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Abstract 
 
Purpose – The e-commerce is increasing and more consumers choose to shop with their 
phone. A study made by Episerver shows that 90 percent of all people surf on their phone but 
only 19 percent buy with their phone. The main reasons are technical problems, difficulties, 
limited access to information and registers that requires many steps. There is a high risk that 
a user will leave the website if they experience it complicated. 
 
There are general principles of design for websites to create good design and Google Analytics 
is used to analyse how a user navigates on the website. But the navigation does not describe 
why the user navigates in a certain way. Even though the general principles of design are 
being used users still experience websites complicated and decides to leave. To get a better 
understanding of the users experience of the website it is important to do a qualitative study.  
 
The purpose of this study is to investigate how a user experience the usability and design 
during a buying process on a mobile webshop within fashion. 
 
Method – In order to achieve the purpose of this study, a small-N study has been conducted 
on three webshops. A case study has also been conducted that included an observation and an 
interview with six participants.  
 
Findings – The study shows that all three reviewed webshops are designed responsive. 
Recognized icons, such as the burger menu, the cart and the magnifying glass for search 
function are used. Color contrasts and contrast in typography against background, hierarchy 
and whitespace.  All webshops uses progressive disclosure to conceal information and 
compress content.  Confirmations by emphasizing are used. Frustration and confusion 
appeared in the case study during several parts of the buying process. The frustrating parts 
are: unexpected events and pop-up boxes that interrupt the process, the missing alternative to 
filter products with patterns in the filtration function or chosen sizes of clothes in the 
filtration function that do not follow through the process. Buttons were difficult to press 
because of the size of it or its placement. The user also got confused on how to use the 
navigation when several of the categories were merged and when the same words had 
different meaning in different words were used in different webshops. The study also shows 
that the user experience that the search function was easy and effective to use. At last the user 
experienced the scroll positive if the website is not too long.  
 
Implications –  The result of this study shows the importance of mapping the user’s 
perception of the website to be able to develop and offer a positive experience on the website 
during the buying process. The webshop therefore should focus on optimizing the interaction 
by following the User Interface Guidelines for applications and perform qualitative studies 
with the users to meet future needs as mobile usage increases. 
 
Limitations – The result of this study is limited to webshops in Sweden. The design and 
perception of the webshop can differ from other countries. If the mobile websites and the 
usability changes fast and with major changes, the lifetime of this study might be limited. 
 
Keywords – Informatics, Interaction design, Information architecture, Responsivity, 
Principles of design, E-commerce, Small-N research 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Trenden med e-handel ökar stadigt och allt fler konsumenter utför köp via 
mobiltelefonen. I en undersökning som Episerver utfört surfar 90 procent av alla 
konsumenter via mobilen men endast 19 procent genomför köp på en webbplats. Det beror på 
tekniska problem, svårigheter med otillräcklig tillgång till information och registreringar som 
kräver för många steg. Risken är hög att en konsument lämnar webbplatsen om de upplever 
den svårnavigerad. 
 
Idag finns generella principer inom design för webbplatser och Google Analytics används för 
att mäta trafik och se hur användaren navigerar på webbplatsen. Det som inte framkommer är 
bakomliggande orsaker till användarens beteende. Trots att de generella principerna för 
design är vedertagna och används idag visar undersökningar att konsumenter upplever 
webbplatsen svårnavigerad och lämnar. För att förstå användarens upplevelse av webbplatsen 
är det därför viktigt att utföra en studie där man samlar kvalitativa data.  
 
Syftet med studien var därför att ta reda på hur en användare upplever användbarhet och 
utformning under en köpprocess på en mobilanpassad webbshop för mode.  
 
Metod – För att uppnå studiens syfte har en små-N-studie genomförts där tre webbshopar 
granskades. En fallstudie har även genomförts och inkluderade en observation samt en 
intervju med sex deltagare.  
 
Resultat – Studien visar att de tre webbshopar som granskats är utformade responsivt. 
Vedertagna ikoner, som hamburgermeny, varukorg och sökfunktion används. Kontraster med 
färg och typografi mot färgad bakgrund, hierarki och whitespace används. Samtliga 
webbshopar använder progressive disclosure för att dölja information och komprimera 
innehåll. Bekräftelse förekommer med hjälp av betoning. I fallstudien framkom det att 
användaren upplever frustration och förvirring under flera delar av köpprocessen. De 
frustrerande områdena är: oväntade händelser och popup-rutor som stör processen, 
webbshopens filtrering som saknar alternativ att sortera på mönster eller valda alternativ som 
inte följer med genom processen. Knappar var svåra att trycka på grund av dess storlek eller 
placering. Användaren blev även förvirrad över navigationen när flera kategorier slagits ihop 
och olika ord används för att benämna samma sak på olika webbplatser. Studien visar även att 
användaren upplever att sökrutan är smidig och effektiv att använda. Till sist upplever 
användaren att det fungerar bra att skrolla om webbsidan inte blir för lång. 
 
Implikationer – Studiens resultat visar på vikten av att kartlägga användarens upplevelse 
av interaktion samt utformningen av webbshopen ännu tydligare för att möjliggöra utveckling 
och erbjuda en positiv upplevelse av webbshopen under köpprocessen. Webbshoparna bör 
därför fokusera på att optimera webbshopens interaktion och utformning genom att 
genomgående följa User Interface Guidelines framtagna för applikationer och genomföra 
kvalitativa undersökningar med sina användare för att möta framtida behov då 
mobilanvändningen ökar.  
 
Begränsningar – Studiens resultat är begränsat till webbshopar i Sverige. I andra länder 
kan utformning och uppfattning av en mobilanpassad webbshop vara annorlunda. Om 
utvecklingen av användbarhet och mobilanpassade webbshopar sker snabbt och med stora 
förändringar kan studiens livslängd bli begränsad.  
 
Nyckelord – Informatik, Interaktionsdesign, Informationsarkitektur, Responsivitet, 
Designprinciper, E-handel, Små-N-studie 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien 
bygger på. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. 
Sedan beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Trenden med e-handel ökar stadigt och allt fler konsumenter utför köp via mobila enheter. 
Under 2014 uppgav cirka en av fem svenskar att de e-handlat varor med mobiltelefonen.1 
Produkter som är vanligast att handla via mobiltelefonen är mode, resor och 
underhållning/media.2 På ehandel.se presenteras en analys av Joakim Andersen som skriver: 
“Att handla via mobiltelefonen blir mer och mer populärt och inom en ganska snar framtid 
ser det ut som att en majoritet av alla köp kommer ske just via mobilen och inte via datorn. 
Denna vändning kommer troligen ske någon gång under 2017.”3 Enligt en annan rapport 
från forrester kommer mobila enheter stå för nästan hälften av den totala e-handeln i Europa 
år 2018.4 
 
Trots att användningen av webben via mobilen ökar är det många som upplever att det är 
svårt att förstå webbplatsen och hur den ska användas. I en undersökning som Episerver 
utfört surfar 90 procent av alla personer via mobilen men endast 19 procent genomför ett köp 
på en webbplats.5 Det beror på att konsumenten under köpprocessen upplever tekniska 
problem, svårigheter med otillräcklig tillgång till information och registreringar som kräver 
för många steg.6 
 
I undersökningar som genomfördes under 2014 av Dibs Payment kan man se att den 
vanligaste anledningen till att köpet utförts i mobiltelefonen är att mobiltelefonen var den 
enhet som fanns till hands då köpet skulle genomföras, till exempel när man var på resande 
fot. Man kan se att de som använder mobiltelefonen för att handla oftast använder en 
applikation medan de som har surfplatta föredrar webbläsaren. Anledningen till det är till stor 
del skärmens storlek som bidrar till olika upplevelser.7 De unga, 15–24 år, är de som ställer 
högst krav på att en webbshop ska vara mobilanpassad och hela 50 procent uppger att de 
avbrutit ett köp på grund av att en webbshop varit svårnavigerad och otillräckligt anpassad för 
mobiltelefonen.8 Mikael Stålnacke, eCommerce Manager på MQ, förklarar att många börjar 
resan i mobiltelefonen och avslutar sedan köpet i en dator eller i butiken. Mobiltelefonen blir 
istället ett sätt att uppdatera sig om nyheter.9 Ett viktigt steg i köpprocessen är det steg då 
potentiella kunder känner ett behov av en produkt och internet blir då den plats många 

                                                
 
1 PostNord. E-handeln i Norden 2015. https://www.iis.se/docs/E-handeln_i_Norden_2015.pdf (Hämtad 2017-02-12), s. 11.  
2 Dibs payment. Svensk e-handel: Dibs årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar. 2014. http://quicknet.se/wp-
content/uploads/2014/11/DIBS_2014.pdf (Hämtad 2017-02-12 februari), s. 13. 
3 Joakim Andersen. 23% av Svensk e-handels omsättning kommer nu via mobilen. 
http://www.ehandel.se/23-av-Svensk-e-handels-omsattning-kommer-nu-via-mobilen,5901.html  (Hämtad 2017-02-13) 
4 Andersson, Jimmy. E-handel. Hälften av E-handeln sker från mobila enheter 2018. 2014-11-14. http://www.ehandel.se/Halften-
av-E-handeln-sker-fran-mobila-enheter-2018,4698.html (Hämtad 2017-02-12) 
5 Episerver. Mobil e-handel ännu begränsad – dåliga sajter irriterar användarna. 
http://www.episerver.se/om-oss/nyheter/pressmeddelanden/Mobil-e-handel-annu-begransad--daliga-sajter-irriterar-anvandarna/ 
(Hämtad 2017-02-20) 
6 Bring. E-handelsrapporten 2014. http://www.bring.se/hela-
bring/ehandel/ehandelsrapport/_attachment/530004?_ts=148ab719220 (Hämtad 2017-02-20) 
7 Dibs payment. Svensk e-handel: Dibs årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar, s. 12-13. 
8 Ibid, s. 27. 
9 Ibid, s. 16. 
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vänder sig till. Antingen för att söka mer information om produkten eller för att köpa 
produkten via en webbshop efter att ha sett produkten i en fysisk butik.10 Som komplement till 
sin mobilanpassade webbplats erbjuder vissa företag en applikation. Applikationens 
utformning är till utseendet vanligtvis likt den mobilanpassade webbplatsen. Det som kan 
skilja webbplatsen och applikationen åt är funktioner och tillgång till information. 
Applikationen kan också innebära att man som kund hos företaget kan logga in för att ta del 
av mer personliga erbjudanden. 
 
Att webbplatsen har god användbarhet underlättar inte bara för konsumenten utan ger också 
positiva effekter för företaget. Företaget kan få kunder som återkommer till webbplatsen för 
att köpa produkter, vilket resulterar i ökad försäljning. Om webbplatsen däremot uppfattas 
som svår att använda av kunden kan företaget istället förlora kunden. Att upptäcka problem i 
efterhand och göra om webbplatsen blir då både kostsamt för företaget i tid och pengar.11  
 
Forskningen kring e-handel och dess fortsatta utveckling är aktuell. 2014 beviljade Handelns 
utvecklingsråd fem forskningsprojekt som omfattade 12 miljoner kronor inom ämnet. Syftet 
var att ta fram ny kunskap som matchar de nya villkoren inom e-handeln och de ökade kraven 
som ställs på företagen att vara tillgängliga både fysiskt och på webben.12 De fem 
forksningsprojekten är:  

• E-handelns värdeskapande returprocess 
• Handels digitalisering och förändrade affärsmodeller: möjligheter och utmaningar 

för den fysiska butiken 
•  Medialiserad shopping - hur smartphones förändrar kunders shoppingvanor 
•  E-handel med dagligvaror – Dess påverkan på ekonomi, hållbarhet och 

nätverksorganisering av distribution 
• Kundens kanal(k)val: Hur ska handeln möta kundbehov i digitala kanaler13  

Det finns studier om användbarhet som genomförts i andra länder till exempel studien 
“Responsive Web Design: Testing Usability of Mobile Web Applications” som genomfördes 
2016 i Polen. Studien var kvantitativ och undersökte användbarheten på en mobilapplikation 
med hjälp av användbarhetsmål.14 En annan studie genomfördes 2016 i Serbien med titeln 
“Determinants of users’ intention to adopt m-commerce: an empirical analysis“ för att 
undersöka faktorer som påverkar användarnas avsikt med användningen av handla med 
mobiltelefonen. Resultatet visade att sociala influenser och personlig innovation är de 
faktorer som främst påverkar upplevd användbarhet och mobilitet. Studiens resultat visade 
även att personer som är en målgrupp för m-commerce och webbshopar fortfarande inte såg 
fördelar med att handla via mobiltelefonen.15  

                                                
 
10 Dahlén, Micael; Lange, Fredrik. Optimal marknadskommunikation; 2a; Malmö: Liber, 2009, s. 39. 
11 Maria Hiort. 4 skäl till varför e-handlare bör investera i UX.  2016. 
https://se.linkedin.com/pulse/4-sk%C3%A4l-till-varf%C3%B6r-e-handlare-b%C3%B6r-investera-i-ux-maria-hiort  (Hämtad 
2017-02-20) 
12 Jimmy Andersson. Tolv miljoner till forskning inom E-handel. 2014-04-23. 
http://www.ehandel.se/tolv-miljoner-till-forskning-inom-e-handel,3947.html (Hämtad 2017-02-20) 
13 Handelns utvecklingsråd. E-handeln, informationsteknologi och handelns digitalisering.  
http://cfr.handels.gu.se/digitalAssets/1492/1492466_e-handel-informationsteknologi-och-handelns-digitalisering.pdf (Hämtad 
2017-02-20) 
14 Bernacki J., Błażejczyk I., Indyka-Piasecka A., Kopel M., Kukla E., Trawiński B. (2016) Responsive Web Design: 
Testing Usability of Mobile Web Applications. In: Nguyen N.T., Trawiński B., Fujita H., Hong TP. (eds) Intelligent 
Information and Database Systems. ACIIDS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9621. Springer, Berlin, 
Heidelberg. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-662-49381-6_25 (Hämtad 2017-02-12) 
15 Kalinic, Z. & Marinkovic, V. Inf Syst E-Bus Manage (2016) 14: 367. doi:10.1007/s10257-015-0287-2. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10257-015-0287-2 (Hämtad 2017-02-01) 
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1.2 Problembeskrivning 
Den ökande trenden innebär att det är viktigt att e-handeln hänger med i utvecklingen 
eftersom konsumenternas beteende och behov ständigt förändras. Risken är hög att en 
konsument lämnar webbplatsen om de upplever den svårnavigerad. Något som används på 
webbplatser för att öka användbarheten är generella principer för design för olika kontexter, 
både analoga och digitala. De generella principerna för design beskriver hur objekt ska 
utformas och förhålla sig till varandra. Det finns även riktlinjer för hur applikationer och 
element i applikationer ska utformas för att vara så användbara som möjligt. Trots att 
designprinciperna är vedertagna och används idag visar undersökningar att konsumenter som 
besöker en webbshop ofta upplever att den är svårnavigerad och lämnar webbplatsen.16  
 
Att konsumenter upplever tekniska problem, svårigheter med otillräcklig tillgång till 
information och registreringar som kräver för många steg i köpprocesser är saker som 
framkommit i undersökningar. Vad som inte framkommer i undersökningarna är hur den 
visuella designen och gränssnittet påverkar användbarheten vid köpprocessen. Idag används 
Google Analytics för att kartlägga trafik på webbplatsen och ger en överblick över hur en 
användare navigerar på webbplatsen. Data genereras till statistik men det som inte 
framkommer, och är svårt att fastställa vid användandet av Google Analytics, är de 
bakomliggande orsakerna till användarens beteende och användarens upplevelse av 
webbplatsen. Webbplatsens användbarhet kan därmed inte definieras ur ett kundperspektiv 
på ett tydligt sätt och det blir därför svårt för webbshopar att upptäcka de eventuella problem 
användaren upplever och kunna åtgärda dem.17 För att förstå användarens upplevelse vid en 
köpprocess på webbplatsen är det därför viktigt att utföra en studie där man samlar 
kvalitativa data.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att webbshopar kan ha svårt att få reda på 
bakomliggande orsaker till användarens beteende och upplevelse på deras webbshop. Vidare 
framgår att eventuella interaktionsproblem som användaren kan uppleva under köpprocessen 
på webbshopen är svåra att upptäcka. Risken är att konsumenterna lämnar webbshopen på 
grund av att de upplever webbshopen svårnavigerad. Vad som inte framkommit i tidigare 
studier är hur den visuella designen och gränssnittet påverkar upplevelsen av webbplatsen 
under köpprocessen. Därmed har syftet med den här studien varit: 
 

Att ta reda på hur en användare upplever användbarhet och utformning under en 
köpprocess på en mobilanpassad webbshop för mode.  
 

För att uppnå syftet har studien delats upp i två frågeställningar. För att definiera vilka design 
principer som används på mobilanpassade webbshopar idag och hur de kan förbättra 
interaktionen har studiens första frågeställning tagits fram: 
 

[1] Hur används generella principer inom design idag på en mobilanpassad webbshop 
inom mode som kan förbättra användarens interaktion vid en köpprocess? 

 
För att ta reda på hur en användare upplever en mobilanpassad webbshops design och 
interaktion vid en köpprocess har följande frågeställning tagits fram: 
 

                                                
 
16 Episerver. Mobil e-handel ännu begränsad – dåliga sajter irriterar användarna. 
17 Krug, Steve. Rocket surgery made easy the do-it-yourself guide to finding and fixing usability problems. Berkeley, Calif.: New 
Riders, c2010, s. 18-19. 
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[2] Hur upplever användaren webbshopens användbarhet och utformning under en 
köpprocess på en mobilanpassad webbshop inom mode? 

 
För att uppnå studiens syfte har en små-N-studie genomförts där tre webbshopar granskades. 
En fallstudie har även genomförts som inkluderade en observation samt en intervju med sex 
deltagare.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien är avgränsad till en köpprocess på en webbshop inom mode eftersom mode tillhör en 
kategori som är vanlig att handla via mobilen.18 Studien innefattar inte alla steg i processen 
utan fokuserar på stegen från att konsumenten kommer in på webbshopen till att 
konsumenten granskar produkterna som lagts till i varukorgen. Vissa steg i observationen 
under fallstudien har resulterat i att deltagaren som observerats tagit ytterligare ett steg och 
gått vidare till kassan utan att betala eller fylla i betalningsuppgifter.  
 
Studien fokuserar på tre webbshopar som granskats i mobil-läge. Mobil-läget avser då 
skärmar mindre än 1080 pixlar breda i stående läge och inte mindre än 640 pixlar. Studien är 
avgränsad till webbshopens mobilanpassad version och fokuserar därför inte på 
applikationer. Två av tre webbshopar som granskades under små-N-studien erbjuder dock 
applikationer. 
 
Studien har avgränsats till att undersöka design som underlättar användbarhet. Studien har 
därför inte fokuserat på hur visuellt tilltalande webbshopen uppfattas. 

1.5 Disposition 
Vidare i rapporten beskrivs metoderna som använts för datainsamling och hur den 
efterföljande analysen genomförts. Därefter presenteras det teoretiska ramverk som ligger till 
grund för de undersökningar som utförts. Sedan presenteras den insamlade empirin med 
efterföljande resultat och analys. Rapporten avslutas med undersökningens diskussion och 
slutsatser. Källor och bilagor presenteras i rapportens slut. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Desktop-läge - En webbplats som besöks från en dator presenteras i ett desktop-läge. 
Begreppet syftar alltså på när användaren besöker en webbplats via en dator/desktop.  

dp -  En virtuell pixelstorlek som bör användas för att bibehålla dimensioner och positioner 
på ett sätt som är oberoende av skärmstorlek.19 

Dropdown-meny - En dropdown-meny är en länk som innehåller en dold vertikal meny. 
När en muspekare förs över eller en användare klickar på länken visas den vertikala menyn 
som ofta är placerad under länken. I mobilen används ofta en hamburgermeny som öppnar 
den annars dolda menyn. 20 

Element - Ordet element avser i denna studie de objekt som presenteras på en webbplats. 
Exempel på element är bilder, knappar och länkar. 

                                                
 
18 Dibs payment. Svensk e-handel: Dibs årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar. s. 13. 
19 Android. Supporting multiple screens. https://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html (Hämtad 2017-04-
20) 
20 Techterms. Drop down menu definition. https://techterms.com/definition/dropdownmenu (Hämtad 2017-04-20)  
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Footer - Ytan längst ner på en webbplats som innehåller kortfattad information och länkar 
till sidor som finns på webbplatsen.21 

Hamburgermeny - En meny, till utseendet en ikon föreställande tre linjer, som fungerar 
som en länk till menyn. Hamburgermenyn används ofta på moderna webbplatser. När 
användaren klickar på ikonen blir menyns innehåll synligt.22 

Köpprocess - I denna studie används uttrycket köpprocess för att förklara de steg en 
konsument genomgår för att genomföra alla steg fram till ett köp på en webbshop. Det 
inkluderar till exempel att: 1. Gå in på en webbshop. 2. Navigera till produkter. 3. Gå in på 
produktsidor. 4. Lägga till produkter i varukorgen. 5. Gå till kassan. 6. Bekräfta köpet av 
produkterna.  

Skrolla - Skrolla syftar på att rulla eller bläddra genom att dra fingret över skärmen eller 
använda musen för att komma längre upp eller längre ned på en webbplats. Skroll kan även 
ske horisontellt.23 

Whitespace - I webbsammanhang omnämns whitespace som den negativa yta som lämnas 
blank mellan grafiska element, kolumner, bilder och text på en webbsida. Det används för att 
göra sidan mer elegant och enkel. Det används även för att organisera objekt tydligare på 
sidan.24 

 
 

                                                
 
21 Computer hope. Footer. http://www.computerhope.com/jargon/f/footer.htm (Hämtad 2017-04-20)  
22 Computer hope. Hamburger menu. http://www.computerhope.com/jargon/h/hamburger-menu.htm (Hämtad 2017-04-20 ) 
23 Computer hope. Scroll. https://www.computerhope.com/jargon/s/scroll.htm (Hämtad 2017-04-20) 
24 Treehouse. Whitespace in Web Design: What It Is and Why You Should Use It. 
http://blog.teamtreehouse.com/white-space-in-web-design-what-it-is-and-why-you-should-use-it (Hämtad 2017-04-20) 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger först en översiktlig beskrivning av studiens koppling mellan 
frågeställningar och metoder samt studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats. Därefter beskrivs hur studiens data samlats in och 
analyserats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder som använts för att samla in data och genomföra 
dataanalys för att besvara studiens frågeställningar. Tabell 1 visar kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och metoder.  
 
Tabell 1 Koppling mellan frågeställningar och metoder 

 

Frågeställning Metod 

Hur används generella principer inom 
design idag på en mobilanpassad webbshop 
inom mode som kan förbättra användarens 

interaktion vid en köpprocess?  

Små-N-studie 

Hur upplever användaren webbshopens 
användbarhet och utformning under en 

köpprocess på en mobilanpassad webbshop 
inom mode? 

Fallstudie 

 
För att besvara studiens första frågeställning har en små-N-studie genomförts. Genom 
intensiv uppläggning har många variabler granskats på få enheter för att få en så fullständig 
bild som möjligt.25 
 
För att besvara studiens andra frågeställning har en fallstudie genomförts som inkluderat en 
observation och en intervju. Intervjun var semistrukturerad eftersom särskilda teman är 
relevanta för undersökningen.  

2.2 Arbetsprocessen 
 För fullständig arbetsprocess se figur 1. 
 

1. Studien inleddes med definition av studiens bakgrund. 

2. Utifrån bakgrunden formulera studiens frågeställningar.  

3. Det teoretiska ramverket, tydligt kopplat till de två frågeställningarna, utformades.  

4. Lämpliga metoder för studien valdes ut.  

5. Insamling inför små-N-studie utfördes.  

                                                
 
25 Jocobsen, Dag Ingvar & Sandin, Gunnar; Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur, 2002. s. 92. 
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6. Små-N-studien analyserades. 

7. Personer som skulle delta i fallstudie kontaktades innan utformning av observation 
utfördes.  

8. Observationer genomfördes. 

9. Kvalitativa intervjuer utfördes i samband med observation. 

10. Data från fallstudien sammanställdes.  

11. Empiri från fallstudien analyserades genom affinity diagram. 

12. Diskussion och slutsats togs fram. 

 
 
Figur 1 Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Studien är induktiv och därför inte framtagen med utgångspunkt i någon befintlig teori. 
Studien är istället förankrad till den empiri som samlats in.26 

2.4 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empiriska data genom en 
små-n-studie samt en fallstudie. 

2.5 Små-N-studie 
Metoden innebär att ett begränsat område eller ett fåtal fall undersöks mer djupgående för att 
få en djupare förståelse kring dessa. Det genomförs vanligtvis för att undersöka om ett 
fenomen stämmer och innebär ofta att mindre än fem eller tio enheter väljs.27  
 
För att få en så fullständig bild som möjligt användes intensiv uppläggning som innebar att 
många variabler granskades på få enheter.28 I den här studien innebar det att visuellt material 

                                                
 
26 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB, 2011, s. 23-24. 
27 Jocobsen, Dag Ingvar & Sandin, Gunnar; Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, s. 98-99. 
28 Jocobsen, Sandin. Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, s. 92-93. 



 

8 

samlades in från H&M, Ellos och Cubus webbshopar. Det insamlade materialet granskades för 
att sedan analyseras kvalitativt. Små-N-studien genomfördes för att undersöka om de tre 
webbshoparna följer generella principer för design som kan underlätta interaktionen vid en 
köpprocess. 
 
För att möjliggöra förståelse för hur webbplatsen förändras när de presenteras i mobil-läget 
har även desktop-läget granskats för att besvara den första frågeställningen. De tre 
webbshoparna valdes utifrån följande kriterier: 

- De erbjuder ett större sortiment som kräver tydlig navigation och kategorisering 
- De är väletablerade företag i Sverige med en omsättning på minst 800 000 (tkr).29 
- Företagen har en webbshop som är tillgänglig i flera olika enheter 

2.6 Observation 
Metoden innebar i den här studien att data samlades in om hur en deltagare genomförde steg 
i en köpprocess, eventuella problem som uppstod och känslor deltagaren upplevde. Tankarna, 
känslorna och problemen noterades under en ostrukturerad observation. Den ostrukturerade 
observationen, där många delar granskades, genomfördes för att samla in en stor mängd 
kvalitativa data om köpprocessen.30 Observationen innefattade sex deltagare med varierande 
teknisk vana. För större demografisk spridning valdes deltagare i olika åldrar, kön och yrken 
ut. Deltagarna handplockades från en tillgänglig grupp på grund av studiens begränsade tid.31 
I fallstudien kan den tillgängliga gruppen ha varit positivt för studien då deltagaren vågat dela 
med sig av sina åsikter i högre grad eftersom de var bekanta med observatören och därmed 
tryggare. 
 
Deltagarna (Se tabell 2) valdes även ut eftersom de har olika analoga och digitala värderingar. 
Att personer har digitala värderingar innebär att personer uppfattar och upplever 
kommunikation på webben på samma sätt som i fysiska världen. Personer med analoga 
värderingar upplever kommunikationen i den fysiska världen och på nätet som mer 
separerade.32 Personerna tilldelades en av de fyra mer specifika grupper som representerar 
olika analoga och digitala värderingar samt digitala vanor: 
 
Privat - Personer med lägre digital kunskapsnivå med analoga värderingar. “Traditionella 
medier är tillräckligt, behövs verkligen internet så mycket ...”. Personerna använder 
blocket/tradera och internetbanken men anser att sociala medier mest är för unga. 
Personerna ser inte riktigt skillnad på privat och personligt och säger att de inte förstår samt 
är lite rädda för “det som finns i datorn”. Kan ibland skylla på sin ålder för att inte lära sig.33 

Förtjust - Personer med låg digital kunskapsnivå. De har ofta via facebook mer digitala 
värderingar. Nätet är lite svårt, men spännande. De förstår inte tekniken fullt ut men testar 
förtjust och intensivt det nya. De blir flitiga facebookanvändare, bild-delare och bloggare. De 
föredrar kommunikation i den fysiska verkligheten men uppskattar dialogen via sociala 
medier. De anser att den digitala kommunikationen är en viktig funktion.34 

                                                
 
29 Allabolag. http://www.allabolag.se/5563209880/cubus-ab, http://www.allabolag.se/5560427220/h-m-hennes-mauritz-ab, 
http://www.allabolag.se/5568578511/ellos-group-holding-ab-publ (hämtad 2017-02-29) 
30 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 98. 
31 Ibid, s. 59. 
32 Stakston, Brit. GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier: 3e; Sverige: Idealistas Förlag, 2016, s. 113-
114. 
33 Ibid, s. 118. 
34 Stakston, GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier, s. 119. 
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Personligt - Personer med digital vana och digitala värderingar. Nätet och den fysiska 
världen är parallella verkligheter. De anser att relationer är kanaloberoende och de olika 
verkligheterna förstärker varandra. De anser även att tekniken skapar möjligheter.35 

Nerkopplad - Personer med digital vana men mer analoga värderingar. De använder det 
digitala vid behov. De anser att nätet är naturligt men sker under perioder. De väljer att 
prioritera det fysiska rummet och finns därför inte på nätet hela tiden. Anledningar varför de 
väljer att koppla ned sig kan vara en trötthet inför sociala medier och de prioriterar socialt 
umgänge i den fysiska verkligheten. De söker information digitalt i alla olika faser i livet och 
är inte rädda för teknik över huvud taget.36 

Tabell 2 Deltagare i fallstudie 

Deltagare Ålder Bransch/Sysselsättning Teknisk vana 

1 17 Student (Media) Personligt 

2 22 Student (Media) Personligt 

3 52 Hälsa och sjukvård Privat  

4 25 Trä- och möbelindustri Nerkopplad 

5 54 Detaljhandel Privat 

6 23 Student (Socionom) Nerkopplad 

 
Observationen genomfördes med en deltagare och en observatör närvarande. Deltagarna 
instruerades om hur metoden skulle genomföras och hur deras personliga uppgifter skulle 
hanteras och behandlas anonymt. De tilldelades sedan uppgifterna muntligt och skriftlig (Se 
bilaga 5). Genomförandet innebar att deltagaren skulle besöka angivna webbshopar för mode 
via mobilen och genomföra ett antal uppgifter på de olika webbplatserna samtidigt som 
deltagaren “tänkte högt” om det som utfördes. Eftersom deltagarna ej kunde ombes att 
faktiskt utföra ett köp under observationen valdes delar som kan förekomma under 
köpprocessen ut. Uppgifterna som deltagarna tilldelades var att besöka angiven webbshop för 
mode, hitta produkter inom en viss kategori, ta bort/lägga till produkter i varukorgen och 
hitta information om leveranstiden eller hur man returnerar en vara. Deltagarna utförde 
uppgifter på de tre webbshopar som analyserats i små-N-studien.  
 
Observatörens roll var icke deltagande, det innebär att observatören under den tid 
observationen genomfördes endast observerade och lyssnade på deltagaren.37 Under 
observationen noterades relevant information om hur deltagaren navigerade och uttryckte sig 
samt eventuella interaktionsproblem som uppstod. Under observationen användes 
ljudinspelning för att underlätta efterföljande transkription.38 

                                                
 
35 Stakston. GILLA! dela engagemang passion och idéer via sociala medier, s. 119. 
36 Ibid, s.119. 
37 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 98. 
38 Fejes, Andreas; Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys; 2a; 2015, s. 197. 
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2.7 Kvalitativ intervju 
Inom kvalitativa studier sker ofta kombinationer av insamlingsmetoder där till exempel 
observation och kvalitativ intervju förekommer som kombination.39 För att samla ytterligare 
kompletterade kvalitativa data i den här studien utfördes semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer direkt efter att deltagaren hade genomfört uppgifterna i observationen. I en 
kvalitativ intervju svarar intervjudeltagaren med egna ord på frågorna och målet med 
intervjun är då att upptäcka deltagarens upplevelse av något.40 Intervjun ser därför ofta ut 
mer som ett samtal. Intervjuerna som utfördes hade även en låg grad av standardisering41, 
vilket innebar att några frågor var formulerade innan intervjun och resten av frågorna togs 
fram under intervjun (se bilaga 6). Ordningen på frågorna anpassades till intervjudeltagaren. 
Den låga standardiseringen av frågorna användes för att få fram kvalitativa data.  
Intervjufrågorna formulerades för att kartlägga deltagarens tekniska vana och attityd till 
teknik. För att kunna besvara hur deltagaren upplevde användbarhet och utformning under 
köpprocessen formulerades vidare frågor om varför de agerat på ett visst sätt i observationen 
och de gavs då möjlighet att förklara hur de upplevde vissa steg i processen. Ljud spelades in 
under intervjun för att resultera i en så korrekt transkription som möjligt. 

2.8 Dataanalys 
I studien har två analysmetoder använts. En små-N-studie och ett affinity diagram. Se tabell 3 
för koppling mellan metod och analysmetod. 
 
Tabell 3 Studiens dataanalys 

Metod Analysmetod 

Små-N-studie Små-N-studie 

Fallstudie Affinity diagram 

 

2.9 Små-N-studie 
Vid bearbetningen av små-N-studien omvandlades det insamlade materialet till deskriptiv 
text som sedan analyserades. Varje variabel granskades på varje enhet och all data fördes in i 
en tabell för att skapa en tydlig överblick. Variablerna togs fram utifrån de generella teorier 
inom design som ansågs relevanta för studien. Uppdelningen och kategoriseringen av 
variablerna var nödvändig för att kunna jämföra och analysera variablerna likvärdigt på de 
olika enheterna.42 De variabler som har granskats på webbshoparna är:  
 

1. Responsiv design: Hur webbshopen är anpassad för mobilen. 
2. Typografi: Hur typografi används för läsbarheten via en mobil. 
3. Hierarki: Hur objekt förhåller sig till varandra. 
4. Betoning: Hur objekt betonas för att stå ut från övrigt innehåll. 
5. Symbolisk representation: Hur symboler och ikoner används för att förmedla en 

funktion. 
6. Progressive disclosure: Hur innehåll och objekt reduceras i mobilen. 
7. Bekräftelse och erkännande: Hur användaren får bekräftelse på att en handling 

har genomförts.  

                                                
 
39 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 85-86. 
40 Ibid, s. 81. 
41 Ibid, s. 76. 
42 Jacobsen, Sandin. Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, s. 231. 
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2.10 Affinity diagram 
Relevant information som noterades vid observationen och vid den kvalitativa intervjun 
genomgick en transkription. För att analysera den insamlade datan skapades ett affinity 
diagram (se bilaga 7). 
 
Affinity diagram är en analysmetod för att analysera stora mängder kvalitativa data och se 
samband mellan dessa. Genom att gruppera noteringar som skapats utifrån insamlade data 
från fallstudien kunde trender hittas och placeras i ett hierarkiskt diagram. Ett affinity 
diagram kan bestå av så mycket som 1000 noteringar. Noteringarna kan ha olika karaktär och 
vara allt ifrån en fråga eller en kommentar som uppkommit under intervjun till en uttalad 
känsla som framkommit hos deltagaren under observationen.43  
 
Processen för att ta fram affinity diagrammet bestod av flera steg och startade med att 
noteringar från fallstudien plockades ut från transkriptionen och skrevs på digitala post-it-
lappar. För att kunna koppla de olika post-it lapparna till de olika deltagarna markerades 
varje notering med webbshopens namn, deltagare och noteringens nummer, till exempel ”H-
1-2” som står för H&M, deltagare 1 och notering 2. Post-it-lapparna placerades sedan ut och 
grupperades, baserat på de funna sambanden mellan dem, i olika kolumner utan etiketter. 
Sambanden var inte fördefinierade utan uppkom under arbetet. För att få bästa resultat 
undveks placering i för små grupper och de befintliga grupperna som framträdde användes i 
första hand för utplacering av lapparna. Fanns ingen kolumn med samband för den lapp som 
skulle placeras ut påbörjades en ny kolumn. Under utplaceringen pågick kommunikation om 
grupperingen och vem som helst fick ändra och flytta lappar när som helst under arbetet. 
Förändringar förekom vid ett flertal tillfällen. När alla lappar var grupperade angavs till slut 
en sammanfattande etikett ovanför kolumnen som beskrev kolumnens huvudbudskap. 
Etiketten var vid behov en sammanfattande mening för att etiketten skulle förmedla och 
sammanfatta kolumnens samband/budskap. Tolkningen och betydelsen av etiketten bör 
nämligen inte vara beroende av lapparna i kolumnen. För att särskilja etiketterna tydligare 
angavs en kort sammanfattande etikett även till den här nivån.44 

2.11 Trovärdighet 
Deltagarna i observationen har olika attityder till teknik och olika teknisk vana och 
representerar därför en större grupp användare. Majoriteten av deltagarna var inte vana att 
handla via mobilen och representerar därför tydligare nya användare. 
 
Det faktum att observatörerna var kända under observationerna kan ha påverkat resultatet 
och stört det naturliga beteendet hos deltagaren.45 För att undvika att deltagaren medvetet 
påverkat sitt eget beteende uppmanades deltagaren att dela alla tankar och beteenden som 
kunde vara relevanta för undersökningen. Observationen var anonym för att deltagarna skulle 
känna sig trygga att dela tankar och känslor.  
 
Att webbshoparnas ordning i fallstudien eventuellt skulle spela roll för resultatet var något 
som var känt innan fallstudien genomfördes och deltagarna fick därför utföra uppgifter på de 
olika webbshoparna med varierad ordning för att uppnå ett trovärdigt resultat.  
 
Anledningen till att studien inte använt sig av kvantitativa metoder är för att statistik inte 
genererar information om tankar och känslor bakom ett visst agerande. I den här studien blir 

                                                
 
43 Holtzblatt, Karen; Burns Wendell, Jessamyn; Wood, Shelley. Rapid Contextual Design. San Fransisco: Elsevier/Morgan 
Kaufmann, 2005. E-bok. 
44 Holtzblatt, Burn, Wood. Rapid Contextual Design, 2005. 
45 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 99. 
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det, för att uppnå studiens syfte, inte relevant att samla kvantitativa data. Kvantitativa data 
skulle kunna vara hur lång tid det tar för deltagaren att genomföra en köpprocess.  
 
Genom kvalitativa intervjuer i samband med observationen förstärktes trovärdigheten. Den 
kvalitativa intervjuns låga grad av standardisering resulterade i att observationen fick ett 
underlag och förklaring till beteendet bakom varje enskilt fall. Det är något som förstärker den 
här studiens trovärdighet.46 Att intervjun spelades in bidrog till undersökningens reliabilitet.47

                                                
 
46 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 76. 
47 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 104. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte 
och frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Tabell 4 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 
 
Tabell 4 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Frågeställning Teori 

Hur används generella principer inom 
design idag på en mobilanpassad webbshop 
inom mode som kan förbättra användarens 
interaktion vid en köpprocess? 

Responsiv design 
Typografi 
Generella principer för design: 
Hierarki 
Betoning 
Symbolisk representation  
Progressive disclosure 
  

Hur upplever användaren webbshopens 
användbarhet och utformning under en 
köpprocess på en mobilanpassad webbshop 
inom mode? 

Användarupplevelse 
Interaktionsdesign 
Informationsarkitektur 
Bekräftelse och erkännande 

 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur används generella principer 
inom design idag på en mobilanpassad webbshop inom mode som kan förbättra användarens 
interaktion vid en köpprocess?” hanteras följande områden i det teoretiska ramverket: 
Responsiv design, generella principer för design och typografi. Responsiv design inkluderas 
eftersom det är en genomgående princip som används vid utformning av moderna 
webbplatser. Generella principer för design behandlas eftersom det är principer som används 
i stor utsträckning på alla typer av formgivning och design, både digitalt och analogt. 
Typografi behandlas eftersom informationen på webbshopen ofta består av text och därför 
spelar en stor roll i navigationen på sidan. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur upplever användaren 
webbshopens användbarhet och utformning under en köpprocess på en mobilanpassad 
webbshop inom mode?” hanteras följande områden i det teoretiska ramverket: 
användarupplevelse, interaktionsdesign, informationsarkitektur, bekräftelse och 
erkännande. Användarupplevelse behandlas eftersom det är grunden till att förstå 
användbarhet och användaren. Interaktionsdesign behandlas för att förstå interaktionen 
mellan användaren och webbshopen. Bekräftelse och erkännande inkluderas eftersom det 
kan påverka användaren positivt eller negativt då de interagerar med webbshopen och 
informationsarkitektur inkluderas för att förstå hur användaren uppfattar informationen på 
webbshopen. 
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3.2 Generella principer för design 
De generella principerna för design presenterade i det här kapitlet är etablerade lagar, 
riktlinjer och rekommendationer som används inom flera olika områden för design.48  

3.3 Informationsarkitektur 
Digitala miljöer representerar ofta fysiska platser genom bilder, strukturer och titlar som ger 
ledtrådar om den fysiska platsen de representerar och ger en uppfattning om vad som kan 
genomföras där. Människor vill även att upplevelsen av att hitta information är detsamma 
oberoende av kontext. Det är därför viktigt att bemöta det människor önskar och få designen 
enhetlig över flera kanaler, en utmaning som informationsarkitekter vill bemästra.49  

Informationsarkitektur är den designdisciplin som innefattar att göra information lätt att 
hitta och förstå, det talar om hur viktigt det är att hitta för att användbarheten ska vara 
framgångsrik och systemet funktionellt.50 Disciplinen fokuserar på att applicera design 
principer och arkitekturprinciper på de digitala plattformarna. Informationsarkitektur kan 
även definieras som informationsmiljöers strukturella design och samspelet mellan 
organisation, sök och navigation i digitala, fysiska och cross-channelsystem. 
Informationsarkitekter fokuserar på att skapa upplevelser och produkter uppbyggda av 
information som förstärker sökbarhet och användbarhet.51 

3.4 Kategorier 
Enligt Richard Saul Wurman kan information sorteras på olika sätt, det finns inget rätt eller 
fel hur de bör vara sorterade. Man bör försöka sortera information så att informationens 
samband blir tydliga. De olika sätten som används vid sortering är: plats, alfabetisk ordning, 
tid, kategori och hierarki och man bör ha i åtanke att informationen kan uppfattas på olika 
sätt beroende på hur de sorteras.52  

3.5 Responsiv design 
Responsiv design handlar om att hantera information som ska presenteras i olika enheter 
men ändå uppfattas på samma sätt. Genom flexibla webbplatser anpassas innehållet på 
webbplatsen till det medium den renderas i och resulterar i samma upplevelse över flera 
medier.53 

I responsiv design har layouten tre huvudingredienser: 

1. En flexibel layout baserad på rutnät 
De flesta webbplatserna är uppbyggda på rutnät som består av kolumner och rader. 
Till skillnad från den tidigare metoden då de olika delarnas angavs i pixlar och hade 
en fast bredd anges delarna i responsiv design i proportionella termer som procent. 
Det resulterar i att webbplatsen blir mer flexibel och själv kan anpassa sig till 
skärmens bredd utan att innehållets proportioner förändras.54 
 

  

                                                
 
48 Lidwell, William; Holden, Kritina & Butler, Jill. Universal Principles of Design. Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers, 
Inc, 2003, s. 12.  
49  Rosenfeld, Louis; Morville, Peter & Arango, Jorge. Information Architecture: For the web and beyond. Sebastopol, 
California: O'Reilly Media, 2015, s. 17. 
50 Ibid, s. 25. 
51 Ibid, s. 24. 
52 Saul Wurman, Richard. Design quarterly 145, “Hats”. USA: Walker Art Center and Massachusetts Institute of Technology, 
1989, s. 2-3. 
53  Marcotte, Ethan. Responsive Web Design. New York: A book apart/Jeffrey Zeldman, 2011, s. 8.  
54  Ibid, s. 28-29. 
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2. Flexibla bilder och media 

Bilder på en responsiv webbplats kan liksom kolumner och rader anges i 
proportionella termer och anpassas efter skärmens storlek, beskäras eller till och med 
gömmas helt om det är nödvändigt då webbplatsen presenteras i en mindre enhet.55 
 

3. Media queries, en modul från CSS3  
CSS, cascading style sheet kontrollerar hur en webbplats ser ut och upplevs genom att 
separera sidans innehåll och sidans stil. Det innebär att en enda ändring i en CSS-fil, 
till exempel teckensnittsstorlek, kan påverka hela webbplatsen. Media queries är en 
del av CSS3, en av de senaste versionerna av CSS, som möjliggör att addera 
responsivitet. Media queries tillsätter rätt CSS sheets då användaren besöker 
webbplatsen genom att registrera skärmens storlek och orientering. Oftast består 
media queries av olika brytpunkter för olika enheter. Ett exempel är en brytpunkt 
som talar om att en bild ska döljas om webbläsaren är mindre än 500px bred. När en 
användare besöker webbplatsen via en mobil som är mindre än 500 pixlar bred 
aktiveras aktuella Media queries och bilden döljs.56 

3.6 Hierarki 
Hierarkisk organisation används för att visualisera och skapa enkla strukturer i komplexitet. 
Det medför en ökad förståelse om ett system. Perceptionen av den hierarkiska strukturen 
påverkas av innehållets relativa placering och storlek. Oftast är de placerade så att ett objekt 
uppfattas som förälder till ett annat element (barn). Perceptionen påverkas även av eventuella 
förbindelselinjer mellan innehållet.57 

Eftersom användaren kommer att navigera sig uppifrån och ned på webbplatsen är det därför 
viktigt att placera det viktigaste, till exempel webbplatsens viktigaste funktioner överst.58  

3.7 Betoning  
I boken Universal Principles of Design beskrivs betoning som ett effektivt sätt att framhäva 
innehåll.  Betoning bör dock inte användas på mer än 10 procent av den visuella designen. Ju 
högre procent som är betonad, desto sämre effekt.59 De vanligaste metoderna för att framhäva 
innehåll är: 

Fetstilt, Kursivt och Understrykning 
I text kan fetstil, kursiv och understrykning användas där en betoning ska ske. Att göra något 
fetstilt är att föredra eftersom det tydligt framhäver men också adderar minst brus i designen. 
Kursiv text adderar inte heller brus i designen men är inte lika tydligt som fetstilt text. 
Understrykning bör användas varsamt eftersom det adderar mer brus.60 

Teckensnitt 
Att använda versaler i kortare meningar kan förbättra perceptionen av innehållet på sidan och 
är att föredra på etiketter eller nyckelord i en design med många element. Att använda olika 
fonter för att highlighta bör undvikas eftersom det kan störa typografins estetik.61 

                                                
 
55 Marcotte. Responsive Web Design, s. 45. 
56 Ibid, s. 79. 
57 Lidwell, Holden, Butler, Universal Principles of Design, s. 122. 
58 Android. Accessibility: hierarchy and focus. 
   https://material.io/guidelines/usability/accessibility.html#accessibility-hierarchy-focus (Hämtad 2017-04-08)  
59 Lidwell, Holden, Butler, Universal Principles of Design, s. 126. 
60 Ibid, s. 126. 
61 Ibid, s. 126. 



 

16 

Färg 
Färg kan användas för att betona element eller ord men bör användas varsamt. Används fler 
färger bör dessa vara i tydligt olika nyanser.62 

Invertering 
Att invertera textens färg fungerar bra och bidrar effektivt till ökad uppmärksamhet. Att 
invertera objekt eller former är desto svårare och fungerar inte alltid lika bra. Att invertera 
text eller objekt resulterar i betydligt mer brus i designen och bör därför användas sparsamt.63 

Blinkning 
En effektiv teknik för att skapa uppmärksamhet är att låta ett element skifta mellan två olika 
former eller färger. Blinkning bör endast användas då någon kritisk information existerar. 
Blinkningen bör dessutom kunna stängas av då den noterats för att inte störa då användaren 
går vidare på webbplatsen.64 

3.8 Symbolisk representation  
Ikoner används för att förtydliga samt förbättra inlärning och minne av funktioner, objekt och 
koncept. Symboler och ikoner är vanliga på skyltar på flygplatser samt representation av 
funktioner på datorer och kontrollpaneler. Ibland representerar de ett varumärke/företag 
eller används för att dra till sig uppmärksamhet.65 

Likhetsikoner motsvarar och liknar ett objekt eller en funktion och är bäst för att 
representera enklare funktioner, koncept eller objekt. En likhetsikon är till exempel en ikon 
som föreställer att bilvägen svänger. Likhetsikonen kan dock inte samtidigt kommunicera 
“sakta ner”.66 

Exempelikoner är ikoner som liknar objekt som ofta förknippas med en funktion eller 
handling. De här ikonerna passar bra till mer komplexa funktioner. Ett flygplan får till 
exempel representera en flygplats.67 

Symboliska ikoner är till exempel ett hänglås på knappen på bilnyckeln för att låsa bilen. 
Symbolen ser inte alls ut som låset på bilen men förmedlar ändå funktionen. De symboliska 
ikonerna är användbara när etablerade funktioner, objekt eller koncept som är enkla att 
känna igen ska representeras.68 

Ungefärliga ikoner har ingen eller en ytterst liten relation till objektet, funktionen eller 
konceptet. Den här ikonen och vad den betyder behöver läras in. En sådan ikon är till exempel 
ikonen för kvinna och man. Det är viktigt att avsikten med ikonen är att den ska användas 
under en längre tid då den skapas eftersom ikonen kräver mer exponering för att läras in.69 

3.9 Progressive Disclosure 
Progressive disclosure innebär att endast delar med relevant information presenteras för 
användaren. Det främsta syftet med konceptet är att förebygga informationsöverflöd och det 
används flitigt i digitala miljöer, instruktionsmaterial och i fysiska miljöer. Progressive 

                                                
 
62 Lidwell, Holden, Butler, Universal Principles of Design, s. 126. 
63 Ibid, s. 126. 
64 Ibid, s. 126. 
65 Ibid, s. 132. 
66 Ibid,, s. 132. 
67 Ibid, s. 132. 
68 Ibid, s. 132. 
69 Ibid, s. 132. 
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disclosure resulterar i miljöer med mindre brus där människor har större möjlighet att 
hantera komplexitet utan frustration eller förvirring.70 

3.10 Typografi 
Typsnitt bör bara så lättlästa som möjligt eftersom det underlättar för läsaren, och det finns 
det flera saker som avgör om ett typsnitt är lättläst eller inte, till exempel vilken storlek som 
används.71 Textens struktur bör också vara tydlig, eftersom den kommunicerar vilka texter 
som hör ihop samt vart läsaren ska börja läsa, till exempel genom att använda sig av tydliga 
rubriker och underrubriker.72 
 
En annan faktor som kan bidra till bättre läsbarhet är en tydlig kontrast mellan text och 
bakgrund. Mörk text bör användas på en ljus bakgrund och en ljus text bör användas på en 
mörk bakgrund. Bakgrunderna i sig bör ej vara för distraherande med till exempel detaljerade 
mönster.73 
 
Antikva och Sanserif  
Antikva och sans-serif är två kärnfamiljer inom typografin. De två skiljer sig i utseendet och 
kan därför användas med fördel vid olika tillfällen. Antikva brukar rekommenderas att 
använda i löpande texter i till exempel böcker eller annat tryckt medium. Sans-serif brukar 
användas som rubriker och kortare texter.74 Typsnitt som används för Androids 
operativsystem är sans-seriffer som heter Roboto och Noto och kan användas i olika 
skärningar och vikter.75 Typsnitt som används för IOS operativsystem är San Fransisco. Även 
detta typsnitt används i olika vikter och storlekar för att till exempel betona text. IOS 
rekommenderar inte att använda för många typsnitt tillsammans då det kan upplevas rörigt.76 
 
Gemener och versaler  
Gemener är text skriven i små bokstäver och versaler är text skriven i stora bokstäver. 
Gemener är framför allt lämpligt att använda vid längre texter och versaler lämpligt att 
använda vid rubriker.77  
 
Grad 
Graden är storleken på texten.78 Enligt designriktlinjer för Android bör titlar vara i större 
grad, 20 scalable pixels och brödtexter bör vara 13-14 scalable pixels (se figur 2). Texter som 
är placerade på funktioner, till exempel knappar bör vara 12-14. Storleken på texten är mätta i 
scalable pixels.79 Faktorer som påverkar val av storlek på texten är skärmens upplösning. Vid 
en mindre skärm med dålig upplösning rekommenderas det att öka storleken på texten.80 
 

                                                
 
70 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 188. 
71 Hellmark, Christer. Typografisk handbok ; 5e ; Stockholm : Ordfront, 2004, s. 25-27. 
72 Hellmark. Typografisk handbok, s. 33-34. 
73 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 148. 
74 Hellmark. Typografisk handbok, s. 26-27. 
75Android. Typography: typeface. https://material.io/guidelines/style/typography.html#typography-typeface  
(Hämtad 2017-04-08)  
76 https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/visual-design/typography/ 
77 Hellmark. Typografisk handbok, s. 24. 
78 Hellmark. Typografisk handbok, s. 27. 
79 Android. Typography: styles. https://material.io/guidelines/style/typography.html#typography-styles (Hämtad 2017-04-08) 
80 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 148. 
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Figur 2 Exempel på grader angivna i scalable pixels 
 
Skärningar 
Samma typsnitt kan finnas i flera olika skärningar, det menas med att typsnittet kan variera i 
utseendet och vara kursivt, tunnare eller fetare i dess tjocklek. Läsbarheten påverkas av vilken 
skärning av typsnittet man väljer att använda.81 
 
Kägel 
Radavståndet mäts från baslinje till baslinje och skapar utrymme mellan raderna i texten.82 
Exakt vilket radavstånd som bör användas beror på vilket typsnitt som används och i vilken 
storlek texten. Enligt riktlinjer för Android bör rubriker och text separeras tydligt och en 
rubrik som till exempel är 34 scalable pixels bör radavståndet vara 40 scalable pixels. Vid 
brödtexter som är 13-14 scalable pixels bör radavståndet vara 24 scalable pixels (se figur 3).83 
 

 
Figur 3 Exempel på rekommenderad kägel 
 
Radbrytning  
Radbrytning bör ske så att inte korta ord avstavas och inte heller så att texten som helhet 
uppfattas som full av luckor. På en rad bör max 60 tecken finnas eftersom det kan bidra till en 
bättre läsbarhet.84  

3.11 Användarupplevelse 
I boken Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse definieras 
begreppet användarupplevelse som: “... En persons upplevelse med systemet, vilket 
inkluderade industriell design, grafik, gränssnitt, fysisk interaktion och manualer”.85 
Upplevelsen i sig är användarens uppfattning av hur bra eller dålig produkten är efter att ha 
använt den och vad som kan påverka helhetsupplevelsen är till exempel estetik.86 Vilken enhet 
som används när användaren besöker webbplatsen påverkar användarupplevelsen eftersom 

                                                
 
81 Hellmark. Typografisk handbok, s. 27. 
82 Ibid, s. 32. 
83 Android. Typography: styles. 
84 Android. Typography: other typographic guidelines. 
https://material.io/guidelines/style/typography.html#typography-other-typographic-guidelines (Hämtad 2017-04-08) 
85 Arvola, Mattias. Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 21. 
86 Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen. Interaktionsdesign - bortom människa-dator interaktion. Lund: 
Studentlitteratur, 2016, s. 35. 
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förutsättningarna skiljer sig vid mobil-läge jämfört med desktop-läge. Den största skillnaden 
mellan enheterna är skärmstorleken och att webbplatsens innehåll har ett linjärt flöde i 
mobil-läget. Det linjära flödet innebär att användaren behöver använda skrollen och man bör 
ha i åtanke att personer generellt spenderar mindre tid när de besöker en webbplats via 
mobilen.87 

Användarupplevelsen är individuell och kan beskrivas i både negativa och positiva känslor. 
Till exempel kan positiva känslor i en användarupplevelse beskrivas som “trevlig” och 
“hjälpsam”. Negativa känslor kring en webbplats kan tyda på dålig användbarhet.88 
Användbarheten av en produkt eller ett system brukar också mätas i hur snabbt en användare 
utför sin uppgift, hur lätt användaren lär sig att använda produkten eller systemet och komma 
ihåg det, om produkten eller tjänsten är till någon nytta för användaren och hur säker den är 
att använda.89 För att lyckas göra en produkt användbar krävs förståelse om användarna och 
en datainsamling om användarna brukar därför vanligtvis genomföras under 
designprocessen.90 

3.12 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är när en webbplats är anpassad och utformad med människor med 
begränsningar eller funktionsnedsättningar i åtanke. God tillgänglighet resulterar i att det är 
möjligt för alla människor att använda webbplatsen.91 Problem som människor med 
begränsningar kan stöta på är att de upplever det svårt att urskilja text som är placerad på 
bilder och svaga kontraster mellan färger.92 

3.13 Interaktionsdesign 
I boken Interaktionsdesign - bortom människa-dator interaktion beskrivs definitionen av 
interaktionsdesign som: “Design av interaktiva produkter för att hjälpa människor att 
kommunicera och interagera i sin vardag och i sitt yrkesliv”. Interaktionen är det som sker 
mellan människor och produkter eller tjänster.93  För att en interaktion på en webbplats ska 
kunna ske måste användaren förstå hur element kan användas och utformning av 
funktionerna bör därför vara tydliga.94  

Funktionerna brukar oftast vara utformade som en ikon eller knapp. Till exempel menyn som 
ibland är utformad så att endast ikonen är synlig och innehållet i menyn är dolt. När 
användaren interagerar med webbplatsen och trycker på ikonen expanderar menyn och visar 
menyns innehåll men en del av sidan visas i bakgrunden. För att interaktionen mellan 
användaren och webbplatsen ska fungera bra krävs det att ikonen eller knappens storlek är 
tillräckligt stor så att användaren enkelt kan trycka på den.95 

Genom att använda dp kan webbplatsen uppnå “density independence”. Det innebär att 
elementen på sidan behåller sin fysiska storlek oavsett skärmstorlek och upplösning. Att 
behålla elementen på sidan i samma storlek är viktigt eftersom en knapp som förändras i 
storlek på olika skärmar kan resultera i sämre användbarhet (se figur 4 och 5).96 

                                                
 
87 Mendoza, Adrian. Mobile user experience: patterns to make sense of it all. Amsterdam Netherlands: Morgan Kaufmann, an 
imprint of Elsevier, 2014, s. 11. 
88 Preece, Rogers, Sharp. Interaktionsdesign - bortom människa-dator interaktion, s. 47. 
89 Ibid, s. 42–43. 
90 Arvola. Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse, s. 41. 
91 Usability gov. Accessibility Basics.https://www.usability.gov/what-and-why/accessibility.html (Hämtad 2017-03-04) 
92 Cunningham, Katie. Accessibility handbook making 508 websites for everyone. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2012, k. s. 2. 
93  Preece, Rogers, Sharp. Interaktionsdesign - bortom människa-dator interaktion, s. 29. 
94 Unger, Russ; Chandler, Carolyn. A project guide to UX design: for user experience designers in the field or in the making; 2a; 
Berkeley, Calif.: New Riders, 2012, s.  196-198. 
95 Mendoza. Mobile user experience: patterns to make sense of it all, s. 87. 
96 Android. Supporting multiple screens. 
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Figur 4 Exempel på applikation som ej stödjer support för olika skärmstorlek och 
skärmupplösningar.  
 

 
 
Figur 5 Exempel på applikation som stödjer support för olika skärmstorlek och 
skärmupplösningar. 
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3.14 User Interface Guidelines 
User Interface Guidelines är riktlinjer gällande interaktion och visuell design för 
applikationer. Följande underrubriker består i största grad av delar ur den sammanställning 
som gjort av Androids User experience-team för Android-applikationer. Riktlinjerna 
innehåller hur grafiska element bör användas, till exempel hur stor ytan för en knapp bör vara 
för att bidra till god användbarhet.97 Apple har motsvarande riktlinjer för iOS-applikationer 
och innehåller liknande rekommendationer men skiljer sig på vissa områden. 

3.15 Touch target size 
Det är viktigt att det finns en balans mellan informationen och användbarheten för funktioner 
på webbplatsen. Den klickbara beröringsytan ska vara minst 48x48 dp och oftast bör det vara 
8dp eller mer mellan dem (se figur 9 och 10). 48 dp motsvarar cirka 9 mm i fysisk storlek 
oavsett skärmstorlek. Den klickbara beröringsytan på touchscreen bör vara 7–10 mm.98 

 

Figur 9 Touch screen target size       Figur 10 Touch screen target size 
 

  

                                                
 
97 Android. Introduction to Android. https://developer.android.com/guide/index.html (Hämtad 2017-04-08) 
98 Android. Metrics & keylines: touch target size. https://material.io/guidelines/layout/metrics-keylines.html#metrics-keylines-
touch-target-size (Hämtad 2017-04-08) 
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3.16 Knappar 
Knappar på webbplatser är till för att användaren ska kunna trycka på dem för att få fram 
information eller att få en funktion att starta. Knapparna kan placeras på olika ställen på en 
webbplats och se olika ut. Till exempel kan en knapp vara utformad som en cirkel med ett plus 
eller minus-tecken i mitten, en rektangel med en centrerad text på eller endast text. Knappar 
förändras ofta när användaren trycker på dem för att signalera att användaren har tryckt på 
den, till exempel genom förändring av färg eller text.99 
 
Vid utformningen av en knapp bör storleken vara 36 dp i bredd och 48 dp i höjd för att 
användare ska kunna trycka på den. Texten som är placerad på en knappt bör vara skriven i 
versaler och centrerad med marginaler på alla sidor (se figur 11).100 Texten som är placerad på 
knappen bör vara kortfattad och bestå av så få tecken som möjligt.101 
 
 

 
 
Figur 11 Knappens marginaler  
 

3.17 Bekräftelse och erkännande 
Genom bekräftelse förstår människor vad som händer, resultatet av sin handling och 
upptäcker vad de kan göra härnäst. Bekräftelse kan ske visuellt eller genom haptik, det vill 
säga bekräftande ljud. För mycket bekräftelse eller störande återkommande varningar och bör 
dock undvikas då de kan resultera i att användaren börjar ignorera de framtida varningar eller 
meddelanden.102 

En bekräftelse kan underlätta användbarheten och används även för att låta användaren 
försäkra sig om att de verkligen vill utföra en handling. Det kan ibland också presenteras med 
en varning. Det är inte nödvändigt att använda sig av en bekräftelse när handlingen enkelt går 
att ångra, det kan till exempel vara en box som åter går att klicka på för att avaktivera.103 Det 
är inte heller viktigt att ett erkännande ges då visuellt innehåll bekräftar handlingen, det kan 
till exempel vara ett rutnät av bilder som förändras när en bild raderas.104

                                                
 
99 Android. Buttons. https://material.io/guidelines/components/buttons.html# (Hämtad 2017-04-08) 
100 Ibid 
101 Apple. Buttons. https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/buttons/ (Hämtad 2017-04-08)  
102 Apple. Feedback. https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/interaction/feedback/ (Hämtad 2017-04-08) 
103 Android. Patterns: confirmation & acknowledgement. 
https://material.io/guidelines/patterns/confirmation-acknowledgement.html (Hämtad 2017-04-08)  
104 Android. Acessability: writing. https://material.io/guidelines/usability/accessibility.html#accessibility-writing (Hämtad 2017-
04-08) 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger 
till grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge 
svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Små-N-studie 
Nedan presenteras en sammanfattning av den empiri som samlats in. Det insamlade visuella 
materialet bestod av tre webbshopar men är under den här rubriken sammanställd (se bilaga 
1,2 och 3). 

Responsivitet: Hur webbshopen är anpassad för mobilen. 

Element och bilder på samtliga tre webbshopar anpassar sig till skärmens storlek. Det innebär 
att samtliga sidor är responsiva. Responsiviteten innebär även att antalet kolumner i mobil-
läget till skillnad från desktop-läget på samtliga sidor förändras. Många av elementen för 
interaktion på sidan behåller sin fysiska storlek oavsett skärmstorlek och upplösning, något 
som man noterar på till exempel knappar som tar upp en stor del av mobilens bredd.  

I mobil-läge har webbshoparna gemensamt att det på startsidan endast finns en kolumn och 
bilder tar upp hela skärmens bredd. Det resulterar i att samtliga sidor har mindre whitespace i 
mobil-läget än i desktop-läget och elementens placering förändras. Element som i desktop-
läge varit placerade bredvid varandra är istället placerade ovanför varandra.  

Samtliga webbshopar har i desktop-läge en horisontell meny med liknande menyalternativ 
som startar med kategorierna dam, herr och barn. Responsiviteten innebär även att menyerna 
reduceras och blir till en hamburgermeny i mobil-läge på samtliga webbplatser. Menyn 
expanderas genom att glida in från vänster.  

På H&M ändras i mobil-läget innehållet från att fokusera på kampanjer och kollektioner på 
startsidan till att fokusera på de olika huvudkategorier för kläder som finns, det vill säga, dam, 
herr, barn, home och REA. De andra webbplatserna presenterar samma innehåll i samma 
ordning i både desktop- och mobil-läget.  

 

Typografi: Hur typografi används för läsbarheten via en mobil. 

Webbplatserna H&M och Ellos använder sig av både sans-serifer och serifer. När typsnitt i 
serif används är det vid rubriker. Cubus använder sig bara av sans-serifer. Samtliga 
webbplatser varierar vikterna på typsnitten för att skapa kontrast. Storleken på texten 
förändras inte nämnvärt beroende på vilken enhet användaren besöker webbplatsen från. Alla 
webbplatser använder sig av radbrytning med mindre än 60 tecken på varje rad. Texternas 
kägel vid längre texter känns luftigt och har ett tydligt avstånd. 

Rubriker och huvudkategorier är skrivna i versaler, medan underkategorier och övrig text är 
skriven i gemener. Ellos har dock valt att variera sin rubriksättning genom att ha rubrikerna 
skrivna i gemener medan rubriker för huvudkategorier är skrivna i versaler.  

Texter som hör ihop placeras nära varandra men separeras från övrigt innehåll med hjälp av 
whitespace vilket skapar en tydlig struktur i texten. På samtliga webbplatser är brödtext, 
priser och information om produkter i en mörkare grå eller svart färg. Webbplatsernas 
bakgrund är vit vilket resulterar i en hög kontrast mellan text och bakgrund. Rubriksättning 
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på bilder anpassas efter om bilden är mörk eller ljus, H&M och Cubus väljer därför att variera 
typsnittets färg och använder till exempel vitt, grönt och orange.  
 

Hierarki: Hur objekt förhåller sig till varandra. 

Alla webbshopar har valt att placera relaterade bilder och texter med litet avstånd till 
varandra och elementen används i olika storlekar. Till exempel presenteras produktens bild i 
en större storlek, medan pris och information kring produkten är i mindre storlek. För att 
separera innehåll som till exempel föreslagna produkter “andra har också köpt ...” eller 
“liknande produkter” används whitespace.  

Samtliga webbshopar använder sig av en hierarkisk meny där huvudkategorier är i en större 
text och placerad överst och underkategorier är mindre och placerade nedanför 
huvudkategorier.  

H&M använder sig av en dropdown-meny som förändras beroende på vilken enhet 
användaren besöker webbplatsen. Menyn förändras i mobil-läget och visar endast en nivå i 
menyn i taget. Klickar man på ett alternativ sker en övergång mellan det valda alternativet och 
dess underkategorier genom en statisk vertikal slide. Den vertikala sliden innebär att 
underkategorierna glider in från höger och ersätter huvudkategorierna och 
huvudkategorierna glider utanför skärmen.105  

Ellos meny expanderar genom att menyn glider in från vänsterkanten av skärmen där 
huvudkategorier visas. När en huvudkategori är vald sker en övergång till dess 
underkategorier. Det som då presenteras är en “ny” meny med vald huvudkategori som rubrik 
och dess underkategorier.  

Cubus meny expanderar genom att glida in från vänster på skärmen. Huvudkategorierna visas 
och när en huvudkategori markeras visas underkategorierna i form av en dropdown-meny. 
Bakgrunden på underkategorier är i en ljus färg medan huvudkategorier har en mörkare 
bakgrund. När en underkategori väljs försvinner menyn.  

 

Betoning: Hur objekt betonas för att stå ut från övrigt innehåll. 

Alla webbshopar använder sig av kontrast för att betona innehåll på sidan. För att öka 
kontrast på text används svart text på vit bakgrund. Kontraster förekommer även med hjälp 
av typografi. Det visas tydligt på H&Ms webbshops startsida där ett flertal teckensnitt används 
nära varandra i olika vikter och uttryck.  

Kontraster används även på knappar där formen och färgen skiljer sig från det övriga element 
och innehållet på sidan. Texten ramas då in med hjälp av en färgad ruta eller cirkel. Cirkeln 
används även på H&Ms webbshop för att markera nedsatta priser. Den placeras då bakom 
priset eller procentsatsen som varan är nedsatt med. Cirkeln är dock inte lika framträdande 
som betoningen för sale eftersom den är svart eller mörkgrå med vit text. 

På samtliga webbplatserna används även olika storlekar på innehållet för att skapa kontrast. 
Det sker till exempel med hjälp av vissa utvalda bilder som lyfts fram genom ökad storlek.  

                                                
 
105 Android. Navigational transition: sibling to sibling. 
https://material.io/guidelines/patterns/navigational-transitions.html#navigational-transitions-sibling-to-sibling 2017-04-08)  
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Den förekommande färgen för Sale är röd på samtliga sidor och används antingen på texten 
eller som en bakgrund mot vit text. På Ellos används även en större grad på teckensnitt som 
presenterar erbjudanden och priser. 

För att förtydliga vilken sida man är på används ofta betoning. På Cubus och Ellos används en 
understrykning under det valda menyalternativet i desktop-läget. På Ellos plockas även en 
accentfärg in som ännu tydligare betonar det valda alternativet. 
 

Symbolisk representation: Hur symboler och ikoner används för att förmedla en 
funktion. 

De symboler som används i mobil-läget representerar ofta en funktion och fungerar som en 
knapp eller länk till funktionen. Har ikonen eller symbolen ingen funktion är de placerade för 
att förstärka en länk eller text. Gemensamt för de tre webbshoparna är: 

- Hamburgermenyn är placerad i toppen på webbplatsen och används för att 
expandera den annars dolda menyn. 

- Förstoringsglaset som används för att söka på webbplatsen eller som på H&Ms 
webbshop även används för förstoring av bilder inne på produktsidor. På H&Ms 
webbshop får symbolen en annorlunda betydelse beroende på var den är placerad. 

- Varukorgen är placerad i det övre högra hörnet på webbplatsen och leder vidare till 
en översikt över varukorgen och betalning. Varukorgen ser dock olika ut på de olika 
sidorna. Cubus och H&M använder en shoppingpåse medan Ellos använder en 
shoppingvagn. 

- Val av färg som representeras av flera färgade cirklar bredvid varandra med de 
tillgängliga färgerna. De är klickbara och används inne på produktsidan för att välja 
färg eller på samlingssidor med produkter för att visa vilka färger som är tillgängliga. 

Förekommer länkar till sociala medier på webbplatsen är de endast representerade av de 
sociala mediernas ikoner. För att visa mer innehåll används antingen ett plustecken eller en 
pil. Plustecknet får en annan betydelse på produktsidan där den istället betyder “lägg till 
vara”. Resterande tecken skiljer sig en aning mellan de olika sidorna och har olika betydelse. 
Ett exempel är funktionen för att visa storleksguide på H&M där en kortärmad t-shirt med ett 
frågetecken används.  

 

Progressive disclosure: Hur innehåll och objekt reduceras i mobilen. 

Gemensamt för samtliga webbshopar är toppmenyn som döljs i mobil-läget och istället ersätts 
av ikonen för hamburgermeny. På Cubus och Ellos plockas funktioner som logga in eller sök 
istället in i den gömda menyn.  

En genomgående förändring på alla sidor är att information har dolts eller plockats bort. På 
H&M används till exempel en slide med rullande information istället för den banner i 
desktop-läget där fullständig information finns tillgänglig. På H&M plockades även vissa 
knappar som fanns i desktop-läget bort i mobil-läget. På H&M plockades även footern bort 
helt och på Cubus bäddas footern istället in i menyn. Ellos footer reduceras genom att 
information som tidigare presenterats i kolumner presenteras nu i en egen meny med 
dropdown.  
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Bekräftelse och erkännande: Hur användaren får bekräftelse på att en handling har 
genomförts. 
 
Gemensamt för alla webbshopar är att användaren får en bekräftelse när en vara är tillagd i 
varukorgen. Det sker dock på olika sätt. På H&Ms webbplats får användaren en bekräftelse på 
att varan lagts till i varukorgen genom att en notis, som är placerad nära varukorgen, visas. En 
liten röd siffra bredvid varukorgen läggs till. På både Ellos och Cubus får användaren 
bekräftelse genom att varukorgen byter färg och att en siffra dyker upp nära varukorgen. 
 
När användaren vill ta bort en vara från varukorgen sker inte detta direkt. Ett fält med en 
varningstext dyker upp som säger: ”vill du verkligen ta bort den här varan?” och användaren 
får svarsalternativ. Varningen är en bekräftelse på att användare tryckt på ”ta bort vara”. 
Denna sortens av bekräftelse sker på Ellos och H&M. På Cubus blir varan borttagen utan 
erkännande.  
 

4.2 Fallstudie 
Följande kapitel beskriver empirin från fallstudien (se bilaga 5 och 6 för uppgifter under 
observationen och frågor som ställdes under intervjun).  

Observation 1 

H&M - Deltagaren ansåg att kategoriseringen var svår att förstå. När deltagaren ombads att 
lägga till en vara i varukorgen kommenterade hon att det var enkelt. Hon använde sökrutan 
vid ett flertal tillfällen för att hitta produkter men kommenterade att det var jobbigt med för 
mycket klick på sidan. Deltagaren blev förvirrad när hon ombads att plocka bort en vara ur 
varukorgen och uttalade att information om “returnering av vara” borde stå vid kassan när 
man checkar ut. Hon kommenterade även att det var för liten text vid ett flertal tillfällen som 
försvårade processen och klarade inte alla uppgifter på grund av det. 
 
Ellos - Deltagaren blev förvirrad över kategoriseringen om två kategorier slagits ihop och 
uttalade att texten var för liten med för mycket information. Deltagaren uttalade att knappen 
med en färgad bakgrund för att lägga till produkten var tydlig. När hon ombads att lägga till 
en vara i varukorgen blev hon osäker på om varan hon valde lades till i varukorgen när hon 
utförde uppgiften. Deltagaren sökte på produkter via sökrutan vid ett flertal tillfällen för att 
hitta varor. När deltagaren ombads att ta bort varan ur varukorgen uttalade hon att det var 
svårt att ta bort varan ur varukorgen eftersom “det var en liten yta att trycka på” och att 
“symbolen var otydlig”. Deltagaren förväntade sig även information på platser där den inte 
fanns och uttalade att det var för mycket text som gjorde det svårt att hitta något specifikt. 
 
Cubus - Deltagaren sade att menyn, som är placerad på vänster sida, borde finnas på höger 
sida istället eftersom deltagaren inte vill sträcka sig över hela skärmen. Deltagaren upplevde 
kategoriseringen på sidan som svår att förstå. Deltagaren uttalade att hon ansåg att texten och 
den tryckbara ytan var för liten när hon skulle välja storlek på plagget. När deltagaren utförde 
uppgiften att lägga till en vara i varukorgen saknades tydlig bekräftelse från knappen för att 
lägga till varan och deltagaren lade av misstag till samma produkt tre gånger innan hon 
noterade att varan var tillagd. Deltagaren blev under köpprocessen frustrerad över popup-
rutor som dök upp och störde processen. Deltagaren ansåg att det var otydligt vilken storlek 
som var vald eftersom det valda alternativet endast var understruken med en tunn linje. 
Deltagaren ansåg att det var svårt att förstå hur man tar bort en vara ur varukorgen eftersom 
hon inte uppfattade minustecknet för att ta bort varan ur varukorgen som en knapp. 
Deltagaren upplevde problem med en knapp för att lägga till en vara från en produktsida och 
lyckades inte alls lägga till varan i varukorgen vilket resulterade i att hon bytte produkt. Efter 
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genomförandet uttalade deltagaren att helhetsupplevelsen av Cubus var jobbig och att hon 
kände sig ”korkad” då hon interagerade på sidan. 

Observation 2 

H&M -  Deltagaren ansåg att det var lätt att orientera sig på H&M’s webbshop eftersom 
innehållet är komprimerat. Vid de tilldelade uppgifterna användes filtreringsfunktionen vid 
ett flertal gånger för att snabbt finna en angiven produkt. När deltagaren ombads att hitta en 
mönstrad skjorta uppstod problem med filtreringsfunktionen eftersom det inte gick att 
filtrera kläder med mönster. Deltagaren tvingades då att skrolla mycket och upplevde detta 
som dåligt. Filtrering fungerade inte heller korrekt då deltagaren angivit sin storlek sedan 
innan men tvingades att göra det igen på produktsidan när produkt skulle väljas, det 
upplevdes negativt och konstigt. På webbshopen uppmärksammade deltagaren kategorierna i 
menyn och kommenterade att hon hellre hade velat ha kategorierna sorterade i 
bokstavsordning. Det som upplevdes positivt på webbshopen var att produktbilden gick att 
skifta mellan produktbild och modellbild.  När deltagaren ombads att hitta information om att 
returnera en vara upplevdes det som enkelt och att informationen var tydlig. 
 
Ellos - Deltagaren reagerade positivt på att det fanns underkategorier i menyn och upplevde 
att det blev enklare att hitta. Deltagaren ombads hitta en vara med nedsatt pris och fann det 
enkelt genom att notera den röda färgen. Filtreringsfunktionen användes vid ett flertal 
tillfällen, till exempel när deltagaren ombads att hitta ett par kostymbyxor. Processen gick 
snabbt och upplevdes som enkelt. Problem som uppstod på webbshopen var att hitta hur man 
tar bort en produkt från varukorgen. Andra problem som uppstod var att hitta information 
om leveranstider. Deltagaren navigerades inte direkt till informationen och deltagaren blev 
osäker och tryckte då en gång till för att få bekräftelse. Hon upplevde det som irriterande att 
behöva skrolla mycket. 
 
Cubus - För att slippa skrolla mycket användes filtreringsfunktionen. Problem uppstod när 
deltagaren ombads att lägga till en enfärgad t-shirt i varukorgen. Hon fick då problem med att 
välja rätt storlek eftersom fel storlek markerades och hon tvingades trycka flera gånger. När 
en vara lades till i varukorgen uppfattades det inte av deltagaren, det resulterade i att hon 
tryckte flera gånger eftersom hon var osäker och förvirrad. Kategorierna i menyn noterades 
och hon påpekade att det hade varit bättre om kategorierna var sorterade efter 
bokstavsordning. Hon ansåg att det är förvirrande att slå ihop olika kategorier, till exempel 
blusar och skjortor. 

Observation 3 

Ellos - När deltagaren ombads att lägga till en kavaj med nedsatt pris användes 
sökfunktionen. Sökfunktionens ikon uppfattades som liten och deltagaren hade därför svårt 
att trycka rätt. Att välja storlek på en produkt upplevdes enkelt eftersom man kunde bläddra i 
en rullista. När deltagaren ombads att lägga till ett par kostymbyxor i varukorgen användes 
webbläsarens tillbaka-knapp. När samma kostymbyxor som lagts till i varukorgen skulle bytas 
ut till ett par andra kostymbyxor fick deltagaren svårt att finna varukorgen. Hon blev förvirrad 
eftersom hon inte kunde hitta varukorgens ikon, hon började söka med blicken på 
webbshopen och fann en lättnad när hon till slut hittade den. När deltagaren ombads att hitta 
information om leveranstider fick hon skrolla för att få fram informationen, trots att hon hade 
tryckt på knappen om leveranstider. Det resulterade i att deltagaren inte förstod vad som 
hände och det upplevdes som konstigt.  
  
H&M - Sökfunktionen användes när en angiven produkt skulle hittas, till exempel när 
deltagaren ombads att hitta en mönstrad skjorta samt lägga till ett par kostymbyxor. När den 
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mönstrade skjortan skulle läggas till i varukorgen tvingades hon trycka flera gånger för att få 
någon respons. När varan lades till i varukorgen fick hon en tydlig bekräftelse av sin handling 
vilket upplevdes som positivt, “vad bra, då betyder det att den är varan är där”. Deltagaren 
ombads att byta ut den mönstrade skjortan till en enfärgad och för att komma tillbaka till 
varukorgen användes sökfunktionen. Frustration hos deltagaren uppstod eftersom det inte 
gick att söka efter varukorg. I varukorgen upplevdes minustecknet “ta bort vara” inte 
tillräckligt tydligt, och deltagaren påpekade att hon hellre hade velat ha en ikon av en 
soptunna eller liknande för att göra det ännu tydligare.  
 
Cubus - Knappar upplevdes ibland som för små och det var därför lätt att trycka fel. 
Dessutom upplevdes kategorierna på startsidan som otydliga eftersom de var placerade på en 
bild. När deltagaren ombads att lägga till en enfärgad t-shirt i varukorgen upplevdes det som 
jobbigt eftersom hon tvingades skrolla mycket för att hitta en. Problem som uppstod på 
webbshopen var att hon inte visste vart sökfunktionen var placerad och tryckte därför fel på 
Cubus logotyp och navigerades till startsidan. Att välja storlek på en produkt var något som 
upplevdes svårt då fel storlek markerades, anledning var att storlekarna var placerade för nära 
varandra. Deltagaren berättade att hon upplevde den här webbshopen som svårast av de alla 
tre. Det som upplevdes positivt på webbshopen var att det fanns en ikon av en soptunna som 
symboliserade “ta bort vara” tydligt.  

Observation 4 
Cubus - Från start upplevde deltagaren problem med att skrolla på webbshopen. Deltagaren 
skyllde på sina stora tummar vid ett flertal tillfällen när han klickade på knappar eller länkar 
men inte kom in på den sida han avsåg att klicka på. Deltagaren uttalade att han saknade en 
knapp i varukorgen som säger “fortsätt shoppa” och upplevde, eftersom en sådan knapp inte 
fanns, att varukorgen blev en återvändsgränd. När deltagaren backade ut ur kassan för att 
komma tillbaka till produktsidan såg varan som han tidigare lagt till i varukorgen ut att ha 
försvunnit ur varukorgen eftersom den visuella bekräftelsen, som tidigare fanns intill 
varukorgen i högra hörnet, försvann. Trots en del interaktionssvårigheter hade deltagaren 
hade inga större problem att slutföra uppgifterna på Cubus webbplats. 
 
H&M - Deltagaren klickade ner den popup-ruta som dök upp utan att läsa informationen. 
Deltagaren reagerade positivt på de stora bilderna som presenterade olika menyalternativ 
eftersom de liknade Instagram, en applikation som han gillar. När deltagaren ombads att 
lägga till en vara i varukorgen reagerade han positivt på kategoriseringen under alternativet 
“herr”. När deltagaren lagt till varan och sedan backade med hjälp av webbläsarens bakåt-
knapp laddades hela sidan om vilken gjorde honom frustrerad. För att välja en mönstrad vara 
använde deltagaren filtreringen men saknade färgval för “mönster” och uttalade även att det 
var jobbigt att storlek inte var förvald när han skulle lägga till en produkt i varukorgen 
eftersom han redan valt storlek i filtreringen. Deltagaren uttalade att varan verkar ha 
försvunnit ur varukorgen när han backade med webbläsarens bakåt-knapp eftersom 
bekräftelsen som tidigare varit placerad vid varukorgen försvann. Deltagaren uttalade att han 
aldrig skulle välja att köpa en kostym på webbplatsen eftersom en kostym ska sitta bra och då 
vill man prova den i butiken. När deltagaren ombads att plocka bort en vara ur varukorgen 
hade han problem att hitta hur man plockar bort en vara ur varukorgen och testade att swipa 
produkten åt sidan utan framsteg. Deltagaren uttalade att han tror att H&M skulle kännas 
enklare att använda om man plockade bort menyn i överkanten helt. 
 
Ellos - Deltagaren reagerade när han kom in på Ellos webbshop på popup-rutor och 
information som han upplever som reklam och uttalade att det var för mycket information. 
Deltagaren upplevde inga större problem med att lägga till varor i varukorgen när han ombads 
att göra det. Deltagaren hamnade dock fel i kategoriseringen och beslutade att starta om från 
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startsidan genom att backa med webbläsarens bakåt-knapp. Deltagaren fick vid ett flertal 
tillfällen problem med att klicka på knappar och skrolla i varukorgen när element som 
överlappade andra element låg i vägen och ytan för att skrolla var liten. När deltagaren 
ombads ta bort en vara ur varukorgen var han positiv till varningsrutan som frågade om han 
verkligen ville ta bort varan helt ur varukorgen eftersom han ansåg att det då blev tydligare att 
den kommer att plockas bort. När deltagaren ombads att hitta information om leveranstid 
letade han först efter informationen i varukorgen och uttalade att “den borde finnas där”. Han 
hittade till slut informationen via menyn i stället. 

Observation 5 
Ellos - Deltagaren ville att köpprocessen skulle gå fort och vara effektiv, därför använde han 
sig av sökfunktionen när han ombads att lägga till en mönstrad skjorta i varukorgen. När inte 
sökfunktionen markerades på en gång tvingades han trycka flera gånger och det upplevdes 
frustrerande. Han noterade nedsatta priser på grund av att priset var i röd färg när han 
skrollade på webbshopen. När deltagaren skulle välja sin storlek på den mönstrade skjortan 
förstod han inte att just hans storlek var slut. Han blev förvirrad eftersom när han försökte 
välja storlek hoppade den istället förbi och bläddrade ner till en annan storlek. När deltagaren 
ombads att hitta information om leveranstider upplevdes det som jobbigt eftersom han då fick 
skrolla mycket, han konstaterade att han hellre velat använda en dator.  
 
Cubus - Deltagaren blev osäker på vad kategorierna i menyn betydde och var tvungen att 
klicka på dem för att förstå vad de innehöll.  När han klickade på kategorin skjortor upptäckte 
han även att t-shirtar fanns inom samma kategori. När deltagaren ombads att hitta ett par 
jeans var han tvungen att kolla igenom menyn två gånger eftersom han inte hittade. När han 
väl hittade jeans valdes ett par snabbt och lades till i varukorgen. För att komma tillbaka till 
startsidan använder sig han av webbläsarens tillbaka-knapp. När deltagaren ombads att hitta 
information om leveranstid gick det snabbt och han kände en lättnad.  
 
H&M - Deltagaren ombads att hitta en skjorta och för att finna en skjorta snabbt användes 
filtreringsfunktionen. När han filtrerade efter färger upptäckte han att det inte går att filtrera 
efter mönster, vilket gjorde honom säker på att det inte fanns några mönstrade skjortor alls på 
webbshopen. På grund av att han råkade av misstag rensa sin filtrering upptäckte han att 
webbshopen hade mönstrade skjortor. När storleken var vald tryckte han av misstag på 
storleksguide, vilket gjorde honom förvirrad. När en produkt skulle läggas till efter det 
misstaget berättade deltagaren att han måste påminna sig själv om att han inte skulle råka 
trycka fel igen. Vid de tillfällen när webbshopen reagerade långsamt hann han trycka två 
gånger eftersom han inte fick tillräckligt snabb respons av en handling. När deltagaren 
ombads hitta information om returer blev han förvirrad eftersom informationen inte dök upp 
på en gång, trots att han hade tryckt på retur. Det tog en stund innan han förstod att han var 
tvungen att skrolla ned för att kunna läsa informationen. 

Observation 6 
Cubus - Deltagaren blev förvirrad över kategorierna men testade sig fram för att hitta rätt. 
Hon blev förvirrad över popup-rutor som dök upp och förklarade att hon inte förstod varför 
den dök upp eftersom hon inte klickat på något. Deltagaren upplevde inga större problem 
med att välja varor, storlek och att lägga till varor i varukorgen. Hon blev dock förvirrad över 
var information om leveranstiden var eftersom hon ansåg att flera alternativ i menyn skulle 
kunna ha den informationen. 
 
H&M - Deltagaren noterade popup-rutan och sa att hon aldrig förstår vad informationen om 
cookies på popup-rutan betyder. Hon kryssade ner reklam om applikationen som dök upp på 
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webbplatsen eftersom hon inte ansåg att det var relevant för henne och att den rutan var 
jobbig att ha framme. Hon blev en aning förvirrad över menyalternativen då hon skulle lägga 
till ett par kostymbyxor i varukorgen och uttryckte att hon inte vet skillnaden på de olika 
alternativen. När hon ombads att plocka bort en vara ur varukorgen hittade hon ingen knapp 
för att göra det i varukorgen men testade sig fram för att hitta hur uppgiften skulle 
genomföras. Hon lyckades efter att ha gått in på produktsidan istället. Hon blev åter förvirrad, 
när hon ombads att leta efter information om hur man returnerar en vara, över de olika 
menyalternativen och förklarade att hon inte riktigt vet skillnaden på ”ångra” och ”returnera”. 
Hon letade en stund innan hon hittade informationen. 
 
Ellos - Deltagaren ombads att lägga till en kavaj med nedsatt pris i varukorgen och 
navigerade till REA-sidan. Hon insåg att listan var lång och försökte använda 
filtreringsfunktionen för att filtrera produkterna efter kategori eftersom de presenterades 
blandat. När hon märkte att det inte gick började hon skrolla igenom flera sidor med 
produkter för att hitta en kavaj. När hon gick in i menyn för att navigera vidare råkade hon 
klicka på något som resulterade i att hon irriterat utbrast: “Jag har för tjocka fingrar!” När 
hon ombads ta bort en vara ur varukorgen blev hon lite osäker och hittade inte först det lilla 
minustecken som representerar “ta bort”. När hon hittade minustecknet klickade hon på det 
utan resultat. Hon backade därför ut från varukorgen och letade på produktsidan igen. När 
hon inte hittade vad hon sökte där heller gick hon åter till varukorgen och klickade på 
minustecknet som nu gav respons och varan gick att plocka bort. Hon kommenterade när det 
fungerade att: “Det var lite för små knappar för att ta bort varan”. När deltagaren ombads att 
hitta information om leveranstiden började hon navigera i menyn men sidan började då 
plötsligt att laddas om. Hon testade då att klicka på ett menyalternativ igen för att få respons. 
Hon noterade, när sidan hade laddats klart att en gul ruta om förändrad leveranstid dykt upp, 
en ruta som hon ansåg var tydlig. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad 
empiri och teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur används generella principer inom design idag på en 
mobilanpassad webbshop inom mode som kan förbättra användarens 
interaktion vid en köpprocess? 

Responsiv design: Hur webbshopen är anpassad för mobilen. 

Samtliga webbshopar använder sig av få kolumner som bildar ett linjärt flöde och element 
som till exempel produktbilder placeras efter varandra. Dessa flöden är en standard för 
responsiva webbplatser och genom att använda det kan det bidra till att människor med 
mindre teknisk vana enklare förstår hur de kan navigera längre ned på webbplatsen genom att 
skrolla. Det kan däremot påverka användarens upplevelse och interaktion negativt som 
helhet. Flera deltagare i studien påpekade att skrollen fungerade bra om den inte blev för 
lång. Då samtliga webbshopar erbjuder ett stort sortiment kan användaren tvingas skrolla 
mycket för att hitta en produkt. Det finns risk att det upplevs tidsödande, jobbigt eller 
irriterande. Flera deltagare i studien blev frustrerade när de behövde skrolla länge. 

Element som knappar som tar upp större delen av mobilens skärm och kan förbättra 
interaktionen eftersom det blir en tillräckligt stor yta att trycka på. Cubus har dock element 
vid val av storlek som har en tryckbar yta som är mindre än vad som rekommenderas att 
använda sig av enligt Androids guidelines.106  Deltagarna i fallstudien hade genomgående svårt 
att trycka rätt när storleken på knapparna var mindre än vad som rekommenderas. Att 
knapparna är små kan påverka användbarheten negativt då det kan upplevas svårt att 
markera rätt storlek. Cubus har också valt att ha en mindre knapp på startsidan som inte 
heller följer rekommendationer angående storlek, något som också kan resultera i att 
användaren får svårt att trycka på den.  

Hamburgermeny används idag på många moderna och mobilanpassade webbplatser. 
Människor med teknisk vana kan därför enkelt känna igen ikonen och förstå hur den används, 
något som kan resulterar i god användbarhet. Deltagarna i fallstudien var bekanta med 
hambugermeny men använde gärna sökfunktionen för att effektivisera processen. Många 
använde dock menyn för att hitta information om returer och leverans.  

Genom att presentera innehåll i samma ordning i både desktop och mobil-läget skapas en god 
igenkänning hos användaren.107 Användaren kan då känna igen sig på webbplatsen och anse 
att det är enklare att navigera. H&Ms webbplats förändrar dock sin startsida beroende på 
enhet. Det som skiljer sig mellan desktop-läge och mobil-läget är placering av bilder på 
startsidan.  

Typografi: Hur typografi används för läsbarheten via en mobil. 

Eftersom webbplatserna ofta använder sig av både sans-serifer och serifer skapas en högre 
kontrast som kan förbättra användbarheten. De olika teckensnitten kan bidra till att 
                                                
 
106 Android. Metrics & keylines: touch target size. https://material.io/guidelines/layout/metrics-keylines.html#metrics-keylines-
touch-target-size (Hämtad 2017-04-08) 
107  Marcotte. Responsive Web Design, s. 8.  



 

32 

användaren lättare kan navigera och sortera vad som är viktigt att lägga märke till på sidan 
och skapar en möjlighet för webbshopen att välja vad de vill ska synas mest för användaren.108 
Rubrikerna påvisar ofta vad som beskrivs i brödtexten under och skapar därför en möjlighet 
för användaren att ta del av kort men tydlig information och förstå karaktären av innehållet 
på sidan snabbt. Sans-seriferna och seriferna kan även hjälpa användaren att förstå vad det är 
för typ av information de tar del av.109   

Att webbplatserna använder text som inte nämnvärt förändras mellan olika enheter utan 
behåller god läsbarhet och upplösning kan även bidra till en god användbarhet. Vissa av 
deltagarna i fallstudien upplevde att texten var för liten och att det var för mycket text. Det är 
otroligt viktigt att erbjuda god läsbarhet då användaren vill ta del av information om till 
exempel returer eller produktinformation. Något som bidrar till god läsbarhet är om 
kolumnerna maximalt innehåller 60 tecken, något som samtliga webbshopar använder.110 
Man bör dock se upp med för smala kolumner och bör ha i åtanke att det kan uppstå då 
personer har telefoner med mindre skärmstorlek.  

Samtliga webbshopar har även använt gemener och versaler för att skapa kontraster och 
hierarki. Rubriker förekommer oftast i versaler och brödtext i gemener.111 Att göra på det 
sättet är inget unikt och används utbrett i flera olika medier och på andra webbplatser. Där, 
liksom på ett par av de granskade webbplatserna används versaler även på knappar. Att följa 
sådana standarder kan vara bra eftersom användaren lärt sig att tolka versaler som något 
markerat och det finns därför redan en snabbare väg till förståelse.  

Det faktum att webbplatserna ändrar färg på rubriker som placeras på bilder för att uppnå en 
så hög kontrast som möjligt är positivt eftersom läsbarheten förbättras.112 Ett par av 
webbplatserna plockar även in en alternativ färg förutom svart och vitt för att kunna skilja 
texten från övrigt innehåll. Att använda en helt annan färg på texten kan även styra 
användarens blick eftersom betonad text står ut mer från innehållet. Man bör dock se upp 
med att använda flera olika färger på flera olika rubriker och texter eftersom betoningen då 
tappar sin effekt.113 

Hierarki: Hur objekt förhåller sig till varandra. 

Att gruppera objekt och placera dem nära varandra för att markera att de hör ihop är en 
välkänd princip som används inom design för att skapa förståelse. Webbshopar bör använda 
principen i hög grad då många sidor på webbplatsen består av listor där bilder, information 
och knappar är placerade tillsammans. Alla tre granskade webbplatser använder principen 
och utnyttjar whitespace för att skapa ordning och god navigering på webbplatsen. Trots att 
det används upplevde flera deltagare i fallstudien att objekt, så som till exempel knappar, var 
placerade för nära varandra och deltagarna tryckte då av misstag på det närliggande objektet 
istället.  

Att H&M använder sig av en meny i flera steg visar på användning av progressive disclosure 
eftersom den huvudkategori användaren just valt försvinner ut ur bild och underkategorierna 
istället visas.114 Det är en nackdel att menyn ser ut så om webbshopen vill att användarens 
process ska bestå av så få steg som möjligt. Hittar man inte det man vill ha i 
underkategorierna måste man backa tillbaka och på nytt klicka in på en huvudkategori. Varje 

                                                
 
108 Hellmark. Typografisk handbok, s. 26-27. 
109 Ibid, s. 33-34. 
110 Android. Typography: other typographic guidelines. 
111 Hellmark. Typografisk handbok, s. 24. 
112 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 148. 
113 Ibid, s. 126. 
114 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 188. 
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gång man rör sig djupare ner i hierarkin laddas sidan om när man använder mobilen, något 
som kan vara tidsödande. I fallstudien använde flera deltagare webbläsarens tillbaka-knapp 
vilket gjorde att webbshopen laddades om och behövde läsas in igen. Skulle alternativen 
istället öppnas som en drop-down under vald huvudkategori, som på Ellos och Cubus, skulle 
användaren ha möjlighet att skrolla ner och välja en ny huvudkategori direkt i menyn utan ett 
extra klick. 

Cubus använder ibland färg för att markera hierarki.115 Det märks tydligt i menyn där 
huvudkategorierna har en mörkare bakgrund och underkategorierna en ljusare. Det är 
positivt eftersom underkategorierna ofta är flera och vid användning av svart text ökar det 
läsbarheten med en ljusare bakgrund.116 

Betoning: Hur objekt betonas för att stå ut från övrigt innehåll. 

De tre webbshoparna använder sig av höga kontraster mot bakgrund och typografi. 
Läsbarheten blir tydlig och kan resultera i god användbarhet.117 Rubriker har använts i 
versaler och i större storlek än övrig text.118 Genom att göra så följer webshopen generella 
principer inom typografin som kan appliceras på både webbplatser och i print. Genom att 
använda sig av denna sortens av kontrast skapar det igenkänning hos människor. Det kan 
bidra till att människor kan skilja tydligt vad som är huvudkategorier, underkategorier och 
priser vilket gör att de enklare kan navigera och hitta på webbplatsen.119  

Alla tre webbplatser väljer att skriva nedsatta priser i en röd färg. Röd text blir då en stark 
igenkänning hos användare och de kan förstå innebörden snabbt. Även de med mindre 
teknisk vana kan känna igen det från butiker då reaskyltar ofta förekommer i rött. I fallstudien 
upplevde deltagarna den röda färgen som enkel att känna igen som rea.  

Webbplatserna använder sig av betoning i form av en understrykning som finns under det 
valda menyalternativet.120 I fallstudien uttalade dock en av deltagarna att understrykningen 
under ett valt alternativ för storlek var otydligt eftersom texten var liten. En tydlig 
understrykning gör att användaren får en indikation om sin position på webbplatsen. Det kan 
resultera i att användaren förstår vart den är och hur den kommer därifrån och kan därmed 
förhindra sina misstag. 

Symbolisk representation: Hur symboler och ikoner används för att förmedla en 
funktion. 

Samtliga webbshopar använder sig av hamburgermenyn som är placerad i toppen på 
webbplatsen. Att använda det följer dagens trender och har stor igenkänningsfaktor bland 
användare. I fallstudien påpekade en deltagare att hon hade föredragit en navigation placerad 
till höger eftersom man då inte behöver sträcka sig över hela skärmen för att nå knappar. 
Användningen till en alternativ navigation via webbläsare i mobilen är inte utbrett men bör 
eventuellt has i åtanke framöver eftersom en stor del av användningen på telefonen är 
applikationer med navigation i nederkanten. 

Samtliga webbshopar använder ett förstoringsglas för sökfunktion, en symbolisk ikon som 
egentligen bara symboliserar handlingen att söka men ändå är lätt att förstå eftersom den är 

                                                
 
115 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 122. 
116 Ibid, s. 148. 
117 Ibid, s. 148. 
118 Hellmark. Typografisk handbok, s. 24. 
119 Ibid, s. 33-34. 
120 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 126. 
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vedertagen. Alla webbplatser använder även en ikon som representerar varukorgen som är en 
exempelikon121 och visar objekt förknippade med situationen när man har sina varor i en 
kassa/kundvagn/varukorg och ska betala i kassan. Att tillämpa ikoner som användaren 
känner igen är en fördel eftersom det inte krävs lika mycket kognitiv förmåga av en användare 
för att förstå dem.  

Det faktum att många webbplatser använder sig av symboliska representationer ställer dock 
högre krav på att de tolkas rätt och är optimerade för att erbjuda samma upplevelse över flera 
olika enheter.122 För de personer som inte är bekanta med symbolerna eller ikonerna kan det 
här resultera i förvirring vid navigationen på webbshopen. I fallstudien framgick det att det 
var svårt att hitta varukorgen samt svårt att förstå att minus-tecknet symboliserade ”ta bort 
vara”. När samma ikon också används för flera funktioner, som förstoringsglaset på H&Ms 
webbplats, där det både representerar sök i sökrutan och zooma in produkt på produktsidan 
kan förvirring uppstå (Se bilaga 4). Oftast påverkar dock det övriga innehållet och kontexten 
tolkningen av ikonen. 

Eftersom många använder mobilen för att samla inspiration och titta på varor innan de 
bestämmer sig för att köpa dem är det en bra idé att använda länkar vidare till sociala 
medier.123 Sociala medier gör besökarna mer involverade eftersom de kan gilla, dela och 
kommentera företagets aktiviteter och inlägg. På H&M noterades det att deras ikoner i mobil-
läget är svåråtkomliga vilket kan resultera i att användaren inte väljer att använda vägen via 
webbshopen för att hitta H&Ms sociala medier. 

Progressive disclosure: Hur innehåll och objekt reduceras i mobilen. 

Samtliga webbshopar plockar bort information och bäddar in den i menyn i mobil-läget. 
Användare som är van vid att besöka webbplatsen via desktop kan därför få svårt att hitta 
funktioner som sök eller logga in där de är vana vid att de är placerade. Positiva effekter med 
att innehåll reduceras är att informationen bli mer kortfattad och komprimerad. Helheten av 
webbshopen får ett renare och minskat brus som helhet.124 Detta görs också för att minska ner 
antalet skroll som användaren tvingas göra. I fallstudien konstaterade en deltagare att 
webbshoparna upplevdes som komprimerade vilket var positivt. Fallstudien visade även att 
flera deltagare upplevde komprimeringen som något negativt eftersom de inte fick en 
överblick över hela webbshopen. Det beror till viss del på mobilens skärmstorlek.  

Bekräftelse och erkännande: Hur användaren får bekräftelse på att en handling har 
genomförts. 

Att ge någon form av bekräftelse av användarens handling förbättrar interaktionen mellan 
användaren och webbplatsen. Allra tydligast sker detta på Ellos och Cubus då hela varukorgen 
byter färg samt en siffra placeras nära varukorgen. Det kan minska förvirring och frustration 
hos användaren om denne verkligen lagt till varan i varukorgen eller inte.  Det kan också 
minska antalet misstag genom att användaren lägger till dubbletter av samma produkt i 
varukorgen.  Varningar innan produkt raderas från varukorg skapar ett extra steg i processen 
som kan minska antalet misstag ifall användaren råkar trycka fel.125 Trots att betoningen 
används var det flera av deltagarna i fallstudien som inte noterade bekräftelsen om att varan 
hade lagts till i varukorgen. Det resulterade i att flera av deltagarna råkade lägga i samma vara 
flera gånger och blev förvirrade. Bekräftelsen av en handling bör därför betonas ännu 
tydligare.  

                                                
 
121  Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 132. 
122  Marcotte. Responsive Web Design, s. 8.  
123  Dahlén, Lange. Optimal marknadskommunikation, s. 39. 
124  Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 188. 
125 Android. Patterns: confirmation & acknowledgement. 
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5.2 Hur upplever användaren webbshopens användbarhet och 
utformning under en köpprocess på en mobilanpassad webbshop inom 
mode? 
 
Oväntade händelser och popup-rutor skapar frustration 
På samtliga webbshopar förekom oväntade händelser som att webbshopen laddades om. Det 
berodde ofta på tekniska problem, som till exempel svag internetanslutning, men deltagarna 
blev ändå frustrerade och förvirrade när det hände. Deltagarna blev då tvungna att backa 
tillbaka ett steg till föregående sida, något som ofta utfördes via webbläsarens tillbaka-knapp. 
För att minska oväntade omladdningar är det därför viktigt att optimera webbplatsen för god 
laddningstid och funktion på telefoner med skärmstorlekar mindre än 720 pixlar breda i 
stående läge. Konsekvenser av de tekniska problemen är att användaren upplever att 
webbplatsen är för långsam och för krånglig för att besöka via mobiltelefonen och väljer då att 
lämna webbplatsen. Det är även viktigt att vara medveten om vad som händer på webbplatsen 
när webbläsarens egen tillbaka-knapp används och hur lång omladdningstiden är på 
webbplatsen. Om det finns andra alternativ för att navigera tillbaka till föregående sida på 
webbplatsen bör det betonas ännu tydligare. 
 
Användningen av popup-rutor med information om till exempel cookies eller erbjudanden 
uppfattades ofta irriterande eftersom de dök upp när deltagarna kom in på sidan och 
påbörjade sin köpprocess. Den här informationen är information som användaren inte själv 
valt att visa och rutorna stängs därför ofta ner utan att läsas. Popup-rutor om cookies är ett 
återkommande inslag på webbplatser och liknande rutor bör eventuellt inte användas för 
viktig information i lika stor utsträckning eftersom fallstudien visar att användare kan ha för 
vana att stänga ner popup-rutor utan att läsa informationen.  
 
Deltagarens tidigare erfarenhet av liknande webbplatser spelar en stor roll i hur 
de navigerar och interagerar på webbplatsen 
Användarens tidigare erfarenheter av liknande webbplatser leder ibland till att information 
förväntades finnas på platser där den inte fanns. Processen kan förlängas när användaren 
skrollar eller navigerar vidare för att hitta informationen. Problematiken beror ofta på att 
webbplatser inte följer en gemensam och genomgående informationsarkitektur och 
information presenteras på olika ställen på olika webbplatser. Om webbplatsen inte följer en 
vedertagen struktur är det ännu viktigare att leda användaren med hjälp av betoningar och 
tydlig hierarki.126 Användarens tidigare erfarenhet kan också vara positivt eftersom 
inlärningsprocessen blir kortare på grund av att användaren har lärt sig hur man navigerar på 
liknande webbplatser.  
 
Ibland upplevde flera av deltagarna att det var otydligt att sidan gick att skrolla och att 
informationen fanns längre ned på sidan. Det är därför viktigt att det är synligt att skroll är 
tillgängligt, annars kan processen förlängas och viktig information kan missas av 
användaren.127 
 

                                                
 
126 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 122. 
127 Mendoza. Mobile user experience: patterns to make sense of it all, s. 11. 
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Kategoriseringen uppfattades som svår när två kategorier presenteras under 
samma kategori  
Flera av deltagarna reagerade på sammanslagningar av kategorier, till exempel blusar och 
skjortor. När två olika produkter bildar en kategori upplevde deltagarna att det var svårare att 
hitta eftersom kategorierna inte kändes sorterade och att hitta rätt kategori förlängde därför 
köpprocessen. Huvudkategoriernas innehåll var inte heller uppenbara, till exempel så 
ifrågasatte två deltagare vad huvudkategorierna “kollektion” och “kläder” innebar. Deltagarna 
var då tvungna att välja en huvudkategori för att förstå vad den innehöll. Vid huvudkategorier 
är det därför en fördel att använda sig av mer vedertagna ord för att förhindra osäkerhet. 
Webbshoparnas olika kategoriseringar kan göra användaren mer förvirrad om de tidigare har 
erfarenheter och referenser från andra webbplatser.128 
 
Deltagarna var mer positiva till kategoriseringen i underkategorierna. Det kan bero på att 
underkategorierna då hade fått en tydligare betydelse genom den valda huvudkategorin och 
ofta blev även de vidare valbara kategorierna färre.  
 
Sökrutan effektiviserar processen positivt  
Flera av deltagarna valde att använda sökrutan för att effektivisera processen och den 
omnämndes som “smidig” och “mer effektiv”. En deltagare reagerade dock negativt på att 
träffarna ej var uppdelade i kategorier om kvinna och man.129 Om man söker något specifikt 
kan det vara enklare att använda sökrutan men det är då viktigt att träffarna presenteras på 
ett bra sätt och att det finns tillgång till filtrering även där. Två av deltagarna upplevde 
problem med sökfunktionen när de inte fick träffar på information om retur, leverans eller 
varukorg. Webbplatser bör därför ha i åtanke att användare som inte förstår ikonernas 
innebörd kan få problem att hitta till information eller funktionen överhuvudtaget om den 
inte heller är sökbar.130 

Frustration vid funktionen filtrering 
Två deltagare upplevde frustration och irritation när storlek har valts genom filtrering men 
storlek ändå behövde väljas igen innan varan lades i varukorgen. Flera deltagare i 
observationen saknade även möjligheten att filtrera på mönster. Eftersom användare ofta vet 
vad de söker efter så kan det vara bra att ha i åtanke att de kan vilja filtrera produkter på 
mönster. 
 
Skrollen upplevs positiv om den inte blir för lång 
Deltagarna upplevde skrollen som enkel men när en mindre skärm används ökar ofta sidans 
längd och deltagarna behöver skrolla mer.131 Flera deltagare i observationen upplevde det som 
något negativt och irriterande när de behövde skrolla mer för att sidan blev lång. För att 
motverka mängden skroll användes filtreringen i högre utsträckning.  
 
Förvirring vid utebliven bekräftelse 
Vid ett flertal tillfällen upplevde deltagarna förvirring när ingen notis visades. Till exempel så 
var flera deltagare tvungna att kolla i varukorgen för att se om produkten var tillagd. 
Deltagarna upplevde lättnad när en notis gav bekräftelse på en handling. En notis bör vara 
tydlig med hjälp av betoning för att förhindra att användaren lägger i dubbletter av samma 
produkt i varukorgen och förhindra förvirring hos användaren.132 
 

                                                
 
128 Saul Wurman, Richard. Design quarterly 145, “Hats”, s. 2-3. 
129 Ibid, s. 2-3. 
130  Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 132. 
131 Mendoza. Mobile user experience: patterns to make sense of it all, s. 11. 
132 Android. Patterns: confirmation & acknowledgement.   
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Deltagarna tryckte ofta fel på grund av att knappar och länkar inte följer riktlinjer angående 
storlek på knappar och element.133 Flera av deltagarna i undersökningen fick klicka flera 
gånger innan något hände och stötte på problem med knappar som var placerade så nära 
annat innehåll, de då råkade klicka på en närliggande knapp istället och blev förvånade när de 
navigerades till fel sida. När deltagarna inte fick respons klickade de flera gånger och det 
resulterade i frustration, att ge användaren snabb respons på deras handlingar är därför 
viktigt.  
 
Otydliga knappar och ikoner skapar förvirring 
Text som var klickbar och inte följde riktlinjer resulterade i att deltagare upplevde att texten 
ibland var för svår att trycka på. För mycket text försvårade för deltagarna att hitta det som 
söktes. Att ta bort varor ur varukorgen upplevdes vid flera tillfällen som svårt. Flera av 
deltagarna ansåg att det inte är självklart att minustecknet betyder “ta bort” och att en 
soptunna eller en text som säger “ta bort” är lättare att förstå. Ibland saknades betoningar och 
det skapade frustration bland deltagarna. Ett exempel är understrykningar för att se vilken 
storlek som var markerad. Deltagarna ansåg att betoningen var tydlig om en färgad bakgrund 
användes på knappar. Den vedertagna röda färgen på nedsatta priser kändes bekant för 
deltagarna. För att förhindra osäkerhet är det därför viktigt att använda en vedertagen ikon 
som användare är bekant med sedan innan.134 En kompletterande text i närhet av ikonen kan 
hjälpa till att förtydliga ikonen betydelse.  
 
Vid ett flertal tillfällen upplevde deltagaren att knappar utan bakgrund med en ram, och 
symboler var svåra att tolka som knappar eftersom de inte står ut från övrigt innehåll i lika 
stor grad som knappar med färgad bakgrund.  
 
Flera deltagare upplevde osäkerhet över varukorgens och sökfunktionens placering. 
Köpprocessen förlängdes eftersom deltagarna började navigera vidare på webbshopen på 
grund av att de var förvirrade. Webbplatser bör därför placera vanliga och viktiga funktioner 
tydligt och synligt för användaren genom att använda betoningar.135 
 
Deltagarna föredrar att utföra köp via datorn 
Alla som deltog i observationen föredrog att utföra köp via datorn eftersom de anser att det är 
krångligt att handla via mobilen. De påpekade framför allt att det beror på att skärmens 
storlek och att man inte får en tydlig överblick över processen. Skärmens begränsade storlek 
fick mängden innehåll på webbplatsen att uppfattas som mycket och många element som 
små. 
 

Deltagarna litar inte fullt på tekniken 
Flera av deltagarna uttryckte även en osäkerhet kring hur säkert det är att utföra köp via 
mobilen. Osäkerheten var då delvis sammankopplad med inställningen till teknik. Det är 
därför viktigt att webbshopen kan förmedla säkerhet från början till slut under processen, 
framför allt för nya användare.  

Flera av deltagarna hade svårt att utföra steg i köpprocessen och kände sig dumma som inte 
förstod. Det resulterade i att helhetsupplevelsen av webbplatsen påverkades negativt, för att 
minska problemen bör man därför leda användaren i sin navigation genom en tydlig 
informationsarkitektur.136 

                                                
 
133 Android. Metrics & keylines: touch target size.  
134 Lidwell, Holden, Butler. Universal Principles of Design, s. 132. 
135 Ibid, s. 126. 
136 Resenfeldt, Morville, Arango. Information Architecture, for the web and beyond, s. 25. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare 
beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Sedan beskrivs studiens 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Hur används generella principer inom design idag på en 
mobilanpassad webbshop inom mode som kan förbättra användarens 
interaktion vid en köpprocess? 

Samtliga webbshopar är mobilanpassade och utformade responsivt. De har ett linjärt flöde 
som resulterar i att man som kund skrollar för att komma längre ned på webbshopen. Flera 
deltagare i fallstudien påpekade att skrollen fungerade bra om sidan inte blev för lång. Då 
samtliga webbshopar erbjuder ett stort sortiment kan användaren tvingas skrolla mycket för 
att hitta en produkt. Det finns risk att det upplevs tidsödande, jobbigt eller irriterande, något 
som fallstudien också påvisade eftersom flera deltagare i studien blev frustrerade när de 
behövde skrolla länge. 

Innehållet på webbshoparna presenteras i en ordning som får besökarna att känna igen sig 
om de besökt webbshopen tidigare men med annan enhet. En av deltagarna i fallstudien 
konstaterade att hon upplevde att webbshopen kändes komprimerad och underlättade 
orientering på webbshopen. Knappar som inte följer rekommendationer av knappens storlek, 
till exempel Cubus val av storlek, resulterade i att flera av deltagarna i fallstudien fick svårt att 
trycka och markera rätt storlek.  

Läsbarheten på de tre webbshoparna är god då de följer principen om att ha höga kontraster 
mot bakgrund och typografin. Samtliga webbshopar använder sig av kontrast genom versaler 
och gemener, serifer och sans serifer samt olika fäger på typsnitten för att skapa god 
läsbarhet. Rubrikerna påvisar ofta vad som står i brödtexten under och skapar därför en 
möjlighet för användaren att ta del av kort men tydlig information och förstå karaktären av 
innehållet på sidan snabbt. Webbshoparna använder text som inte nämnvärt förändras 
mellan olika enheter utan behåller god läsbarhet och upplösning bidrar även till god 
användbarhet. 

För att betona vilket alternativ som är valt använder sig webbplatserna av understrykningar 
och har nedsatta priser skrivna i rött. Understrykningen blir en bekräftelse för användaren 
vart den befinner sig, vilket förbättrar interaktionen. I fallstudien framgick det att flera av 
deltagarna fann det nedsatta priserna på grund av den röda färgen.  

Alla tre granskade webbshopar använder hierarki och whitespace för att skapa god navigering. 
Webbshopar bör använda principen för att påvisa att innehåll hör ihop. Fallstudien påvisade 
dock att deltagarna fick problem att klicka på knappar som var för nära varandra eller annat 
innehåll. På Ellos och Cubus webbshop används hierarki för att visa nivåer i menyn. På H&Ms 
webbshop används i stället en flerstegsmeny som förlänger processen. I fallstudien använde 
även deltagare webbläsarens bakåt-knapp vilket gjorde att webbplatsen laddades om vid varje 
steg och processen tog längre tid.  

Samtliga webbshopar använder hamburgermenyn. Eftersom många känner igen 
hamburgermenyn kan det vara en god idé att använda den. Hamburgermenyns placering och 
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användning följer dock inte User Interface Guidelines för applikationer. En deltagare i 
fallstudien påpekade att det var jobbigt att behöva sträcka sig över hela skärmen för att trycka 
på menyn. Att utforma navigationen, på en mobilanpassad webbplats, likt den i applikationer 
kan vara bra att sträva mot framöver.  

Samtliga webbplatser använder vedertagna ikoner som förstoringsglaset för sökfunktionen 
och en liknande ikon som representerar varukorgen. En återkommande ikon som deltagarna 
dock hade svårt att förstå var minustecknet för att ta bort varor ur varukorgen. Att använda 
vedertagna ikoner förkortar inlärningsprocessen och är att föredra. 

Samtliga webbplatser använder sig av progressive disclosure genom att dölja information. Det 
är en fördel eftersom användaren inte får en stor mängd information på en liten skärm och 
själv kan välja om informationen ska visas eller ej. Det kan även minska mängden skroll 
eftersom innehållet komprimeras. Trots att progressive disclosure används hade sade flera av 
deltagarna i fallstudien att de hade föredragit att använda en dator istället för att använda 
mobiltelefonen på grund av att innehållet blir för komprimerat och resulterar i att man inte 
får en tydlig överblick på webbshopen. Komprimeringen av innehållet beror, till stor del, på 
mobilens skärmstorlek.  
 
Bekräftelse och erkännande sker tydligast på Ellos och Cubus då hela varukorgen ändrar färg 
och en liten siffra placeras nära varukorgen. Bekräftelse och erkännande kan minska 
förvirring, misstag och frustration eftersom användaren får en bekräftelse på sin handling. i 
fallstudien framgick det att flera av deltagarna inte noterade bekräftelsen av betoningen och 
råkade då lägga till samma vara flera gånger. Det visar på att betoning bör förtydligas 
ytterligare. 
 

6.1.2 Hur upplever användaren webbshopens användbarhet och 
utformning under en köpprocess på en mobilanpassad webbshop inom 
mode? 
Det användaren upplever under en köpprocess på en mobilanpassad webbshop inom mode 
är: 
 
Frustration vid oväntade händelser och popup-rutor.  
På samtliga webbshopar förekom oväntade händelser som att webbshopen laddades om.  
Flera av deltagarna blev då irriterade och popup-rutor stängdes ofta ner utan att läsas. 
 
Förvirring vid navigation när deltagarna har tidigare erfarenhet av liknande 
webbplatser.  
Information förväntades finnas på platser där den inte fanns och flera av deltagarna upplevde 
att det var otydligt om sidan gick att skrolla för att finna information längre ned på sidan. De 
tidigare erfarenheterna gjorde dock inlärningsprocessen kortare. 
 
Svårigheter och förvirring när två kategorier presenteras som sammanslagna 
kategori.  
När två olika produkter bildade kategori upplevde flera av deltagarna att det var svårare att 
hitta och resulterade i att köpprocessen förlängdes. Flera av deltagarna förstod inte heller alla 
huvudkategorier eftersom vedertagna ord inte alltid används. Att webbplatsernas hade olika 
kategoriseringar kan ha gjort deltagaren förvirrad.  
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Smidig och effektiv vid användning av sökrutan.  
Flera av deltagarna använde sökfunktionen för att effektivisera processen och den 
omnämndes som “smidig” och “mer effektiv”. Deltagarna reagerade dock negativt på att 
träffarna ej var uppdelade i kategorier om kvinna och man samt att inga träffar på 
information om retur, leverans eller varukorg förekom.  
 
Frustration vid användning av funktionen filtrering.  
Flera av deltagarna upplevde frustration och irritation när storlek valts genom 
filtreringsfunktionen men storlek ändå behövde väljas igen innan varan lades i varukorgen. 
Flera av deltagarna saknade även möjligheten att filtrera på mönster. Eftersom användaren 
ofta vet vad de söker och om de gillar mönster eller ej kan det vara bra att ha i åtanke att de 
kan vilja filtrera produkter efter mönster. 
 
Positiv användning av skrollen om den inte blir för lång.  
Deltagarna upplevde att skrollen var enkelt men när en mindre skärm används ökar ofta 
sidans längd. Flera deltagare i observationen upplevde det som något negativt och irriterande 
när de behövde skrolla mer för att sidan blev lång. För att motverka mängden skroll användes 
filtreringen i högre utsträckning.  
 
Förvirring vid utebliven bekräftelse.  
Vid ett flertal tillfällen upplevde flera av deltagarna förvirring när ingen notis förekom. 
Deltagarna upplevde lättnad när en notis gav bekräftelse på en handling. 
 
Frustration då knappar ej gick att klicka på.  
Flera av deltagarna i undersökningen fick klicka flera gånger innan något hände och stötte på 
problem med knappar som var placerade så nära annat innehåll att de råkade klicka på en 
närliggande knapp istället och blev förvånade då de navigerades till fel sida. Anledningen till 
att deltagarna klickade flera gånger var även ofta att webbshopen inte svarade på handlingen 
snabbt nog. 
 
Förvirring och osäkerhet kring otydliga knappar och ikoner. 
Flera av deltagarna ansåg att det inte är självklart att minustecknet betyder “ta bort”. De 
upplevde även osäkerhet kring vart varukorg och sökfunktion var placerade. Ibland saknades 
betoningar, något som resulterade i frustration. Knappar utan bakgrund med en ram 
upplevdes svåra eftersom de inte stod ut från övrigt innehåll. Betoningen ansågs tydlig om en 
färgad bakgrund användes på knappar och den röda färgen på nedsatta priser uppfattades 
tydligt. 
 
Deltagarna föredrar att utföra köp via datorn.  
Alla som deltog i observationen föredrog att utföra köp via datorn. Det beror främst på 
skärmens storlek och att man på grund av den inte får en tydlig överblick över processen.  
 
Saknad tillit till tekniken.  
Flera av deltagarna uttryckte även en osäkerhet kring hur säkert det är att utföra köp via 
mobilen. Osäkerheten var då delvis sammankopplad med inställningen till teknik. 

6.2 Metoddiskussion 
På grund av tidsbegränsningar utfördes affinity diagram endast en gång av personer med 
förkunskap om studien. Ett alternativ hade varit att låta andra, för studien utomstående, 
personer sortera postit-lapparna. Alternativa tolkningar och mönster skulle då ha kunnat 
uppträda och resultera i små skillnader från det resultat som nu presenterats. 
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Att uppgifterna i observationerna utfördes direkt efter varandra kan ha effektiviserat 
användarens inlärningsprocess eftersom deltagaren fick erfarenhet av webbshopar. Ett 
exempel är Cubus och Ellos meny som fungerar på liknande sätt och deltagare som besökte de 
båda webbplatserna direkt efter varandra kan ha haft lättare att förstå hur de ska interagera 
med menyn. De problem en förstagångsanvändare upplever framkommer därför inte lika 
tydligt. Ett annat exempel på inlärningen är ett uttalande från en deltagare som lade märke till 
att den sista webbshopen var den som upplevdes enklare att använda eftersom köpprocesser 
redan utförts på två webbshopar.  
 
Personerna tilldelades en av de fyra mer specifika grupper som representerar olika analoga 
och digitala värderingar. På grund av antal deltagare i observationen var det svårt att täcka 
upp varje grupp. Det var ingen deltagare som stämde in i den specifika gruppen förtjust men 
resultatet bör inte ha påverkats eftersom de andra grupperna inte skiljer sig markant från 
varandra. Att sex deltagare genomförde fallstudien kan ha påverkat studiens trovärdighet och 
medfört ett resultat som ej kan användas för att generalisera användare och deras 
uppfattning. Antalet deltagare bidrog däremot till att mönster och samband tydligt kunde 
upptäckas och resultatet skulle inte nämnvärt ha påverkats om fler hade deltagit i fallstudien.  
Ett annat alternativ för att analysera resultaten från observationerna hade kunnat vara att 
analysera insamlat data efter varje observation. Fördelar med det är att det då hade funnits tid 
för att reflektera och eventuellt göra förbättringar till nästkommande observation. Nackdelen 
med att analysera efter varje observation är att resultatet från analysen kan påverka 
observatörens annars öppna sinne inför insamlingen av nya data och observatören riskerar att 
bortse från nya och intressanta data som uppkommer.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
I studien har tre webbshopar granskats och en fallstudie genomförts för att undersöka hur en 
kund upplever användbarhet och utformning under en köpprocess på en mobilanpassad 
webbshop inom mode.  

Studien visar på att de tre webbplatser som granskats följer följande generella principer inom 
design för att förbättra användarens interaktion: webbplatserna är utformade responsivt och 
har ett linjärt flöde. Innehåll presenteras i liknande ordning oavsett vilken enhet användaren 
använder. Vedertagna ikoner, som hamburgermeny, varukorg och sökfunktion används. 
Kontraster med färg och typografi mot bakgrund används vilket förbättrar läsbarheten. 
Hierarki och whitespace används för att skapa struktur och ordning. Samtliga webbplatser 
använder progressive disclosure för att dölja information och komprimera innehåll. 
Bekräftelse används med hjälp av betoning. 
 
I studien framkom det att användare upplever frustration och förvirring under flera delar av 
köpprocessen. Det som främst framkommit som frustrerande områden är: oväntade 
händelser och popup-rutor som stör processen, webbshopens filtrering som saknar alternativ 
att sortera på mönster eller valda alternativ som inte följer med genom processen, till exempel 
då filtrering skett på storlek men användaren ändå måste välja storlek igen innan varan kan 
läggas i varukorgen. Användare upplever även vissa knappar som svåra att trycka på på grund 
av dess storlek och placering i förhållande till övrigt innehåll. Användare blir även förvirrade 
över navigationen när flera kategorier slagits ihop till en huvudkategori och olika ord används 
för att benämna samma sak på olika webbplatser. Studien visar även att användare upplever 
att sökrutan är smidig och effektiv att använda för att navigera till produkter och spara tid. 
Till sist upplever användare att det fungerar bra att skrolla om webbsidan inte blir lång. Om 
skrollen behövdes utföras under en längre tid blir användaren istället frustrerad. 
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6.4 Implikationer och vidare forskning 
Studiens resultat visar på vikten av att kartlägga användarens upplevelse av interaktionen och 
utformningen av webbshopen ännu tydligare för att kunna utveckla och erbjuda en positiv 
upplevelse av webbshopen under köpprocessen. Studiens resultat visar även att kunden 
upplever frustration över webbshopens interaktion och utformning i så stor grad att de väljer 
att inte genomföra köp via mobiltelefonen. Företag som säljer varor via en webbshop och 
erbjuder responsiva webbplatser bör därför fokusera på att optimera webbshopens 
interaktion och utformning genom att ännu tydligare följa User Interface Guidelines 
framtagna för applikationer och genomföra kvalitativa undersökningar med sina användare 
för att möta framtida behov då mobilanvändningen ökar.  
 
Många webbshopar idag erbjuder även en applikation där man kan utföra köp. Ett exempel på 
skillnader mellan webbplatser och applikationer idag är navigationen. På flera av de populära 
applikationerna som används finns navigationen i botten på skärmen till skillnad från 
navigationen placering i toppen på många webbplatser. Det skulle därför vara intressant att se 
vidare forskning om hur interaktionen upplevs om den istället utförs via en applikation, och i 
hur stor grad det skiljer sig mot en mobilanpassad webbshop.  

6.5 Begränsningar 
Studiens resultat är begränsat till webbshopar i Sverige. I andra länder kan utformningen och 
uppfattningen av en mobilanpassad webbshop vara annorlunda. Det går därför inte att anta 
att implikationen för den här studien gäller andra länder eller kulturer.  
 
Om utvecklingen av teorin kring användbarhet för applikationer och webbshopar sker snabbt 
och med stora förändringar kan studiens livslängd påverkas och bli begränsad.  
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Bilaga 4  
 

Funktion H&M Cubus Ellos 

Meny 

 

 

 

Varukorg 

            

 

Varukorg   
med tillagd 
vara 

 

 

 

Hem / 
Startsida 

 

 

 
 

Sök 

  

 

Logga in 
 

  

Lägg till i 
varkorg  

 

 

Val av färg 

 

 

 

Betygsättnin
g 

Finns ej Finns ej 
 

Visa mer 
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Skifta 
produktbild 

 

 

 

 

Lägg till / ta 
bort vara  

    

 

Val av 
layout Finns ej 

 

Finns ej 

Betoning 
länkar 

 

 
 

Betoning  
reducerat 
pris och 
erbjudanden 

      
 

 

Sociala 
medier 

Finns ej i mobilläge 
- endast textlänkar i 

desktop 
 

 

Välj /kryssa 
i 
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Bilaga 5  
 

 
Instruktion 

 
Syftet med observationen är att ta reda på hur du som kund upplever att genomföra en 
köpprocess via en mobiltelefon. Upplevelsen är individuell och det är därför viktigt att du är 
sanningsenlig när du utför den uppgift du kommer att tilldelas. Observationen består av tre 
delar som motsvarar tre liknande köpprocesser. Efter att alla delar utförts kommer du att få 
följdfrågor för att tydligare förstå dina val under observationen. Intervjun kommer att spelas 
in för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på det senare. Ljudfilerna kommer att hanteras 
varsamt och anonymt. Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt och du har när som 
helst under observationen rätt att avbryta din medverkan, ställa frågor eller ta en paus.  
Vid genomförande av observationen tänk på följande: 

• Vi vill se hur DU skulle agera på webbplats, gör därför som du själv skulle ha gjort och 
välj din storlek. 

• Välj de varor du själv skulle ha valt 
• Vi kommer inte ta tid, stressa därför inte 
• Förklara genom att “tänka högt” hur du upplever varje steg i processen du ska utföra. 

Vi är intresserade av att höra om vad du reagerar på. 
• Det är helt okej att göra fel! 

 
H&M 

1. Gå till H&Ms mobilssajt 
2. Lägg till en mönstrad skjorta i varukorgen 
3. Lägg till ett par kostymbyxor i varukorgen 
4. Byt ut skjortan i varukorgen till en enfärgad skjorta 
5. Hitta information om hur du kan returnerar en vara 

Ellos 

1. Gå till Ellos mobilssajt 
2. Lägg till en kavaj som har nedsatt pris i varukorgen 
3. Lägg till ett par kostymbyxor i varukorgen 
4. Byt ut kostymbyxorna i varukorgen till ett annat par kostymbyxor 
5. Hitta information om hur lång leveranstiden normalt är 

Cubus 

1. Gå till Cubus mobilssajt 
2. Lägg till en enfärgad t-shirt i varukorgen 
3. Lägg till ett par ljusa jeans i varukorgen 
4. Byt ut den enfärade t-shirten i varukorgen till en annan t-shirt  
5. Hitta information om hur lång leveranstiden normalt är 
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Bilaga 6  
 
 
 

Intervjufrågor 

 
Har du tidigare handlat via en e-handel? 
 

Har du tidigare handlat via en e-handel via mobilen? 
 

Vilket steg i köpprocessen upplevde du som enkelt? 
 

Vilket steg i köpprocessen upplevde du som svårt? 
 
 
Är det något annat som vi inte tagit upp men som du anser är viktigt att 
nämna? 
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