 
hemsida. Tre testdeltagare (2, 4, 8) trodde dock att de nått dit genom 
att vara på Artfaktas informationssida på ArtDatabanken. 

§ Testuppgift 27 - Från startpunkt Artfaktas hemsida. Ladda ner ”Rödlistan”. 
o Samma testdeltagare (8) som inte klarade testuppgift 8 där hon skulle 

ladda ner PDF:en när hon var på ArtDatabanken visste heller inte hur 
hon skulle lösa denna testuppgift då startpunkten var Artfaktas 
webbplats. 

o Eftersom PDF:en inte fanns på Artfaktas webbplats utan på 
ArtDatabankens webbplats blev samtliga testdeltagare förvirrade av 
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navigationen. Flertalet testdeltagare hade därtill svårt att hitta var på 
sidan ”Våra publikationer” nerladdningen gick att hitta. Enbart ett fåtal 
använde vänsterspalten och där länken ”Beställ/ladda ner 
publikationer”. Istället valde de flesta att på ArtDatabanken göra en ny 
sökning och ladda ner den från en annan av ArtDatabankens sidor.  

o Tre av testdeltagarna (1, 5, 6) krävde dubbelt så många klick för att nå 
resultaten än resten av testdeltagarna.  

Testuppgifter som gick dåligt: 
 

§ Testuppgift 7 - Ta reda på vilken rödlistningskategori Ortolansparven tillhör.  
o Fyra testdeltagare (1, 2, 4, 6) klarade inte denna testuppgift. En av dem 

(4) trodde inte att fågeln fanns med i registret. Det i och med att hon 
stavade fel på namnet utan att upptäcka det och fick därmed inte upp 
något sökresultat. Fältet blev tomt. Två andra testdeltagare (1, 6) sökte 
efter Ortolansparv i rödlistekatalogen och hittade inget om dess 
rödlistningskategori. Testdeltagare nummer 2 klarade inte 
testuppgiften eftersom hon i sökmotorn skrev ”Rödlista Ortolansparv”, 
sökord som sökmotorn inte klarar av.  

o Tre av de fyra testdeltagare som misslyckades med testuppgiften satt 
mycket lång tid med den. De testdeltagare som lyckades med 
testuppgiften löste den mycket snabbt utom vid två tillfällen. 

§ Testuppgift 9 - Hitta ArtDatabankens senaste publikation. 
o Fyra testdeltagare lyckas inte slutföra testuppgiften på korrekt vis. Två 

av dessa testdeltagare (5, 6) trodde att den nyaste publikationen var 
den som stod på startsidan markerad som ”Nytt”. Det vill säga Flora 
och Faunakonferensen. En testdeltagare (7) trodde istället att det var 
informationen som stod under menyvalet ”Aktuellt”. En annan 
testdeltagare (2) gav upp då hon inte hittade rätt information.  

o En av de testdeltagare som klarade testuppgiften (8) klickade och 
besökte flertalet sidor. 

§ Testuppgift 10 - Ta fram e-mailadressen till kontaktpersonen som arbetar med 
åtgärdsprogram för fiskar. 

o Fyra testdeltagare (2, 4, 6, 7) lyckas inte slutföra testuppgiften. 
Testdeltagare 2 och 4 gav upp då de inte hittade rätt information. 
Testdeltagare 6 och 7 nämnde fel kontaktperson.  

o Det krävdes många klick för två av testdeltagarna för att lösa 
testuppgiften. 

o Tidsåtgången var stor för de som lyckades lösa testuppgiften.  
§ Testuppgift 11 - Leta reda på var du anmäler dig till att bli prenumerant på 

tidskriften Fauna & Flora.  
o Fyra testdeltagare (2, 4, 6, 8) lyckades inte slutföra testuppgiften, där 

tre av dem (2, 4, 6) gav upp. Testdeltagare 8 nämnde att hon skulle gå 
via redaktören för tidskriften.  
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o En testdeltagare behövde testa och klicka på många ställen för att lösa 
testuppgiften. Navigationen dit var ibland sicksack mellan menyvalen 
och två testdeltagare gick in på Hämta/ladda ner publikationer innan de 
hittade rätt. Testuppgiften tog för de flesta testdeltagare lång tid att 
slutföra.  

§ Testuppgift 13 - ArtDatabanken tillhandahåller flera tjänster. Hitta vilka de 
tillhandahåller. 

o Två testdeltagare (1, 4) kunde inte slutföra testuppgiften. Testdeltagare 
1 förstod inte vad tjänster kunde vara och klickade runt mycket innan 
hon gav upp. Testdeltagare 4 trodde att tjänsterna var det samma som 
menyvalen.  

o De användare som läste vänsterspalten innehållande ArtDatabankens 
tjänster blev förvånade över att Driftstatus står med som en tjänst.   

§ Testuppgift 16 - Med utgångspunkt från Artfaktas startsida, leta reda på 
information om Artfaktas verksamhet.  

o Enbart testdeltagare 9 klarade av testuppgiften. Hon lyckades med det 
eftersom som sade sig veta att informationen fanns på ArtDatabanken 
och inte på Artfakta.  

o De flesta testdeltagare klickade runt på många ställen innan de gav 
upp.  

§ Testuppgift 17 - På ArtDatabankens hemsida står det information om vilka tre 
funktioner Artfakta består av. Gå till ArtDatabanken och läs upp dem. 

o Fyra testdeltagare lyckades inte med testuppgiften. Två testdeltagare 
(2, 8) var förvirrade och förstod inte skillnaden på ArtDatabanken och 
Artfakta. Testdeltagare 4 och 7 hittade inte någon information och gav 
då upp. 

§ Testuppgift 19 - Du tror dig ha sett en Bäckpärlemorfjäril. Ta fram en bild på 
den. 

o Det står ”Bild saknas” då testdeltagarna klickar på ”Små bilder” 
respektive ”Stora bilder”. Två testdeltagare (2, 4) trodde därför inte att 
det fanns bilder på fjärilen. De andra hittade en bild på den via länk på 
artfaktabladet. 

§ Testuppgift 20 - Du vill veta antalet mossor som är i riskfaktorn ”Fortgående 
minskning” på Öland. Hur många arter är det? 

o Testdeltagare 2, 3, 8 och 11 lyckades inte slutföra denna testuppgift. 
Samtliga försökte med lösa den genom att använda sökord istället för 
att filtrera. Observera att dessa testdeltagare tillhör de som fick första 
versionens testuppgifter. För de testdeltagare som fick den andra 
versionen var den första filtreringsuppgiften här representerad som 
nummer 24. Sammanlagt lyckades enbart testdeltagare 1 och 12 att 
lösa den första filtreringsuppgiften på egen hand.  

§ Testuppgift 21 - Berätta Vedtrappmossans rödlistningsbedömning för år 2000, 
2005 och 2010. 
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o De fem testdeltagare (4, 6, 7, 8, 9) som inte klarade testuppgiften 
trodde alla att de först var tvungna att filtrera fram resultatet och det i 
kombination med att söka på ”mossor”. De blev alla förvirrade av 
resultatet de fick i och med sökningen på mossor, varpå de försökte att 
lösa testuppgiften med hjälp av nya sökord. Testdeltagare 6 klickade 
och letade runt, och försökte hitta information om rödlistnings-
bedömningen på olika ställen innan hon gav upp. Testdeltagare 
nummer 4, 8 och 9 gav också upp efter ett par försök. För testdeltagare 
7 hann tiden gå ut innan hon fick fram resultatet.  

§ Testuppgift 22 - Hittat information om Spärrkursmossa. 
o Två testdeltagare (4, 8) fullbordade inte testuppgiften. Testdeltagare 4 

fick upp resultatet på Spärrkursmossa efter att ha sökt på det men hon 
förstod inte att det blå, fetmarkerade latinska namnet var en länk till 
mer information om arten. Testdeltagare 8 testade flera 
lösningsalternativ innan tiden tillslut gick ut.  

§ Testuppgift 23 - Ladda ner Spärrkrusmossa som artfaktablad (PDF). 
o Majoriteten av testdeltagarna (testdeltagare 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) klarade 

inte testuppgiften. Antingen berodde det på att de inte förstod att 
PDF:en hämtades via artfaktabladet och där specifikt under fliken 
Sammanställning, eller så berodde det på att de inte såg PDF-knappen 
under sammanställningen. I det fall då det förstod att PDF:en skulle 
hämtas från artfaktabladet gick de mellan resultatlistan och 
artfaktabladet och scrollande upp och ner mycket på artfaktabladet.  

§ Testuppgift 24 - Ta reda på antalet mossor i Blekinge län som är i riskfaktorn 
”Fortgående minskning”. 

o Testdeltagare 4, 5, 6, 7, 10 och 11 lyckades inte slutföra denna 
testuppgift. Samtliga försökte att lösa testuppgiften genom att använda 
sökord istället för att filtrera. Observera att dessa testdeltagare, förutom 
testdeltagare 11, tillhörde de som fick andra versionens ordningsföljd 
av testuppgifterna. För de testdeltagare som fick första versionens följd 
var den första filtreringsuppgiften nummer 20. För de testdeltagare 
som fick andra versionens ordningsföljd var denna testuppgift den 
första filtreringsuppgiften. Ingen av de testdeltagare som fick andra 
ordningsföljden av testuppgifterna klarade denna första filteruppgift. 
Dock var testdeltagare 5, 9 och 10 inne på filtreringen. Men de fick 
inte filtreringen att fungera och gick således tillbaka till sökmotorn. 

§ Testuppgift 25 - Berätta var arten Rödspov på ett ungefär (norra, mellan, 
södra, västra, östra) är utbredd i Sverige? 

o Fyra testdeltagare (2, 4, 9, 10) klarade inte testuppgiften. Testdeltagare 
nummer 2 och 4 visste inte om att det blå, fetmarkerade latinska 
namnet var länken de måste klicka på för komma in på Rödspovens 
artfaktablad. Testdeltagare 9 och 10 visste inte hur de skulle använda 
kartan som visade utbredningen varpå de antingen nämnde båda 
kartorna eller enbart den med observationer som inte var verifierad.  
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§ Testuppgift 26 - Hitta definitionen på vad ”Brackvattenmiljö” betyder. 
o Enbart en testdeltagare (7) lyckades slutföra denna testuppgift och 

hittade definitionen genom länken längst ner i sidans meny. 
o Resterande testdeltagare vilka inte klarade uppgiften trodde att de 

endera kunde hitta definitionen under fliken ”Landskapstyper” då de 
öppnade filterfunktionen eller genom att söka på en art som lever i 
brackvattenmiljö och i den artens artfaktablad hitta en definition på 
den specifika landskapstypen. Antingen klickade dessa testdeltagare 
runt mycket på webbplatsen eller så gav de upp efter bara ett par 
försök. Alla som inte klarade testuppgiften själva fick hjälp med det. 
Samtliga blev förvånade över att definitionen stod på ArtDatabankens 
webbplats och inte på Artfaktas. De testdeltagare som inte klarade 
testuppgiften satt alla tiden ut och försökte lösa den. 

Inför webbanalysens dataanalys sammanställdes resultatet från användbarhetstesterna. 
Totalt erhölls 37 användbarhetsproblem varav 13 av dem tillhörde innehåll och 
avläsning, 13 tillhörde navigering och 11 tillhörde sökmotorn. Se tabell 3, sidan 44 - 
47 för sammanställningen över de funna användbarhetsproblemen. 
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Tabell 3. Sammanställning över de funna användbarhetsproblemen. M står för mindre användbarhetsproblem, MA står för mindre 
allvarliga användbarhetsproblem och A står för allvarliga användbarhetsproblem. 

Problem-‐
område	  

Nr	   Allvarlig-‐
hetsgrad	  

Användbarhetsproblem	   Beskrivning	  av	  användbarhetsproblemet	  

Innehåll	  
Avläsning	  

1	   M	   Språkliga	  inkonsekvenser	   Tidskriften	  Fauna	  &	  Flora	  skrivs	  på	  vissa	  ställen	  Fauna	  och	  Flora.	  Detta	  bidrog	  till	  
problematik	  vid	  användning	  av	  sökmotorn	  för	  att	  komma	  till	  tidskriften.	  

2	   M	   Otydligt	  vilka	  tjänster	  
ArtDatabanken	  
tillhandahåller	  

Vid	  frågan	  om	  vilka	  tjänster	  Artfakta	  tillhandahåller	  svarade	  två	  testdeltagare	  att	  
Driftstatus	  var	  en	  av	  dem.	  	  

3	   M	   Otydligt	  hur	  Rödlistan	  
laddas	  ner	  

Testdeltagarna	  sade	  att	  det	  var	  otydligt	  för	  dem	  att	  bilden	  på	  Rödlistan	  var	  det	  samma	  
som	  PDF:en	  för	  att	  ladda	  ner	  med.	  

4	   MA	   Otydligt	  att	  knapptryckning	  
”Sök	  i	  Artfakta”	  skett	  

Två	   testdeltagare	   såg	   först	   inte	   att	   länken	   ”Sök	   i	   Artfakta”	   kom	  upp	  då	  de	   tryckte	  på	  
knappen	  Sök	  i	  Artfakta	  i	  och	  med	  att	  länken	  var	  i	  samma	  kulör	  som	  resten	  av	  webbsidan	  
och	  att	  och	  länkens	  bakgrundsfärg	  är	  vit	  vilket	  även	  webbplatsens	  bakgrund	  är.	  	  

5	   A	   Svårt	  att	  hitta	  definitioner	  
som	  tillhör	  begrepp	  på	  
Artfakta	  

Det	  var	  oklart	  var	  det	  går	  att	  hitta	  beskrivning	  av	  definitioner,	  såsom	  olika	  
landskapstyper.	  Testdeltagarna	  blev	  förvirrade	  över	  att	  informations	  !:et	  i	  
filterfunktionen	  inte	  beskrev	  betydelsen	  av	  begreppet.	  

6	   A	   Artfakta	  saknar	  information	  
om	  sin	  verksamhet	  

Väl	  inne	  på	  Artfakta	  var	  det	  oklart	  hur	  det	  går	  att	  hitta	  information	  om	  Artfakta.	  

7	   A	   Vissa	  Artfaktablad	  saknar	  
innehåll	  

	  Artfakta	  har	  taxon	  som	  inte	  innehåller	  någon	  information	  eller	  där	  informationen	  som	  
erbjuds	  är	  mycket	  bristfällig	  

8	   A	   Vissa	  av	  Artfaktas	  
sökresultat	  saknar	  bilder	  

För	  de	  testdeltagare	  som	  öppnade	  bilder	  direkt	  i	  resultatsidan	  där	  det	  stod	  att	  bilder	  
saknas,	  dessa	  testdeltagare	  trodde	  inte	  att	  bilder	  fanns	  att	  tillgå	  någon	  annan	  stans	  och	  
avslutade	  därför	  sessionen	  efter	  att	  snabbt	  ha	  öppnat	  det	  tomma	  innehållet.	  

9	   A	   Ser	  inte	  kryssrutan	  vid	  inget	  
resultat	  vid	  sökning	  i	  
ArtDatabanken	  

De	  testdeltagare	  som	  i	  ArtDatabanken	  använde	  sökmotorn	  och	  inte	  fick	  fram	  något	  
resultat	  såg	  inte	  kryssrutan	  uppe	  till	  vänster	  för	  att	  stänga	  sökningen.	  Det	  bidrog	  att	  
sidan	  de	  läste	  på	  halverades.	  

10	   A	   Otydligt	  att	  filtrering	  finns	  
att	  tillgå	  

Många	  testdeltagare	  såg	  inte	  och	  tänkte	  inte	  på	  filtermöjligheten	  utan	  började	  istället	  
med	  att	  söka	  på	  frågan.	  	  

11	   A	   Otydlig	  storlek	  och	  färg	  på	  
”Expandera”	  i	  Artfaktas	  
filterfunktion	  

Testdeltagarna	  ser	  inte	  knappen	  Expandera,	  tror	  istället	  att	  de	  måste	  filtrera	  om.	  Vid	  
filtrering,	  erhållen	  sökresultatlista	  och	  klick	  på	  önskat	  resultat	  var	  det	  ingen	  som	  såg	  att	  
de	  under	  filtrera	  kunde	  klicka	  på	  Expandera.	  Inte	  heller	  testade	  de	  med	  att	  åter	  igen	  
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klicka	  på	  Filtrera.	  Samtliga	  testdeltagare	  gjorde	  därför	  en	  ny	  filtrering	  från	  startsidan.	  	  
12	   A	   Otydligt	  hur	  Artfaktas	  

utbredningskarta	  ska	  tolkas	  
Vissa	  testdeltagare	  hade	  problem	  i	  Artfakta	  med	  att	  förstå	  vilken	  av	  kartorna	  som	  
visade	  på	  en	  arts	  utbredning.	  Ena	  kartan	  presenterade	  information	  om	  i	  vilka	  län	  arten	  
är	  bofast,	  den	  andra	  över	  observationer	  som	  gjorts	  vilket	  testdeltagarna	  inte	  förstod.	  

13	   A	   Oklart	  var	  Artfaktabladet	  
laddas	  ner	  som	  PDF.	  
Knappen	  syns	  inte	  

Flertalet	  av	  testdeltagarna	  hade	  problem	  i	  Artfakta	  med	  att	  hitta	  var	  de	  kunde	  ladda	  ner	  
Artfaktabladet	  som	  PDF.	  Antingen	  berodde	  det	  på	  att	  de	  inte	  gick	  in	  på	  arten	  och	  in	  i	  
fliken	  Sammanställning	  eller	  så	  berodde	  det	  på	  att	  de	  inte	  såg	  PDF-‐knappen	  på	  sidan	  
med	  sammanställning	  för	  det	  och	  gick	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  resultatsida	  och	  
Artfaktablad.	  

Naviger-‐
ing	  

14	   M	   Symbol	  med	  otydlig	  
funktionalitet	  

De	  +-‐tecken	  som	  fanns	  på	  webbsidorna	  var	  länkar	  där	  vidare	  information	  öppnades	  på	  
ny	  sida.	  

15	   M	   Bristande	  layout	  gällande	  
sidan	  som	  är	  aktiv	  
	  

Det	  syns	  inte	  tydligt	  vilken	  sida	  användaren	  är	  inne	  på.	  Rubriken	  om	  sidan	  hamnar	  
under	  bilden.	  Vissa	  användare	  kickar	  därför	  återigen	  på	  samma	  sida	  innan	  de	  testar	  
med	  att	  scrolla	  ner.	  	  

16	   MA	   Bristfällig	  länk	  
	  

Testdeltagarna	  hade	  problem	  med	  Artfaktas	  länk	  Rödlistan	  som	  PDF.	  Vid	  klick	  blev	  de	  
omdirigerade	  till	  ArtDatabanken	  under	  Publikationer.	  Där	  hade	  de	  svårt	  att	  hitta	  
Rödlistan	  varpå	  en	  del	  då	  gick	  till	  ArtDatabankens	  startsida	  och	  sökte	  där.	  	  

17	   MA	   Otydligt	  sätt	  att	  navigera	  till	  
Artfakta	  

Genom	  att	  klicka	  på	  Artfakta	  på	  sidan	  Våra	  tjänster	  kommer	  en	  användare	  inte	  till	  
Artfakta.artdatabanken.se	  utan	  till	  en	  sida	  om	  Artfakta.	  Det	  är	  inte	  tydligt.	  

18	   MA	   Svårt	  att	  förstå	  hierarkin	  
mellan	  sökning	  och	  filtrering	  

Testdeltagarna	  trodde	  att	  de	  var	  tvungna	  att	  ta	  bort	  tidigare	  filtrering	  innan	  de	  kunde	  
göra	  en	  ny	  sökning.	  

19	  
	  

A	   Otydligt	  hur	  Artfakta	  och	  
Artportalen	  hänger	  samman	  

Vid	  ”Bild	  saknas”	  i	  Artfakta	  under	  Små	  bilder	  respektive	  Stora	  bilder	  trodde	  vissa	  
testdeltagare	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  bild	  tillgänglig	  någon	  stans.	  Bilder	  finns	  dock	  
tillgängliga	  i	  Artportalen	  med	  det	  finns	  ingen	  information	  om	  det	  i	  Artfakta	  om	  vad	  
Artportalen	  är.	  

20	   A	   Inte	  uppenbart	  var	  det	  går	  
att	  hitta	  senaste	  
publikationen	  

Testdeltagare	  förväxlar	  senaste	  publikationen	  med	  det	  som	  står	  som	  Nytt	  på	  startsidan.	  	  

21	   A	   Svårt	  att	  hitta	  rätt	  e-‐
mailadress	  
	  

Flertalet	  testdeltagare	  hade	  svårt	  att	  hitta	  rätt	  e-‐mailadress	  till	  en	  ansvarig	  för	  ett	  
åtgärdsprogram.	  Testdeltagarna	  hade	  även	  problem	  att	  förstå	  att	  kontaktpersonen	  som	  
arbetar	  med	  åtgärdsprogram	  för	  fiskar	  hittas	  under	  organismgruppsansvariga.	  

22	   A	   Otydlig	  navigation	  till	  
tidskriften	  Fauna	  &	  Flora	  

Det	  var	  inte	  självklart	  för	  användare	  att	  tidskriften	  Fauna	  &	  Flora	  ligger	  under	  
Publikationer.	  	  
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23	   A	   Svårt	  att	  veta	  var	  
föregående	  
rödlistningsbedömningar	  
fanns	  belägna	  

Flera	  testdeltagare	  lyckades	  inte	  ta	  fram	  en	  arts	  föregående	  rödlistningsbedömning.	  De	  
förstod	  inte	  att	  bedömningen	  står	  i	  Artfaktabladet.	  Många	  trodde	  att	  det	  skulle	  stå	  i	  
sökresultatlistan.	  
	  

24	   A	   Otydligt	  sätt	  att	  navigera	  på	  
Artfakta	  gällande	  
webbrowserns	  pil	  för	  att	  
återvända	  

Eftersom	  testdeltagarna	  inte	  förstod	  hur	  de	  kunde	  se	  sitt	  tidigare	  filterresultat	  då	  ge	  
gått	  vidare	  och	  klickat	  på	  en	  länk	  om	  arten,	  testade	  många	  med	  att	  använda	  browserns	  
återvändspil,	  vilket	  inte	  ledde	  dem	  någon	  stans.	  
	  

25	   A	   Otydligt	  sätt	  att	  röra	  sig	  
mellan	  Artfakta	  och	  
ArtDatabanken.	  	  

Det	  var	  inte	  självklart	  för	  testdeltagarna	  hur	  webbplatserna	  var	  länkade	  till	  varandra.	  I	  
samtliga	  fall,	  då	  de	  var	  inne	  på	  Artfakta	  och	  skulle	  tillbaks	  till	  ArtDatabanken,	  klickade	  
de	  på	  ArtDatabankens	  ikon	  och	  eller	  på	  webbrowserns	  återvändsknapp,	  vilket	  inte	  
leder	  dem	  någon	  stans.	  

26	   A	   Artfakta	  var	  generellt	  
svårare	  att	  använda	  än	  
ArtDatabanken	  

Användare	  hade	  svårare	  för	  att	  använda	  Artfakta	  än	  ArtDatabanken.	  Mer	  frustration	  
uttrycktes,	  de	  hade	  svårare	  att	  hitta	  den	  sökta	  informationen	  samt	  svårare	  för	  att	  
använda	  sökmotorn.	  Artfakta	  hade	  även	  högre	  frekvens	  oavklarade	  testuppgifter	  än	  
ArtDatabanken.	  	  

Sök-‐	  
motorn	  

27	   M	   Bristfällig	  filter-‐
funktionalitet	  
	  

Filtret	  i	  Artfakta	  har	  ett	  par	  brister	  som	  skapade	  irritation	  eller	  förvirring.	  I	  verkligheten	  
är	  Öland	  inte	  ett	  län.	  Indelningsgrupperna,	  exempelvis	  organismgruppen	  står	  inte	  i	  
bokstavsordning.	  Testdeltagarna	  blandar	  även	  ihop	  riskfaktorn	  Fortgående	  minskning	  
med	  rödlistekategorier.	  

28	   M	   Testdeltagare	  vet	  inte	  vad	  
som	  det	  går	  att	  söker	  efter	  i	  
ArtDatabanken	  

Det	  var	  oklart	  för	  flera	  testdeltagare	  vad	  de	  kunde	  söka	  efter	  via	  ArtDatabankens	  
sökmotor.	  Det	  dels	  för	  att	  den	  liknar	  Googles	  sökmotor	  och	  dels	  för	  att	  texten	  i	  
sökmotorn	  enbart	  säger	  ”Hej	  vad	  söker	  du”.	  	  

29	   M	   Strukturen	  på	  
ArtDatabankens	  resultatlista	  
vid	  en	  sökning	  

En	  testdeltagare	  hade	  svårigheter	  då	  hon	  sökte	  på	  ”Rödlistan”.	  Hittade	  inte	  Rödlistan	  
under	  Nyhetsflöden	  då	  hon	  enbart	  hade	  blicken	  på	  ”Sökträffar	  på”.	  Vid	  andra	  försöket	  
hittade	  hon	  resultatet.	  	  	  

30	   M	   Testdeltagare	  har	  svårt	  att	  
förstå	  filterresultatet	  

Det	  var	  inte	  helt	  tydligt	  för	  alla	  testdeltagare	  att	  det	  blåmarkerade,	  fetstilta	  latinska	  
namnet	  i	  Artfakta	  var	  en	  länk	  för	  mer	  information	  om	  arten.	  Därtill	  hade	  vissa	  
testdeltagare	  svårt	  för	  att	  läsa	  av	  antalet	  filtrerade	  resultat.	  

31	   A	   Förstår	  inte	  funktionaliteten	  
på	  ArtDatabankens	  
sökmotor	  

Det	  fanns	  testdeltagare	  som	  trodde	  att	  rödlistningskategorin	  för	  djur	  erhålls	  genom	  att	  
leta	  efter	  det	  i	  rödlistan.	  De	  förstod	  inte	  att	  det	  genererades	  då	  de	  sökte	  på	  arten	  i	  
sökmotorn.	  	  

32	   A	   Dålig	  resultatsida	  vid	  inget	   Testdeltagarna	  hade	  problem	  med	  ArtDatabankens	  sökmotor	  då	  de	  skrev	  in	  sökningar	  
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resultat	  på	  ArtDatabanken	  
	  

som	  inte	  existerar,	  exempelvis	  ”Fauna	  &	  Flora”.	  I	  dessa	  fall	  kommer	  inget	  alternativ	  
upp,	  inte	  heller	  något	  meddelande	  om	  att	  det	  de	  söker	  på	  inte	  går	  att	  hitta.	  	  

33	   A	   ArtDatabankens	  sökmotor	  
liknar	  Googles	  sökmotor	  
	  

I	  och	  med	  att	  ArtDatabankens	  sökmotor	  liknar	  Googles	  sökmotor,	  stor,	  centrerad	  i	  
mitten,	  trodde	  testdeltagarna	  att	  de	  kunde	  använda	  den	  som	  de	  gör	  vid	  en	  Google-‐
sökning.	  Det	  vill	  säga	  skriva	  flera	  nyckelord	  i	  en	  och	  samma	  sökning.	  	  

34	   A	   Dålig	  sökmotor	  på	  Artfakta	  
	  

Artfaktas	  sökmotor	  ger	  inga	  tydliga	  anvisningar	  på	  att	  namnet	  på	  arten	  som	  söks	  på	  är	  
felstavat.	  Då	  testdeltagarna	  stavade	  fel,	  vilket	  då	  ger	  en	  resultatlista	  med	  inget	  innehåll,	  
trodde	  vissa	  testdeltagare	  att	  arten	  inte	  fanns	  med	  och	  därför	  avslutade	  testuppgiften.	  	  

35	   A	   Sökmotorn	  inte	  optimal	  för	  
&-‐tecknet	  eller	  vissa	  
pluralformer	  	  

Fauna	  &	  Flora	  skrivs	  på	  vissa	  ställen	  Fauna	  och	  Flora.	  Trots	  att	  rätt	  stavning	  är	  Fauna	  &	  
Flora	  får	  användare	  som	  skriver	  in	  detta	  i	  ArtDatabankens	  sökmotor	  inte	  fram	  något	  
resultat.	  	  	  

36	   A	   Förstår	  inte	  hur	  Artfakta	  
hänger	  samman,	  att	  det	  går	  
att	  filtrera	  

Testdeltagarna	  hade	  svårt	  med	  filtreringen.	  Många	  såg	  inte	  och	  tänkte	  inte	  på	  
filtermöjligheten	  utan	  började	  istället	  med	  att	  söka	  på	  frågan.	  Väl	  inne	  på	  filter	  förstod	  
de	  inte	  hur	  de	  skulle	  gå	  tillväga.	  Efter	  ett	  tag	  gav	  de	  upp	  och	  istället	  gjorde	  en	  sökning.	  
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Efterföljande intervjuer 

Från de efterföljande intervjuerna går det generellt att säga att testdeltagarnas 
helhetsupplevelse skiljde sig åt och var uppdelade i två läger. Antingen tyckte de att 
webbplatserna såg trevliga ut med mycket bilder, vilket sju sade (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 
eller så tyckte de att färgvalet och bilden på webbplatsernas startsida inte var 
tilltalande, vilket fem sade (1, 2, 3, 11, 12), där två testdeltagare (1, 3) även menade 
att bilden var för stor vilket bidrog till mycket scrollande. 

I och med att sidornas namn är mycket förklarande hade samtliga testdeltagare en 
samfälld bild över vad ArtDatabanken och Artfakta är. En bild som sedan stämde väl 
överens både i början och i slutet av testet. Det som ändrades var att testdeltagarna 
efter testet insåg att ArtDatabanken och Artfakta innehöll mer fakta än vad de tidigare 
förstått. En insikt som gällde för både de testdeltagare som hade tidigare erfarenhet av 
webbplatserna och de som inte hade tidigare erfarenheter av webbplatserna.  

De testuppgifter testdeltagarna fick utföra tyckte alla testdeltagare utom två nya (2, 4) 
speglade vad de skulle vilja göra på webbplatserna. En annan testdeltagare, nummer 
12 och således en erfaren användare, sade dock att testuppgifterna enbart 
överensstämde någorlunda med vad han vill göra på webbplatserna. Då han besöker 
Artfakta är han istället ute efter att söka mer ingående information och få djupare 
kunskaper och arten han sökt på. Det gärna genom bli länkad till artiklar skrivna om 
ämnet vilket går att bli via Artfaktabladet. Testdeltagare 4 sade att det hon vill när hon 
söker på en art, är att få kunskap om vad hon skulle kunna göra för att ändra 
rödlistningskategorin eller riskfaktorn, synpunkter som även framkom hos 
testdeltagare 2. Vad testdeltagare 2 dock främst framhöll som orsak till att hon inte 
tyckte testuppgifterna var passande var att hon, istället för att söka på ett namn och få 
bild och information om den organismen, skulle vilja få namnet på det hon sett. Det 
genom att söka på en art, se bilder på den och via bilderna få kunskap om vad hon 
sett. Ett liknande förslag gav även testdeltagare 3 då han sade att han gärna skulle 
vilja använda sökmotorn för att skriva in kännetecken och via dessa få fram bilder på 
exempelvis vilken fågel det kan vara. Detta är funktioner som inte finns tillgängliga 
varken i ArtDatabanken och Artfakta. Således har testdeltagare 2:s ogillande till 
testuppgifterna mer med webbplatsens funktioner att göra än testuppgifternas 
utformning. Lika så med testdeltagare 4 eftersom information om hur människor bör 
agera för att förändra och minska riskfaktorn inte av en del av ArtDatabankens syfte.  

En funktion som uppskattades på ArtDatabankens var dess sökmotor (1, 5, 7, 8). 
Även ArtDatabankens menyrad var uppskattad och upplevdes som tydlig (3, 5, 9). 
Det som framgick kunde göras bättre var att dels förbättra den interna navigeringen 
och framför allt navigeringen mellan sidorna (1, 2, 3, 8, 11) men även dels 
möjligheten att hitta information om Artfakta på Artfaktas webbplats (3, 7, 9, 12). 
Många testdeltagare hade problem med testuppgifter som rörde filtreringen. Vad 
gäller filtreringen framförde en testdeltagare (2) att det vore bra om det skulle finnas 
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en informationsvideo om ”Så här använder du Artfakta”. En annan testdeltagare (11) 
sade att det vore bra med skriven information om exempelvis hur filtrering går till. 

En sak som uppkom under frågan om vad som ska till för att få dem, det vill säga 
testdeltagarna, att besöka webbplatsen oftare och stanna längre tid vid varje besök var 
kännedom om sidan (1, 4, 6, 7, 8, 11), att de är ute i naturen och hittar något de aldrig 
tidigare sett som de sedan vill titta upp (1, 3, 4, 5), att de är i behov av att titta upp det 
de sett (1, 11) eller ett ökat intresse som rapportör (10). Mer bilder, visuella 
illustrationer och kartor framkom också under intervjuerna som en bidragande faktor 
till mer frekventa besök och/eller att längre tid spenderas på sidorna (9, 11, 12), lika 
så att det skulle finnas mer tillgång till djupare information (10, 12), såsom artiklarna 
Artfaktabladet länkar till (12). Två testdeltagare (9, 11) nämnde även möjligheten till 
att se video och rörliga bilder djur i naturligt tillstånd. Ett sätt att göra så att 
testdeltagare 3 skulle stanna längre tid och läsa mer vid varje besök vore ett ha en lista 
med ”Webbplatsbesökarnas senast sökta”. Det är ett bra sätt att få honom att läsa om 
olika saker när han för tillfället inte har ett specifikt mål. Vad testdeltagare 5 och 8 
även framförde var att de gärna skulle vilja att sidan skulle ha en platstjänst där det 
går att titta upp vad som finns i omgivningen. 

3.4.3 Analys av delstudie 1 

Från enkäterna framkom det att en webbplats ska vara lätt att navigera. Detta var en 
egenskap som webbplatserna inte hade då det påträffades att många av testdeltagarna 
hade problem navigeringen dels då de försökte använda tillbakaknappen som inte 
fungerade och dels då de inne på Artfakta klickade på ikonen för ArtDatabanken 
vilket inte ledde dem någon stans eftersom att Artfakta hade öppnats i ett nytt fönster. 
Moment som i slutändan resulterade i två användbarhetsproblem (nummer 23 och 
24). En testdeltagare sade att namnet på webbplatsen var betydelsefullt, vilket både 
ArtDatabanken och Artfakta hade lyckats med då samtliga testdeltagare förstod 
webbplatsernas innebörd. I enkäten svarade fem testdeltagare att tydliga menyer var 
viktigt vilket ArtDatabanken och Artfakta delvis kan ses ha misslyckats med. Det 
eftersom testdeltagarna inte såg Artfaktas filterfunktion samt att de läste under olika 
menyval för att svara på frågor om vad ArtDatabankens verksamhet bestod av, även 
om svaren blev mer eller mindre desamma i och med att svaret stod skrivet på flera 
ställen. Via enkäten framkom det även att tre testdeltagare ansåg att en webbplats 
design och estetisk är viktig. Dock visade det sig att dessa tre inte fullt ut delade 
samma smak och åsikter gällande design då det i den efterföljande intervjun framkom 
att två av dem gillade designen medan en av dem inte gjorde det. Eftersom det visade 
sig att samtliga testdeltagares helhetsupplevelse och respons på design och 
utformningen skiljde sig åt som vid två läger kan åsiktsskillnaderna illustrera hur 
svårt det är att skapa en design som fungerar för alla.  Savidis & Stephanidis (2004) 
säger att en lösning i strävan att skapa en universell design är att utvecklarna ska 
utforma det efter största gruppen av slutanvändare. Dessa slutanvändare skulle då 
bland annat styra önskemålen på systemet. I detta fall var det fler testdeltagare som 
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gillande designen och färgen än det var som var emot den, om ändock enbart två fler i 
den gruppen. Således går det att se att utvecklarna har fokuserat rätt, men att det är 
mycket svårt att skapa universell design. För om istället största gruppen är de 
återkommande användarna vilket ArtDatabankens och Artfaktas användardata 
framhåller, är denna grupp med skilda åsikter lika stor. Om designen utgår från 
erfarna jämte nya användare går det att tolka som att denna universella design har 
misslyckats eftersom hälften av gruppen med erfarna användare tyckte tvärtemot den 
andra hälften. Resultatet från enkäterna visar dock även att testdeltagarna hade många 
gemensamma uppfattningar över vad för egenskaper som är viktiga hos en webbplats. 
De sade att en webbplats ska vara tydligt, lätt att navigera på samt ha snabb respons. 
Men enkäterna visar även att individuella uppfattningar fanns, där exempelvis skapa 
glädje, att återkoppla till andra medier samt att webbplatsen har ett namn som 
associerar med dess innehåll var tre attribut som framkom.  

Användbarhetstesterna baserades på sammanlagt tolv testdeltagare. Nielsen (1994) 
framhåller att med fem testdeltagare går det att upptäcka omkring 80 procent av 
användbarhetsproblemen medan Spool & Schroeder’s (2001) och Woolrych & 
Cockton (2001) anser att det är för lågt antal, där sedan Woolrych & Cockton (2001) 
menar att det bland annat beror på de individuella skillnader som testdeltagarna har. 
Att testdeltagarna hade individuella skillnader märktes exempelvis vid frågan om vad 
som skulle få dem att besöka webbplatserna oftare och att stanna längre tid. Svaren 
var blandade och bestod bland annat av att det skulle finnas en platstjänst där det går 
att titta upp vad som finns i omgivningen, att det skulle finnas tillgång till de senast 
sökta Artfaktabladen användare varit inne på, att fler bilder skulle finnas, att mer 
djupgående information skulle finnas tillgängligt och ett ökat intresse som rapportör. 
Hade därför ännu fler testdeltagare använts är det möjligt att fler individuella 
skillnader och fler användbarhetsproblem hade erhållits vilka eventuellt skulle ha 
bidragit till fler användbarhetsproblem kunde ha ställts upp och undersökt i Google 
Analytics. Men att använda fler testdeltagare behöver inte medföra att fler problem 
upptäcks. Det kan också vara så att de redan upptäckta problemen stärks med fler 
användare vilket då istället visar de främsta användbarhetsproblem som måste 
åtgärdas. 

Vad gäller skillnaden mellan testdeltagare och testuppgifter som klarades av 
respektive inte klarades av går det att ur tabell 2 se att det övergripande är svårt att 
uttala sig om ifall testuppgifter med misslyckanden innebär fler klick eller inte. Stor 
skillnad (cirka dubbel och uppåt) mellan det optimala klickvärdet och det totala 
medelklickvärdet för de som klarade testuppgiften respektive de som inte klarade den 
fanns vid fem tillfällen, nämligen för testuppgift 7, 16, 21, 22 och 26. För dessa var 
det en testuppgift, nummer 7 som även hade ett högt klickantal för korrekt avslutad 
testuppgift. För fyra av de fem testuppgifterna innebar alltså att ett misslyckade bidrar 
till fler klick än vad som optimal behövs. Att därför granska antalet klick och antalet 
besökta sidor skulle kunna ge indikationer på att användbarhetsproblem råder. Men i 
och med att underlaget för denna indikation på användbarhetsproblem varken är 
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statistiskt säkerställd eller ens är möjlig att statistisk säkerställa på grund att den 
innehåller för lite observationsdata för det, går det inte att säkert uttala sig om saken. 
Därtill är skillnaden mellan medel- och medianklicksskillnaderna mellan ett lyckat 
resultat och ett misslyckat resultat inte obestridlig. I 13 fall låg klickvärdet för 
misslyckanden över medelvärdet, i fem fall låg de under. För vissa testuppgifter låg 
medel- och medianklicket vid misslyckade mycket över medel- och medianklick för 
en avklarad testuppgift, som exempelvis för testuppgift 13, 21, 22 och 26. I andra fall, 
som för exempelvis testuppgift 27 och 26 var skillnaden inte nämnvärd. Att därför 
granska klickdjup tillsammans med antal besökta sidor och dra parallell med att ett 
flertal besökta sidor innebär att användare är förvirrade och att webbplatsen har 
navigationsproblem går inte att säkert uttala sig om, men det kan vara så. Vid 
granskning i Google Analytics skulle en möjlighet eventuellt kunna vara att 
sammanföra klickdjupet med ett annat mätvärde eller dimension. Vad som dock bör 
tänkas på vid granskningen av tabell 2 är underlaget för varje beräknat medel- och 
medianklick då jämförelse mellan dessa beräkningar samt med det optimala kan vara 
missvisande. De testuppgifter som hälften eller fler testdeltagare hade problem med 
var nummer 16, 23, 26. I de fall där enbart ett fåtal testdeltagare klarade testuppgiften, 
som vid testuppgift 26, kan medel- och medianklick för avklarad testuppgift bli 
missvisande i och med att de baseras på ett fåtal testdeltagare. Lika så gäller vid 
motsatt håll, det vill säga de testuppgifter där flertalet testdeltagare klarade av 
testuppgifterna varpå resultatet för inte avklarad testuppgift baseras på få 
observationer. Slutligen gällande tabell 2 går det att fundera hur klicken representerar 
de erfarna testdeltagarna. Tabellens data är hämtad från Moraeprogrammet som 
användes för testdeltagare 1 - 8. Det är möjligt att medelklicken hade blivit 
annorlunda om de erfarna testdeltagarnas observationer hade spelats in och adderats. 
Eventuellt skulle kanske värdet på klicken för testuppgiftsavklarandet då minska och 
därför generera en större skillnad mellan avklarade och icke avklarade testuppgifter. 
Det exempelvis i och med att testdeltagare 9 visste att informationen om Artfakta 
fanns på ArtDatabankens webbplats vilket bidrog till att hon gick dit och sökte upp 
informationen på en gång. Samtidigt måste det inte innebära att det blir skillnader i 
klickdjupet på grund av att de erfarna adderades. Det eftersom att även de erfarna inte 
kunde klara av vissa testuppgifter varpå också de letade och klickade runt och 
försökte lösa testuppgiften precis som de testdeltagare som var helt nya inför 
användandet av webbplatserna.     

Under del två av användbarhetstestet uppdagades det att sju testuppgifter gick bra att 
utföra, vilka var testuppgift 3, 4, 5, 9, 12 och 18. Dessa tillhörde alla utom nummer 18 
ArtDatabanken. Testuppgifterna som gick mindre bra; 8, 14, 27, tillhörde i ett av tre 
fall ArtDatabanken och resterande två av tre fall Artfakta. Resterande 15 testuppgifter 
blev alla klassificerade att tillhöra testuppgifter som gick dåligt för testdeltagarna att 
genomföra. 10 av dessa 15 testuppgifter tillhörde Artfaktas webbplats. Artfakta fick 
alltså fler testuppgifter kategoriserade som att de gick dåligt för testdelatagarna att 
utföra dem än vad ArtDatabanken fick. En möjlig anledning till det kan vara de 
testuppgifter ArtDatabanken och Artfakta hade. Visserligen hade både webbplatserna 
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testuppgifter som hade med informationssökande och innehåll att göra, att navigera 
till olika mål samt att söka upp arter och information via sökmotorn. Men då 
information tillhörande Artfakta låg placerad på ArtDatabanken där navigeringen via 
ikoner inte fungerade samt att sökandet av arter via sökmotorn medförde det att 
testdeltagarna i flertalet fall var tvungna att interagera med webbplatsen i flera steg 
där problem kan uppstå i alla stegen, kan det ha medfört att Artfakta hade fler ej 
avklarade testuppgifter än vad ArtDatabanken hade. 

Slutligen, trots att det visade dig att de erfarna testdeltagarna inte hade god kunskap 
om bägge webbplatserna, där exempelvis testdeltagare 9 och 11 främst använde 
ArtDatabanken och enbart ett fåtal gånger kommit i kontakt med Artfakta, klarade de 
av testuppgifterna på Artfakta bättre än de oerfarna testdeltagarna. Detta kanske kan 
vara kopplat till det Nielsen (2012a, 1993) menar med användbarhet och att 
webbplatserna ska vara lätta att minnas. Det räcker alltså med att testdeltagarna varit i 
kontakt med webbplatserna innan någon enstaka gång för att de ska komma ihåg hur 
den är uppbyggd och fungerar. Därtill kan det vara kopplat till Nielsen lärbarhet, 
alltså att systemet ska vara lätt att lära sig.  Att webbplatserna har god lärbarhet 
kanske kan vara anledningen till att alla testdeltagarna utom en klarande av 
filtreringen vid andra tillfället. Dock var testdeltagaren som inte klarade det vid båda 
försöken en erfaren användare, men då av ArtDatabanken och inte Artfakta.  

3.5 Delstudie 2 – Google Analytics och användbarhet 

Denna delstudie beskriver tillvägagångssättet för att undersöka de identifierade 
användbarhetsproblemens möjlighet att granskas i Google Analytics, erhållandet av 
den granskningen samt resultatet av de användbarhetsproblem som var möjliga att 
granska. Undersökningens syfte var att undersöka möjligheterna att via 
grundläggande implementation av Google Analytics hitta potentiella användbarhets-
problem. Men eftersom ArtDatabanken också manuellt hade lagt in spårningskod 
undersöktes även de implementationerna fastän det inte ingick i syftet.  

3.5.1 Vad som krävs av de funna användbarhetsproblemen för att de 
ska vara möjliga att undersökas Google Analytics 

Innan de erhållna användbarhetsproblemen analyserades i Google Analytics 
undersöktes deras möjligheter till det. Detta skedde genom en analys av delar 
användbarhetsproblemen bestod av. Möjligheten till att analyseras i Google Analytics 
utgick även från de kunskaper som hade inhämtats under förundersökningen och 
förstudien angående de funktioner ArtDatabanken implementerat samt de möjligheter 
Google Analytics programvara erbjuder gällande att kunna sammanfoga tabeller, 
mätvärden, dimensioner och hur rapporterna går att använda.  

Som tidigare nämnts bygger spårad data på att cookies identifierar olika attribut 
(Cutroni, 2010). Google Analytics kan alltså enbart visualisera data som lämnat ett 
avtryck ifrån sig i form av en interaktion. Till att börja undersöktas därför alla 
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användbarhetsproblem huruvida de hade inneburit en interaktion eller inte. Därefter 
undersöktes det om användbarhetsproblemen inbegrep en specifik händelse. Det 
eftersom händelsespårning inte tillhör den grundläggande implementationen, men där 
ArtDatabanken ändå lagt in viss spårning på de två webbplatserna. För de använd-
barhetsproblem som bestod av en händelse undersöktes det om händelsen fanns inlagd 
och spårad. Därtill utreddes även det om användbarhetsproblemen var möjliga att 
undersökas givet de mätvärden teorin säger är betydelsefulla gällande användares 
beteende. Slutligen utgick möjligheterna till att undersöka de identifierade använd-
barhetsproblemen i Google Analytics även utifrån hur testdeltagare övergripande 
under användbarhetstestet hade löst testuppgiften. Det vill säga om det fanns ett 
mönster att följa i tillvägagångssättet eller inte. Om det inte fanns någon interaktion, 
inget mönster att följa från flertalet testdeltagare eller någon spårad händelse, 
sovrades användbarhetsproblemet bort eftersom det då betydde att det inte skulle gå 
att undersöka det i Google Analytics.  

Av de 37 användbarhetsproblemen som hade identifierats via användbarhetstestet 
framkom det att åtta av dem var möjliga att undersöka och 29 av dem inte var 
möjliga. Mer detaljerat angående varje enskilt användbarhetsproblem möjlighet till att 
undersökas i Google Analytics presenteras nedan. 

Vilka användbarhetsproblem som var möjliga att undersöka i Google Analytics 

Totalt framkom det att åtta användbarhetsproblem var möjliga till att undersökas i 
Google Analytics. I och med att vissa av dessa användbarhetsproblem inkluderade 
mer än den grundläggande implementeringen grupperades användbarhetsproblemet 
tillsammans med vilken implementering, grundläggande eller manuell, den var i 
behov av. 

Grundläggande implementering 

Användbarhetsproblem nummer 16: 

Användbarhetsproblem nummer 16 grundade sig ur att flera testdeltagare inte såg att 
en länk till rödlistan fanns placerad i vänsterspalten på webbsidan de blev 
omdirigerade till. Att användbarhetsproblemet var möjligt att undersökas i Google 
Analytics berodde på att användarna, på Artfaktas webbplats, hade interagerat genom 
att klicka på länken ”Rödlistan som PDF”. Genom att klicka på länken, som alltså 
registreras i Google Analytics, blev användarna även omdirigerade till ArtDatabanken 
och fick omdirigeringssidan som en startsida, där funktionen med att granska 
startsidan och dess steg innan ingår i den grundläggande implementeringen. Att se att 
en omdirigering skett är alltså möjligt i Google Analytics. Därtill går det se vilka 
länkar i vänstermenyn som användare klickat på varpå användbarhetsproblemet var 
möjlig att undersökas.  
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Användbarhetsproblem nummer 22: 

Nummer 22 handlade om att flertalet testdeltagare inte lyckades navigera till 
tidskriften Fauna & Flora. För de som gjorde det var medelvärdet för antalet klick 
dubbelt så stort än det optimala. Vägen dit gick sicksack för vissa testdeltagare och 
två testdeltagare trodde först att de kunde hitta tidskriften Fauna & Flora på 
Hämta/ladda ner publikationer.  Eftersom antalet klick på en sida kan undersökas och 
eftersom länken Hämta/ladda ner publikationer går att filtrera fram samt att det går att 
erhålla namnet på webbsidan besökarna besökt innan, var det möjligt att undersöka 
det identifierade användbarhetsproblemet. 

Användbarhetsproblem nummer 24: 

Vad gäller det identifierade användbarhetsproblemet nummer 24 som inbegrep att 
testdeltagarna hade svårare att använda Artfaktas webbplats än ArtDatabankens var 
möjlig att undersöka eftersom webbplatserna kunde ställas i relation till varandra. Det 
genom att jämförelsen, bestående av mätvärdet avvisningsfrekvens som visar andelen 
besök där besökarna endast varit inne på en webbsida och sedan lämnar webbplatsen, 
är en grundläggande implementering.   

Manuell implementering 

Användbarhetsproblem nummer 7: 

Detta användbarhetsproblem handlade om att Artfakta hade taxon som var tomma på 
innehåll om arten. Eftersom att det går att söka och filtrera ut de taxon som 
Artfaktaanvändare sökt på och besökt samt att det går att öppna sökningarna i ett eget 
fönster och granska vad de innehåller, var det möjligt att undersöka 
användbarhetsproblem 7. 

Användbarhetsproblem nummer 8: 

Användbarhetsproblem nummer 8 handlade om att bilder saknades i Artfakta. Då det i 
Artfakta går att filtrera ut de sökningar och bildvisningar som användare sökt och 
tittat på samt att det går att granska bildvisningarnas innehåll, bidrog det att det var 
möjligt att undersöka användbarhetsproblem 8. 

Användbarhetsproblem nummer 34: 

Användbarhetsproblem nummer 34 handlade om att Artfaktas sökmotor inte gav 
några tydliga anvisningar om felstavat artnamn. När testdeltagarna stavade fel, vilket 
då gav en resultatlista med tomt innehåll, trodde vissa testdeltagare att arten inte fanns 
med och avslutade därför testuppgiften. Felstavade namn och avslutade sessioner går 
att undersökas i Artfaktas implementering av Google Analytics eftersom det där går 
att se vad användare sökt på, om namnet varit felstavat samt att varje sökresultats 
avvisningsfrekvens och utgångsfrekvens går att erhållas. 
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Användbarhetsproblem nummer 36: 

Användbarhetsproblem nummer 36 handlade om att testdeltagarna över lag hade svårt 
för hur filtreringen på Artfakta fungerade. Enbart två lyckades med filtreringen vid 
första försöket. Resterade testade först med att använda sökmotorn. Tre som först 
testade med att använda sökmotorn prövade därefter filterfunktionen men fick inte 
fram rätt sökresultat varpå de återigen testade sökmotorn. Användbarhetsproblemet 
var möjligt att undersökas i Google Analytics i och med att filterfunktionen och 
sökfunktionen var spårade som händelser.  

Användbarhetsproblem nummer 37: 

Att de ord och namn som använts vid en sökning hos Artfakta var möjliga att spåra 
medförde även att testuppgift 37 var möjlig att undersöka. Det då användbarhets-
problemet bland annat inbegrep att testdeltagarna ville använda sökmotorn till att söka 
på mer än ett ord i taget med den vilket alltså kunde undersökas i Google Analytics.  

Vilka användbarhetsproblem som inte var möjliga att undersöka i Google 
Analytics 

På grund av att de sex användbarhetsproblemen 1, 2, 13, 19, 29 och 30 inbegrep en 
tolkning och ingen interaktion kunde de inte undersökas i Google Analytics. Att ingen 
interaktion skett var även orsaken till att användbarhetsproblem nummer 10 och 11 
inte var möjliga att undersökas då de inbegrep att testdeltagarna inte hade sett fliken 
Filter samt knappen Expandera och således inte interagerat med dem. Det tillsammans 
med att flikar och knappar är händelser som måste implementeras manuellt för att 
kunna spåras. Att ingen interaktion skett samt att klick på en bild manuellt måste 
läggas in medförde även att användbarhetsproblem nummer 3 inte kunde undersökas. 

Att interaktion i form av en knapptryckning först hade skett efter ett par sekunder där 
tänka-högt medförde att tiden inte kunde användas som ett användbarhetsmått samt 
att knappen inte var spårad, utgjorde de bidragande faktorerna till att 
användbarhetsproblem nummer 4 inte kunde undersökas. Liknande gällde för 
nummer 29. Användbarhetsproblem nummer 15, som handlade om att testdeltagarna 
ibland då de var inne på ArtDatabanken klickade på samma sida som de redan var 
inne på eftersom de inte såg sidans rubrik i och med att den hamnar under bilden, var 
heller inte möjlig att undersöka. Det eftersom att det i användardata inte går att se om 
användare klickat på samma sida en gång till.  

Genom rapporten Beteendeflöde går det att granska hur webbplatsens användare har 
rört sig mellan webbplatsens sidor. Användbarhetsproblem nummer 6 handlade om att 
då testdeltagarna väl var inne på Artfakta var det oklart hur de skulle hitta information 
om Artfakta varpå de antingen scrollande mycket upp och ner eller klickade runt. 
Informationen fanns sedan på ArtDatabanken webbplats. Att användbarhetsproblemet 
inte var möjligt att undersöka berodde på att ett beteendeflöde inte går att följa mellan 



	   57 

webbplatserna. Sessionen avbryts då användare byter webbplats. Därtill går det inte 
att ställa in önskad startsida i en Beteendeflödesrapport, utan utgångspunkten är de 
sidor där flest användare startade ifrån.  

Att Artfakta och ArtDatabanken inte hade implementerat spårning av många av de 
händelser som kan utlösas medförde att användbarhetsproblem 5, 13, 14, 18, 24, 25 
och 27 inte kunde undersökas. Att testdeltagarna på det identifierade användbarhets-
problemet nummer 13 därtill hade problem på olika sätt bidrog det till att det inte 
fanns något mönster att leta efter.  

Användbarhetsproblem nummer 21 gick inte att undersöka eftersom det inte fanns 
någon testdeltagare som misslyckades med att lösa testuppgiften på samma sätt samt 
att testdeltagare som misslyckades trodde att de tittade rätt fastän de var på fel 
mailadress. Således går det inte att granska beteendeflödesrapporten, se hur användare 
navigerat genom sidorna och genom det mönstret hitta ett rörelsemönster som påvisar 
användbarhetsproblemet. 

Användbarhetsproblemet nummer 28 bestod av att ett par testdeltagare ansåg att det 
inte var tydligt nog vad de kunde söka efter via ArtDatabankens sökmotor innan det 
att de hade interagerat med det. Precis som för de nämnda användbarhetsproblemen 1, 
2, 12, 19, 20 och 30 måste en interaktion ha skett för att Google Analytics ska kunna 
användas. Att ingen interaktion skett tillsammans med att det i ArtDatabanken inte 
går att spåra sökningar som gjorts via sökmotorn medförde att användbarhets-
problemet inte var möjligt att undersökas. Även användbarhetsproblem 9, 29, 32, 33 
och 35 visade sig heller inte vara möjliga att undersökas vilket berodde på att 
ArtDatabanken inte spårar de sökningar som sker via sökmotorn, där 
användbarhetsproblem nummer 9 därtill inte var möjlig att granska eftersom att det i 
ArtDatabankens användardata inte går att se om ett sökresultat varit tomt eller om 
användare klickat på krysset för att ta bort det tomma sökresultatet eller inte.  

Användbarhetsproblem nummer 23 gick inte att undersöka eftersom de flesta av de 
testdeltagare som inte lyckades avklara testuppgiften trodde att svaret skulle stå på 
sökresultatlistan (där nuvarande rödlistningsbedömning bland annat finns placerad). 
Då testdeltagarna inte hittade resultatet avslutade de testuppgiften. Eftersom 
sökresultatsidan innehåller mycket information går det inte entydigt att likställa att en 
avslutad session är detsamma som att de inte lyckas få fram en arts föregående 
rödlistningsbedömning. Användarna kan nämligen ha varit ute efter information som 
stod i sökresultatlistan. Ett liknande resonemang går att föra för det identifierade 
användbarhetsproblemet nummer 16 som inte heller gick att undersökas. Att 
användare vid klick på namnet och länken Artfakta på sidan Våra tjänster i 
ArtDatabanken blir förflyttade till en sida innehållande information om Artfakta och 
inte till Artfaktas webbplats går inte otvivelaktigt att undersökas i Google Analytics 
genom att granska antalet som klickat på länken och blivit omdirigerade dit. 
Användarna kan likväl klickat på länken för att de helt sonika ville läsa mer om 
Artfakta. 
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Slutligen, användbarhetsproblem nummer 31 gick inte att undersöka eftersom det inte 
går att se vad en användare söker efter i en PDF. 

3.5.2 Google Analytics 

De åtta användbarhetsproblem som visade sig vara möjliga att undersökas gick vidare 
i processen och analyserades i tur och ordning i Google Analytics. Först beskrivs 
metoden för att samla in och analysera Google Analytics användardata. Därefter 
presenteras resultatet av dataanalysen kopplade till de observerade användbarhets-
problemen. 

Metod 

Tillvägagångssättet för denna delstudie bestod först av en datainsamling gällande hur 
användardata samlats in och under vilken tidsperiod, följt av en analys av spårad och 
sparad interaktion kopplade till de åtta användbarhetsproblemen.  

Datainsamling 

Efter användbarhetstestet var klart och analyserat och efter att varje 
användbarhetsproblems möjlighet till att undersökas i Google Analytics var gjord 
påbörjades undersökningen av användardata från Google Analytics. Då koden redan 
var implementerad behövdes inte någon installering för datainsamling göras. För att 
ArtDatabankens anställdas interaktion med webbplatserna inte skulle tas med i 
undersökningen användes en vy där deras IP-adresser var utsorterade. Det för att 
uppnå mer noggranna och korrekta mätningar av webbplatstrafiken.  

För att få ett stort dataunderlag valdes tidsspannet till att spänna över en 
fyramånadersperiod, mellan 1 januari till 30 april 2016. Tidsspannet stämmer dock 
inte för alla mätningar. Det eftersom en funktion som undersöktes i Google Analytics, 
att spåra sökningar via Artfaktas sökmotor, inte tillkom först förrän 4:e april vilket 
bidrog till att den funktionens tidsspann är mellan 4 april – 30 april. Att 30:e april 
valdes som slutdatum berodde på att mina egna undersökningar och 
användbarhetstesterna inte skulle finnas med i erhållen data. Även min IP-adress, i 
likhet med företagets anställda, skulle ha kunnat filtrerats bort. Men då jag använt mig 
av en bärbar dator och dessutom suttit på publika nätverk har min IP-adress ändrats 
under undersökningens gång, varpå filtrering av min IP-adress valdes bort. Ett annat 
tillvägagångssätt hade varit att stänga av möjligheten för spårning av cookie på min 
egna dator, vilket också testades. Men då det visade sig att sökresultat inte erhålls om 
cookies är avstängt avslogs denna möjlighet. 

Dataanalys 

De användbarhetsproblem som var möjliga att undersöka delades upp i beståndsdelar 
som utgjorde problemet. Efter uppdelningen följde en analys och undersökning hur 
dessa beståndsdelar gick att urskilja och sökas efter i Google Analytics. I och med att 
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de identifierade användbarhetsproblemen var uppdelade i de tre problemområden 
navigering, sökmotorn samt innehåll och avläsning granskades problemen dels utefter 
den grupptillhörigheten men även dels efter de eventuella specifika mönstren och 
egenskaper varje problem hade. Ett exempel på det är användbarhetsproblem nummer 
37 som tillhörde gruppen sökmotorn men som kunde undersökas via analys av 
händelseflöden över hur webbplatsanvändare hade rört sig och använt sökmotorn och 
filterfunktionen. Nedan följer en beskrivning av de testuppgifter som var möjliga att 
undersöka och hur det identifierade problemet undersöktes. 

Användbarhetsproblem nummer 16: 

Användbarhetsproblemet inbegrep att då testdeltagare var inne på Artfakta och skulle 
ladda ner rödlistan blev de omdirigerade till ArtDatabankens sida Publikationer. Få 
testdeltagare såg att länken till Rödlistan låg i vänsterspalten. Istället valde de andra 
vägar för att ladda ner Rödlistan, till exempel att gå till startsidan eller att söka på 
Rödlistan. Detta användbarhetsproblem var kopplat till hur användare rörde sig och 
vad de klickade på för länkar på en sida. Användbarhetsproblemet undersöktes via 
rapporten Beteende och målsidor och där genom välja ut den specifika webbsidan, 
som i detta fall var /verksamhet-och-uppdrag/publikationer. Viktigt här var att inte få 
med /verksamhet-och-uppdrag/publikationer/ eftersom det typografiska snedstreck-
tecknet ”/” betydde att användarna kom från ArtDatabanken och inte Artfakta. Då rätt 
sida hade filtrerat fram valdes Sekundär dimension: Källa. Det för att säkerställa att 
användarna verkligen var omdirigerade från Artfakta. Sedan ändrades Sekundär 
dimension till Andra sidan. Därefter undersöktes hur många användare som gick 
vidare till Beställ/Ladda ner publikationer och vart de andra gick. Även 
avvisningsfrekvensen undersöktes för att se om användare även valde att avsluta 
sessionen i och med omdirigeringen.  

Användbarhetsproblem nummer 22: 

Det identifierade användbarhetsproblemet nummer 22 inbegrep att flertalet 
testdeltagare inte lyckades navigera till tidskriften Fauna & Flora. För de som gjorde 
det var medelvärdet för antalet klick dubbelt så högt än det optimala. Vägen dit gick 
sicksack för vissa testdeltagare och två testdeltagare trodde först att de kunde titta det 
på Hämta/ladda ner publikationer. Dataanalysen för detta användbarhetsproblem 
bestod av att först undersöka och räkna ut det minsta siddjupet ut för att navigera till 
tidskriften Fauna & Flora. Det jämfördes sedan med siddjupet Fauna & Floras 
webbadress hade. Informationen hämtades via Webbplatsinnehåll och rapporten Alla 
sidor. Väl där filtrerades sidan innehållande länken till Fauna & Floras prenumeration 
fram. Det vill säga sidorna som hette: /verksamhet-och-uppdrag-/publikationer-
/tidskriften-fauna-flora. När det var gjort ändrades Sekundär dimension till Antal 
sidor per besök. Slutligen togs även den sekundära dimensionen Föregående sidadress 
fram för att genom den granska var testdeltagarna kom ifrån för sida.  
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Användbarhetsproblem nummer 26: 

Det sista identifierade användbarhetsproblemet som var möjligt att undersöka i 
Google Analytics via grundläggande implementation inbegrep att testdeltagare hade 
svårare för att använda Artfakta än ArtDatabanken. Den insamlade användardata 
analyserades genom granskning av respektive webbplats avvisningsfrekvens, där 
avvisningsfrekvensen fanns att hämta i rapporten Översikt i gruppområdet Målgrupp.  

Manuell implementering 

Användbarhetsproblem nummer 7: 

Under användbarhetstesterna visade det sig att Artfakta hade taxon som inte innehöll 
någon information eller där informationen som erbjöds är mycket bristfällig. Detta 
användbarhetsproblem, att information saknades, undersöktes genom att först hämta 
användardata via Beteendegruppsområdet och rapporten Webbplatsinnehåll och 
därefter rapporten med Alla sidor. Väl där sorterades alla användarinteraktioner ut 
vilka hade varit inne på ett taxon, och gjordes genom sökning på /taxon/. 
Sökresultaten sorteras sedan på fallande utgångsfrekvens. Därefter analyserades alla 
taxon där utgångsfrekvensen var 100 % och genererad tid på sidan var 0 sekunder. 
Mätvärden som betyder att användarna inte spenderade någon tid på sidan innan de 
lämnade den. 

Användbarhetsproblem nummer 8: 

Detta användbarhetsproblem inbegrep att bilder saknades. För de testdeltagare som 
öppnade bilder direkt i resultatsidan där det stod att bilder saknas, dessa testdeltagare 
trodde inte att bilder fanns att tillgå någon annan stans och avslutade därför sessionen 
efter att snabbt ha öppnat det tomma innehållet. Detta undersöktes genom granskning 
av Beteende, gruppen Webbplatsinnehåll och rapporten Utgångssidor. Väl på 
Utgångssidor selekterades v=2 vilket betyder bildvisning. För dessa bildvisningar 
granskades utgångsfrekvensen och avvisningsfrekvensen.  

Användbarhetsproblem nummer 34: 

Att Artfaktas sökmotor inte gav några tydliga anvisningar om felstavat artnamn 
uppmärksammandes vid användbarhetsproblem nummer 34. Då testdeltagarna 
stavade fel, vilket ger en resultatlista med tomt innehåll, trodde vissa testdeltagare att 
arten inte fanns med och avslutade därför testuppgiften. Detta undersöktes genom att 
alla sökningar (/?s=) först sorterades ut. Sedan granskades alla de sökningar vars 
besökare hade vistats kortare tid på sidan än vad genomsnittet hade gjort samt de 
sökningar som hade 100 % utgång och/eller 100 % avvisning. Därefter undersöktes 
det om dessa resultat var felstavade eller hade andra problem. Resultatet jämfördes 
slutligen med resterande sökningar.  
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Användbarhetsproblem nummer 36: 

Detta användbarhetsproblem uppdagades i och med att testdeltagarna över lag hade 
svårt för hur filtreringen fungerade. Enbart två testdeltagare lyckades med filtreringen 
vid första försöket. Resterade testade först med att använda sökmotorn. Tre som först 
testade med att använda sökmotorn prövade därefter filterfunktionen men fick inte 
fram rätt sökresultat varpå de återigen testade sökmotorn. Detta beteende av att gå 
fram och tillbaka mellan sök- och filterfunktionen undersöktes genom att gå in på 
Beteende och där rapporten Händelseflöde. Väl där valdes som första händelse 
sökmotorn ut (name search i Artfaktas användardata) samt funktionen Granska 
genomfartstrafik. Detaljnivån ändrades även till att maximalt antal kopplingar kunde 
granskas. Via dessa inställningar granskades sedan om användarna i Google Analytics 
användardata följde samma rörelsemönster som testdeltagarna.  

Användbarhetsproblem nummer 37: 

Det upptäckta användbarhetsproblemet bestod av att Artfakta inte var tydliga med 
sökmotorns funktionalitet eftersom testdeltagarna ville använda sökmotorn till att 
söka på mer än ett ord i taget samt till mer än bara söka efter arter med, vilket 
sökmotorn inte är byggd för. Detta undersöktes i Google Analytics genom att granska 
antalet gånger användare hade använt flera ord samtidigt vid en sökning samt antalet 
gånger användare sökt på ord som inte är arter. Det vill säga, användarproblemet 
undersöktes genom att använda rapporten Alla sidor som fanns under gruppområdet 
Beteende och gruppen Webbplatsinnehåll. Väl på rapporten Alla sidor filtrerades 
strängen för sökning ut (/?s=). Det filtrerade resultatet granskades för att se om /?s= 
följdes av minst två ord eller om sökordet hade varit något annat än en art.  

Resultat 

I följande delavsnitt presenteras resultatet från de åtta användbarhetsproblemen som 
var möjliga att undersöka. Dels presenteras resultatet via en utförlig beskrivning av 
varje enskilt problems insamlade spårningsdata och dels presenteras resultaten i en 
sammanställd tabell (tabell 4 - Resultatet från granskningen i Google Analytics, sidan 
64) innehållande användbarhetsproblemet, området det tillhör, dess allvarlighetsgrad, 
om den ingick i den grundläggande implementeringen samt om användbarhets-
problemet även gick att urskiljas i Google Analytics.  

Google Analytics resultat av de användbarhetsproblem som var möjliga att undersöka 
– grundläggande implementering 

Användbarhetsproblem nummer 16: 

Under tidsperioden 1 jan – 30 april var det av 33 sessioner som blev omdirigerade 
från Artfakta till ArtDatabankens sida Publikation. I och med omdirigeringen valde 
tre användare att avsluta sina sessioner. Av de 33 sessionerna var det drygt hälften, 17 
sessioner, som hittade vänsterspaltens Beställ/Ladda ner publikationer. 16 sessioner 
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hittade alltså inte länken. Av dessa 16 var det tre sessioner som återvände till 
hemsidan, en som gick till kontakt, en gick till naturvård och fem sessioner gick inte 
att spåra i och med att de var namngivna som ”(not set)”. Förutom de 33 sessionerna 
som kom direkt från Artfakta fanns det fyra sessioner som hade sidan Publikationer 
som startsida. För dessa fyra var det en som valde att söka på ordet ”Rödli”, en som 
inte går att spåra, en som återigen klickade på samma menyval som den stod på innan 
och en som valde att ladda ner en annan publikation.  

I och med att användardata visar att enbart häften av de besök som kom länkade från 
Artfakta hade laddat ner rödlistan indikerar det på samma användbarhetsproblem som 
användbarhetstesterna. Användbarhetsproblemet kan i detta fall erhållas ur Google 
Analytics.  

Användbarhetsproblem nummer 22: 

Det optimala klickdjupet var tre. Det var ett mindre än för användbarhetstesterna 
vilket i sin tur berodde på prenumerationssidan innehållande registreringen öppnades i 
en ny flik vilket Google Analytics inte kan registrera. Totalt var 28 sessioner inne på 
sidan som innehöll länken till prenumerationssidan. Det genomsnittliga antalet sidor 
per besök var 6,9 och medianen 5,5.  

Via granskningen av föregående sidadress visade det sig att två sessioner hade varit 
inne och läst på nationalnyckeln, tre sessioner hade kommit från att ha läst i 
publikationer och tre sessioner hade varit och laddat ner rödlistan. Därtill hade tre 
sessioner var inne på Beställa/ladda ner publikationer, vilket också två testdeltagare 
hade varit då de sökte efter var anmälan till tidskriften Fauna & Flora fanns belägen. 
Åtta sessioner var inne på Publikationer som är fliken innan. En session kom direkt 
från startsidan till tidskriften och använde alltså sökmotorn. Dock visade det sig att de 
kvarstående åtta sessionerna var markerade som ”entrance” vilket betyder att denna 
sida var deras startsida.  

Klickdjupet var omkring dubbelt så stort som det optimala vilket skulle kunna vara en 
indikation på att det via Google Analytics går att hitta det potentiella 
användbarhetsproblemet. Men då den sekundära dimensionen Föregående sidadress 
bland annat visade att användare varit inne på publikationer och läst, att vissa 
sessioner inte gick att spåra, att några sessioner hade webbsidan Publikationer som sin 
startsida samt att sökmotorn hade använts för att hitta rätt, går det inte uttala sig om 
att det höga siddjupsantalet tillsammans med föregående sidadress beror på att 
användarna har svårt att navigera till tidskriften Fauna & Flora. Det trots att åtta 
sessioner kom via publikationer. Google Analytics kan inte i detta fall, på detta sätt, 
inte hitta det identifierade användbarhetsproblemet. 
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Användbarhetsproblem nummer 37: 

ArtDatabanken hade en avvisningsfrekvens på cirka 47 procent. Här var 59 procent 
återkommande användare och 41 procent nya användare. Artfakta hade en 
avvisningsfrekvens på cirka 82 procent där omkring 53 procent var återkommande 
användare och 47 procent nya användare. Artfakta hade lite mindre återkommande 
besökare, men inte märkbart stor skillnad (-6 procentenheter). Trots det var 
avvisningsfrekvensen cirka 35 procentenheter högre. Google Analytics kan i detta 
sammanhang användas för att hitta det identifierade användbarhetsproblemet.  

Google Analytics resultat av de användbarhetsproblem som var möjliga att undersöka 
– manuell implementering 

Användbarhetsproblem nummer 7: 

Det fanns 4028 taxon som hade 0 sekunder i genomsnittlig tidsvisning och 100 
procent utgång. 400 av dessa 4028 fall granskades, varav 66 av dem (16,5 procent) 
var tomma eller saknade stora delar av dess innehåll. Alla taxonen var alltså inte 
tomma vilket medförde att Google Analytics i detta specifika fall inte går att användas 
för att hitta det kända användbarhetsproblemet. 

Användbarhetsproblem nummer 8: 

Det var 457 sidvisningar som hade öppnat sidan för små/stora bilder. Dessa 
sidvisningar bestod av totalt 14 olika artresultat. 2 av de 14 artresultaten hade 100 
procent utgång och hade gemensamt tre sidvisningar. Dessa två saknade inte bilder. 
Sedan fanns det en art som hade cirka 69 procent avvisningar och hade 301 
sidvisningar vilket betydde att 207 (301*0,6877) sessioners avslutades efter att ha 
tittat på bilden. En annan art hade 50 procent utgång och 24 sidvisningar vilket 
medförde att 12 (24*0,5) sessioner avslutades efter att ha varit inne på bilden av den 
arten. Därefter fanns det i fallande ordning en art med 11 (24*0,4583) avhopp, en art 
med 4 (9*0,4444) avhopp, en art med 23 (64*0,3594) avhopp, en art med 4 
(13*0,3077) avhopp och avslutningsvis en art med 2 (9*0,2222) avhopp. Inga av 
dessa arter saknade bilder. Av de 14 arterna som hade visats var det enbart 2 av dem 
som saknade bilder, vilka totalt hade 10 sidvisningar. Dessa två hade varken någon 
utgångsfrekvens eller avvisningsfrekvens. Överlag var avvisningsfrekvensen för 
bildvisning direkt i sökresultatet strax över 69 procent och utgångsfrekvensen strax 
över 59 procent. Utgångs- och avvisningsfrekvens inte var i detta fall inte kopplat till 
tomt bildinnehåll och avslutade sessioner vilket det var i användartesterna. Google 

Analytics kan i detta fall inte användas för att hitta det identifierade 
användbarhetsproblemet. 
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Användbarhetsproblem nummer 34:  

Under tidsperioden 4 april – 30 april hade 599 sidvisningar med sökningar gjorts via 
Artfaktas sökmotor. Under denna tidsperiod hade en felstavning gjorts. Tiden på sidan 
för denna felstavning var noll sekunder och sessionen avslutades. Eftersom 
felstavning endast skett vid ett tillfälle går det inte att ge ett mer specifikt svar än att 
det finns tendenser till att användbarhetsproblemet rörande sökmotorns funktionalitet 
kan erhållas via Google Analytics. Det går alltså inte att klart uttala sig om att det via 
Google Analytics går att hitta det potentiella användbarhetsproblemet. 

Användbarhetsproblem nummer 36: 

Användbarhetsproblemet undersöktes via händelseflöde. Den första händelsen som 
bestod av en sökning med sökmotorn hade 170 sessioner. 56 av sessionerna 
avslutades direkt varpå 114 sessioner antingen fortsatte med att göra en ny sökning 
eller så samverkade de med resultatet genom att gå in och läsa om taxonet. För de 114 
besökare som fortsatte gick 32 av dem till att använda filterfunktionen, det vill säga 
cirka 28 procent av flödet. Här avslutade 6 besökare sina sessioner. 17 av de 
resterande 26 sessionerna, det vill säga cirka 65 procent gick därefter direkt tillbaka 
till att använda sökmotorn utan att ha interagerat med resultatet. Användardata följde 
alltså samma mönster som testdeltagare i användbarhetstesterna. I detta fall går det 
således att via granskning av Google Analytics användardata hitta det identifierade 
användbarhets-problemet, och det via granskning av händelseflödet.  

Användbarhetsproblem nummer 37: 

Under tidsperioden hade 599 sidvisningar med sökningar gjorts. Av dessa 599 
sökningar bestod endast en sökning av två ord (med undantag för det giltiga ordet 
marin mussla) och en sökning bestod av ett adjektiv (utdöd). Eftersom sökmotorn 
hade använts på ett felaktigt sätt vid två av 599 tillfällen går det inte att ge ett mer 
specifikt svar än att det finns tendenser till att det går att hitta det identifierade 
användbarhetsproblemet med Google Analytics och det genom granskning av de ord 
som fanns i användardata. 

Information om de möjliga användbarhetsproblemen och dess Google Analytics-
resultat 

För att förtydliga resultatet från de användbarhetsproblemen som var möjliga att 
granska i Google Analytics sammanställdes användbarhetsproblemen, information 
kopplade till dem samt dess resultat i en tabell, se tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Resultatet från granskningen i Google Analytics (GA). 

Nr Användbarhetsproblem Område Allvarlig-
hetsgrad 

Implemen-
tering 

Gick 
att se i 
GA 

16 Testdeltagarna hade problem med 
Artfaktas länk Rödlistan som 
PDF. Vid klick blev de flyttade 
till ArtDatabankens webbsida 
Publikationer. Där hade de svårt 
att hitta Rödlistan. En del gick då 
till startsidan och sökte där. 

Navigering Mindre 
allvarligt 

Grundlägg-
ande 

Ja 

22 Det var inte självklart för 
användare att tidskriften Fauna & 
Flora ligger under Publikationer. 

Navigering Allvarligt Grundlägg-
ande 

Nej 

26 Användare hade svårare för att 
använda Artfakta än 
ArtDatabanken. Mer frustration 
uttrycktes, de hade svårare att 
hitta den sökta informationen 
samt svårare för att använda 
sökmotorn. Artfakta hade även 
högre frekvens ej avklarade 
testuppgifter än ArtDatabanken.  

Navigering Allvarligt Grundlägg-
ande 

Ja 

7 Artfakta har taxon som inte 
innehåller någon information eller 
där informationen som erbjuds är 
mycket bristfällig. 

Innehåll 
och 
avläsning 

Allvarligt Manuell Nej 

8 För de två testdeltagare som 
öppnade bilder direkt i 
resultatsidan där det stod att 
bilder saknas, dessa två trodde 
inte att bilder fanns att tillgå 
någon annan stans. 

Innehåll 
och 
avläsning 

Allvarligt Manuell Nej 

34 Artfaktas sökmotor ger inga 
tydliga anvisningar på att namnet 
är felstavat. När testdeltagarna 
stavade fel, vilket då ger en 
resultatlista med inget innehåll, 
trodde en testdeltagare att arten 
inte fanns med och avslutade 
därför testuppgiften. 

Sökmotorn Allvarligt Manuell Nej 

36 Testdeltagarna hade svårt med 
filtreringen. Många såg inte och 
tänkte inte på filtermöjligheten 
utan började istället med att söka 
på frågan. Väl inne på filter 
förstod de inte hur de skulle gå 
tillväga. Efter ett tag gav de upp 
och istället gjorde en sökning. 

Sökmotorn Allvarligt Manuell Ja 

37 Artfakta är inte tydliga med 
sökmotorns funktionalitet. 
Testdeltagarna ville använda 
sökmotorn till att söka på mer än 
ett ord i taget samt på mer än bara 
arter. 

Sökmotorn Allvarligt Manuell Nej  
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3.5.3 Analys av delstudie 2 

Resultatet från delstudie 2 analyseras här med fokus på de användbarhetsproblem som 
var möjliga att undersöka. I den avslutande diskussionen förs sedan bland annat en 
överläggning om hur eventuellt de andra användbarhetsproblemen som inte var 
möjliga att undersöka skulle kunna bli det genom implementering av Google 
Analytics manuella kod samt genom förändringar av Google Analyticsfunktioner och 
rapporter.  

Vad som krävs för att de erhållna användbarhetsproblemen ska vara möjliga att 
undersöka 

Åtta av de 37 erhållna användbarhetsproblemen var möjliga att undersöka i Google 
Analytics. Två av dem tillhörde området innehåll och avläsningen, tre tillhörde 
navigering och tre tillhörde sökmotorn. Användbarhetsproblemen var även indelade 
efter tre allvarlighetshetsgrader. Merparten, sju stycken, tillhörde allvarlighetsgraden 
Allvarliga användbarhetsproblem som måste åtgärdas. Att merparten var allvarliga 
användbarhetsproblem behöver dock inte ses som att det enbart är dessa använd-
barhetsproblem som går att undersöka, utan kan snarare tolkas som att det i denna 
undersökning framkom att flertalet användbarhetsproblemen (24 av 37) tillhörde 
denna kategori. Det som närmast verkade styra om användbarhetsproblemet gick att 
undersöka var om det hade inbegripit en interaktion eller om det var knutet till en 
händelse. Hade ingen interaktion skett eller om händelsen inte var spårad via manuell 
implementering var möjligheterna till att undersöka det erhållna användbarhets-
problemet i Google Analytics litet. För att då kunna undersöka det krävdes det att det 
kunde ses som ett navigeringsproblem som följde ett visst beteende. Dock fordrades 
det då att detta beteende och besök av webbsidor var likadant för ett flertal 
testdeltagare. 

Resultatet att fem av de åtta användbarhetsproblemen som var möjliga att granska inte 
gick att hitta i användardata åskådliggjorde svårigheter med att använda Google 
Analytics som utvärderingsmetod, och mer specifikt, för att hitta användbarhets-
problem som blivit identifierade via användbarhetstester. En del av den problematik 
som framkom gällande vad som krävs för att användbarhetsproblemen ska vara 
möjliga att undersökas var kännedomen om dess detaljer och beståndsdelar. En annan 
del, som mer var kopplad till problematiken med att använda Google Analytics som 
utvärderingsmetod, var de begränsningar som fanns gällande Google Analytics 
möjligheter att koppla samman mätvärden och data samt de begräsningar den 
grundläggande implementeringen medförde. Med grundläggande implementering 
avses i detta fall inte enbart vad för sidtaggningar ArtDatabanken lagt in, utan även 
vilka möjligheter som finns för företag som inte är e-handelsföretag att fullt ut 
använda Google Analytics. Som Ma (2013) uttrycker utvecklades Google Analytics 
först till stor del med hänsyn till e-handelsföretag. Därför är många mätvärden och 
rapporter inriktade på mätningar av nyckeltal kopplat till det. Vissa av de färdigställda 
rapporterna blev därför inte relevanta. De stora möjligheterna med Google Analytics 
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och all den information som den samlar in där, som Sterne (2007) skriver, 
programvaran till och med samlar in mer än vad som kan konsumeras stämmer då in i 
och med att det är mer data än vad som behövs, men tyvärr att data som behövs inte 
alltid finns tillgänglig.  

Analys av de användbarhetsproblem som gick att undersökas – grundläggande 
implementering 

En sak som i användbarhetsproblem nummer 16:s fall visade sig svårt att veta var om 
användarna kunde ha fått andra intentioner under tiden de var på webbsidan 
innehållande vänsterspalten med länken till Rödlistan. Detta kanske var fallet för den 
användare som istället för att ladda ner Rödlistan besökte sidan med kontakter. Men 
samtidigt går det att se att en annan användare, som hade webbsidan som startsida, 
antagligen hade svårt att hitta länken då denna användare valde söka på ordet ”Rödli” 
och via sökresultatet komma rätt. Denna användare, liksom de tre andra som i Google 
Analytics stod som ”(direct)”, är troligtvis användare som blivit omdirigerade från 
Artfakta, men som väl inne på sidan de blivit omdirigerade till vistats på över 30 
minuter utan att ha interagerat med webbplatsen och därmed när de startade igen stod 
som ”(direct)”. Att de troligtvis var användare tillhörande omdirigerad trafik från 
Artfakta om inte från ArtDatabanken beror på att URL:en inte slutar med det 
typografiska snedstrecktecknet ”/”. Om dessa fyra användare adderas till 
dataunderlaget går mer än hälften av sessionerna till andra sidor än till länken 
Beställ/Ladda publikationer som finns i vänsterspalten. Dataunderlaget visar då till 
och med ännu starkare på att detta användbarhetsproblem även går att hittas i Google 
Analytics användardata. Att i detta fall undersöka de två sekundära dimensionerna 
Källa och Andra sidan tillsammans med den specifika sidan som undersöktes visade 
sig vara gångbart för att undersöka vad användarna gjorde och hur de betedde sig på 
sidan. Dessa mätvärden uppvisade samma beteende som erhölls vid användbarhets-
testerna. Således visade de sig vara tillräckliga för att hitta användbarhetsproblemet i 
Google Analytics utan att det behövdes en djupare förståelse till varför användardata 
såg ut som det gjorde.  

Det går att fortsätta resonemanget om vad användarnas intentioner med ett besök 
egentligen är även i användbarhetsproblem nummer 22:s fall, vilken undersöktes 
genom att granskas om det gick att se brister i navigationen genom dimensionerna 
Siddjup och Föregående sida. Detta användbarhetsproblem gick inte att hitta med 
Google Analytics i slutändan. Med användbarhetstester är det möjligt att iaktta och 
förstå användarna, en anledning till att problemet med att vänsterspalten inte används 
uppmärksammades. Utifrån granskning av användardata för både användbarhets-
problem nummer 22 och 16, visade det sig inte möjligt att lika tydligt förstå 
användarnas avsikter med deras besök och agerande. Detta sågs i användbarhets-
problem nummer 16 då det visade sig svårt att avgöra om de användare som varit inne 
på publikationer och läst verkligen kom till publikationer av en anledning eller om de 
kom dit av misstag då de letade efter sidan där de kan skriva in sig för att bli 
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tidningsprenumerant. I Google Analytics verkar det svårt att göra mer än bara 
antaganden, där antaganden kan vara att användarna var inne på sidan av en anledning 
eller så kan det vara att de var där på grund av felsteg. Siddjupet och Föregående sida 
gav i detta fall inte tillräckligt förståelse och heltäckande bild för att kunna ge ett 
uttalande om ifall användarna hade svårt att hitta rätt och därför sick-sackade mellan 
sidor eller om de hade avsikter med beteendet de uppvisade.  

Användbarhetsproblem nummer 22 baserades, förutom på dimensionen Föregående 
sida, även på att siddjupet skulle vara stort. Vad gäller siddjupet är det värt att fundera 
på hur det fastställs. I Google Analytics utgår det enbart från antalet besökta sidor 
som ledde till slutsidan som undersöks. I användbarhetstesterna mättes det på ett litet 
annorlunda sätt. Först och främst var siddjupet i användbarhetstestet antalet klick. 
Flera klick kan göras på en och samma sida utan att en sida har bytts. I granskningen 
av de inspelade filmerna undersöktes dock vägarna användarna tog för att säkerställa 
att det motsvarar antalet sidor de besökte. Trots att användbarhetstesterna räknar 
antalet klick var klicken lägre än Google Analytics siddjup. Att siddjupet och antalet 
klick skiljde sig åt kan bero på att räkningen av klick i användbarhetstesterna startar 
från startsidan. Det gör inte Google Analytics användardata. Det börjar istället räkna 
antalet sidor från varje användares specifika startsida. En användare måste inte 
nödvändigtvis starta sin session på webbplatsens startsida utan kan istället via 
exempelvis sökmotorer komma in på en annan sida. Det innebär att om en session för 
en användare startar på den föregående sidan till där länken finns på, så är siddjupet 
enbart ett. Det minimala siddjupet, och den utgångspunkt som Google Analytics 
jämförs med är därtill inte desamma. Men att siddjupen ändå jämfördes är på grund av 
att startsidan, som figur 10 i appendix 4 visar, är den vanligaste sidan att starta på. 
Men om alla sessioner som hade mindre än ett och två siddjup subtraheras blev 
resultatet för medelsiddjupet istället 8,7 ((4*4)+(6*3)+(3*2)+(7*2)+(9*2)+(10*2)+ 
(12*2)+5+16+18+28)/21) och medianen 7,0 (3+3+4+4+4+4+5+6+6+6+7+7+9+9+ 
10+10+12+12+16+18+28). Värden som ännu mer överstiger användbarhetstesterna, 
men som ändå visar att användbarhetsproblemet går att tydas ur användardata i och 
med att föregående sida ändå visar att många användare använder vänsterspalten.    

Användbarhetsproblem nummer 26 handlade om ifall det gick att se på 
avvisningsfrekvensen att Artfakta hade fler användbarhetsproblem än ArtDatabanken. 
Enligt Clifton (2010) kan hög avvisning betyda att sidan har användbarhetsproblem. 
Det visade sig att Artfakta hade mycket högre avvisningsfrekvens än ArtDatabanken 
och såldes antagligen hade mer brister gällande hur användarna upplever 
webbplatsen, ett resultat som även framkom under användbarhetstesterna men inte 
under expertutvärdering. Under expertutvärderingen framkom istället fler problem 
rörande ArtDatabanken än Artfakta. Att fallet var så kan kanske bero på det som 
Nielsen (1992) skriver, att det ofta behövs fler än en expert för att hitta problemen. 
Hade fler experter använts hade kanske de hittat mer brister i Artfakta.  
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Vid användning av avvisningsfrekvens som ett mått på användbarhet är det värt att 
fundera på dess relation till händelsespårning. I Artfaktas och ArtDatabankens fall har 
de inte lagt in någon större mängd händelsespårning, något som dock kan vara värt att 
göra det i och med att flertalet av användbarhetsproblemen var möjliga att undersökas 
tack vare det. Om inga händelser spåras medför det att avvisningsfrekvensen på en 
sida visar att användarna avslutade sin session på den sidan. Men om sidan innehåller 
händelser som spåras kan istället ett avhopp skett från en specifik händelse, varpå den 
generella avvisningsfrekvensen för sidan blir lägre. I sådana fall blir det svårt att mäta 
avvisningsfrekvensen som ett användbarhetsmått. Om fler händelser loggas kan det 
därmed vara intressant att istället kanske undersöka antal och typ av händelser som ett 
mått på hur användare interagerar med webbplatsen och genom det erhålla ett mått på 
webbplatsens användbarhet.  

Analys av de användbarhetsproblem som gick att undersökas – manuell 
implementering 

Användbarhetsproblem nummer 37 undersökte om det via Google Analytics gick att 
hitta potentiella användbarhetsproblem gällande brister hos sökmotorn genom att 
granska om användare använt sökmotorn på felaktigt sätt. Detta undersökta 
användbarhetsproblem gick inte att uttala sig om då enbart två av 599 sidvisningar 
visade det. Ett resultat som var tvärt om vad användbarhetstesterna visade då både 
testdeltagare som inte hade använt webbplatserna innan och de som var nuvarande 
användare använde sökmotorn felaktigt då de exempelvis sökte på flera ord samtidigt. 
Det förefaller alltså i detta fall som att webbplatsens användare inte verkar använda 
sökmotorn på samma sätt som testdeltagarna gjorde. Att så få som två sidvisningar 
hade använt sökmotorn på att felaktigt sätt skulle eventuellt kunna förklaras av vad 
nya användare i Google Analytics egentligen är. Nya användare är de besökare vilka 
GATC inte sedan tidigare känner igen och därför skapar ett par nya förstaparts-
cookies vilket skapar en ny användare i Google Analytics. Kanske kan det vara så att 
flertalet av dessa 599 sidvisningar inte är nya användare utan istället användare som 
har varit inne på webbplatsen tidigare och då begått detta misstag. Det kan också vara 
så att testuppgifterna inte exakt stämmer överens med testdeltagarnas användning av 
webbplatserna. Emellertid så belyste frågorna vara en delmängd av den information 
testdeltagarna söker och var på det viset representativa för undersökningen och de 
uppgifter testdeltagare fick göra. För att uttrycka det annorlunda, det kanske kan vara 
så att användare är intresserade av att exempelvis hitta rödspovens utbredning men att 
de är intresserade av att titta på mer än bara dess utbredning, som testdeltagare 10 och 
12 framförde om att de gärna vill få tillgång mer och djupare information om arten. 
Därför söker de enbart på arten och inte mer ord än så, och väl på sökresultatet hittar 
och tittar de på dess utbredning. En annan tänkbar anledning till att Google 
Analyticsresultatet skiljer sig från användbarhetstesterna kan vara att användarna 
tidigare använt ArtDatabankens sökmotor för att komma till ett taxon i Artfakta där de 
redan i ArtDatabanken upptäckte att det inte går att söka på ord och arter ihop. Det 
skulle kunna vara en möjlig förklaring i och med att de flesta sidvisningarna som skett 
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i Artfakta är från användare som blivit omdirigerade från ArtDatabanken. Eftersom 
sökningar i ArtDatabanken tyvärr inte går att se i Google Analytics användardata är 
det inte möjligt att undersöka hur användare använt ArtDatabankens sökmotor.  

Ett av de användbarhetsproblem som kunde hittas via granskning av Google Analytics 
var användbarhetsproblem nummer 16. Detta användbarhetsproblem hade identi-
fierats på grund av att testdeltagarna hade problem med att hitta information och 
länkar i vänsterspalten på en sida och undersöktes i Google Analytics genom att 
granskning av antalet som gick in på den specifika länken. Granskningen visade att 
trots att användare blev omdirigerade till en specifik sida (på grund av att de troligtvis 
sökte information som fanns placerad i vänsterspalten) var det enbart drygt hälften av 
användarna som hade använt vänsterspalten. Det gick att se att de användare som inte 
hade använt länken i vänsterspalten istället hade gått vidare till andra menyval eller 
tillbaka till hemsidan. Vissa gick dock inte gick att spåra och gick därför inte heller att 
se vart de hade gått. Att det inte går att spåra användare kan vara problematiskt, 
speciellt om den gruppen blir stor. I detta fall uppgick dessa ej spårbara sessionerna 
till cirka 15 % (fem av 33), vilket inte påverkade sessionernas resultat. Att resultatet 
inte kom att påverkas berodde på att om de fem räknas till de 17 sessioner som hade 
hittat rätt är det fortfarande elva som gick andra vägar, och användbarhetsproblemet 
skulle ändå vara möjligt att urskilja. 

Det visade sig att det erhållna användbarhetsproblemet nummer 8, som inbegrep att 
det i Google Analytics går att se att ett sökresultat har användbarhetsbrister gällande 
att bilder saknas, inte stämde. Det eftersom undersökningen av användbarhets-
problemet visade att användarna inte avslutade sina sessioner direkt efter det att de 
sett en bild vars innehåll var tomt. Ur användardata framgick att två bilder på arter 
saknade innehåll. I dessa två fall fortsatte interaktionen medan utgångs- och 
avvisningsfrekvensen överlag var omkring 60 % respektive 70 %. Enligt detta resultat 
verkar det snarare som att användare som kommer till en sökresultatsida och där 
granskar bilderna som har tomt innehåll fortsätter sin session. Kanske kan det bero på 
att användarna vet att bilder finns att tillgå på andra ställen till exempel genom att gå 
in på taxonet och läsa om det och bli länkade till Artportalen via det. Att fallen kan 
vara så skulle kunna förklaras av att såväl testdeltagare 9, 11 såsom 12 kände väl till 
Artportalen och där testdeltagare 12 nämnde att han själv hade rapporterat in fynd via 
den sidan. Att utgångfrekvensen och avvisningsfrekvensen annars generellt sett var 
relativt hög kanske kan ha att göra med det som samma tre testdeltagare sade, 
nämligen att de gärna vill se bilder då det är bilder de är intresserade av. När 
användare sett bilden på arten de sökt på kanske de är nöjda och avslutar sin session. 
Så trots att bildvisningar kan spåras i användardata från Google Analytics gick det i 
detta fall inte att hitta det identifierade användbarhetsproblemet via det 
tillvägagångssättet. Att användbarhetsproblemet inte hittades i Google Analytics 
skulle eventuellt kunna vara det som Brinck et al., (2002) framhåller, nämligen att 
användbarhetstester identifierar mycket specifika saker vilket andra metoder inte 
skulle kunnat ha identifierat. 
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Trots att Sterne (2007) skrev att dagens webbanalysverktyg är så pass kraftfulla att de 
till och med samlar in mer data än vad som kan konsumeras, kan det ändå bli så att för 
lite dataunderlag finns för att en slutsats ska kunna dras. Under användbarhetstestet 
framkom att en testdeltagare stavade fel på ett artnamn varpå hon inte fick upp något 
sökresultat. Därmed trodde hon att arten inte fanns med och avslutade testuppgiften. 
Detta mönster, att stava fel och därefter hoppa av, undersöktes via användbarhets-
problem nummer 34. Det visade sig att felstavat ord enbart skett vid ett tillfälle. Så 
trots att Google Analytics samlar in mycket data är det inte alltid säkert att det finns 
tillräckligt eller samma underlag för att göra ett uttalande om det, där resultatet också 
kan kopplas till att metoder upptäcker olika användbarhetsproblem. Samtidigt går det 
också att föra ett resonemang om att det istället kanske är Google Analytics som visar 
ett mer rättfärdigat resultat än vad användbarhetstesterna gör. Det för att Google 
Analytics samlar in data från de faktiska användarna där resultaten antingen är alla de 
interaktioner som skett eller ett medelvärde av interaktionernas händelser. Resultatet 
blir således inte lika bundet till några få användare som användbarhetstester blir i och 
med att det utgår från testdeltagarna. Samtidigt kan de medelvärden som Google 
Analytics data bygger på vara mindre bra att utgå ifrån då det inte berättar något om 
eventuella extrempunkter som kan ingå i insamlad data.    

Användbarhetsproblem nummer 7 handlade om att det i Google Analytics skulle gå 
att se att ett Artfaktablad saknar innehåll om en användare inte spenderar någon tid på 
sidan utan lämnar den på en gång. Detta användbarhetsproblem gick inte att hitta i 
Google Analytics i och med att 374 av de undersökta 400 faktabladen som uppfyllde 
kraven på tid och avvisningsfrekvens inte hade tomt innehåll. Även om inte alla 
artfaktablad undersöktes utan att det var 400 av 4028 vilket är knappt tio procent, 
visar användardata ändå att det inte går att undersöka användbarhetsproblem på det 
sättet eftersom enbart 66 av de 400 saknade innehåll. Att tid och avvisningsfrekvens 
inte fungerar som mätvärden för detta användbarhetsproblem kan bero på 
Artfaktabladets uppbyggnad. Att användare avslutar sina sessioner på ett Artfaktablad 
utan att ha spenderat någon tid där skulle kanske kunna vara på grund av att de söker 
information som finns länkad på Artfaktabladet, som testdeltagare 12 framhöll. Om 
det är så att användare till stor del använder Artfaktabladet för att bli omdirigerade till 
andra sidor kan det kanske vara orsaken till Artfakta enbart i genomsnitt har 1,37 
sidvisningar per besök.  

Under användbarhetstesterna framkom det att testdeltagarna hade svårt för att filtrera, 
vilket vid användbarhetsproblem nummer 36 undersöktes genom granskning av 
händelseflödesrapporten. Det framgick att det fanns en grupp som följde precis detta 
mönster varpå användbarhetsproblemet i detta specifika sammanhang gick att erhållas 
ur Google Analytics användardata. Men att användardata följer detta flöde behöver 
inte innebära att dessa användare upplever detta användbarhetsproblem. Det skulle 
istället kunna vara så att användarna inte alls har problem med varken filtreringen 
eller sökmotorn. I själva verket kan det vara så att dessa användare hittade vad de 
sökte efter i de olika stegen. Det i och med att resultatet efter en filtrering och en 
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sökning presenteras i en lista där information om arten finns tillgänglig. Mer specifikt, 
information om artens latinska och svenska namn liksom arttyp, organismgrupp 
rödlistningskategori och landskapstyp. Men eftersom detta händelsemönster gick att 
hitta hos både testdeltagarna och i användardata så påvisar det Google Analytics 
möjligheter till att hitta användbarhetsproblem, och med det informationen som 
Clifton (2010) framhåller, nämligen att det är möjligt att mäta användarnas upplevelse 
med en webbsida genom att spåra och granska händelserna. 

Avslutningsvis gällande resultat från de användbarhetsproblem som var möjliga att 
undersöka i Google Analytics visar resultatet komplexiteten i mätvärdenas innebörd 
och vad de betyder i det specifika sammanhanget. Av de möjliga åtta 
användbarhetsproblemen kunde tre av dem erhållas i Google Analytics. 
Tillvägagångssättet för att undersöka dem var olika. Vid undersökningen av 
användbarhetsproblem nummer 16 granskades den specifika sidans två sekundära 
dimensioner Källa samt Andra sida. Vid undersökningen av användbarhetsproblem 
nummer 36 granskades beteendeflödet och vid användbarhetsproblem nummer 16 
granskades avvisningsfrekvensen. Men bara för att avvisningsfrekvensen fungerade 
för användbarhetsproblem nummer 16 betydde det inte att den per automatik kunde 
användas för att hitta andra användbarhetsproblem. Detta åskådliggjordes vid 
undersökningen av användbarhetsproblem nummer 8 där avvisningsfrekvensen 
tillsammans med bild utan innehåll undersöktes. De identifierade användbarhets-
problemen och deras mätvärden behöver alltså inte inbegripa att det enskilda 
mätvärdet i sig, eller sammankopplat med ett annat mätvärde, entydigt i alla 
situationer kan påvisa att det identifierade användbarhetsproblemenet går att se även i 
Google Analytics. Istället verkar de mer vara knutna till den specifika situationen.  

Vad är en användare i Google Analytics 

Vidare vad gäller användare och då specifikt indelningen nya och återkommande 
användare går det även att diskutera vad begreppen betyder i Google Analytics. För 
att vara en återkommande användare ska den anonyma identifieraren kännas igen 
(Cutroni, 2010). Det betyder att om en användare raderat sina cookies skapar GATC 
nya förstapartscookies och då registreras användaren som en ny användare fastän 
hon/han tidigare varit inne på webbplatsen. Statistiken med nya respektive 
återkommande användare kan följaktligen vara missvisande. Men att vara 
återkommande användare behöver dock inte vara samma sak som att de har goda 
kunskaper om webbplatsen. Det kan vara så att en återkommande besökare är en 
användare som tidigare enbart snabbt besökte en webbsida utan att ha samverkat med 
den och därefter lämnat den för att vid ett senare tillfälle komma tillbaka. Det kan 
även vara så att användarna är återkommande för att de tidigare inte lyckades 
genomföra det de hade för avsikt att göra under sitt förra besök. Så trots att det går att 
sortera ut nya respektive återkommande användare i Google Analytics behöver det 
inte obestridligt betyda att nya användare är oerfarna eller att tidigare användare är 
experter av webbplatserna. 
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Behovet av manuell implementering 

Av de åtta möjliga användbarhetsproblemen tillhörde tre av dem den grundläggande 
implementeringen. De resterande fem var möjliga tack vare att viss manuell 
implementering hade gjorts, där exempelvis sökorden från Artfaktas sökmotor fanns 
tillgängliga med anledning av det. Eftersom merparten av de undersökningsbara 
användbarhetsproblemen var kopplade till den manuella implementeringen går det att 
tolka det som att utökas implementering är mycket betydelsefullt. För att kunna skapa 
välmående webbplatser menar Milstein et al. (2008) att det är viktigt att förstå 
användarna av webbplatsen. Enligt dem gäller det först och främst att veta vad 
användarna gör. Genom att då lägga in spårning av även händelser ges en större insikt 
i vad faktiskt användarna gör på webbplatsen. Därtill menar Milstein et al. att när 
förståelse till vad användare gör har inhämtats så är det viktigt att upptäcka varför 
användarna gör som de gör. Om fler händelser skulle vara spårade skulle det 
eventuellt vara lättare att besvara denna varför-fråga. Om syftet med Google 
Analytics framöver är att hitta potentiella användbarhetsproblem utan att först, som 
denna undersökning har gjort, använda sig av användbarhetstester, är först steget till 
att besvara frågan ”Vad gör användarna?” essentiellt att nå, och genom det steget 
därefter förstå varför användare exempelvis enbart spenderar två sekunder på en sida 
men tre minuter på en annan sida.  

Tre användbarhetsproblem var möjliga att undersöka via grundläggande 
implementation där två av dem även kunde hittas i Google Analytics. Det finns alltså 
en möjlighet att via Google Analytics manuella implementering hitta potentiella 
användbarhetsproblem. Men eftersom användbarhetstestet fann 37 användbarhets-
problem, där tre av dem var undersökningsbara via denna grundläggande 
implementeringen visar detta resultat även på tillvägagångsättets brister. Bristerna 
gällande både begränsningarna grundläggande implementation medför och de 
begränsningar Google Analytics egna rapporter och funktioner har.  

Eftersom många av de identifierade användbarhetsproblemen bestod av händelser går 
det att tolka att beslutet angående vilka funktioner och händelser som ska spåras är ett 
viktigt moment i användandet av Google Analytics. Hade fler händelser spårats är det 
mycket möjligt att fler användbarhetsproblem hade kunnat undersökas eftersom 
många av dem var kopplade till specifika händelser, såsom klick på ikonen för 
ArtDatabanken. Samtidigt bör det nämnas att av de fem undersökningsbara 
användbarhetsproblemen som hade manuell implementering inlagd var det enbart ett 
av dem som hittades i Google Analytics. Manuell implementering behöver alltså inte 
medföra att möjligheterna till att hitta potentiella användbarhetsproblem via Google 
Analytics blir större. Men det erhållna resultatet, att omkring var femte 
användbarhetsproblem (åtta av 37) var möjligt att undersökas i Google Analytics, 
hade kanske varit annorlunda om en mer fullständig manuell implementering var 
gjord. 
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4 Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat där det även lyfts upp i ett vidare 
perspektiv genom att ge förslag på hur Google Analytics eventuellt skulle kunna 
konfigureras. Avslutningsvis sammanfattas avsnittet i en slutsats innehållande hela 
undersökningens resultat kopplat till syftet. 

4.1 Undersökningens tillvägagångssätt kopplat till 
möjligheterna att utläsa användbarhetsproblem ur det 

Tidigare undersökningar och studier om hur Google Analytics kan användas för att 
undersöka webbplatsers användbarhet har utgått från olika metoder. Vecchione et al., 
(2016), Prom (2007) och Fang (2007) använde Google Analytics egna standard-
rapporter för att få kunskap om användarna och webbplatsernas användning för att 
därefter utarbeta en ny design och jämföra den implementationen med den gamla. 
Hasan (2009) använde istället avancerade mätvärden med vilka hon jämförde tre e-
handelsplatser med varandra. I denna undersökning var syftet inte att skapa en ny 
design. Därför gick det inte att jämföra en före- och efterversion av den nya designen. 
Inte heller fanns det möjlighet till att jämföra undersökningen med andra liknande 
informationssidor. Istället fick den utgå från att undersöka de beståndsdelar 
användbarhetsproblemen bestod av och granska hur och om dessa beståndsdelar 
kunde upptäckas i Google Analytics. Exempel på det är användbarhetsproblemet 
beträffande att en testdeltagare stavade fel då hon använde Artfaktas sökmotor och 
därmed inte upp något resultat vilket bidrog till att hon avbröt testuppgiften. För att 
undersöka om även detta var ett användbarhetsproblem som kunde upptäckas i 
Google Analytics bröts användbarhetsproblemet ner till dess beståndsdelar 
”sökmotor”, ”felstavade ord”, ”avslutade sessioner” varpå dess uppkomst eller inte i 
Google Analytics undersöktes. Denna nedbrytning krävde i sin tur att dessa 
beståndsdelar spårades i Google Analytics, vilket den grundläggande 
implementationen i många fall inte gör.  

För att kunna utläsa data ur Google Analytics krävs det att en interaktion skett. Under 
granskningen om vilka användbarhetsproblem som var möjliga att undersökas 
framkom svårigheter gällande de användbarhetsproblem som inte inneburit det. Att 
ingen interaktion skett behöver förvisso inte automatiskt innebära att användbarhets-
problemet inte går att undersöka. Exempelvis skulle tidsåtgången kunna vara en 
indikator på att det är ett användbarhetsproblem i de fall där mycket information finns 
samlad på en och samma sida där det på grund av faktamängden är svårt att hitta den 
efterfrågade informationen. Men i och med att tekniken vid användbarhetstestet var 
tänka-högt där testdeltagarna pratade olika mycket var det inte möjligt att jämföra 
tiden det tog för dem att utföra testuppgifterna. Därmed gick det inte att använda 
tidsåtgången som ett mätvärde, vilket annars skulle vara ett sätt att mäta effektivitet 
på enligt ISO 9241-11.  
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Problematiken kring att Google Analytics användardata består av interaktioner bidrog 
även till att det var svårt att undersöka de användbarhetsproblem som innebar känslor 
och åsikter såväl som tillfredsställelsen med användandet. Därtill visade det sig att 
dessa uppfattningar och betraktelsesätt varierade bland testdelatagarna. Ett exempel 
på denna problematik var att vissa testdeltagare ansåg att färgvalet inte alltid var 
lämpligt och att bilden var för stor vilket även gjorde att vissa inte såg vissa knappar 
eller vilken sida de var inne på, samtidigt som andra testdeltagare sade att designen 
och färgen var trevlig. Denna åtskillnad i tycke var inte uppdelad mellan de två 
grupperna nya och återkommande användare som i denna undersökning bestod av 
testdeltagare som inte hade använt webbplatserna innan versus testdeltagare som hade 
använt webbplatserna innan, utan fanns blandat i grupperna. I Google Analytics finns 
möjligheten att segmentera olika grupper såsom nya och återkommande användare, 
vilket annars hade varit en möjlighet för att undersöka detta användbarhetsproblem. 
Att testdeltagarna i vissa frågor hade skilda åsikter och att de under användbarhets-
testets gång klarade av olika många testuppgifter kan kanske bero på det som 
Stephandis (2001) och Woolrych & Cockton (2001) på olika sätt framhåller, nämligen 
att användare har skilda önskemål och färdigheter. Önskemål som i detta fall inte var 
knutna till webbplatsens funktion utan till dess estetik. Vad därtill gäller 
tillfredsställelsen av användandet är det också är svårt att mäta i och med att 
begreppet inbegriper övergripande struktur och att produkten ska vara behaglig att 
använda. Google Analytics ger enbart siffror på specifika mätvärden, till exempel 
genomsnittlig tid på en sida. Då behaglig att använda snarare kan tydas som att 
inbegripa hela användandet eller delar av det måste mer än enbart ett mätvärde 
undersökas. Problemet ligger således att försöka förstå hur en helhetsupplevelse går 
att tolka ur de inbyggda rapporterna och mätvärdena.  

Vad som även uppmärksammades under genomförandet var, precis som Burby & 
Atchison (2007) framhåller, att det var svårt veta vad och vilken information som var 
den viktiga. Därtill var det också svårt att veta vilken innebörd mätvärdet har då det 
kan ha flera betydelser. Exempel på det är avvisningsfrekvensen som vid högt värde 
antingen kan betyda att det råder ett användbarhetsproblem eller att användarna har 
lätt att hitta på sidan (Google Analytics, Avvisningsfrekvens). Problematiken kring att 
det var svårt att veta vilken information som var den viktiga samt informationens 
betydelse bidrog till att delmomentet med att ta reda på vilka användbarhetsproblem 
som var möjliga att undersöka var tidskrävande. Att delmomentet var tidskrävande 
går tvärt emot Nielsen (1997) önskan då han framhåller att den nya metoden ska vara 
lätt, snabb och enkel. Samtidigt var tidsåtgången enbart initial i den bemärkelsen att 
det var kartläggningen över hur problemet ska tolkas och möjligheterna till att 
undersöka dem i Google Analytics som tog tid. När sedan resultatet återigen 
validerades gick denna del av undersökningen mycket fort.  
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4.2 Att tolka data i Google Analytics och att förstå användarna 

Milstein et al. (2008) framhåller att en essentiell byggsten i att skapa välmående, 
blomstrande webbplatser är att förstå användarna. Det handlar om att både veta vad 
användarna gör på webbsidan och därefter varför de gör som de gör. I denna 
undersökning framkom att data i Google Analytics kan påvisa vad användarna gör, 
men att det är mycket svårt, om nästintill inte omöjligt, att säkert förstå varför 
användarna utför handlingarna. Till stor del beror denna svårighet på att det i data från 
Google Analytics inte går att veta användarnas intentioner. Det går endast att se att de 
varit inne på webbsidor och kanske interagerat med en händelse. Men webbanalysens 
kvantitativa data säger ingenting om vad användarna tänkte då de var inne på sidorna 
eller varför de besökte de olika sidorna. Besökte användarna sidorna för att de letade 
efter specifik information som stod där eller var de inne på sidorna för att de var vilse 
och febrilt försökte hitta rätt? En användares ändamål med ett besök är en mycket 
svår del att försöka tyda ur användardata då det även kan vara så att en användare från 
början hade ett specifikt mål med interaktionen men att den kom att ändras under 
besökets gång. I denna undersökning har användbarhetsproblemen redan blivit 
identifierade via dels först en förstudie med en expertutvärdering och dels därefter via 
användbarhetstester innan analysen av webbstatistiken. I och med att användbarhets-
problem hade blivit identifierade handlade analysen av Google Analytics därför inte 
så mycket om varför användare gör som det gör utan istället hur det går att tyda och 
hitta dessa problem i användardata. För att undersöka hur och hantera komplexiteten i 
användares beteende har granskningen av Google Analytics användardata baseras, vid 
alla tillfällen utom i ett, på flera mätvärden som kopplas samman eller på att flöden av 
händelser granskats. En siffra säger sällan hela bilden, men genom att koppla samma 
flera mätvärden kan möjligtvis en mer omfattande bild över en situation skapas. Trots 
att flera mätvärden kopplades samman var det i de flesta fallen inte tillräckligt för att 
hitta det identifierade användbarhetsproblemet. Därmed framgick det vid 
granskningen av spårad användardata att ett viktigt mätvärde i Google Analytics för 
ett hittat användbarhetsproblem inte gick att överföra till ett annat användbarhets-
problem. Så trots att det går att tolka och förstå betydelsen av att mätvärde i ett fall är 
det inte säkert att det går att överföra det till ett annat. Att därför överföra denna 
undersökning mätningar och användande av vissa mätvärden behöver inte innebära att 
andra undersökningar kan göra det samma, vilket också är en begränsning som en 
fallstudie medför. Däremot själva tillvägagångssättet, det vill säga att bryta ner 
problemen till deras beståndsdelar, går fortfarande att tillämpas för andra 
undersökningar.  

4.3 Tillkortakommanden i jämförelse mot användbarhetstester 

Som bland annat både Rubin (1994) och Nielsen (2012, 1993) skriver finns det många 
fördelar med användbarhetstester där det bland anat ger insikt och förståelse till 
verkliga användares problem. Brinck et al. (2002) säger även att tänka-högt är bra då 
tekniken kan identifiera mycket specifika problem och att den därtill kan generera 
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resultat som andra metoder inte skulle kunnat ha identifierat. I denna undersökning 
identifierade användbarhetstester tillsammans med tekniken där testdeltagarna fick 
tänka-högt 37 användbarhetsproblem. Åtta av dem var möjliga att undersökas i 
Google Analytics varav tre av dem gick att hitta i insamlad användardata. 
Användbarhetstesterna i denna undersökning hittade alltså, precis som Brinck et al. 
(2002) framhäver, andra och mer specifika problem än vad andra metoder, som till 
exempel Google Analytics, kan. 

Via användbarhetstesterna identifierades inte bara allvarliga användbarhetsproblem 
utan även mindre allvarliga samt mindre användbarhetsproblem, vilket Nielsen (1992) 
framhåller också är betydelsefullt då mer lättanvända produkter ska skapas. När dessa 
identifierade användbarhetsproblem skulle undersökas i Google Analytics framkom 
det att den lägsta kategorin, mindre användbarhetsproblem, inte var möjliga att 
granska. Av de som var möjliga framkom det att alla utom ett var kategoriserade som 
allvarligt användbarhetsproblem. Som tidigare nämnt behöver detta inte betyda att 
möjligheterna till att kunna hitta potentiella användbarhetsproblem via Google 
Analytics enbart utgår ifrån om användbarhetsproblemet är allvarligt eller inte, utan 
att många av de funna användbarhetsproblemen i denna undersökning var allvarliga. 
Samtidigt är det inte förvånande att det är den allvarliga kategorin som till stort är 
möjlig att upptäcka. Det eftersom Google Analytics baseras på kvantitativ data där 
analysen bygger på att flertalet användare ska ha begått samma misstag. Ett mindre 
allvarligt användbarhetsproblem eller ett mindre användbarhetsproblem har inte 
denna kvantitet av data som stödjer det. Därtill visade det sig i denna undersökning att 
de två lägre kategorierna även innehöll användbarhetsproblem som inbegrep känslor, 
tycke och smak. Dessa användbarhetsproblem går inte att hitta genom att använda 
Google Analytics.  

4.4 Möjliga implementationer och konfigurationer för att 
förbättra Google Analytics som utvärderingsmetod  

Vid analysen av resultatet för delstudie 1 utvärderades antalet testdeltagare 
undersökningen bestod av där det framgick att det kan ha haft inverkan på antalet 
användbarhetsproblem som upptäcktes. Samtidigt var det inte antalet upptäckta 
användbarhetsproblem som var orsaken till att inte fler än åtta var möjliga att 
undersökas utan istället begräsningarna i implementationen och Google Analytics inre 
uppbyggnad.  

Begränsningarna bestod av att Google Analytics kräver att en interaktion måste ske 
samt att de grundimplementationer som finns inte inbegriper att exempelvis 
knapptryckningar eller sökord går att se. Vid granskning av de identifierade 
användbarhetsproblemen framkom det att många av dem var kopplade till specifika 
händelser som exempelvis klick på en ikon. Att därför manuellt lägga in kod som 
spårar dessa händelser är ett bra första steg för att samla in data för att undersöka vad 
användarna gör på webbplatsen. Om alla händelser vore spårade skulle det gå att 
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använda rapporten På sidan-analys. Via den går det att få en tydlig grafisk bild över 
vilka länkar besökarna använde sig av när de rörde sig mellan webbplatsens sidor. 
Om den rapporten hade funnits tillgänglig skulle exempelvis det mindre allvarliga 
användbarhetsproblemet nummer 4, som inbegrep att två testdeltagare först inte såg 
länken Sök i Artfakta som dök upp då de tryckte på knappen Sök i Artfakta, skulle 
kunnat ha undersökts. Det genom att granska antalet som klickade på knappen Sök i 
Artfakta och antalet som klickade på länken Sök i Artfakta. Även 
användbarhetsproblem nummer 11 skulle troligtvis varit möjlig att undersöka vid 
tillgång till På sidan-analys. Detta användbarhetsproblem handlade om att 
testdelatagarna inte såg knappen Expandera som innehöll den tidigare gjorda 
filtreringen. Om På sidan-analys hade funnits tillgänglig skulle det ha gått att jämföra 
antalet klick på Expandera med antalet sökningar och filtreringar som gjorts. Även 
användbarhetsproblem nummer 15, som identifierades på grund av att testdeltagaren 
inte alltid såg vilken sida de var inne på då de besökte ArtDatabanken varpå de då 
återigen klickade på samma menyval, skulle kunnat ha undersökts om På sidan-analys 
funnits tillgänglig. Det genom att granska antalet användare som klickat på sidan de 
var inne på. Liknande resonemang går att föra för användbarhetsproblem nummer 5.  

Ett exempel på hur utökad händelsespårning också skulle kunnat ha varit hjälpsam i 
händelseflödesrapporten inbegriper användbarhetsproblem nummer 18. Detta 
användbarhetsproblem identifierades eftersom det framgick att vissa testdeltagare 
trodde att de var tvungna att ta bort den tidigare gjorda filtreringen i Artfakta innan de 
kunde använda Artfaktas sökmotor. Om knappen Rensa filtrering vore spårad skulle 
knapptryckningen på den eventuellt kunnat ha undersökts via händelseflödet: 
Genomförd filtrering – Rensad filtrering – Sökning. Alternativ om På sidan-analys 
hade funnits att tillgå skulle antalet kick på Rensa filtrering kunnat ha undersökts och 
jämförts med antalet sökningar och antalet filtreringar som var gjorda under samma 
tidsperiod.  

Vid granskningen av användbarhetsproblem nummer 22 framkom det vara svårt att 
förstå användarnas avsikter med deras webbsidebesök. De två dimensionerna Siddjup 
och Föregående sida gav inte tillräcklig insikt eller bild som förklarade om 
användarna hade svårt att hitta eller inte. För att undersöka beteendet mer på djupet 
skulle det varit bra om det hade gått att koppla samman de två dimensionerna. Det 
gick dock inte eftersom båda är sekundära dimensioner och kan därför enbart 
undersökas var och en för sig. Men det hade eventuellt skapat en större insikt i hur 
användare rör sig på webbsidorna och hur många användare som tillkommer i de 
olika stegen.  

Förutom att manuellt lägga till spårning vore det även bra om Google själva ändrade 
vissa av de inbyggda begränsningar rapporterna Händelseflöde och Beteendeflöde 
har. Vid granskningen av dessa rapporter utgår första sektionen i flödet från de 
vanligaste händelserna eller landningssidorna besökare interagerat med eller landat 
på. En bra konfigurering gällande att granska användares navigering vore att själv få 
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välja första sidan i flödet. Då skulle exempelvis användbarhetsproblem nummer 22 
kunna granskas genom att ställa in att starten i beteendeflödet ska vara sidan 
Publikationer – Fauna & Flora, och sedan via ett det erhållna flödet kunna granska 
vilka webbsidor användare besökte för att komma till sidan Publikationer – Fauna & 
Flora. Väl där vore det även bra om På sidan-analys fanns tillgänglig så att det gick att 
se antalet som sedan klickade på länken till att prenumerera på tidskriften Fauna & 
Flora. 

Vidare kopplat till att i Beteendeflödesrapporten själv kunna bestämma startpunkt 
vore det gynnsamt för undersökningen av användbarhetsproblem nummer 16 om 
Beteendeflödesrapporten även skulle kunna kopplas samman med rapporten På sidan-
analys. Då skulle en mer heltäckande bild över hur användare beter sig på 
webbsidorna kunna erhållas och eventuellt skulle då användbarhetsproblem gällande 
att användarna hade svårt med att hitta länken Rödlistan som PDF kunna hittas.  

Möjligheten till att kunna granska de sökningar som gjorts i ArtDatabankens 
sökmotor skulle kunna bidra till att användbarhetsproblem nummer 33 och 35 skulle 
kunna undersökas i Google Analytics. Om sökorden vore möjliga att granskas skulle 
till exempel användbarhetsproblem nummer 33, som inbegrep att testdeltagarna 
tyckte att ArtDatabankens sökmotor liknade Googles sökmotor och därför sökte på 
flera nyckelord i taget, kunna ha undersökts. Det genom att granska vad varje sökning 
bestod av och om beteendet att söka på flera nyckelord även gick att hitta i 
användardata. Användbarhetsproblem 35 skulle på liknande sätt kunnat ha undersökts 
genom granskning av sökningar av namn och begrepp innehållande specialtecken. 
Om ingen interaktion skett efter det att specialtecken använts skulle det i så fall kunna 
implicera att sökmotorn inte är optimal och att användbarhetsproblem råder. 

Vid tillämpning av full händelsespårning och konfiguration av vissa inbyggda 
standardrapporter skulle det alltså vara möjligt att undersöka flera av de identifierade 
användbarhetsproblemen. Dock kvarstår problematiken kring de som inte innebar 
någon interaktion med webbplatsen, såsom användbarhetsproblem nummer 27 som 
var ett irritationsmoment och användbarhetsproblem nummer 12 som bestod av att en 
utbredningskarta feltolkades. 

4.5 Undersökningens kvalitet 

Vad gäller denna undersöknings omfång av Google Analytics implementation är det 
en del av de begränsningar en fallstudie som denna medför. En fallstudie undersöker 
ett fenomen i dess kontext och blir således bunden till den kontexten. Som tidigare 
nämnt framhåller dock Repstad (2007) att trots att en fallstudie utförs i en specifik 
kontext medför det inte att resultatet är oanvändbart. Istället kan resultatet öka 
förståelsen av skilda fenomen.  

Men bara för att metoden är en fallstudie medför det inte per automatik att alla 
studieobjekt i form av fallföretag är goda nog att studera. Fallet som ska undersökas 
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måste ändå både vara möjligt och tillräckligt intressant för att studien ska kunna 
genomföras. ArtDatabanken hade begränsningar med vad för interaktioner de spårade 
eftersom de främst använde sig av grundläggande implementering vilket dock var 
undersökningens syfte att undersöka. Men vid granskningen av antalet möjliga 
användbarhetsproblem som via grundläggande implementering kan granskas 
framkom det vara ett fåtal. En fullständig manuell implementering hade därför varit 
intressant. Men intresset för undersökningens syfte, fördelarna och möjligheterna som 
fanns med att använda ArtDatabanken samt intresset för vad den grundläggande 
implementeringen hade att erbjuda gällande möjligheterna till att hitta de identifierade 
användbarhetsproblemen, övervann bristerna och begränsningarna. Det eftersom 
mycket data trots allt var spårat, koden var korrekt inlagd och att de flesta rapporter 
och mätvärden ändå fanns tillgängliga. Hade dock ett annat fallföretag undersökts 
eller om fler spårningar och rapporter funnits tillgängliga är det mycket möjligt att fler 
eller andra användbarhetsproblem hade kunnat undersökas.  

I min bedömning av användbarhet ingick ISO 9241-11:s (1998) attribut och dess 
mätvärden effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse. I och med att tänka-
högt användes under användbarhetstestet kom fokus att ligga på ändamålsenligheten, 
det vill säga om en användare lyckades slutföra en testuppgift eller inte. Att räkna 
tiden och jämföra den mellan grupperna och användardata gjordes inte eftersom det 
under testens gång uppmärksammades att testdeltagarna var olika pratsamma och 
informativa. Hade istället en annan teknik använts hade tiden möjligtvis kunnat mätas 
och på så sätt effektiviteten.  

Även val av definition är värt att nämna som en påverkande faktor på 
undersökningen. Hade en annan definition valts, såsom Nielsens (2012, 1993) fem 
kvalitetskomponenter lärbarhet, effektivitet, lätt att minnas, felhantering och 
tillfredsställelse hade eventuellt ett annat resultat erhållits, med andra 
användbarhetsproblem och andra definitioner. Samtidigt är ISO 9241-11:s definition 
bred i den meningen att den fångar upp många av de komponenter som är egenskaper 
som uppstår under användningen av ett system som ingår i. Exempelvis skulle 
Nielsens komponent lärbarhet kunna ingå i ISO 9241-11:s kvalitetskomponent 
ändamålsenlighet, då lärbarhet, som har med huruvida systemet var lätt att lära sig 
eller inte. Om det exempelvis undersöks genom ett antal testuppgifter där det sedan 
visar sig att användaren inte lyckades slutföra testuppgifterna ses det i ISO 9241-11 
som brister gällande ändamålsenligheter. På så sätt fångas många 
användbarhetsproblem upp av ISO 9241-11:s definition, även om de inte 
kategoriseras och namnges på samma sätt som i Nielsens (2012, 1993) fall. 

Vad gäller de användbarhetsproblem som var möjliga att undersöka vilka sedan inte 
gick att se i Google Analytics, går det att begrunda resultat i förhållande till 
undersökningens genomförande. Det faktum att testdeltagarna till största del bestod 
av personer som inte tidigare använt sidan kan ha en del i förklaringen till att 
resultatet i Google Analytics skiljde sig åt från användbarhetstesterna. Under 
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undersökningens gång framkom det att trots att webbplatserna är till för svenska 
befolkningen är typiska användare i Artfaktas fall yrkesverksamma naturvårdare och i 
ArtDatabankens fall beslutsfattare och bidragsgivare. Att Artfakta inte främst inriktar 
sig mot allmänheten kanske tydligast kan illustreras med att då en sökning gjorts 
kommer en lista innehållande sökresultatet upp. För att få mer information om arten 
måste användare klicka på det latinska namnet, och inte det svenska namnet, vilket 
inte testdeltagare 2 förstod. 

Problemet med att inte förstå att information erhålls vid klick på det blåmarkerade 
latinska namnet kan ses som det Bowler et al. (2011) framhåller, nämligen att det är 
omöjligt att skapa en design som fungerar för alla i och med att användare har så väl 
varierande engagemang så som skiftande personliga förmågor och kunskaper att ta till 
sig en design. Att designen är utformad som den är kanske grundar sig ur att 
utvecklarna har, precis som Ottersten & Berndtsson (2002) anser är bra, delat in 
användarna i olika målgrupper och utvecklat webbplatserna efter dem, och då i 
Artfaktas fall främst för biologer och andra yrkeskunniga som kan det latinska 
namnet. Det kan också vara så att i försöket att skapa en universell design har 
utvecklarna i enlighet med Savidis & Stephanidis (2004) utgått från det bredaste 
utbudet av slutanvändare och utgått från deras färdigheter. Detta tillvägagångssätt ger 
upphov till frågan om det verkligen finns en vedertagen användare eller inte. Det 
förutsätter att det finns en grupp användare som, på något plan, har delade 
egenskaper. Det som motsäger detta, och även motsäger att sidan är till för 
yrkesverksamma är det faktum att de testdeltagare som använder Artfakta i yrket, så 
som testdeltagare 10 och 12, inte tyckte sidorna hade tillräcklig djup fakta, varpå de 
var i behov av att bli omdirigerade till andra webbplatser där djupare information 
kunde erhållas. Eller så som testdeltagare 9 och 11 sade, att det var intresserade av att 
få tillgång till mer bilder. Om webbplatserna är utvecklade för att anpassas till det 
bredaste utbudet av slutanvändare så finns det brister mellan vad dessa användare är i 
behov av och vad ArtDatabanken och Artfakta erbjuder. 

Testdeltagarna till användbarhetstestet bestod till 67 % (8 av 12) av nya användare 
och till 33 % (4 av 12) av användare med tidigare erfarenheter. Gruppen med nya 
användare var alltså dubbelt så stor. Att gruppindelningen ändå kan ses vara relevant 
är dels för att relativt stor procent av användarna i Google Analytics visade sig vara 
nya användare. För Artfaktas del var den procenten strax över 47 och för 
ArtDatabankens del strax över 41. Gruppen av testdeltagare kan också ses giltig i och 
med att Artfakta och ArtDatabanken har olika typiska användare. Typiska användare 
för ArtDatabanken var bland annat beslutsfattare, som därmed inte behöver vara 
biologer eller ha kännedom om latinska namn, varpå gruppen av nya användare passar 
in här.  

Vad sedan gäller expertutvärderingen som användes i förstudien baserades den på 
användning av en användbarhetsexpert. I och med det kan ett lägre antal potentiella 
användbarhetsproblem blivit funna jämfört med om fler experter hade varit med och 
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utvärderat webbplatserna. Men då det var en användbarhetsexpert och inte en oerfaren 
utvärderare som utförde utvärderingen har det samtidigt troligtvis bidragit till att 
flertalet problem blivit funna. Därtill var expertutvärderingen enbart en förstudie. 
Själva erhållandet av användbarhetsproblem grundade sig ur användbarhetstesterna 
där tolv testdeltagare deltog. Ett deltagarantal som sträcker sig väl över den gräns med 
fem testdeltagare som såväl Nielsen & Landauer (1993), Nielsen (1994), Lewis 
(1994) såsom Viritzi (1992) menar räcker. Trots att flertalet testdeltagare användes 
upptäcktes det under användbarhetstestet att skillnader fanns bland dem och som 
bland annat delade in gruppen i två olika läger, som vid inställningen till 
webbplatsernas design. Hade fler testdeltagare använts är det möjligt att gruppernas 
fördelning inte hade blivit lika stora utan att en hade fått ett större övertag. Även Gray 
& Salzman (1998) skrev om en undersöknings giltighet utifrån testdeltagarna och 
urvalet av dem. Enligt dem utgör urvalet ett hot mot undersökningen giltighet om det 
visar sig att det erhållna resultatet beror på skillnader i en testgrupp i motsats till en 
annan testgrupp. I denna undersökning utgjorde inte urvalet ett hot vad gäller 
skillnader mellan grupper i och med att syftet inte låg i att dra ett resultat mellan 
grupperna nya- respektive erfarna användare. Gray & Salzman skrev även om 
undersökningens villkor och placeringen av den kopplat till dess kvalitet. I denna 
undersökning deltog alla testdeltagare under samma villkor men platsen för testerna 
var olika. Att platsen inte var den samma kan ha påverkat användbarhetstesternas 
resultat men valdes medvetet så. Det framkom nämligen under mailförfrågningarna 
till att delta i användbarhetstestet att vissa testdeltagare sade att de kunde ställa upp 
om det var möjligt för mig som testledare att komma till deras arbetsplatser respektive 
hem. Fördelen med att ha med dem i undersökningen på deras villkor övervägde den 
eventuella validitetsbrist det kan ha medfört att testerna genomfördes på olika platser. 

4.6 Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att undersöka möjligheterna att via grundläggande 
implementation av Google Analytics hitta potentiella användbarhetsproblem samt, om 
behov uppstod, finna effektiva lösningar på hur Google Analytics ska konfigureras för 
att på bästa sätt hitta användbarhetsproblem.  

Via granskningen av de identifierande användbarhetsproblemen framkom att 
möjligheten till att undersöka dem i Google Analytics berodde på tre faktorer. Först 
var det om användbarhetsproblemet hade inbegripet en interaktion eller inte. Hade det 
inte gjort de gick det inte att undersöka eftersom Google Analytics kräver att en 
interaktion skett för att händelsen ska kunna spåras. Därefter berodde möjligheten till 
granskning på användbarhetsproblemets beståndsdelar. Om användbarhetsproblemets 
bestod av specifika händelser, som sökord som gjorts i sökmotorn eller att 
testdeltagarna klickade på en knapp men såg inte resultatet av det, krävs det att 
sökordet och knappen är spårad. Detta är spårningsfunktioner som inte ingår i den 
grundläggande implementeringen utan måste manuellt läggas in. Slutligen berodde 
möjligheterna på om flera testdeltagare följt samma mönster då de utförde 
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testuppgifterna. Om användbarhetsproblemet var ett navigeringsproblem där flertalet 
testdeltagare följde ett likadant mönster så var användbarhetsproblemet möjligt att 
undersöka eftersom det finns en rapport för det, nämligen Beteendeflödesrapporten. 
Men undersökningens möjligheter förutsatte att den webbsidan testdeltagarna startade 
på och de webbsidor de navigerade mellan var vanligt förekommande sidor. Var det 
inte det så summerade Google Analytics sidorna till en gemensam händelse och det 
specifika flödet gick då inte att se.   

Via användbarhetstesterna identifierades 37 användbarhetsproblem. Åtta av dem var 
möjliga att undersöka via Google Analytics varav tre av dem gick att hitta i Google 
Analytics användardata. Det finns således möjligheter till att via Google Analytics 
hitta potentiella användbarhetsproblem. Men då enbart ett fåtal användbarhetsproblem 
påträffades i Google Analytics samt att sättet att leta upp dem på innebar att mycket 
specifik kunskap om användbarhetsproblemet måste innehas så påvisar det 
svårigheterna med att ha Google Analytics som utvärderingsmetod för att hitta 
användbarhetsproblem. Men att detta tillvägagångssätt kräver mycket specifika 
kunskaper om användbarhetsproblemet kan också fylla en viktig funktion. För att 
åtgärda fel är det viktigt att veta specifikt vad det är som ska åtgärdas, och därigenom 
skapa en mer användarvänlig produkt. Svårigheten är bara att hitta dessa detaljerade 
problemområden i Google Analytics utan att först ha upptäckt dem via andra metoder 
som till exempel användbarhetstester eller expertutvärdering.   

För att öka möjligheterna till att hitta potentiella användbarhetsproblem via Google 
Analytics skulle en utökad implementationen av händelsespårning behövas. Genom 
att lägga till full händelsespårning samt möjligheten att undersöka vad för sökord som 
använts i ArtDatabankens sökmotor skulle troligtvis mångt fler användbarhets-
problem ha kunnat undersökas. Därutöver vore det även bra om rapporterna 
Händelseflöde och Beteendeflöde kunde reformeras så att användaren av Google 
Analytics själv får bestämma startsida flödet ska utgå från.  

Att användardata från Google Analytics inte framhåller de problem som användare i 
användbarhetstesterna hade går å ena sidan även att förklaras som att metoderna hittar 
olika problem. Användbarhetstester visar de problem som potentiella användare har 
då de utför testuppgifter. Google Analytics å andra sidan visar istället exakt vad 
användare gör. En möjlighet med Google Analytics skulle vara att kombinera den 
med andra metoder som till exempel användbarhetstester för att validera de 
identifierade användbarhetsproblemen som då användbarhetstestet tagit fram.  

För att avslutningsvis återkoppla till Nielsens (1997) citat i inledningen om att nya, 
enkla och billiga användarcentrerade desigmetoder är vårt enda hopp till få företag att 
mer aktivt arbeta för att skapa webbplatser med hög användbarhet, går det att säga att 
webbanalys via Google Analytics och grundläggande implementering inte är det rätta 
sättet att hitta potentiella användbarhetsproblem med. Det gick förvisso att hitta tre av 
de kartlagda användbarhetsproblemen och därigenom framhålla möjligheterna med 
Google Analytics. Men då merparten (34 av 37) inte kunde undersökas eller inte 
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kunde hittas i användardata visar det att Google Analytics inte är metoden som 
Nielsen efterfrågar. Resultatet säger dock ingenting om att det även i framtiden måste 
vara så eller att Google Analytics inte är användbart i andra syften, utan enbart att det 
i denna undersökning inte visade sig vara ett gångbart sätt att hitta de identifierade 
användbarhetsproblemen webbplatserna hade. 
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5 Vidare forskning 
Vad som uppmärksammats under undersökningens gång var det faktum att vad som 
till synes verkar vara enkelt och praktiskt, enbart titta på kvantitativ data och utläsa 
information ur det, inte alls är så pass enkelt. Delvis hade det att göra med det som 
Burby & Atchison (2007) säger, att det finns så otroligt mycket insamlad information 
i Google Analytics att det är svårt att veta vad som bör undersökas, men även delvis 
de begränsningar varje fall står inför. I och med att de erhållna användbarhets-
problemen granskades utifrån de beståndsdelar de bestod av blev varje 
användbarhetsproblem mycket specifik. De undersöka användbarhetsproblemen 
bestod därtill i alla tillfällen utom i ett av fler mätvärden som jämfördes och/eller 
kopplades samman eller så bestod de av flöden av händelser, vilket bidrog till att 
metoden blev tidskrävande och inte speciellt praktiskt. För att inte behöva framställa 
så specifika undersökningar och för att minska tidsåtgången skulle det därför behöva 
tas fram en metod som visar betydelsen av de mätvärden och variabler som finns i 
Google Analytics. Ett sätt att göra det på, och därmed vidare forskning, skulle kunna 
vara att jämföra ArtDatabanken och Artfakta med andra liknande informations-
webbplatser för att ta fram börvärden på olika mätvärden. Börvärden som ger 
indikationer på att användbarhetsproblem råder eller inte. Därtill vore det intressant 
att genomföra en jämförelse mellan den här undersökningen som baseras på en 
informationssida och andra typer av sidor som exempelvis e-handelssidor och 
bloggar.  
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Appendix A – Navigering på ArtDatabanken 
ArtDatabankens startsida (figur 4) består bland annat av en sökmotor, de sju 
rubrikerna Hem, Naturvård, Verksamhet och uppdrag, Våra tjänster, Aktuellt, kontakt 
och Om oss, genvägar till några tjänster de erbjuder samt information rörande 
verksamheten.   

 

Figur 4. ArtDatabankens startsida. 
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Hela webbsidan blir inte synlig då en användare besöker webbplatsen. Skärmen visar 
upp till cirka halva informationen om Konferensen Flora- och Faunavård. Resten av 
sidan blir synlig om användaren scrollar ner. Längt ner på sidan finns information 
rörande verksamheten så som kontaktinformation. Vid klick på genvägarna kommer 
länkar fram (figur 5) vilka omdirigerar användarna till den sökta sidan. 

	  

	  

Figur 5. Länkar som dyker upp vid klick på genvägarna. 
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Appendix B – Navigering på Artfakta	  

Artfaktas startsida (figur 6) består bland annat av en sökmotor, de två avancerade 
sökmotorerna Filtrera och Släktträd, information om ett par arter samt information om 
vad som är på gång angående utvecklingen av Artfakta. Då startsidan öppnas visas 
information fram till och med tredje raden i Rapportera fynd av fjärilar och På gång. 
Resten av sidan blir synlig då användare scrollar ner.  

	  

Figur 6. Artfaktas startsida. 
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En av funktionerna Artfakta erbjuder är möjligheten till att filtrera fram sitt resultat. 
Det genom att välja alla eller någon av följande alternativ: rödlistningskategori, 
svensk förekomst, taxonomisk nivå, organismgrupp, landskapstyp, länsförekomst, 
biotop, substrat, påverkan, ekologisk grupp, relation till andra arter samt riskfaktor 
(figur 7). 

	  

Figur 7. Vyn för filtrering. 

Vid ett sökresultat, antingen genererat av sökmotorn eller av filtreringen, presenteras 
resultatet i en lista, beskrivande artens vetenskapliga namn, dess svenska namn, typ, 
rödlistningskategori och landskapstyp (figur 8).  

	  

Figur 8. Sökresultat vid filtrering. 
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Appendix C – Artfaktablad 
Då en användare väljer att gå vidare in på ett sökresultat kommer den till ett 
Artfaktablad innehållande information om arten eller släktet. Nedan, figur 9, följer ett 
exempel på hur ett Artfaktablad ser ut, i detta fall för Apollofjäril. 

Figur 9. Skärmavbild på Apollofjärilens Artfaktablad. 
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I figur 9 går det att se att Artfaktabladet innehåller information om en arts 
kännetecken, utbredning, dess rödlistningskategorisering, tidigare rödlistnings-
kategorisering, länkar till mer information så som bilder i Artportalen och information 
i Fauna Europea och Wikipedia, hotbilden och mycket mer. Under fliken 
Sammanställning går det att få informationen sammanställd i en utskriftvänlig PDF. 
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Appendix D - Övergripande webbplatsstatistik  
Avvisningsfrekvensen för en sida kan hittas på flera ställen i Google Analytics. Ett 
sätt är att gå in på Målgrupp och välja rapporten Översikt. Här går det sedan även att 
avläsa flera viktiga mätvärden, vilka är: antalet sessioner, antalet användare, 
sidvisningar, sidor/session, genomsnittlig sessionslängd samt andelen nya och 
återkommande besökare. Se figur 10 för data tillhörande ArtDatabanken och figur 12 
för data tillhörande Artfakta. 

	  

	  

Figur 10. Skärmavbild tillhörande delar ArtDatabankens rapport Översikt, där 
bland annat avvisningsfrekvensen (47.03 %) finns med. 

	  

	  

	  

Figur 11. Skärmavbild tillhörande delar Artfaktas rapport Översikt, där bland 
annat avvisningsfrekvensen (81.50 %) finns med. 

	  

Figur 10 tillhör ArtDatabankens och visar bland annat dess avvisningsfrekvens, som 
är ses vara 47.03 % och där andelen nya användare är 41.3 %. Figur 11 visar 
användardata tillhörande Artfakta. Här går det att avläsa att avvisningsfrekvensen är 
81.50% och att andelen nya användare är 47.3 %.  
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Appendix E – Ordlista  

I tabell 5 beskrivs en del av de nyckelbegrepp tillhörande webbanalys och Google 
Analytics. Även det engelska namnet är med eftersom det är vanligt att det används. I 
vissa delar av Google Analytics rapporterna saknas därtill svenska beteckningar varpå 
de engelska används.  

Tabell 5. Ordlista tillhörande vanliga begrepp inom Google Analytics. Källa: 
https://support.google.com/analytics/ 

Begrepp	   Engelskt	  begrepp	   Definition	  
Adress/URL	   URL,	  Uniform	  

Resource	  Locator	  
Identifierar	  en	  specifik	  sida	  på	  internet.	  Det	  är	  via	  
URL:er	  som	  Google	  Analytics	  spårar	  sidvisningar	  på	  
en	  webbplats.	  	  

Antal	  sidor/besök,	  
siddjup	  

Page	  depth	   Antalet	  besökare	  som	  har	  tittat	  på	  en	  sida,	  två	  sidor,	  
och	  så	  vidare	  upp	  till	  20	  +	  sidor.	  

Användare	   Users	  (före	  detta	  
unique	  visitors)	  

Antalet	  besökare	  på	  webbplatsen	  under	  given	  
tidsperiod.	  Såväl	  nya	  så	  som	  återkommande	  
besökare	  ingår	  i	  denna	  kategori.	  	  

Användarflöde	   Users	  flow	  report	   Grafisk	  representation	  av	  de	  vägar	  besökarna	  tog	  
igenom	  webbplatsen.	  

Avancerat	  segment	   Advanced	  segment	   Rapporter	  som	  enbart	  omfattar	  vissa,	  specifika	  delar	  
av	  besök.	  	  

Avvisningsfrekvens	   Bounce	  rate	   Andelen	  besök	  (sessioner)	  där	  besökaren	  endast	  
tittar	  på	  en	  sida.	  Det	  vill	  säga	  att	  besökaren	  landar	  på	  
en	  sida	  varpå	  hon/han	  direkt	  därefter	  lämnar	  och	  
därefter	  lämnar	  webbplatsen	  utan	  att	  titta	  på	  någon	  
fler	  sidan.	  	  

Besök	   Sessions	  (före	  detta	  
visits)	  

Interaktion	  mellan	  en	  besökare	  och	  webbplatsen	  
inom	  en	  viss	  tidsrymd.	  Besöket	  avslutas	  när	  
användaren	  varit	  inaktiv	  under	  30	  minuter,	  raderat	  
cookies	  eller	  byter	  browser.	  	  

Besökare	   Users	   Antalet	  besökare	  räknas	  med	  cookies.	  De	  kan	  dock	  
vara	  möjligt	  att	  flera	  personer	  använder	  samma	  
dator	  vilket	  enbart	  i	  detta	  fall	  kommer	  räknas	  som	  en	  
besökare.	  

Besök	  från	  
sökmotorer	  

Search	  engine	  traffic	   Besökare	  som	  kommer	  till	  webbplatsen	  genom	  ha	  
använt	  en	  sökmotor.	  

Beteenderapporter	   Behaviour	  reports	   Innehåller	  sidvisningar	  för	  olika	  delar	  av	  webbplatsen	  
och	  individuella	  sidor.	  

Dimension	   Dimension	   Beskrivande	  attribut	  eller	  egenskap	  hos	  insamlad	  
data	  Exempel	  på	  dimensioner	  är	  ”sökord”,	  ”plats	  och	  
språk”.	  	  

Direkttrafik	   Direct	  traffic	   Besökare	  som	  kommer	  till	  webbplatsen	  genom	  att	  
skriva	  in	  webbadressen	  i	  webbläsaren.	  	  	  

(entrance)	   (entrance)	   Antalet	  sessioner	  som	  startas	  på	  den	  givna	  sidan.	  
Filter	   Filter	   Genom	  Filter	  kan	  man	  exkludera	  olika	  slags	  data	  från	  

en	  rapport.	  Exempelvis	  kan	  IP-‐adresser	  filtreras	  bort.	  
Förvärvsrapport	   Acquisition	  Reports	   Innehåller	  data	  om	  varifrån	  besökare	  kom.	  
Genomsnittlig	  
besökslängd	  

Average	  session	  
duration	  

Totala	  längden	  av	  alla	  sessioner	  delat	  på	  antal	  
sessioner.	  

Genomsnittlig	  tid	  på	  
sidan	  

Average	  time	  on	  
page	  

Den	  genomsnittliga	  tid	  som	  tillbringas	  av	  alla	  
besökare	  på	  en	  viss	  sida	  eller	  uppsättning	  sidor.	  
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Genomsnittlig	  tid	  på	  
webbplatsen	  

Average	  time	  on	  site	   Den	  genomsnittliga	  tid	  som	  alla	  besökare	  spenderade	  
på	  webbplatsen.	  Denna	  beräkning	  inkluderar	  
avvisningar.	  Beräknas	  genom	  den	  totala	  tiden	  för	  alla	  
besök/	  antalet	  besök.	  	  

Genomsnittligt	  antal	  
sidor	  per	  besök	  

Average	  pages	  per	  
visit	  

Det	  genomsnittliga	  antalet	  sidor	  som	  alla	  besökare	  
tittade	  på	  under	  en	  viss	  förutbestämd	  tid.	  

Händelse	   Event	   Användarinteraktioner	  med	  en	  interaktiv	  
komponent.	  Detta	  måste	  implementeras	  manuellt.	  
Exempel	  på	  en	  händelse	  kan	  vara	  när	  en	  besökare	  
klickar	  på	  en	  knapp	  för	  att	  spela	  upp	  en	  video.	  	  	  

Ingångar	   Entrance	   Antalet	  gånger	  som	  besökarna	  kom	  till	  webbplatsen	  
eller	  webbsidan.	  Det	  vill	  säga	  antalet	  sessioner	  som	  
startades.	  	  

Kanal	   Funnel	   En	  definierad	  process	  (ofta	  serie	  av	  sidor)	  som	  leder	  
till	  en	  konvertering	  (ett	  mål	  slutförs).	  	  

Konverteringar,	  
omvandlingar	  

Conversions,	  goal	  
conversions	  

En	  omvandling	  registreras	  när	  en	  besökare	  når	  ett	  
mål	  som	  är	  uppsatt	  i	  Google	  Analytics.	  En	  besökare	  
kan	  enbart	  nå	  det	  uppsatta	  målet	  en	  gång	  per	  besök.	  

Källa/Media	   Source/Medium	   Källa	  handlar	  om	  varifrån	  trafiken	  kommer, 
exempelvis	  från	  en	  sökmotor.	  Media	  handlar	  istället	  
om	  källans	  allmänna	  kategori,	  så	  som	  organisk	  
sökning	  (organisk).	  Exempel	  på	  Källa/Media	  är	  
Google/Organic.  

Mål	   Goal	   Skapas	  i	  Google	  Analytics	  och	  kan	  exempelvis	  vara	  att	  
en	  besökare	  ska	  hamna	  på	  en	  specifik	  sida.	  

Målgruppsrapport	   Audience	  Reports	   Innehåller	  information	  om	  besökarna.	  
Målsida	   Landing	  page	   Den	  första	  siden	  en	  besökare	  kommer	  till	  på	  

webbplatsen.	  
Mätvärden	   Metrics	   Ett	  mätvärde	  
(not	  set)	   (not	  set)	   (not	  set)	  är	  namn	  på	  de	  data	  som	  i	  den	  angivna	  

dimensionen	  inte	  går	  att	  få	  någon	  information	  om	  
(support.google.som/analytics).	  

Nya	  besökare	   New	  visitors	   En	  besökare	  räknas	  som	  ny	  besökare	  om	  det	  är	  första	  
gången	  hon/han	  besöker	  webbplatsen	  eller	  om	  
hon/han	  rensat	  sina	  cookies,	  bytt	  webbläsare	  eller	  
enhet/dator.	  

Nyckelord	   Keyords	   Ord	  besökare	  använt	  på	  externa	  sökmotorer	  för	  att	  
hitta	  till	  webbplatsen.	  

Omvandlings-‐
rapporter	  

Conversion	  reports	   Innehåller	  information	  om	  framgången	  för	  de	  
egendefinierade	  målen.	  	  

%	  nya	  sessioner	   %	  new	  sessions	   Uppskattning	  av	  procentandelen	  förstagångsbesök	  
%	  utgång,	  
Utgångsfrekvens	  

Exit	  rate	   Procentandelen	  sidvisningar	  av	  en	  sida	  som	  var	  den	  
sista	  i	  sessionen.	  	  

Rapport	   Report	   En	  rapport	  är	  en	  sammanställning	  av	  data	  givet	  olika	  
inställningar.	  Det	  finns	  både	  standardrapporter	  som	  
Google	  Analytics	  genererar	  automatiskt	  eller	  så	  kan	  
egna	  anpassade	  rapporter	  ställas	  in.	  	  

Realtidsrapporter	   Real	  time	  reports	   Webbplatstrafiken	  i	  realtid.	  
Segment	   Segment	   Med	  hjälp	  av	  segment-‐inställningen	  kan	  besökarnas	  

beteenden	  eller	  en	  önskad	  del	  av	  trafiken	  analyseras	  
för	  att	  därefter	  jämföras	  med	  ett	  annat	  segment.	  

Sekundär	  dimension	   Secondary	  dimension	   En	  ytterligare	  dimension	  i	  en	  rapport.	  Denna	  kan	  
läggas	  till	  om	  exempelvis	  information	  om	  vilken	  källa	  
som	  ledde	  till	  störts	  avvisningsfrekvensen	  för	  en	  viss	  
sida.	  

Sessioner	  (tidigare	   Sessions	  (tidigare	   Antalet	  besök	  på	  webbplatsen.	  	  
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kallad	  besök)	   kallad	  visit)	  
Sidor/Session	   Pages/sessions	   Det	  genomsnittliga	  antalet	  besökta	  sidor	  per	  session.	  
Sidvisningar	   Pageviews	   Antalet	  sidor	  som	  har	  visats.	  En	  ny	  sidvisning	  sker	  om	  

exempelvis	  användaren	  uppdaterar	  sidan	  eller	  om	  
hon/han	  navigerar	  till	  en	  annan	  webbsida	  för	  att	  
därefter	  gå	  tillbaka	  till	  den	  ursprungliga	  sidan.	  	  

Sökterm	   Search	  term	   De	  sökord	  som	  användarna	  använder	  i	  den	  interna	  
sökmotorn.	  	  

Tid	  på	  webbsidan	   Time	  on	  page	   Den	  tid	  en	  besökare	  tillbringar	  på	  en	  enskild	  sida.	  	  
Tid	  på	  webbplatsen	   Time	  on	  site	   Längden	  av	  ett	  besök	  beräknas	  genom	  den	  tid	  som	  

gått	  mellan	  sidvisningar.	  Således	  räknas	  inte	  tiden	  på	  
den	  sista	  sidan.	  

Totalt	  antal	  
sökningar	  på	  
webbplatsen.	  	  

Total	  number	  of	  on	  
site	  searches	  

Antalet	  gånger	  besökare	  använder	  den	  interna	  
webbplatssökningen.	  

Unik	  händelse	   Unique	  event	   Ett	  sätt	  att	  mäta	  om	  en	  händelse	  utförts	  minst	  en	  
gång	  under	  ett	  besök.	  Exempelvis,	  även	  om	  en	  
användare	  har	  klickat	  på	  spela	  upp	  videon	  fyra	  
gånger	  räknas	  det	  enbart	  som	  en	  händelse.	  	  

Unik	  sidvisning	   Unique	  pageview	   Inbegriper	  alla	  sidvisningar	  som	  kommer	  från	  samma	  
användare	  under	  samma	  session.	  Definitionen	  som	  
följer	  är:	  antalet	  sessioner	  som	  sidan	  visades	  en	  eller	  
flera	  gånger.	  

Upplysningar	   Analytics	  Intelligence	   Övervakar	  webbplatstrafiken	  och	  upptäcker	  
förändringar.	  

Utgång	   Exit	   Andelen	  sessioner	  där	  denna	  sida	  är	  den	  sista	  sidan	  
besökaren	  besökte.	  

Utgångssida	   Exit	  page	   Den	  sista	  sidan	  en	  besökare	  är	  på	  innan	  hon/han	  
lämnar	  webbplatsen.	  	  

Webbplatssökning	   Site	  search	   Webbplatsens	  interna	  sökfunktion.	  	  
Webbspårningskod	   Google	  Analytics	  

Trackng	  Code,	  GATC,	  
page	  tag	  

Ett	  script	  på	  några	  rader	  JAVA-‐kod.	  Detta	  måste	  
finnas	  på	  alla	  av	  webbplatsens	  sidor	  för	  att	  Google	  
Analytics	  ska	  kunna	  fungera.	  	  	  

Återkommande	  
besökare	  

Returning	  visitors	   En	  besökare	  kommer	  att	  räknas	  som	  en	  
återkommande	  besökare	  om	  hon/han	  tidigare	  besökt	  
webbplatsen.	  

Vy	   View	   Vyer	  är	  åtkomsterna	  till	  rapporterna	  innehållande	  
data.	  
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Appendix F - Google Analytics rapporter och 
ingående mätvärden 
Att arbeta med användardata och att använda tabeller 

Google Analytics tillhandahåller viktiga användardata och presenterar det som 
mätvärden (metrics). Exempel på dessa mätvärden kan vara användarnas 
genomsnittliga tid på webbplatsen. Det går att jämföra hur två mätvärden i samma 
diagram i en rapport är korrelerade. Detta görs genom att klicka på "Välj ett 
mätvärde" ovanför diagrammet och där välja från rullgardinsmenyn. Se figur 12. 

 

	  

Figur 12. Hur mätvärden väljs ut för att jämföras sinsemellan 

 

Många av rapporterna innehåller tabeller. Dessa tabeller är ofta uppdelade i en 
dimension (figur 13 område 1), vilket är ett attribut så som webbläsare. Varje rad i en 
tabell visar data för ett annat värde av dimensionen, där det även går att byta 
dimension till en annan. I figur 13 område 2 visas vilka dimensioner som kan bytas 
till. 
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Figur 13. Data kan presenteras i dimensioner (1) som kan bytas ut (2). 

 

 

Det går också att se kombinationer av två dimensioner och görs genom att lägga till 
en sekundär dimension (figur 14). 

	  

Figur 14. Sekundär dimension kan adderas till data  

 

Gällande tabellerna återkommer många mätvärden i flera tabeller. De två 
återkommande grupperna är mätvärden som berör förvärvsdata och beteendedata. 
Förvärvsdata består av antalet sessioner, procentandelen nya sessioner och antalet nya 
användare. Mätvärden som visar på ett beteende består av avvisningsfrekvensen, 
antalet sidor per session samt genomsnittliga sessionslängden.  
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Rapporter 

Det finns åtta rapportområdesgrupper (Instrumentpanel, Genväg, Upplysningar, 
Realtid, Målgrupp, Förvärv, Beteende, Konverteringar) vilka innehåller flertalet 
rapporter som i sin tur består av specifik användardata, se figur 15. 

	  

Figur 15. Menyn Rapporter består av åtta huvudgrupper (vänsterspalten) som 
i sin tur består av olika rapporter (de namn som står under huvudgrupperna 
med ett indrag). Dessa rapporter innehåller sedan specifik data tillhörande 

rapporter. Här visad som Alla sidor tillhörande webbplatsinnehållsrapporten. 

 

Instrumentpanel 

Här går det att skapa sina egna paneler (dashboard) med data från olika rapporter. 
Data som väljs ut för att ingå i panelen består antingen ett ensamt mätvärden som 
beskriver ett attribut eller som ett tidsflöde, en karta, en tabell, ett cirkeldiagram eller 
en pivotabell, se figur 16. 
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Figur 16. Vid skapande av en ny panel väljs de mätvärden ut som är av 
intresse. Mätvärdena kan presenteras på sex oliks sätt. 

 

 

Det går att arrangera om tabellerna så önskad layout erhålls. Varje panel kan innehålla 
upp till nio tabeller. Se figur 17 över hur en panel kan se ut.  

	  

Figur 17. Exempel på hur en egen arrangerad panel kan se ut. 

	  

Genvägar 

Genvägar kan skapas för att få en snabb åtkomst till de mest visade rapporter där 
dessa rapporter sparats för att de innehåller vissa konfigurationer. Exempel på 
konfigurationer kan vara dimensioner som använts. Denna rapport var inte aktiv hos 
fallföretaget. 



	   105 

 

Upplysningar 

Funktionen Upplysningshändelser bevakar trafiken på webbplatsen, registrerar tydliga 
statistiska variationer och visar varningar när sådana variationer inträffar. Den består i 
sin tur av undergrupperna Översikt, Dagliga händelser, Händelser varje vecka samt 
Månatliga händelser. Funktionen fanns inte implementerad hos fallföretaget.  

 

Realtid 

Dessa rapporter som är baserad på vyer ger information om trafiken på webbplats just 
nu, i en uppsättning av sex rapporteringsalternativ. Uppdateringen sker kontinuerligt 
där varje sidvisning rapporteras in sekunder efter det att det inträffat. Via realtidsdata 
erhålls information om antalet personer på webbplatsen just nu, de geografiska platser 
användarna kommer ifrån, sökord och webbplatser som refererar till användarna, de 
sidor användarna just nu tittar på, hur användarna kom till webbplatsen (organisk 
sökning, direkt, hänvisningar) 

Översikt 

Visar en övergripande bild över antalet aktiva användare på webbplatsen, vilka de 
mest populära sidorna är. Även de vanligaste hänvisningarna, mest populära sociala 
trafiken samt det vanligaste sökordet kan gå att erhållas men var inte implementerat 
hos fallföretaget. 

Platser 

Visar från vilket land de aktiva användarna kommer ifrån utifrån andelen 
sidvisningar.  

Trafikkällor 

Visar från vilka trafikkällor de aktiva användarna har kommit från, antalet 
sidvisningar de senaste 30 minuterna för trafikkällorna  

Innehåll 

Här går det att se de sidor som användarna för tillfället är inne på samt vilka sidor de 
varit inne på under se senaste 30 minuterna. 

Händelser 

Ska visa antalet händelser och vilken kategori de tillhör hos de aktiva användarna. 
Denna del var inte implementerad hos fallföretaget.  
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Konverteringar 

Visar hur de aktiva användarna omvandlar uppsatta mål. Detta var mycket begränsat 
hos fallföretaget då de inte har implementerat så många uppsatta.  

Målgrupp 

Dessa rapporter ger information om besökarnas egenskaper och kommer i en 
uppsättning av 13 rapporteringsalternativ (figur 18). 

Figur 18. De 13 rapporterna som tillhör gruppen Målgrupp. 

Översikt  

Omfattar sessioner, användare, sidvisningar, avvisningsfrekvens, genomsnittlig 
sessionslängd samt besöksstatistik. Exempel på besöksstatistik är vilket land 
användarna kommer ifrån och vilket operativsystem de använt.   

Aktiva användare  

Beskriver antalet användare som varit inne på webbplatsen under 1, 7, 14, 30 dagar.   

Kohortanalys 

Här undersöks beteende, exempelvis antal sidvisningar per användare, hos de 
testdeltagare som har samma förvärvsdatum.  

Användarutforskare 

Undersöker individuellt användarbeteende på sessionsnivå. Exempelvis kan antalet 
sessioner de haft, hur länge sessionerna varat samt avvisningsfrekvensen utläsas. 
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Demografi 

Visar information om användarnas ålder och kön. Demografi- och intressedata visar 
information om användarnas ålder och kön, och vad de visar intresse för när de surfar 
och handlar på nätet. 

Intressen 

Visar information om användarnas intressen som de uppvisat då de surfat och handlat 
på nätet. Exempel på intressen kan vara samhörighet gällande att användarna är 
intresserade av konst eller utomhusaktiviteter.  

Geografisk 

I denna rapport presenteras data om vilket språk användarna använder och från vilket 
land de kommer ifrån tillsammans med förvärvs- och beteendestatistik.   

Beteende 

Målgruppsbeteenderapporterna ger information om nya eller återkommande besökare, 
frekvens och senaste besök, samt engagemang. Frekvens och senaste besök visar data 
om antal hur många användare som har använt en, två tre etc. sessioner, samt antal 
dagar sedan senaste sessionen. Engagemang visar data om hur många användare som 
varit inne 0-10 sekunder, 11-30 sekunder etc. vid sina sessioner. Därtill visar den 
antal sidor per besök som användare varit inne på.  

Teknik 

Visar information om vilken webbläsare och operativsystem användarna använd sig 
av samt vilket nätverk. Det tillsamman med förvärvs- och beteendedata.  

Mobilt 

Här går det att undersöka andelen användare som använt desktop, mobil eller 
läsplatta, samt vad för sorte enhet det var, exempelvis Apple iPhone eller Samsung 
SM-G900F Galaxy S5. Det presenteras tillsammans med förvärvs- och beteendedata. 

Anpassat 

Här går det att skapa och analysera egna anpassade segment 

Benchmarking 

I Benchmarking går det att jämföra data med aggregerade branschdata från andra 
företag som delar sina data. 
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Användarflöde 

I denna rapport visualiseras användarnas väg genom webbplatsen från källan de kom 
från till sista utgångssidan.  

	  

Förvärv 

Här går det att utläsa var trafiken kom ifrån, och består av åtta grupper (figur 19).  

Figur 19. Översikt över de rapporter som tillhör Förvärv. 

Översikt 

Visar övergripande statistik från vilka kanaler användarna kom ifrån, antal sessioner 
den kanalen med mest användare har, hur denna kanal med dess användare förhåller 
sig till olika konverteringar (uppsatta mål, men detta var inte fullständigt 
implementerat), samt jämförelser mellan de olika kanalerna utifrån förvärvs-, 
beteende- samt konverteringsdata (se figur 20).   

	  

Figur 20. Skärmavbild över Förvärvs rapport Översikt. 
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All trafik 

Här visas data i fyra undergrupper, det vill säga delrapporterna Kanaler, Trädkartor, 
Källa/medium samt Hänvisningar. Dessa visas i förhållande till mätvärdena som 
beskriver förvärv, beteende samt målkonverteringar.    

AdWords 

AdWords består av elva undergrupper. Dessa rapporter har statistik på vilka 
AdWords-annonser som blivit klickade på varpå användarna kom till webbplatsen. Då 
fallföretaget inte några AdWordannonser eller kampanjer fanns ingen information att 
tillgå i dessa rapporter.  

Search Console 

I Search Console, som består av de fyra undergrupperna Målsidor, Länder, enheter 
och Frågor, binds data samman med Analytics-data via dimensionen målsida. Genom 
denna integration går det att om de hur data som blivit klickad på innan (exempelvis 
frågor) korrelerar med data som blivit klickad på senare, exempelvis 
avvisningsfrekvensen. Detta fanns inte implementerat hos fallföretaget.  

Socialt 

Består av de sex grupperna Översikt, Nätverkshänvisningar, Målsidor, 
Konverteringar, Pluin-program, Användarflöde. Dessa sidor mäter effekten och 
effektiviteten hos sidans sociala initiativ. Det vill säga hur mycket de sociala 
medierna (här Facebook och twitter) exempelvis har genererat i försäljningsvärde. 

Kampanjer 

Här visas statistik gällande kampanjernas och sökordens förvärvs-, beteende- och 
konverteringsbidrag. Även kostnadsanalyser går att tillgå. Men då denna funktion inte 
var implementerad fanns ingen data att hämta.   

 

Beteende 

Här är det möjligt att analysera användarnas gemensamma beteenden. Denna 
områdesgrupp är uppdelad i åtta grupper med undergrupper, se figur 21.  
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Figur 21. Skärmavbild över områdesgruppen Beteende och dess olika 
undergrupper. I denna figur är det beteendeflöde som visas. 

	  

Översikt 

Ger en övergripande bild om trafiken på webbplatsen. Här finns information om totala 
antalet sidvisningar, unika sidvisningar, genomsnittlig tid på sidan, 
avvisningsfrekvensen och procentandelen utgångar. Under översikt finns även 
beteendeflöde. Denna rapport visar vilken väg användarna tog från en sida eller 
händelse till nästkommande. Den visar på så sätt användarnas navigation genom 
webbplatsen givet de sidor de besöker samt hur många användare som avslutar sina 
sessioner på de givna sidorna.  

Webbplatsinnehåll 

Webbplatsinnehåll består av de fyra rapporterna Alla sidor, Detaljnivå på innehållet, 
Målsidor samt Utgångssidor. Här går det att antingen undersöka alla sidor eller söka 
ut specifika sidor för att undersöka antalet sidvisningar, unika sidvisningar, 
genomsnittligs tid på sidan, antalet ingångar, avvisningsfrekvens, % utgång och 
sidvärde. Under målsidor går det att se de mest populära landningssidorna. 
Utgångssidorna är istället de mest populära sidorna att lämna webbplatsen på.  
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Webbplasthastighet 

Här går det att få information om exempelvis genomsnittlig sidinläsningstid, 
genomsnittlig omdirigeringtrafik, genomsnittlig domänuppslagningstid, genomsnittlig 
serveranslutningstid, genomsnittlig sidinläsningstid, där genomsnittlig 
sidinläsningstid kan ges per land och per sida.  

Webbplatssökning 

Här går det att få information om de sökningar som gjorts på sidan, så som antalet 
sessioner med sökningar, % utgångar för sökningar och sökningarnas genomsnittliga 
djup. På grund av sättet sökmotorn är implementerad och på det sättet sökningar 
utförs på fallföretagets webbplats går det inte att använda denna funktion.  

Händelser 

Händelser består av de fyra rapporterna Översikt, Populära händelser, Sidor samt 
Händelseflöde. Här går det att se det totala antalet händelser, det totala unika antalet 
händelser, dess värde, det genererade värdet, antalet sessioner med händelser och 
antalet händelser per session med händelser. Dessa går att utläsa på vilket kategori de 
tillhör, så som om händelserna är en länk eller ett knapptryck. I ArtDatabanken är inte 
en sökning registrerad som en händelse varpå den händelsen inte går att följa. Även 
andra knappar, så som Genomvägar saknar händelsespårning. Även Artfakta saknar 
viss händelsespårning i form så som om användare klickar på Artfakta- eller 
ArtDatabankenikonen, om användare använt den avancerade sökmotorn för att filtrera 
fram ett resultat eller för att ta fram ett resultat via släktträdet.  

Utgivare 

Är kopplad till AdSense och AdExchange och ger tillgång till information om värden 
som visningar, klick och intäkter. Detta är inte implementerat hos fallföretaget. 

Experiment 

Med experiment går det att testa vilken version av en målsida som ger störst 
förbättring för ett mätvärde eller en konvertering. Högst tio sidvarianter åt gången går 
att testa. Detta är inte implementerat. 

På sidan-analys 

Ger en visuell översikt över hur användarna interagerar med webbplatsens sidor. 
Exempelvis går det att se en frekvensfärgskala över de länkar och knappar användare 
klickat på. Detta är inte möjligt att se hos fallföretaget. 
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Konverteringar 

Konverteringar består av de fyra grupperna Mål, E-handel, Flertrattskanaler och 
Attribution, vilka i sin tur är uppdelade i flera rapporter (figur 22). 

 

	  

Figur 22. Skärmbild över de grupperna Konverteringar (till vänster i bilden). 
Mittensektionen visar rapporten Visualisering av trattar med målet Ladda ner 

rödlistan. 

Mål 

Mål, vilket är en slutförd aktivitet, mäter i hur hög grad webbplatsen uppfyller 
företagets uppsatta mål. Rapporten innehåller bland annat statistik över de uppsatta 
målen i form av platsen där målet slutfördes, antalet mål som blivit uppfyllda och hur 
mycket värde det genererade. Här går det även att se om målet uppfylldes enligt den 
väg de förutsattes följa, enligt en så kallas måltratt, för att också se vad som hände 
längs vägen. ArtDatabanken och Artfakta har satt upp ett par mål som det går att följa.  

E-handel 

Denna rapport är till för att samla in transaktionsdata om exempelvis 
produktförsäljningar och faktureringsplatser. ArtDatabanken och Artfakta har ingen 
försäljning varpå denna rapport inte fanns tillgänglig.  
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Flerkanalstrattar 

Flerkanalstrattasrapporterna visar hur marknadsföringskanalerna, det vill säga 
trafikkällorna till webbplatsen, samverkar för att skapa försäljningar och 
konverteringar. Ett fiktivt värde har satts upp för konverteringarna, men då de är 
fiktiva, eftersom ingen internetförsäljning sker har denna rapport begränsat betydelse. 
De flesta av trattarna är inte möjliga att granska i den filtrerade vyn som används för 
att sortera ut anställda vid ArtDatabanken och Artfakta.  

Attribution 

Med attribution går det att fastställa i vilken utsträckning kanalerna bidrar till 
försäljningar och konverteringar. Då ArtDatabanken och Artfakta inte erbjuder 
internetförsäljning har denna rapport begränsad betydelse.  
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Appendix G – Avtal om deltagande 
Alla testdeltagare till användbarhetstestet fick fylla i ett avtal angående deltagandet i 
undersökningen. 
 
Avtal – Deltagande 
 
Var vänlig läs detta avtal noga innan du bestämmer dig för att delta i studien 
 
Syftet med studien: Syftet med denna studie är att undersöka användbarheten hos de 
två webbplatserna ArtDatabanken och Artfakta. Det vill säga hur användbara, lätta att 
lära sig, effektiva och hur tillfredsställande de två webbplatserna är. 
Vad du ska göra i studien: Studien utförs i tre steg. Först kommer du att få besvara 
en enkät. Därefter följer användbarhetstestet. Här kommer du få utföra testuppgifter 
på ArtDatabankens och Artfaktas webbplatser. Under studiens gång vill jag gärna att 
du ”tänker högt” om vad du gör, känner och tänker. Avslutningsvis som tredje steg 
kommer du att få besvara ett par intervjufrågor rörande webbplatsernas användbarhet.  
Tid som krävs: Den tid som krävs för denna studie är cirka 60 minuter. 5 minuter för 
enkäten, 45 minuter för användbarhetstestet och 10 minuter för den avslutande 
intervjun.  
Risk: Det finns inga förväntade risker i denna studie. 
Fördelar: Det finns inga direkta personliga fördelar för dig att du deltar i denna 
studie. Studien kan hjälpa oss med att bli bättre på att förstå vilka användarproblem 
och navigationsproblem webbplatserna har. 
Sekretess: All data som samlas in och lagras är anonym. Dina testuppgifter kommer 
att tilldelas ett kodnummer. Ingen lista där ditt namn är länkad till ditt kodnummer 
kommer att skapas.  
Frivilligt deltagande: Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 
Rätt till att avsluta deltagandet: Du har rätt till att dra dig ur studien när helst du vill 
utan någon påföljd. 
Hur du kan avsluta deltagandet: Om du vill dra dig ur studien behöver du bara 
berätta det för testledaren och därefter lämna rummet. Det blir ingen påföljd om du 
drar dig tillbaka. 
Betalning: Ingen ersättning kommer att utbetalas för att du deltar i studien. 
 
Om du har frågor om studien, kontakta: 
Sandra Dage 
Mobil: 073-653 28 64 
e-post: sandra.dage.6304@student.uu.se 
 
Avtal: 
Härmed samtycker jag till att delta i forskningsstudien som beskrivits ovan. 
 
 
Signatur: _____________________________________________________________ 
 
 
Datum: ______________________________________________________________ 
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Appendix H – Avtal om skärminspelning 
De testdeltagare vars användbarhetstester blev inspelade med TeachSmiths mjukvaru-
program Morae User Experience Testing fick skriva under ett specifikt avtal om det.  
 
Avtal – Skärminspelning 
 
Var vänlig läs detta avtal noga innan du bestämmer dig för att delta i studien 
 
Skärminspelning: Under användbarhetstestets gång kommer skärmhändelser spelas 
in för att senare analyseras. Programvaran för detta spelar även in dina ansiktsuttryck 
via webbkameran samt dina uttalanden via mikrofonen. 
 
Om du har frågor om studien, kontakta: 
Sandra Dage 
Mobil: 073-653 28 64 
e-post: sandra.dage.6304@student.uu.se 
 
 
Avtal: 
Härmed samtycker jag till att delta i forskningsstudien som beskrivits ovan. 
 
 
Signatur: _____________________________________________________________ 
 
 
Datum: ______________________________________________________________ 
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Appendix I - Introducerande enkät 
 
Innan användbarhetstestet fick testdeltagarna fylla i en enkät.  
 

 
Vänligen skriv/kryssa för det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in på dig. 
 
 
1. Jag som besvarar enkäten är:         
   Kvinna    Man 
   ☐     ☐ 
2. Åldersgrupp: 
 
   Under 25     25-39  
   ☐     ☐   
   40-54     Över 55 
   ☐     ☐ 
 
3 Hur många timmar i veckan surfar du på internet? (Exempelvis på Aftonbladet, DN, 
Facebook, Blocket, Blog, Twitter, Wikipedia) 
   Mer än 10    Mer än 5  
   ☐     ☐ 
   Mer än 2, mindre än 5    Mindre än 2 
    ☐      ☐ 
 
3. Har du tidigare hört talas om ArtDatabanken och/eller Artfakta?  
   Ja båda        Enbart ArtDatabanken 
   ☐     ☐ 
   Enbart Artfakta   Nej, ingen av dem. 
   ☐     ☐ 

Om Nej, vänligen hoppa till fråga 12. 
 
 
4. Har du tidigare besökt ArtDatabankens och/eller Artfaktas webbplatser?  
   Ja båda         Enbart ArtDatabanken 
   ☐     ☐ 
   Enbart Artfakta      Nej, ingen av dem. 
   ☐     ☐ 

Om Nej, vänligen hoppa till fråga 12. 
 
 
5. Hur ofta besöker du ArtDatabanken?   
   Flera gånger/v.    En gång/v. 
   ☐     ☐ 
   1-3 gånger/månad   Någon gång/år 
   ☐     ☐ 
   Mer sällan än någon gång/år Besöker aldrig ArtDatabanken 
   ☐     ☐ 
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6. Hur ofta besöker du Artfakta?   
  Flera gånger/v.     En gång/v. 
  ☐      ☐ 
  1-3 gånger/månad    Någon gång/år 
  ☐      ☐ 
  Mer sällan än någon gång/år  Besöker aldrig Artfakta 
  ☐      ☐ 
 
7. Hur ofta har du hittat det du sökt efter när du besökt ArtDatabanken?  
  Har alltid hittat det jag sökt efter     I mer än hälften av fallen 
  ☐               ☐ 
  I mindre än hälften av fallen 
  ☐     
    
8. Hur ofta har du hittat det du sökt efter när du besökt Artfakta?  
  Har alltid hittat det jag sökt efter     I mer än hälften av fallen 
  ☐               ☐ 
  I mindre än hälften av fallen 
  ☐     
    
9. Vad har ditt främsta mål med besöken hos ArtDatabanken och/eller Artfakta varit? 
Specificera gärna svaret tillsammans med vilken webbplats. 

Svar: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
10. Hur upplever du ArtDatabanken och/eller Artfakta idag? Specificera gärna svaret 
tillsammans med vilken webbplats. 

Svar: __________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
 
11. Vad tycker du är/skulle vara viktigast att hitta på ArtDatabanken respektive Artfakta? 
Specificera gärna svaret tillsammans med vilken webbplats. 

Svar: __________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
 
 
12. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en webbplats? Nämn gärna flera saker. 

Svar: __________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
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Appendix J – Resultat från expertutvärderingen 
Listan och beskrivning på de potentiella användbarhetsproblemen som upptäcktes vid 
expertutvärderingen var uppdelade efter mindre allvarliga respektive allvarliga 
användbarhetsproblem, och framgick till att vara följande tolv användbarhetsproblem:  

Mindre allvarliga 

§ ArtDatabanken har en stor bild överst. Den stora bilden gör att viktig 
navigationsinformation måste förpassas till ovanliga eller mindre lättupptäckta 
delar av sidan. 

§ Meny är placerad i underkant av bilden, mitt i sidan och har en relativt låg 
ljushetskontrast. Detta gör den mer svårupptäckt än nödvändigt. 

§ Klick på ”Våra tjänster” i meny ger en vänsternav som innehåller fler val än 
exakt samma rubrik i sidfoten. Önskar en användare till exempel komma åt 
”Trädportalen” och rullar ned till sidfoten hittar hon/han den inte där.  

§ Under ”Våra tjänster” nederst på sidan finns inte Artfakta med! Dock finns 
den med vid klick på ”Våra tjänster” i menyn. 

§ Ovanstående gäller flera: trädportalen, musselportalen, driftstatus. 
§ Genom att klicka på ”Artfakta” på sidan ”Våra tjänster” kommer en användare 

inte till artfakta.artdatabanken.se utan till en sida om Artfakta. Det är inte 
tydligt. 

Allvarliga 

§ Det finns ingen översiktlig information om vad detta är eller vad man kan göra 
här. Bara ett ”insiderperspektiv”. 

§ Klick på ”Sök i Artfakta” leder inte till en söksida. En svag visuell signal 
består i att texten ”Sök i Artfakta” uppenbarar sig under ”knappen”. 
Lösningen är förståelig från ett utvecklarperspektiv, men är alltför otydlig ur 
ett användarperspektiv. Fungerar bättre på mobil då menyerna blir ett så kallat 
dragspel och undermenyn öppnas animerat. 

§ Genom att klicka på ”Artfakta” på sidan ”Våra tjänster” syns inte att något 
händer om inte fönstret är mycket stort. 

§ Vid klick på en länk som faktiskt leder till Artfakta, öppnas sidan i en ny flik. 
Det är inte tydligt att så sker och betyder att ”tillbaka” knappen i webbläsaren 
inte fungerar (det vill säga inte tar användaren tillbaka till ArtDatabanken). 

§ Efter sökning och klick på ett namn i Artfakta kommer en karta upp. Där 
används blå färg för att indikera både tillfällig förekomst och något annat på 
en karta till höger utan teckenförklaring. En text dyker upp vid så kallad 
”mouse over”, men bara då. 

§ Artportalen öppnar en ny sida vars relation till Artfakta är oklar.
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Appendix J – Användbarhetstestets testuppgifter 
Tabell 6 och tabell 7 visar de testuppgifter testdeltagaren fick utföra under användbarhetstestet. Två versioner av testuppgifternas ordningsföljd 
gjordes, där hälften av användarna (hälften av de nya och hälften av de med tidigare erfarenhet) fick version 1 (V1) och hälften version 2 (V2). 
Kolumnerna i tabellen beskriver i tur och ordning: nummerordningen på frågan, vad frågan ville undersöka, hur frågan löd, från vilken sida 
testdeltagarna startade testuppgiften samt slutkriterium i form av tidsgräns eller sidan testuppgiften skulle avslutas på för att ha varit lyckad. 
Version 2 har en till kolumn höger om första kolumnen som innehåller numret på frågan, och syftar till att tydliggöra vilken fråga det motsvarar i 
version 1.  
	  

Tabell 6. Beskrivning av användbarhetstestets testuppgifter tillhörande första versionen. 
Nr	  V1	   Forskningsfråga	   Uppgift	   Startpunkt	   Slutkriterium	  
1	   Övningsuppgift.	  Till	  för	  

att	  testdeltagarna	  ska	  bli	  
familjära	  med	  Tänka-‐
högt	  metoden.	  

Du	  är	  intresserad	  av	  att	  få	  veta	  
dagens	  huvudnyheter.	  Gå	  in	  på	  
www.dn.se	  och	  läs	  upp	  
huvudnyheten	  

www.uu.se	   30	  s.	  eller	  
www.dn.se	  och	  dagens	  huvudnyhet	  (översta)	  

2	   Övningsuppgift.	  Till	  för	  
att	  testdeltagarna	  ska	  bli	  
familjära	  med	  Tänka-‐
högt	  metoden.	  

Du	  är	  intresserad	  av	  att	  få	  veta	  
vad	  det	  blir	  för	  väder	  idag.	  Gå	  in	  
på	  www.yr.no	  och	  läs	  upp	  
Uppsalas	  väder	  

www.dn.se	   30	  s.	  eller	  
www.yr.no	  

3	   Innehåll.	  
Vad	  tror	  användarna	  att	  
ArtDatabanken	  är	  genom	  
att	  granska	  design	  och	  
startsidans	  innehåll	  

Gå	  in	  på	  www.artdatabanken.se.	  
Titta	  på	  startsidan	  och	  berätta	  
kortfattat	  vad	  du	  tror	  
ArtDatabanken	  är.	  	  

www.dn.se	   30	  s.	  eller	  
www.artdatabanken	  +	  kort	  beskrivning	  

4	   Navigering,	  innehåll.	  
Kan	  användarna	  navigera	  
till	  en	  sida	  innehållande	  
information	  om	  
verksamheten.	  Förstår	  de	  

Du	  vill	  veta	  lite	  mer	  om	  vad	  
ArtDatabanken	  är.	  Leta	  reda	  på	  
information	  om	  deras	  
verksamhet.	  Säg	  ”Klar”	  när	  du	  
hittat	  informationen	  du	  tror	  är	  

www.artdatabanken.se	   60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐uppdrag/	  
http://www.artdatabanken.se/om-‐oss/	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  
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genom	  denna	  
information	  vad	  
ArtDatabanken	  är.	  	  

rätt.	  

5	   Navigation,	  Innehåll,	  	  
Kundservice	  

Du	  vill	  ta	  reda	  på	  ArtDatabankens	  
besöksadress.	  Leta	  reda	  på	  den	  
och	  säg	  gatunamnet.	  	  

www.artdatabanken.se	  
	  

60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/	  (längst	  ner)	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  
Längst	  ner	  på	  alla	  sidor	  

6	   Navigation,	  Innehåll,	  	  
Sökmotorn	  

Du	  har	  hört	  talas	  om	  att	  det	  finns	  
ett	  system	  som	  heter	  ”Rödlistan”	  
och	  är	  intresserad	  av	  att	  veta	  mer	  
om	  det.	  Säg	  ”Klar”	  då	  du	  hittat	  
information	  om	  ”Rödlistning”	  

www.artdatabanken.se	  
	  

90	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Naturvård	  -‐>	  
Rödlistning-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/?
st=r%C3%B6dlistning	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Sök	  -‐>	  Rödlistning-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/?
st=r%C3%B6dlistning	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Verksamhet	  och	  
uppdrag	  -‐>	  	  Rödlistan	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Knapp:	  Rödlistan	  2015	  -‐
>	  	  Om	  Rödlistning	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/	  
	  	  

7	   Navigation,	  Innehåll,	  Sök-‐
motorn.	  	  
Kan	  användare	  hitta	  
arter	  och	  information	  om	  
dem.	  	  

Rödlistan	  innehåller	  en	  prognos	  
över	  risken	  för	  enskilda	  arter	  att	  
dö	  ut.	  Du	  vill	  veta	  vilken	  kategori	  
(nationell	  utdöd,	  akut	  hotad,	  
starkt	  hotad,	  sårbar	  eller	  nära	  

www.artdatabanken.se	   90	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Sök	  -‐>	  Ortolansparv:	  
Sårbar	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Sök	  -‐>	  Ortolansparv	  -‐>	  
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notad)	  sparven	  ”Ortolansparv”	  
tillhör.	  	  
Säg	  ”Klar”	  då	  du	  hittat	  
informationen.	  

Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/102126	  :	  Sårbar.	  	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Knapp:	  Sök	  i	  Artfakta-‐>	  
Klicka	  på	  länken	  som	  kommer	  upp	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Sök:	  Ortolansparv	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=ortolansparv&v=1	  :	  
Sårbar	  	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Knapp:	  Sök	  i	  Artfakta-‐>	  
Klicka	  på	  länken	  som	  kommer	  upp	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Sök:	  Ortolansparv	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=ortolansparv&v=1	  -‐
>	  http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/102126	  :	  
Sårbar	  	  

8	   Navigation,	  innehåll,	  Sök-‐
motorn.	  	  
Hittar	  de	  Rödlistan	  som	  
är	  ett	  av	  ArtDatabankens	  
mål.	  	  

Du	  ska	  tillbringa	  sommaren	  i	  
skärgården	  och	  där	  har	  du	  dålig	  
internetuppkoppling.	  Därför	  vill	  
du	  ladda	  ner	  katalogen	  
”Rödlistan”	  som	  PDF.	  Ladda	  ner	  
PDF:en.	  

www.artdatabanken.se	  	  	   60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Knapp:	  Rödlistan	  2015	  -‐
>Ladda	  ner	  Rödlistan	  2015	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/media/2013/hela-‐
boken.PDF	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  	  
	  Naturvård-‐	  >	  Skorolla	  ner	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/	  

9	   Navigation,	  information.	  
Hittar	  de	  vart	  de	  
publikationerna	  finns	  och	  
specifikt	  de	  nyaste.	  	  

Du	  är	  intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  
ArtDatabankens	  senaste	  
publikation.	  Hitta	  den	  och	  läs	  upp	  
dess	  namn.	  

www.artdatabanken.se	  
	  

	  90	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  
-‐>	  Verksamhet	  och	  Uppdrag	  -‐>	  Våra	  publikationer-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  
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http://www.artdatabanken.se	  
-‐>	  Verksamhet	  och	  Uppdrag	  -‐>	  Vänsterspalt:	  Publikationer	  
-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  
-‐>	  Sök:	  Publikationer	  -‐>	  Publikationer	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/?st=publ	  

10	   Navigation,	  	  
Design,	  	  
Kundservice.	  	  
Hittar	  användare	  
specifika	  
kontaktpersoner.	  	  

Du	  är	  en	  hängiven	  hobbyfiskare	  
och	  känner	  av	  den	  stora	  
hotbilden	  mot	  många	  marina	  
fiskarter.	  Givet	  ditt	  intresse	  har	  
två	  frågor	  väckts.	  Därför	  vill	  du	  få	  
kontakt	  (e-‐mail)	  med	  den	  person	  
som	  arbetar	  med	  åtgärdsprogram	  
för	  fiskar.	  Hitta	  den	  personens	  e-‐
mailadress.	  Läs	  upp	  den	  högt.	  	  	  

www.artdatabanken.se	  
	  

180	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  åtgärdsprogram	  -‐>	  Mikael	  
Svensson	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/personal-‐a-‐
oe/mikael-‐svensson/?st=%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  fiskar	  -‐>	  Mikael	  Svensson	  -‐
>	  http://www.artdatabanken.se/kontakt/personal-‐a-‐
oe/mikael-‐svensson/?st=%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Kontakt	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  -‐>	  Personal	  A-‐Ö	  -‐
>	  Mikael	  Svensson.	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Kontakt	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  -‐>	  Kontakt	  
Ämnesområde	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/kontakt-‐
aemnesomraade/	  -‐>	  Våra	  organismgruppsansvariga	  -‐>	  
Mikael	  Svensson	  	  
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11	   Navigation,	  	  
Design.	  
Hittar	  användare	  var	  de	  
blir	  prenumeranter	  till	  
Fauna	  &	  Flora	  vilket	  är	  
ett	  mål	  ArtDatabanken	  
har.	  	  	  

ArtDatabanken	  producerar	  en	  
egen	  tidskrift,	  Fauna	  &	  Flora.	  	  
Leta	  reda	  på	  vart	  du	  anmäler	  dig	  
till	  att	  bli	  prenumerant.	  Säg	  ”Klar”	  
då	  du	  hittat	  var	  man	  gör	  det.	  

www.artdatabanken.se	  
	  

180	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  Fauna	  och	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐
flora/?st=Fauna+och+Flora	  
-‐>	  till	  tidskriften	  Fauna	  &	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/default.asp	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Verksamhet	  och	  uppdrag	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐
flora/?st=Fauna+och+Flora	  
-‐>	  Våra	  publikationer	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  -‐>	  Tidskriften	  Fauna	  och	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐flora/	  -‐>	  Till	  
tidsskriften	  Fauna	  	  &	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/default.asp	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Verksamhet	  och	  uppdrag	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐
flora/?st=Fauna+och+Flora	  
-‐>	  Våra	  publikationer	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  -‐>	  Tidskriften	  Fauna	  och	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐flora/	  -‐>	  Till	  
tidskriften	  Fauna	  	  &	  Flora	  -‐>	  
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http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/default.asp	  
12	   Navigation,	  	  

Design,	  	  
Kundservice.	  
Hittar	  användare	  hur	  de	  
ska	  kontakta	  
ArtDatabanken	  angående	  
webbplatsen.	  	  

Du	  har	  synpunkter	  på	  webbsidan	  
och	  vill	  gärna	  höra	  av	  dig	  till	  
ArtDatabanken	  angående	  det.	  På	  
ett	  ställe	  kan	  du	  skriva	  och	  skicka	  
in	  dina	  kommentarer.	  Säg	  ”Klar”	  
när	  du	  hittat	  kommentarsrutan.	  	  

www.artdatabanken.se	  
	  

120	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/	  -‐>	  Kontakt	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  -‐>	  Tyck	  till	  om	  
webbplatsen	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/tyck-‐till-‐om-‐
webbplatsen/	  (tyck	  till	  om	  webbplatsen	  finns	  både	  om	  
man	  scrollar	  ner	  och	  i	  listan	  till	  vänster)	  
	  

13	   Information	   ArtDatabanken	  tillhandahåller	  
flera	  tjänster.	  Hitta	  vilka	  de	  
tillhandahåller	  och	  läs	  upp	  dem.	  	  

www.artdatabanken.se	  
	  

60	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  (Står	  till	  
vänster,	  men	  då	  ska	  ej	  driftstatus	  nämnas)	  eller	  så	  står	  det	  
längre	  ner	  på	  sidan)	  

14	   Navigation,	  Arkitektur	   En	  tjänst	  som	  ArtDatabanken	  
tillhandahåller	  är	  Artfakta.	  
Navigera	  till	  Artfaktas	  webbplats.	  
Säg	  ”Klar”	  då	  du	  tror	  dig	  ha	  
kommit	  dit.	  	  

www.artdatabanken.se/v
aara-‐tjaenster/	  

60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  -‐>	  
Artfakta	  -‐>	  http://www.artdatabanken.se/vaara-‐
tjaenster/Artfakta/	  -‐>	  Länk	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  

15	   Innehåll	   Titta	  på	  startsidan	  och	  berätta	  
kortfattat	  vad	  du	  tror	  Artfakta	  är.	  

Artfakta.artdatabanken.s
e/	  

30	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  

16	   Innehåll,	  arkitektur,	  
navigation.	  
Förstår	  användare	  att	  
informationen	  antingen	  
är	  det	  som	  delvis	  står	  
under	  ”På	  gång”	  eller	  att	  
den	  står	  på	  
ArtDatabankens	  
webbplats?	  Hittar	  de	  dit?	  	  

Du	  vill	  veta	  lite	  mer	  om	  vad	  
Artfakta	  är.	  Leta	  reda	  på	  
information	  om	  deras	  
verksamhet.	  Säg	  ”Klar”	  när	  du	  
hittat	  information	  du	  tror	  är	  rätt.	  	  

Artfakta.artdatabanken.s
e/	  

120	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Öppna	  ny	  flik.	  -‐>	  
Skriv	  in	  www.artdatabanken.se	  -‐>	  Våra	  tjänster	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  -‐>	  
Artfakta	  -‐>	  http://www.artdatabanken.se/vaara-‐
tjaenster/Artfakta/	  	  
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17	   Innehåll,	  Navigation,	  
Arkitektur.	  Kan	  
användare	  navigera	  
tillbaka	  till	  
ArtDatabanken	  och	  hitta	  
information	  rörande	  
Artfakta.	  
(Det	  går	  dock	  delvis	  att	  
förstå	  att	  funktionerna	  är	  
Sök,	  Filtrera,	  Släktträd,	  
vilka	  står	  som	  flikar	  på	  
startsidan)	  	  	  

På	  ArtDatabankens	  hemsida	  står	  
det	  information	  om	  vilka	  tre	  
funktioner	  Artfakta	  består	  av.	  Gå	  
till	  ArtDatabanken	  och	  läs	  upp	  
dem.	  	  

Artfakta.artdatabanken.s
e/	  

120	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Öppna	  ny	  flik.	  -‐>	  
Skriv	  in	  www.artdatabanken.se	  -‐>	  Våra	  tjänster	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  -‐>	  
Artfakta	  -‐>	  http://www.artdatabanken.se/vaara-‐
tjaenster/Artfakta/	  
	  
(delvis:	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/)	  
	  

18	   Arkitektur,	  Navigering,	  
innehåll.	  Förstår	  
användarna	  hur	  
webbplatserna	  hänger	  
samman.	  
Ser	  användare	  länken:	  
”Sök	  i	  Artfakta”	  under	  
knappen:	  Sök	  i	  Artfakta?	  

Från	  ArtDatabanken	  går	  det	  att	  
påbörja	  en	  sökning	  efter	  arter	  
som	  finns	  i	  Artfakta.	  Sök	  efter	  
”Lövgroda”	  och	  visa	  en	  stor	  bild	  
på	  den.	  

www.artdatabanken.se	   120	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  Lövgroda	  -‐>	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/100069	  -‐>	  Klicka	  
på	  bilden	  till	  höger.	  
	  
www.artdatabanken	  -‐>	  Klicka	  på	  knappen:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐
>	  Klicka	  på	  länken:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Lövgroda	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=l%C3%B6vgroda&
v=1	  -‐>	  klicka	  på	  länken	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/100069	  -‐>	  klicka	  
på	  bilden	  till	  höger	  
	  
www.artdatabanken	  -‐>	  Klicka	  på	  knappen:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐
>	  Klicka	  på	  länken:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Lövgroda	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=l%C3%B6vgroda&
v=1	  -‐>	  I	  sökresultatet:	  Klicka	  på	  Stora	  bilder	  -‐>	  
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http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Klicka	  på	  bilden.	  	  
19	   Arkitektur,	  navigering.	  

Sök-‐motorn.	  Förstår	  
användarna	  hur	  webb-‐
platserna	  hänger	  
samman.	  Att	  bilder	  i	  
ArtPortalen	  kan	  ses	  fast	  
det	  står	  att	  ”Bild	  saknas”	  
i	  Artfakta	  

Du	  tror	  dig	  ha	  sett	  en	  
Bäckpärlemorfjäril,	  Boloria	  thore	  
och	  vill	  veta	  om	  det	  var	  den	  eller	  
inte.	  Säg	  ”Klar”	  när	  du	  fått	  fram	  en	  
bild	  på	  den.	  
	  

www.Artfakta.artdataban
ken.se	  

120	  s.	  eller	  
Artfakta.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  Bäckpärlemorfjäril	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=b%C3%A4ckp%C3
%A4rlemorfj%C3%A4ril&v=1	  -‐>	  Klicka	  på	  länken	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/201081	  -‐>	  Klicka	  
på	  knappen:	  Bilder	  i	  ArtPortalen	  -‐>	  
https://artportalen.se/Media/Taxon/201081	  

20	   Design.	  
Förstår	  Användarna	  hur	  
de	  ska	  använda	  filter-‐
funktionen.	  

Du	  vill	  veta	  antalet	  mossor	  som	  är	  
i	  riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”	  på	  Öland.	  Hur	  många	  
arter	  är	  det?	  	  

www.Artfakta.artdataban
ken.se	  

180	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se	  -‐>	  Filter	  -‐>	  
Organismgrupp:	  Mossor,	  Länsförekomst:	  Öland,	  
Riskfaktor:	  Fortgående	  minskning	  -‐>	  Klicka	  på	  sök	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  22	  st.	  

21	   Design,	  Navigation,	  
Innehåll.	  	  

Rödlistan	  uppdateras	  vart	  femte	  
år.	  Du	  är	  intresserad	  av	  att	  se	  år	  
2000,	  2005	  respektive	  2010’s	  
rödlistningbedömning	  på	  en	  av	  
dessa	  mossor	  på	  Öland	  som	  är	  i	  
riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”,	  nämligen	  
Vedtrappmossa	  (lat.	  
Anastrophyllum	  hellerianum)	  	  

Filtrerat:	  
Organismgrupp:	  Mossor,	  
Länsförekomst:	  Öland,	  
Riskfaktor:	  Fortgående	  
minskning.	  Listan	  med	  
sökresultat.	  	  
http://Artfakta.artdataba
nken.se/	  

120	  s.	  eller	  
klicka	  på	  ”Vadtrappsmossa	  som	  är	  i	  listan	  med	  sökresultat.	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/53	  
	  
eller	  använd	  Sök:	  -‐>	  Vedtrappmossa	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=vedtrappmossa&v=
1	  -‐>	  klicka	  på	  latinska	  namn	  et	  som	  är	  en	  länk	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/53	  
	  

22	   Filter-‐funktionen,	  
Sök-‐motorn.	  
Vid	  filtrering:	  förstår	  
användare	  att	  
filtreringen	  ligger	  kvar	  
och	  att	  det	  bara	  är	  att	  
klicka	  ”sök”	  samt	  att	  

Du	  misstog	  dig	  visst	  på	  vilken	  
mossa	  du	  var	  intresserad	  av.	  Det	  
var	  inte	  Vedtrappmossa	  utan	  
istället	  Spärrkrusmossa	  (lat.	  
Weissia	  squarrosa).	  Säg	  ”Klar”	  när	  
du	  hittat	  Spärrkursmossa.	  

Artfakta.artdatabanken.s
e/taxon/53	  

60	  s.	  eller	  
	  
Klicka	  på	  ”Sökresultat”	  -‐>	  Klicka	  på	  Spärrkrusmossa	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  
	  
	  
Gå	  till	  ”Sök”	  -‐>	  Spärrkrusmossa”	  -‐>	  
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filtreringen	  ligger	  under	  
”expandera”,	  eller	  att	  de	  
kan	  gå	  tillbaka	  	  
”sökresultat”Vid	  sök-‐
motorn:	  Förstår	  
användare	  att	  de	  ska	  
klicka	  på	  det	  latinska	  
namnet	  som	  är	  länken	  
för	  mer	  information.	  	  

http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=Sp%C3%A4rrkrus
mossa&v=1	  -‐>klicka	  på	  länken	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  
	  

23	   Innehåll/Design	   Du	  vill	  ha	  information	  om	  
Spärrkrusmossa	  som	  PDF.	  Ladda	  
ner	  mossan	  som	  Artfaktablad	  
(PDF)	  

Artfakta.artdatabanken.s
e/taxon/1649	  

120	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  -‐>	  
Sammanställning.	  	  

24	   Filterfunktionen.	  
Kommer	  användare	  ihåg	  
hur	  filtreringen	  fungerar.	  	  

Du	  har	  fått	  reda	  på	  att	  det	  finns	  
22	  st.	  arter	  av	  mossor	  som	  är	  i	  
riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”	  på	  Öland.	  Nu	  är	  du	  
istället	  intresserad	  av	  att	  veta	  
antalet	  mossarter	  som	  är	  i	  
riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”	  i	  Blekinge	  län.	  Berätta	  
antalet.	  	  

www.Artfakta.artdataban
ken.se	  
	  

180	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  -‐>	  Filter	  -‐>	  
Organismgrupp:	  Mossor,	  Länsförekomst:	  Blekinge,	  
Riskfaktor:	  Fortgående	  minskning	  -‐>	  Klicka	  på	  sök	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  20	  st.	  

25	   Innehåll/Design	  
Förstår	  användare	  
Utbredningskartan?	  

Du	  tror	  dig	  ha	  sett	  en	  rödspov.	  
För	  att	  avgöra	  det	  vill	  du	  ta	  reda	  
på	  dess	  utbredning.	  Berätta	  vart	  
arten	  på	  ett	  ungefär	  (norra,	  
mellan,	  södra,	  västra,	  östra)	  är	  
utbredd	  i	  Sverige?	  

www.Artfakta.artdataban
ken.se	  
	  
	  

120	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök-‐>	  Rödspov	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/100076	  -‐>	  titta	  
på	  högra	  bilden	  med	  länsvis	  förekomst	  (den	  andra	  är	  
observationer	  som	  inte	  är	  validerade)	  	  

26	   Innehåll/Design.	  
Hittar	  användare	  länken	  

Du	  tänkte	  använda	  Filter-‐
funktionen	  och	  såg	  begreppet	  

www.Artfakta.artdataban
ken.se	  

120	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se-‐>	  Klicka	  på	  knappen:	  



	  

	   128	  

”Landskapstyper”	  
innehållande	  
definitioner.	  	  

”Landskapstyper”	  och	  
”Brackvattenmiljö	  (B)”.	  Du	  är	  
osäker	  på	  vad	  det	  betyder.	  Säg	  
”Klar”	  då	  du	  hittat	  definitionen	  på	  
vad	  ”Brackvattenmiljö”	  betyder.	  

	   Information	  -‐>	  Klicka	  på	  knappen	  ”Landskapstyper”	  -‐>	  bli	  
omdirigerad	  till	  artdatabanken	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/f
oerklaringar-‐och-‐definitioner/landskapstyper/	  
	  	  
	  
www.Artfakta.artdatabanken.se-‐>	  scrolla	  ner	  till	  
menyfoten.	  Under	  förklaringar	  och	  definitioner	  -‐>	  Klicka	  
på	  knappen	  ”Landskapstyper”	  -‐>	  bli	  omdirigerad	  till	  
artdatabanken	  -‐>	  
	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/f
oerklaringar-‐och-‐definitioner/landskapstyper/	  	  

27	   Innehåll/Design,	  
Navigation.	  Arkitektur.	  
Hittar	  användare	  var	  de	  
från	  Artfakta	  kan	  hitta	  
information	  för	  att	  ladda	  
ner	  Rödlistan,	  som	  är	  ett	  
av	  Artfaktas	  mål.	  Länken	  
till	  att	  göra	  det	  innebär	  
en	  omdirigering	  till	  
ArtDatabanken.	  	  

Du	  vill	  ladda	  ner	  ”Rödlistan”	  så	  
att	  du	  har	  den	  på	  din	  dator.	  Säg	  
”Klar”	  när	  du	  laddat	  ner	  dem.	  

www.Artfakta.artdataban
ken.se	  
	  

120	  s.	  eller	  
	  
www.Artfakta.artdatabanken	  -‐>	  Information	  -‐>	  Klicka	  på	  
”Beställ	  eller	  ladda	  ner	  Rödlista”	  -‐>	  Bli	  omdirigerad	  till	  
artdatabanken	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer	  -‐>	  kommer	  till	  Våra	  publikationer	  -‐
>	  klicka	  i	  vänsterspalten	  på:	  ”Beställ	  ladda	  ner	  
publikationer	  -‐>	  klicka	  på:	  Bilden	  med	  rödlistan	  	  ELLER:	  	  
Klicka	  på	  ”Läs	  mer	  Beställ”	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/bestaellladda-‐ner-‐
publikationer/roedlistan-‐2015/	  -‐>	  klicka	  på	  Rödlistan	  
2015.	  	  
	  
www.Artfakta.artdatabanken	  -‐>	  Scrolla	  ner	  till	  fotmenyn	  -‐
>	  Klicka	  på	  ”Beställ	  eller	  ladda	  ner	  Rödlista”	  -‐>	  Bli	  
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omdirigerad	  till	  artdatabanken	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer	  -‐>	  kommer	  till	  Våra	  publikationer	  -‐
>	  klicka	  i	  vänsterspalten	  på:	  ”Beställ	  ladda	  ner	  
publikationer	  -‐>	  klicka	  på:	  Bilden	  med	  rödlistan	  	  ELLER:	  	  
Klicka	  på	  ”Läs	  mer	  Beställ”	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/bestaellladda-‐ner-‐
publikationer/roedlistan-‐2015/	  -‐>	  klicka	  på	  Rödlistan	  
2015.	  
	  
Eller:	  Väl	  inne	  på	  artDatabanken,	  Antinge:	  Gå	  till	  startsidan	  
och	  Sök:	  Rödlistan	  och	  hitta	  den	  via	  den	  sökvägen,	  eller	  
hitta	  den	  via	  knappen	  rödlistan	  2015,	  eller	  hitta	  den	  via	  
”Verksamhet	  och	  uppdrag”	  eller	  via	  ”naturvård”	  -‐>	  
Rödlistning.	  	  

	  
	  
 

Tabell 7. Beskrivning av användbarhetstestets testuppgifter tillhörande andra versionen. 
NrV2	   NrV1	   Forskningsfråga	   Uppgift	   Startpunkt	   Slutkriterium	  
1	   1	   Övningsuppgift.	  Till	  

för	  att	  
testdeltagarna	  ska	  
bli	  familjära	  med	  
Tänka-‐högt	  
metoden.	  

Du	  är	  intresserad	  av	  att	  få	  veta	  
dagens	  huvudnyheter.	  Gå	  in	  på	  
www.dn.se	  och	  läs	  upp	  
huvudnyheten	  

www.uu.se	   30	  s.	  eller	  
www.dn.se	  och	  dagens	  huvudnyhet	  (översta)	  

2	   2	   Övningsuppgift.	  Till	  
för	  att	  
testdeltagarna	  ska	  

Du	  är	  intresserad	  av	  att	  få	  veta	  
vad	  det	  blir	  för	  väder	  idag.	  Gå	  in	  
på	  www.yr.no	  och	  läs	  upp	  

www.dn.se	   30	  s.	  eller	  
www.yr.no	  
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bli	  familjära	  med	  
Tänka-‐högt	  
metoden.	  

Uppsalas	  väder	  

3	   3	   Innehåll.	  
Vad	  tror	  användarna	  
att	  ArtDatabanken	  
är	  genom	  att	  
granska	  design	  och	  
startsidans	  innehåll	  

Gå	  in	  på	  www.artdatabanken.se.	  
Titta	  på	  startsidan	  och	  berätta	  
kortfattat	  vad	  du	  tror	  
ArtDatabanken	  är.	  	  

www.dn.se	   30	  s.	  eller	  
www.artdatabanken	  +	  kort	  beskrivning	  

4	   6	   Navigation,	  Innehåll,	  	  
Sökmotorn	  

Du	  har	  hört	  talas	  om	  att	  det	  finns	  
ett	  system	  som	  heter	  ”Rödlistan”	  
och	  är	  intresserad	  av	  att	  veta	  mer	  
om	  det.	  Säg	  ”Klar”	  då	  du	  hittat	  
information	  om	  ”Rödlistning”	  

http://www.artdatabank
en.se	  
	  

90	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Naturvård	  -‐>	  
Rödlistning-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/?
st=r%C3%B6dlistning	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Sök	  -‐>	  Rödlistning-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/?
st=r%C3%B6dlistning	  
	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Verksamhet	  och	  
uppdrag	  -‐>	  	  Rödlistan	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Knapp:	  Rödlistan	  2015	  -‐
>	  	  Om	  Rödlistning	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/	  

5	   4	   Navigering,	  innehåll.	  
Kan	  användarna	  
hitta	  information	  om	  

Du	  vill	  veta	  lite	  mer	  om	  vad	  
ArtDatabanken	  är.	  Leta	  reda	  på	  
information	  om	  deras	  

www.artdatabanken.se	   60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐uppdrag/	  
http://www.artdatabanken.se/om-‐oss/	  
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verksamheten.	  
Förstår	  de	  genom	  
denna	  information	  
vad	  ArtDatabanken	  
är.	  	  

verksamhet.	  Säg	  ”Klar”	  när	  du	  
hittat	  informationen	  du	  tror	  är	  
rätt.	  

http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  
	  

6	   5	   Navigation,	  Innehåll,	  	  
Kundservice	  

Du	  vill	  ta	  reda	  på	  ArtDatabankens	  
besöksadress.	  Leta	  reda	  på	  den	  
och	  säg	  gatunamnet.	  	  

http://www.artdatabank
en.se	  
	  

60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/	  (längst	  ner)	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  
Längst	  ner	  på	  alla	  sidor	  

7	   7	   Navigation,	  Innehåll,	  
Sökmotorn.	  	  
Kan	  användare	  hitta	  
arter	  och	  
information	  om	  
dem.	  	  

Rödlistan	  innehåller	  en	  prognos	  
över	  risken	  för	  enskilda	  arter	  att	  
dö	  ut.	  Du	  vill	  veta	  vilken	  kategori	  
(nationell	  utdöd,	  akut	  hotad,	  
starkt	  hotad,	  sårbar	  eller	  nära	  
notad)	  sparven	  ”Ortolansparv”	  
tillhör.	  	  
Säg	  ”Klar”	  då	  du	  hittat	  
informationen	  

http://www.artdatabank
en.se	  	  	  

90	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Sök	  -‐>	  Ortolansparv:	  
Sårbar	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Sök	  -‐>	  Ortolansparv	  -‐>	  
Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/102126	  :	  Sårbar.	  	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Knapp:	  Sök	  i	  Artfakta-‐>	  
Klicka	  på	  länken	  som	  kommer	  upp	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Sök:	  Ortolansparv	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=ortolansparv&v=1	  :	  
Sårbar	  	  
	  	  
http://www.artdatabanken.se	  	  	  -‐>	  Knapp:	  Sök	  i	  Artfakta-‐>	  
Klicka	  på	  länken	  som	  kommer	  upp	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Sök:	  Ortolansparv	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=ortolansparv&v=1	  -‐
>	  http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/102126	  :	  Sårbar	  	  

8	   8	   Navigation,	  innehåll,	  
Sök-‐motorn.	  	  

Du	  ska	  tillbringa	  sommaren	  i	  
skärgården	  och	  där	  har	  du	  dålig	  

http://www.artdatabank
en.se	  	  	  

60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  Knapp:	  Rödlistan	  2015	  -‐
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Hittar	  de	  Rödlistan	  
som	  är	  ett	  av	  
ArtDatabankens	  mål.	  	  

internetuppkoppling.	  Därför	  vill	  
du	  ladda	  ner	  katalogen	  
”Rödlistan”	  som	  PDF.	  Ladda	  ner	  
PDF:en.	  

>Ladda	  ner	  Rödlistan	  2015	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/media/2013/hela-‐
boken.PDF	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  	  -‐>	  	  
	  Naturvård-‐	  >	  Skorolla	  ner	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/	  

9	   9	   Navigation,	  
information.	  
Hittar	  de	  vart	  de	  
publikationerna	  
finns	  och	  specifikt	  de	  
nyaste.	  	  

Du	  är	  intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  
ArtDatabankens	  senaste	  
publikation.	  Hitta	  den	  och	  läs	  upp	  
dess	  namn.	  

www.artdatabanken.se	  
	  

	  90	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se	  
-‐>	  Verksamhet	  och	  Uppdrag	  -‐>	  Våra	  publikationer-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  
-‐>	  Verksamhet	  och	  Uppdrag	  -‐>	  Vänsterspalt:	  Publikationer	  
-‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  
	  
http://www.artdatabanken.se	  
-‐>	  Sök:	  Publikationer	  -‐>	  Publikationer	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/?st=publ	  

10	   10	   Navigation,	  	  
Design,	  	  
Hittar	  användare	  
specifika	  
kontaktpersoner.	  	  

Du	  är	  en	  hängiven	  hobbyfiskare	  
och	  känner	  av	  den	  stora	  
hotbilden	  mot	  många	  marina	  
fiskarter.	  Givet	  ditt	  intresse	  har	  
två	  frågor	  väckts.	  Därför	  vill	  du	  få	  
kontakt	  (e-‐mail)	  med	  den	  person	  
som	  arbetar	  med	  åtgärdsprogram	  

www.artdatabanken.se	  
	  

180	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  åtgärdsprogram	  -‐>	  Mikael	  
Svensson	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/personal-‐a-‐
oe/mikael-‐svensson/?st=%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  fiskar	  -‐>	  Mikael	  Svensson	  -‐
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för	  fiskar.	  Hitta	  den	  personens	  e-‐
mailadress.	  Läs	  upp	  den	  högt.	  	  	  

>	  http://www.artdatabanken.se/kontakt/personal-‐a-‐
oe/mikael-‐svensson/?st=%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Kontakt	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  -‐>	  Personal	  A-‐Ö	  -‐
>	  Mikael	  Svensson.	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Kontakt	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  -‐>	  Kontakt	  
Ämnesområde	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/kontakt-‐
aemnesomraade/	  -‐>	  Våra	  organismgruppsansvariga	  -‐>	  
Mikael	  Svensson	  	  

11	   11	   Navigation,	  	  
Design.	  
Hittar	  användare	  var	  
de	  blir	  
prenumeranter	  till	  
Fauna	  &	  Flora	  vilket	  
är	  ett	  mål	  
ArtDatabanken	  har.	  	  	  

ArtDatabanken	  producerar	  en	  
egen	  tidskrift,	  Fauna	  &	  Flora.	  	  
Leta	  reda	  på	  vart	  du	  anmäler	  dig	  
till	  att	  bli	  prenumerant.	  Säg	  ”Klar”	  
då	  du	  hittat	  var	  man	  gör	  det.	  

www.artdatabanken.se	  
	  

180	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  Fauna	  och	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐
flora/?st=Fauna+och+Flora	  
-‐>	  till	  tidskriften	  Fauna	  &	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/default.asp	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Verksamhet	  och	  uppdrag	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐
flora/?st=Fauna+och+Flora	  
-‐>	  Våra	  publikationer	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  -‐>	  Tidskriften	  Fauna	  och	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐flora/	  -‐>	  Till	  
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tidsskriften	  Fauna	  	  &	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/default.asp	  
	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Verksamhet	  och	  uppdrag	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐
flora/?st=Fauna+och+Flora	  
-‐>	  Våra	  publikationer	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/	  -‐>	  Tidskriften	  Fauna	  och	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/tidskriften-‐fauna-‐flora/	  -‐>	  Till	  
tidskriften	  Fauna	  	  &	  Flora	  -‐>	  
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/default.asp	  

12	   12	   Navigation,	  	  
Design,	  	  
Kundservice.	  
Hittar	  användare	  
hur	  de	  ska	  kontakta	  
ArtDatabanken	  
angående	  
webbplatsen.	  	  

Du	  har	  synpunkter	  på	  webbsidan	  
och	  vill	  gärna	  höra	  av	  dig	  till	  
ArtDatabanken	  angående	  det.	  På	  
ett	  ställe	  kan	  du	  skriva	  och	  skicka	  
in	  dina	  kommentarer.	  Säg	  ”Klar”	  
när	  du	  hittat	  kommentarsrutan.	  	  

www.artdatabanken.se	  
	  

120	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/	  -‐>	  Kontakt	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/	  -‐>	  Tyck	  till	  om	  
webbplatsen	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/kontakt/tyck-‐till-‐om-‐
webbplatsen/	  (tyck	  till	  om	  webbplatsen	  finns	  både	  om	  
man	  scrollar	  ner	  och	  i	  listan	  till	  vänster)	  
	  

13	   13	   Information	   ArtDatabanken	  tillhandahåller	  
flera	  tjänster.	  Hitta	  vilka	  de	  
tillhandahåller	  och	  läs	  upp	  dem.	  	  

www.artdatabanken.se	  
	  

60	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  (Står	  till	  
vänster,	  men	  då	  ska	  ej	  driftstatus	  nämnas)	  eller	  så	  står	  det	  
längre	  ner	  på	  sidan)	  
	  

14	   14	   Navigation,	  
Arkitektur	  

En	  tjänst	  som	  ArtDatabanken	  
tillhandahåller	  är	  Artfakta.	  

http://www.artdatabank
en.se/vaara-‐tjaenster/	  

60	  s.	  eller	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  -‐>	  
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Navigera	  till	  Artfaktas	  webbplats.	  
Säg	  ”Klar”	  då	  du	  tror	  dig	  ha	  
kommit	  dit.	  	  

Artfakta	  -‐>	  http://www.artdatabanken.se/vaara-‐
tjaenster/Artfakta/	  -‐>	  Länk	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  
	  

15	   15	   Innehåll	   Titta	  på	  startsidan	  och	  berätta	  
kortfattat	  vad	  du	  tror	  Artfakta	  är	  

http://Artfakta.artdataba
nken.se/	  

30	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  

16	   16	   Innehåll,	  arkitektur,	  
navigation.	  
Förstår	  användare	  
att	  informationen	  
antingen	  är	  det	  som	  
delvis	  står	  under	  ”På	  
gång”	  eller	  att	  den	  
står	  på	  
ArtDatabankens	  
webbplats?	  Hittar	  de	  
dit?	  	  

Du	  vill	  veta	  lite	  mer	  om	  vad	  
Artfakta	  är.	  Leta	  reda	  på	  
information	  om	  deras	  
verksamhet.	  Säg	  ”Klar”	  när	  du	  
hittat	  information	  du	  tror	  är	  rätt.	  	  

http://Artfakta.artdataba
nken.se/	  

120	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Öppna	  ny	  flik.	  -‐>	  
Skriv	  in	  www.artdatabanken.se	  -‐>	  Våra	  tjänster	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  -‐>	  
Artfakta	  -‐>	  http://www.artdatabanken.se/vaara-‐
tjaenster/Artfakta/	  	  

17	   25	   Innehåll/Design	  
Förstår	  användare	  
Utbredningskartan?	  

Du	  tror	  dig	  ha	  sett	  en	  rödspov.	  
För	  att	  avgöra	  det	  vill	  du	  ta	  reda	  
på	  dess	  utbredning.	  Berätta	  vart	  
arten	  på	  ett	  ungefär	  (norra,	  
mellan,	  södra,	  västra,	  östra)	  är	  
utbredd	  i	  Sverige?	  

www.Artfakta.artdataba
nken.se	  
	  
	  

120	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök-‐>	  Rödspov	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/100076	  -‐>	  titta	  
på	  högra	  bilden	  med	  länsvis	  förekomst	  (den	  andra	  är	  
observationer	  som	  inte	  är	  validerade)	  	  

18	   24	   Filterfunktionen,	  
Design.	  
Förstår	  användarna	  
hur	  de	  ska	  använda	  
filtret?	  
	  

Du	  har	  fått	  reda	  på	  att	  det	  finns	  
22	  st.	  arter	  av	  mossor	  som	  är	  i	  
riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”	  på	  Öland.	  Nu	  är	  du	  
istället	  intresserad	  av	  att	  veta	  
antalet	  mossarter	  som	  är	  i	  
riskfaktorn	  ”Fortgående	  

www.Artfakta.artdataba
nken.se	  
	  
	  
	  	  

180	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se	  
	  -‐>	  Filter	  -‐>	  Organismgrupp:	  Mossor,	  Länsförekomst:	  
Blekinge,	  Riskfaktor:	  Fortgående	  minskning	  -‐>	  Klicka	  på	  
sök	  -‐>	  http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  20	  st.	  
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minskning”	  i	  Blekinge	  län.	  Berätta	  
antalet.	  	  

19	   17	   Innehåll,	  Navigation,	  
Arkitektur.	  Kan	  
användare	  navigera	  
tillbaka	  till	  
ArtDatabanken	  och	  
hitta	  information	  
rörande	  Artfakta.	  
(Det	  går	  dock	  delvis	  
att	  förstå	  att	  
funktionerna	  är	  Sök,	  
Filtrera,	  Släktträd,	  
vilka	  står	  som	  flikar	  
på	  startsidan)	  	  	  

På	  ArtDatabankens	  hemsida	  står	  
det	  information	  om	  vilka	  tre	  
funktioner	  Artfakta	  består	  av.	  Gå	  
till	  ArtDatabanken	  och	  läs	  upp	  
dem.	  	  

http://Artfakta.artdataba
nken.se/	  

120	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Öppna	  ny	  flik.	  -‐>	  
Skriv	  in	  www.artdatabanken.se	  -‐>	  Våra	  tjänster	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/vaara-‐tjaenster/	  -‐>	  
Artfakta	  -‐>	  http://www.artdatabanken.se/vaara-‐
tjaenster/Artfakta/	  
	  
(delvis:	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/)	  
	  

20	   18	   Arkitektur,	  
Navigering,	  innehåll.	  
Förstår	  användarna	  
hur	  webbplatserna	  
hänger	  samman.	  
Ser	  användare	  
länken:	  ”Sök	  i	  
Artfakta”	  under	  
knappen:	  Sök	  i	  
Artfakta?	  

Från	  ArtDatabanken	  går	  det	  att	  
påbörja	  en	  sökning	  efter	  arter	  
som	  finns	  i	  Artfakta.	  Sök	  efter	  
”Lövgroda”	  och	  visa	  en	  stor	  bild	  
på	  den.	  

www.artdatabanken.se	   120	  s.	  eller	  
www.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  Lövgroda	  -‐>	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/100069	  -‐>	  Klicka	  
på	  bilden	  till	  höger.	  
	  
www.artdatabanken	  -‐>	  Klicka	  på	  knappen:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐
>	  Klicka	  på	  länken:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Lövgroda	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=l%C3%B6vgroda&
v=1	  -‐>	  klicka	  på	  länken	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/100069	  -‐>	  klicka	  
på	  bilden	  till	  höger	  
	  
www.artdatabanken	  -‐>	  Klicka	  på	  knappen:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐
>	  Klicka	  på	  länken:	  Sök	  i	  Artfakta	  -‐>	  
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http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Lövgroda	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=l%C3%B6vgroda&
v=1	  -‐>	  I	  sökresultatet:	  Klicka	  på	  Stora	  bilder	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  Klicka	  på	  bilden.	  	  

21	   19	   Arkitektur,	  
navigering.	  
Sök-‐motorn.	  	  
Förstår	  användarna	  
hur	  webbplatserna	  
hänger	  samman.	  Att	  
bilder	  i	  ArtPortalen	  
kan	  ses	  fast	  det	  står	  
att	  ”Bild	  saknas”	  i	  
Artfakta	  

Du	  tror	  dig	  ha	  sett	  en	  
Bäckpärlemorfjäril,	  Boloria	  thore	  
och	  vill	  veta	  om	  det	  var	  den	  eller	  
inte.	  Säg	  ”Klar”	  när	  du	  fått	  fram	  en	  
bild	  på	  den.	  
	  

www.Artfakta.artdataba
nken.se	  

120	  s.	  eller	  
Artfakta.artdatabanken.se	  -‐>	  Sök:	  Bäckpärlemorfjäril	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=b%C3%A4ckp%C3
%A4rlemorfj%C3%A4ril&v=1	  -‐>	  Klicka	  på	  länken	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/201081	  -‐>	  Klicka	  
på	  knappen:	  Bilder	  i	  ArtPortalen	  -‐>	  
https://artportalen.se/Media/Taxon/201081	  

22	   20	   Filterfunktionen,	  
Design.	  	  
Kommer	  användare	  
ihåg	  hur	  filtreringen	  
fungerar.	  

Du	  vill	  veta	  antalet	  mossor	  som	  är	  
i	  riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”	  på	  Öland.	  Hur	  många	  
arter	  är	  det?	  	  

www.Artfakta.artdataba
nken.se	  

180	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se	  -‐>	  Filter	  -‐>	  
Organismgrupp:	  Mossor,	  Länsförekomst:	  Öland,	  
Riskfaktor:	  Fortgående	  minskning	  -‐>	  Klicka	  på	  sök	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/	  -‐>	  22	  st.	  

23	   21	   Design,	  Navigation,	  
Innehåll.	  	  

Rödlistan	  uppdateras	  vart	  femte	  
år.	  Du	  är	  intresserad	  av	  att	  se	  år	  
2000,	  2005	  respektive	  2010:s	  
rödlistningbedömning	  på	  en	  av	  
dessa	  mossor	  på	  Öland	  som	  är	  i	  
riskfaktorn	  ”Fortgående	  
minskning”,	  nämligen	  
Vedtrappmossa	  (lat.	  
Anastrophyllum	  hellerianum)	  	  

Filtrerat:	  
Organismgrupp:	  Mossor,	  
Länsförekomst:	  Öland,	  
Riskfaktor:	  Fortgående	  
minskning.	  Listan	  med	  
sökresultat.	  	  
http://Artfakta.artdataba
nken.se/	  	  

120	  s.	  eller	  
klicka	  på	  ”Vadtrappsmossa	  som	  är	  i	  listan	  med	  sökresultat.	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/53	  
	  
eller	  använd	  Sök:	  -‐>	  Vedtrappmossa	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=vedtrappmossa&v=
1	  -‐>	  klicka	  på	  latinska	  namn	  et	  som	  är	  en	  länk	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/53	  
	  

24	   22	   Filter-‐funktionen,	  
Sök-‐motorn.	  

Du	  misstog	  dig	  visst	  på	  vilken	  
mossa	  du	  var	  intresserad	  av.	  Det	  

http://Artfakta.artdataba
nken.se/taxon/53	  

60	  s.	  eller	  
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Vid	  filtrering:	  förstår	  
användare	  att	  
filtreringen	  ligger	  
kvar	  och	  att	  det	  bara	  
är	  att	  klicka	  ”sök”	  
samt	  att	  filtreringen	  
ligger	  under	  
”expandera”,	  eller	  
att	  de	  kan	  gå	  tillbaka	  	  
”sökresultat”	  Vid	  
sökmotorn:	  Förstår	  
användare	  att	  de	  ska	  
klicka	  på	  det	  latinska	  
namnet	  som	  är	  
länken	  för	  mer	  
information.	  	  

var	  inte	  Vedtrappmossa	  utan	  
istället	  Spärrkrusmossa	  (	  lat.	  
Weissia	  squarrosa).	  Säg	  ”Klar”	  när	  
du	  hittat	  Spärrkursmossa.	  

Klicka	  på	  ”Sökresultat”	  -‐>	  Klicka	  på	  Spärrkrusmossa	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  
	  
	  
Gå	  till	  ”Sök”	  -‐>	  Spärrkrusmossa”	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/?&s=Sp%C3%A4rrkrus
mossa&v=1	  -‐>klicka	  på	  länken	  -‐>	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  
	  

25	   27	   Innehåll/Design,	  
Navigation.	  
Arkitektur.	  
Hittar	  användare	  var	  
de	  från	  Artfakta	  kan	  
hitta	  information	  för	  
att	  ladda	  ner	  
Rödlistan,	  som	  är	  ett	  
av	  Artfaktas	  mål.	  
Länken	  till	  att	  göra	  
det	  innebär	  en	  
omdirigering	  till	  
ArtDatabanken.	  	  

Du	  vill	  ladda	  ner	  ”Rödlistan”	  så	  
att	  du	  har	  den	  på	  din	  dator.	  Säg	  
”Klar”	  när	  du	  laddat	  ner	  dem.	  

www.Artfakta.artdataba
nken.se	  
	  

120	  s.	  eller	  
	  
www.Artfakta.artdatabanken	  -‐>	  Information	  -‐>	  Klicka	  på	  
”Beställ	  eller	  ladda	  ner	  Rödlista”	  -‐>	  Bli	  omdirigerad	  till	  
artdatabanken	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer	  -‐>	  kommer	  till	  Våra	  publikationer	  -‐
>	  klicka	  i	  vänsterspalten	  på:	  ”Beställ	  ladda	  ner	  
publikationer	  -‐>	  klicka	  på:	  Bilden	  med	  rödlistan	  	  ELLER:	  	  
Klicka	  på	  ”Läs	  mer	  Beställ”	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/bestaellladda-‐ner-‐
publikationer/roedlistan-‐2015/	  -‐>	  klicka	  på	  Rödlistan	  
2015.	  	  
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www.Artfakta.artdatabanken	  -‐>	  Scrolla	  ner	  till	  fotmenyn	  -‐
>	  Klicka	  på	  ”Beställ	  eller	  ladda	  ner	  Rödlista”	  -‐>	  Bli	  
omdirigerad	  till	  artdatabanken	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer	  -‐>	  kommer	  till	  Våra	  publikationer	  -‐
>	  klicka	  i	  vänsterspalten	  på:	  ”Beställ	  ladda	  ner	  
publikationer	  -‐>	  klicka	  på:	  Bilden	  med	  rödlistan	  	  ELLER:	  	  
Klicka	  på	  ”Läs	  mer	  Beställ”	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-‐och-‐
uppdrag/publikationer/bestaellladda-‐ner-‐
publikationer/roedlistan-‐2015/	  -‐>	  klicka	  på	  Rödlistan	  
2015.	  
	  
Eller:	  Väl	  inne	  på	  artDatabanken,	  Antinge:	  Gå	  till	  startsidan	  
och	  Sök:	  Rödlistan	  och	  hitta	  den	  via	  den	  sökvägen,	  eller	  
hitta	  den	  via	  knappen	  rödlistan	  2015,	  eller	  hitta	  den	  via	  
”Verksamhet	  och	  uppdrag”	  eller	  via	  ”naturvård”	  -‐>	  
Rödlistning.	  	  

26	   26	   Innehåll/Design.	  
Hittar	  användare	  
länken	  
”Landskapstyper”	  
innehållande	  
definitionerna.	  	  

Du	  tänkte	  använda	  Filter-‐
funktionen	  och	  såg	  begreppet	  
”Landskapstyper”	  och	  
”Brackvattenmiljö	  (B)”.	  Du	  är	  
osäker	  på	  vad	  det	  betyder.	  Säg	  
”Klar”	  då	  du	  hittat	  definitionen	  på	  
vad	  ”Brackvattenmiljö”	  betyder.	  

www.Artfakta.artdataba
nken.se	  
	  

120	  s.	  eller	  
www.Artfakta.artdatabanken.se-‐>	  Klicka	  på	  knappen:	  
Information	  -‐>	  Klicka	  på	  knappen	  ”Landskapstyper”	  -‐>	  bli	  
omdirigerad	  till	  artdatabanken	  -‐>	  
http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/f
oerklaringar-‐och-‐definitioner/landskapstyper/	  
	  	  
www.Artfakta.artdatabanken.se-‐>	  scrolla	  ner	  till	  
menyfoten.	  Under	  förklaringar	  och	  definitioner	  -‐>	  Klicka	  
på	  knappen	  ”Landskapstyper”	  -‐>	  bli	  omdirigerad	  till	  
artdatabanken	  -‐>	  
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http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/f
oerklaringar-‐och-‐definitioner/landskapstyper/	  	  

27	   23	   Innehåll/Design	   Du	  vill	  ha	  information	  om	  
Spärrkrusmossa	  som	  PDF.	  Ladda	  
ner	  mossan	  som	  Artfaktablad	  
(PDF)	  

http://Artfakta.artdataba
nken.se/taxon/1649	  

120	  s.	  eller	  
http://Artfakta.artdatabanken.se/taxon/1649	  -‐>	  
Sammanställning.	  	  
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Appendix K – Intervjufrågor 
Efter användbarhetstestet genomfördes en intervju. Organisationsnamnen 
ArtDatabanken och Artfakta implicerar deras webbplatser.  

§ Vad var ditt första intryck av ArtDatabanken/Artfakta? 
§ Vilket budskap anser du att ArtDatabanken/Artfakta förmedlar?  
§ Under testet fick du utföra ett par testuppgifter på ArtDatabanken/ Artfakta. 

Speglar dessa testuppgifter vad du själv skulle vilja göra på webbplatsen? 
o Om inte, vilka testuppgifter saknade du? 
o Vilka testuppgifter fann du inte av intresse? 

§ Vad anser du om ArtDatabankens/Artfaktas design? Beskriv den med tre ord. 
§ Hur upplevde du ArtDatabankens/Artfaktas navigering? 

o Vilka funktioner bidrog till detta svar? 
§ Vad var något som saknades på ArtDatabankens/Artfaktas webbplats 

(funktioner, information etc.)? 
§ Vad var bra med ArtDatabankens/Artfaktas webbplats? 

o Var det något som var lätt att hitta? 
§ Vad var svårt med ArtDatabankens/Artfaktas webbplats? 

o Vad kan göras bättre? 
§ Vad ska till för att du mer ofta ska besöka ArtDatabanken/Artfakta? 
§ Vad skulle få dig att stanna längre tid på ArtDatabanken/Artfakta och läsa mer 

vid varje besök? 
§ Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 


