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Abstract

The purpose of this study is to explore how good User Experience (UX) in web design leads to 

increased possibilities for conversion rate. By using specific design elements and applying them 

with a UX perspective on the web design for Aller Media's new recipe site Stowe, high conversion 

rates would be expected. As a member of the Stowe project group, I have developed different 

sketches. Theoretical basis for this has been literature with a focus on conversion optimization, UX 

and web design. Based on that, I have created the design for several web pages of the Stowe site 

using the graphic design software Sketch. Accordingly, my part was to decide how different design 

elements could be used to improve the possibilities of high conversion and offer good UX, and also 

how this could be implemented into factual design. In so doing I have followed the process of web 

design from beginning to end. The result of this was an in detail sketch of Stowe's landing page, an 

onboarding flow and sketches of several different Stowe pages, some of which were a collection 

page and a recipe page. 

Keywords

Web design, user experience, UX, conversion rate optimization.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att utforska hur man men hjälp av bra användarupplevelse (UX) skapa 

webbdesign med ett konverteringsperspektiv. Genom att applicera UX på specifika designelement i 

webbdesignen för Aller Medias nya recepttjänst Stowe förväntas vissa konverteringsmål nås. Som 

medlem i Stowe's projektgrupp har jag analyserat och gjort efterforskningar och utifrån dessa skapat

olika skisser. Litteratur som behandlar konverteringsoptimering, UX och webbdesign har utgjort 

den teoretiska basen för studien. Utifrån det har jag sedan skapat design för flertalet olika sidor för 

Stowe's hemsida i programmet Sketch. Således var min roll att avgöra hur olika designelement 

kunde användas för att skapa förutsättningar för konvertering och erbjuda bra UX samt att 

implementera detta i faktisk design. På så sätt har jag följt processen för webbdesignen från början. 

Resultatet blev en detaljerad skiss av Stowe's landningssida, ett onboarding flow samt flera olika 

sidor till tjänstens hemsida, där ibland receptsida och samlingssida. 

Nyckelord

Webbdesign, konverteringsoptimering, användarupplevelse, UX.
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1 Introduktion

Under min tid som praktikant på Aller Media kom jag i kontakt med projektledaren för den nya 

tjänsten Stowe som då var under utveckling. Det beslutades att jag skulle samarbeta med dem i 

projektet, som påbörjats redan våren 2015, och därmed utföra mitt examensarbete i samarbete med 

projektet. Jag gick in i projektet som webbdesigner med uppgift att dels utveckla en responsiv 

webbdesign och dels göra efterforskning kring hur man i tidiga designbeslut kan skapa 

förutsättningar för bland annat konverteringsoptimering. Då konverteringsoptimering främst går ut 

på att utföra tester på trafik och data med hjälp av verktyg som till exempel Google Analytics blev 

min utmaning att ta fram element i designen som skapar förutsättningar för konvertering och ger så 

stora möjligheter som möjligt för framtida konvertering. Det fanns inga möjligheter att utföra tester 

då tjänsten inte ännu var publicerad och därför saknade trafik att testa och utvärdera. Projektet var 

dessutom under sekretess och projektledaren beslutade således att tester ej skulle genomföras. 

Fokus låg därför på att skapa en design med förutsättningar för bra användarupplevelse, UX, vilket i

sin tur förhoppningsvis genererar i högre konvertering än design där användarupplevelse och 

konverteringsgrad inte har tagits i åtanke. 

För att få djupare förståelse för hur konverteringsoptimering och UX samspelar ägnades första tiden

av projektet åt att samla information och kunskap om ämnena. Denna efterforskning fortgick under 

projektets gång för att fördjupa kunskap inom specifika områden och sedan implementera det i 

designbeslut. För att samla så relevant information kring ämnet som möjligt vände jag mig till 

efterforskning kring ämnet användarupplevelse och konverteringsoptimering. Dessa källor  kom att 

ligga till grund för projektets efterforskningen. 

1.1 Syfte

Syftet med projektet var att utforska hur man med hjälp av teorier kring konverteringsoptimering 

kan skapa en användarupplevelse som genererar i att användare återkommer till sidan och 

konvertering skapas.

Den initiala tanken var att utforma webbdesignen för tjänsten på desktop och mobil utifrån 

efterforskningar. När projektet fortgick blev det dock tydligt att en fullständig webbdesign inte 

skulle gå att slutföra innan examinering av examensarbetet. En diskussion med projektledaren 

resulterade därmed i att min slutgiltiga produkt skulle bli de färdiga designelement och skisser vilka
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jag applicerat min efterforskning på. Målet med min tid i projektet blev att utifrån efterforskning 

skapa webbdesign för sidor och element med det huvudsakliga ändamålet att skapa en webbdesign 

med bra användarupplevelse och med en designprocess som bland annat utgick ifrån ett 

konverteringsperspektiv. Fokus låg alltså därmed dels på att leverera vissa delar av webbdesignen 

och då framför allt de element som ansågs viktiga utifrån ett konverteringsperspektiv. Flöde för 

registrering av användare och en landningssida som marknadsför tjänsten var således de moment 

jag fokuserade på mest. Det var även de moment som fördjupades för att sedan kunna skapa en 

design med UX-fokus och konverteringsmöjligheter. 

1.2 Problemformulering och frågeställning

Mitt fokus i projektet låg på hur Stowes hemsida skulle kunna utformas för att skapa bästa 

möjligheterna för så hög konvertering som möjligt. Stowe's konverteringsmål var att få så många 

besökare som möjligt att registrera sig och bli återkommande användare. Vilka designelement kan 

användas för att möjliggöra dessa mål? 

Konverteringsoptimering går ut på att testa sajter och få fram statistik över trafiken på sajten och 

utifrån det ändra och förhoppningsvis förbättra designen av sajten. En frågeställning jag utgick ifrån

var därmed: ”Hur kan man med hjälp av design skapa förutsättningar för hög konvertering utan att 

testa trafiken på sidan?” Då Stowe var under utveckling och inte hade någon trafik att testa låg mitt 

fokus på att utveckla användarupplevelsen (UX).

2 Bakgrund

2.1 Aller Media

Aller Media är marknadsledande aktör inom populärpress i Sverige och ger ut tidskrifter och 

magasin som Elle, Café och MåBra. Företaget är en del av Allerkoncernen, Nordens största 

populärpressföretag och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I Sverige finns 

redaktioner och kontor i Malmö, Helsingborg, Göteborg samt huvudkontor i Stockholm. De kontor 

och avdelningar som jobbade med designen och utvecklingen av tjänsten Stowe fanns i Stockholm 

respektive Helsingborg. Helsingborgskontoret hade vid tiden för projektet störst it-avdelning med 

utvecklare och digitalt fokus vilket gjorde att utvecklingen av applikationen mestadels skedde där 

ifrån. Då projektet var en stor satsning och interna resurser inte räckte till i rätt utsträckning var 
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majoriteten av arbetslaget som jobbade med att utveckla Stowe konsulter, enbart anställda för detta 

enskilda projekt. En av få fast anställda var projektets, och Aller Medias, digitala designer som 

tillsammans med en konsulterande UX-designer, en konsulterande art director och en konsulterande

front-endutvecklare skapade designen för Stowe. 

2.2 Stowe

Aller Media utvecklade 2016 en tjänst i form av en mobilapplikation med namnet Stowe. 

Ambitionen var att skapa den ledande tjänsten på marknaden inom sin genre med en målgrupp som 

inkluderar alla med intresse för mat, det vill säga kvinnor och män, unga som gamla. Namnet Stowe

bygger på en kombination av de två engelska orden stow (att pack, samla) och stove (spis) och var 

framtaget av projektets marknadsavdelning, med tanke att fungera tvetydigt på grund av de 

kombinerade engelska orden. Stowe hoppades på att erbjuda en tjänst som gjorde det möjligt att 

samla recept i olika format tack vare olika funktioner så som scanning av recept och fotografering 

av recept. Förutom de olika sätten att samla recept på var tanken att erbjuda receptinspiration och 

möjligheten att sortera sina samlade recept. På grund av rättighetsskäl och varumärkesskydd från 

Aller Media går det ej (under tiden för rapportens utformande) att redovisa Stowes funktionaliteter 

djupare än vad som gjorts i denna rapport. 

Projektet involverade bland annat en projektledare, en front-endutveklare, en UX-designer, en 

digital designer och flertalet back-endutvecklare. Min roll i projektet var att tillsammans med den 

digitala designern, front-endutvecklaren och UX-designern ta fram en design för tjänsten och då 

framförallt en webbdesign, vilket jag hade ansvar för under min tid i projektet. Syftet med min 

medverkan som designer var att ge projektet en webbdesign där UX låg i fokus och 

konverteringsoptimering tagits i åtanke. 

När jag gick in i projektet var arbetet med att utveckla mobilapplikationen redan igång då 

huvudfunktionerna och största delen av flödet var framtagna. Det fanns även en design utformad för

mobilapplikationen, skapad i designverktyget Sketch, dock saknades en design för webben och den 

sajt som skulle fungera som ett komplement till mobilapplikationen. Då Aller media först 

fokuserade på att skapa en mobilapplikation hade det enbart tagits fram mockups till webbdesignen.

Dessa mockups var dock enbart skisser över layout och saknade riktlinjer för färg och form. Med 

utgångspunkt i dessa mockups skapade jag tillsammans med Aller Medias digitala designer, och 

senare i projektet även den konsulterande UX-designern, tjänstens webbdesign. Mina 
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efterforskningar resulterade i att varje designbeslut jag tog genomsyrades av en 

konverteringsmedvetenhet. 

Tjänsten skulle i första versionen, version 1.0, enbart vara utvecklad som applikation för iOS, dock 

tillsammans med en responsiv webbplats. Webbplatsen skulle fungera både som ett komplement för

de användare som inte hade tillgång till iOS men även som en sida för att marknadsföra tjänsten och

få användare med iOS att ladda ner appen. Ambitioner om att i senare versioner utveckla tjänsten 

för android fanns dock. Den första versionen var tänkt att ha en mjuklansering för att få ut tjänsten 

på marknaden med möjlighet att testa den och utvärdera utifrån riktiga användare. Inga tester, till 

exempel användartester, gjordes innan lansering, under min tid i projektet, på grund av tidsbrist och 

resursbrist från Aller Medias håll. Det var heller inte möjligt för mig att själv utföra tester då 

projektets sekretess skyddade mot extern exponering. 

2.3 Användarupplevelse, UX

En användarupplevelse (user experience, UX) kan definieras utifrån tre faktorer enligt William 

Albert och Thomas Tullis (2013 s.4); 

1. Det finns en användare

2. Användaren interagerar med ett gränssnitt

3. Användarupplevelsen är intressant och går att observera eller mäta på något sätt. 

Till skillnad från till exempel en opinionsundersökning där enbart åsikter undersöks fokuserar man 

vid undersökningar och mätningar av UX på beteendet av användaren vid användning av en produkt

och utvärderar utifrån det användarens upplevelse av produktens gränssnitt. Albert och Tullis (2013 

s.4) menar att så länge en produkt eller system har ett gränssnitt går det att utvärderas utifrån ett 

UX-perspektiv. I boken Konverteringsoptimering – från besökare till kund skriver Jacob Jarnvall 

(2015, s.12) följande:

”I slutändan handlar det [UX] om att göra användarens helhetsintryck av sajten så

positiv som möjligt.”

Han menar på att UX kan definieras som den övergripande upplevelsen användaren får när denne 

besöker en sajt och att användarupplevelsen tar hänsyn till emotionella värden så som färg, form 

och samspelet mellan dessa. En sajt med väl utformad design med genomarbetad UX leder oftast till

högre konvertering än på en sajt där UX inte har tagits i åtanke (Jarnvall, 2015, s.12). Det är denna 

övergripande upplevelse Albert och Tullis (2013 s.4) menar på kan observeras eller på något sätt 
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mätas. 

2.4 Konverteringsoptimering

Vid konverteringsoptimering strävar man efter att användare av till exempel en sajt utför den 

handling avsändaren vill att den ska utföra (Jarnvall, 2015, s.10). Jarnvall menar att en konvertering

sker när användarnas och avsändarens mål möts. När en konvertering har skett får man ut en 

konverteringsgrad vilket är antal konverteringar delat med antal besök. Jarnvall redovisar ett 

exempel där antal besökare på en e-handelsajt var 50 000 och där 2 500 av dessa köpte en produkt. 

Då blir konverteringsgraden 5% då 2 500 av 50 000 motsvarar 5% (Jarnvall, 2015, s.11). 

Konverteringsgrad är den procent av användare som går från att vara en besökare på en sajt till att 

agera och utföra något på en sajt, så som att skriva upp sig på nyhetsbrev eller skapa ett konto 

(Albert & Tullis, 2013, s. 210).

2.5 Landningssida

En landningssida är den sida som en användare kommer till allra först när de besöker en sajt, och 

som i bästa fall leder till den handling som avsändaren vill att användaren utför på dess sajt (Rich 

Page, Tim Ash & Maura Ginty, 2012, s.4). 

Stowe’s landningssida var den sida som var tänkt att marknadsföra tjänsten för att få användare att 

ladda ner appen eller skapa en användare, eller både och. Fokus låg på att fånga användarens 

uppmärksamhet och snabbt etablera tjänstens syfte och vad den hade att erbjuda. Genom att 

fokusera på vissa element kan man skapa en landningssida där både avsändarens och användarens 

mål möts enligt Ash et al (2012, s. 65). Tydliga ”call to action”-knappar (CTA), det vill säga 

knappar som har som ändamål att fånga användarens uppmärksamhet och som uppmanar till 

handling i kombination med så få valmöjligheter som möjligt och få visuella distraktioner, gör att 

sidan blir klar och tydlig i sitt formspråk och användaren har enklare att veta vad den ska göra på 

sidan. Det är även viktigt att hålla all text kort och koncis och vid formulär (så som att skriva upp 

sig för nyhetsbrev eller att skapa ny användare) bör man inte fråga efter mer information än vad 

som behövs och alltid förklara varför den behövs. För att få allt detta att fungera bör man skapa tillit

och förtroende hos sina användare och inte utlova tjänster och erbjudanden som sedan inte infrias. 

(Ash et al, 2012, s. 65)
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2.6 Onboarding fow

För att användare ska återkomma till en webbsajt krävs det att de förstår tjänsten och dess 

funktioner. Då återkommande användare var ett mål Stowe hade samt en del av denna studies 

problemformulering, utforskades och implementerades elementet ”onboarding flow”. Onboarding 

flow (OF) är det flöde som följer från det att en användare besöker sajten till att hen registrerar ett 

konto, använder och återkommer till sajten. Ett OF kan och bör utformas på olika sätt beroende på 

vilken typ av sajt det tillhör. Att fånga besökarens intresse och skapa viljan att utnyttja sajtens 

funktionalitet är det första viktiga steget i ett onboarding flow. Därefter följer förhoppningsvis en 

registrering av besökaren som då blir en aktiv användare av sajten. För att få användaren att 

återkomma och fortsätta vara en aktiv användare behöver man vara övertygande i sin betydelse för 

användaren, att sajten erbjuder mer än konkurrerande sajter. Därefter behöver man påminna 

användaren om nyttan med sajten och dess existens. Detta kan man göra genom att till exempel 

meddela användaren om händelser på sajten via mejl (Nathalie Nahai, 2012, s. 220).

3 Genomförande

3.1 Verktyg och informationskällor

Den efterforskning som utfördes (bland annat omvärldsanalys och litteraturstudie) låg till grund för 

utvecklandet av webbdesignen av Stowe. Det var dessa metoder som lade grunden för de resultat 

som nåddes och som visas i designskisserna (se bilaga 2). 

Då projektets deltagare var många och utspridda på två av Aller Medias kontor och dessutom 

innefattade flera externa konsulter var en fungerande kanal för kommunikation viktig. Som kanal 

för detta användes Slack. Andra tjänster som användes under projektets gång var Dropbox, för 

fildelning, Skype och Google Hangouts, för möten och Google Calendar för bokning av möten. De 

skisser som skapades i programmet Sketch sparades som .png-filer och laddades upp på Invision 

som är en onlinetjänst för att skapa prototyper och dela dem med andra. Sketch gjorde det enkelt att 

skapa skisser för webb och mobil då det gick att välja så kallade artboards med förinställda mått för 

olika plattformar så som mobil och desktop. Sketch hade även inställningar för gridsystem vilket 

utnyttjades med ett tolvkolumnssystem som layouten för webbsajten utgick från. 

Efterforskning kring UX, konverteringsoptimering och webbdesign utfördes, delvis i form av 

omvärldsanalys och konkurrensanalys och delvis genom litteratur. Förutom de referenser som 
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hänvisas till i denna rapport studerades blogginlägg och artiklar från ledande konverteringsbyråer så

som ConversionXL, Conversionista och Outfox. Dessa låg bland annat till grund för den kortare 

guide som sammanställdes åt Stowe och Aller Media och som delades med resten av 

projektgruppen (se bilaga 1). Den största delen av tiden i projektet arbetade jag i nära kontakt med 

teamets andra designers och utvecklade designen för tjänstens webbsajt i programmet Sketch. En 

kontinuerlig diskussion kring designen av både applikationen och webben hölls igång i arbetslaget 

med hjälp av Slack och för att planera framåt anordnades möten, både fysiska och i de digitala 

miljöer som användes. Jag blev snabbt tilldelad uppgiften att designa Stowe’s landningssida och 

designen och utformandet av ett flöde för registrering av en användare. 

De texter som gick att finna på sidor så som bloggar och sajter om konverteringsoptimering var ofta

av det utforskande slaget i form av en frågeställning som ledde till någon form av utredning, ofta 

med data från tester från specifika fall, vilket i sin tur ledde till slutsatser. Dessa texter och artiklar 

använde jag som grund för de designbeslut jag tog och den tidigare nämnda guide jag utformade åt 

Aller Media och Stowe. Då examensarbetet var praktiskt orienterat har fokus under hela projektets 

gång legat på det praktiska arbetet i att utveckla och ta fram Stowes webbdesign.

3.2 Landningssida – analys och utformande

För att snabbt fånga besökarens intresse och etablera Stowes huvudfunktioner bestämdes det att en 

landningssida som snabbt och enkelt förklarar sidan och tjänsten samt uppmanar till registrering och

nedladdning av mobilapplikationen var det mest passande för Stowe. Då mobilapplikationen och 

varumärket Stowe sågs som en tjänst var det viktigt att startsidan för desktop även gav det intrycket,

istället för en ”vanlig hemsida”, det vill säga en hemsida som inte erbjuder några funktioner utöver 

de man förväntar sig av en sida som marknadsför ett varumärke. För att skapa känslan av att 

användaren kom till en tjänst istället för en presentation av varumärket utförde jag en 

omvärldsanalys och konkurrensanalys där jag analyserade konkurrenters hemsidor och 

applikationer samt hittade inspiration i andra sajter som också definierades som tjänster. Köket 

(http://www.koket.se/), Yummly (http://www.yummly.com/) och Jamie Oliver 

(http://www.jamieoliver.com/) var tre sidor som utforskades för att få en kännedom om hur den 

konkurrerande marknaden såg ut. En av de sidor och tjänster som inspirerade till designen av Stowe

mest var dropbox.com's landningssida (se figur 1). Dropbox.com använde sig av en enkel design 

med en animation som återspeglade tjänstens enkelhet följt av en kort men förklarande text som 

beskrev tjänsten och ett tydligt formulär för att skapa ett konto. Detta gick helt i linje med Stowes 

mål för landningssidan vilket var att fånga användarnas intresse och få denne att först och främst 
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registrera sig som användare. Fokus på Dropbox's landningssida låg på CTA-knapparna ”Sign up 

for free” och ”Sign up for free with Google”. Om man scrollade nedåt följde där en introduktion till 

tjänsten med enkla bilder och korta texter som förklarade vad tjänsten hade att erbjuda och vilka 

funktioner man kunde förvänta sig av den. Dropbox använde sig av avskalad design tillsammans 

med tydliga CTA-knappar vilket gjorde att budskapet på sidan lyftes fram och registrering av 

användare låg i fokus. 

En annan webbplats jag studerade var spotify.com's landningssida (se figur 2). Med en enkel text 

berättade de vad de erbjöd följt av CTA-knappar som uppmanade användaren att skapa ett 

användarkonto och börja använda Spotify. Även där fann man vid scrollning en introduktion och 

förklaring till tjänsten. Denna introduktion blev användaren informerad om tack vare en CTA-

knapp där det uppmanande stod ”Läs mer om Spotify” tillsammans med en pil nedåt. Även här 

användes enkla medel för att få fram budskap; användaren får snabbt information om vad tjänsten 

erbjuder samtidigt som hen uppmanas att skapa ett konto. Denna enkla struktur, som även 

återspeglar Ash et al's (2012, s. 65) tidigare nämnda teorier kring landningssidor, applicerades 

sedan även på Stowe's landningssida. 
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Efter att ha fått mått på det gridsystem (Bootstrap) som skulle användas till hemsidan började 

designprocessen med skisser i programmet Sketch. Flera versioner skapades för att visualisera olika

idéer för layout, färg och form. Efter att ha skapat olika versioner där olika element stod i fokus 

skapade jag slutligen en version där introduktion och marknadsföring av tjänsten låg i fokus 

tillsammans med CTA-knappar för att få användare att skapa ett konto. Detta designbeslut 

grundades i den omvärlds och konkurrensanalys som utförts samt teorier från de texter om 

landningssidor och konvertering som jag fördjupat mig i under studiens gång. 

Då grafiska riktlinjer i form av färger och typsnitt redan var bestämda i och med mobilapplikationen

behövde jag inte utforma en ny grafisk profil för webben. Däremot var inte element som global 

meny, copy eller sid-hierarkin på sidan bestämd så trots de grafiska riktlinjerna fanns det stort 

utrymme för idéer till design och layout för webben. 

Landningssidan jag utformade och som slutligen användes hade ett antal föregångare. Den första 

versionen var en återspegling av det formspråk mobilapplikationen använde sig av (se figur 3). Där 

återanvände jag de fyra färger som ingick i applikationens landningssidor (mobilapplikationen 

använder sig av fyra olika sidor för att introducera tjänsten för nya användare) samt de bilder som 
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Figur 2: Spotify.se's landningssida (spotify.se, 2016-05-19)



där presenterades. Tanken var att skapa en dynamisk sida som inbjöd användaren till att scrolla men

med all väsentlig information synlig innan scroll. Denna tanke präglade även de kommande 

versionerna men i version två byttes fotografier på mat ut mot ikoner som symboliserade Stowe’s 

olika grundfunktioner (se figur 4) för att tydliggöra dessa. Även idéen med en bakgrundsbild 

uppstod. Min ursprungliga tanke med bakgrunden var att det skulle vara ett videoklipp, alltså rörlig 

bild istället för statisk för att lättare fånga användarens uppmärksamhet och snabbt slå an tonen för 

tjänsten. Denna idé slopades dock i brist på tid och resurser och istället blev bakgrunden en typ av 

statiskt bildspel där bakgrundsbilden ändrades varje gång sidan uppdaterades. Genom att använda 

denna typen av bildspel skapades möjlighet till inkludering av en bredare målgrupp då bilderna 

kunde varieras och rikta sig till olika grupper inom målgruppen.

Den slutgiltiga versionen av landningssidan blev en kombination av de föregående (se figur 5). 
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Figur 3: Den första versionen av Stowe's 
landningssida.

Figur 4: Den andra versionen av Stowe's 
landningssida.



Färgerna användes på samma sätt som i skissen som visas i figur 4 tillsammans med ikoner bredvid 

den förklarande marknadsförande texten som syntes vid scroll och en inledande bakgrundsbild 

innan scroll. På detta sätt återanvänds mobilapplikationens färgval och formspråk men 

användarupplevelsen anpassas till webbformatet då sidan är scrollbar. Dessutom möts både 

användarens och avsändarens mål genom att reducera landningssidan till enbart information om 

tjänsten samt tydliga CTA-knappar som uppmanar till registrering av konto och att logga in. 

Användarens mål med landningssidan blir att antingen få information om tjänsten eller vilja 

använda den. Det sistnämnda gör hen genom att logga in eller registrera ett nytt konto. Avsändarens

mål är att få användare att registrera sig och använda sidan. Detta nås dels genom att ge information

om tjänsten och dess funktioner och dels genom tydliga CTA-knappar som leder till att 

informationen och löftena om tjänsten infrias vid en registrering eller inloggning. Detta är enligt 

Ash et al (2012, s. 65) viktigt för att skapa förtroende och tillit hos användarna, vilket i sin tur leder 

till återkommande användare. 
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Figur 5: Den slutgiltiga versionen av Stowe's landningssida.



3.3 Onboarding fow – analys och utformande

Vid moment där användaren ska fylla i information om sig själv bör informationen som efterfrågas 

vara så lite som möjligt för att inte skrämma iväg eller trötta ut användaren. Att fråga efter det 

absolut nödvändigaste vid registrering av ett nytt konto, så som namn och emailadress är det bästa 

alternativet. Då finns det möjlighet att följa upp med mejl och istället ge användaren möjlighet att 

registrera mer information väl inne på sajten. Om det behövs mer än namn och emailadress för att 

skapa ett konto på en sajt bör registreringen vara uppdelad i två steg så att alla frågor inte är synliga 

samtidigt. Även detta för att inte trötta ut eller skrämma iväg besökaren och därmed förlora en 

potentiell användare. (Ash et al, 2012, s. 234)

För att få konkreta exempel och själv uppleva hur ett OF kan fungera och se ut i praktiken studerade

jag Mailchimps OF. Första steget var att fylla i namn och emailadress. Därefter fick jag ett mejl där 

de bad mig bekräfta att den angivna mejladressen tillhörde mig. När det var bekräftat blev jag 

skickad tillbaka till sajten där de ber mig att bekräfta att jag inte var en spam-robot. Ett relativt långt

formulär följde därefter, dock med förklaring till varje steg och varför de behövde informationen de 

frågade efter. I slutet av formuläret fanns möjlighet att skriva upp sig på ”Getting started emails” 

som, enligt förklaringen, var en serie email som går igenom och förklarar olika moment och 

funktioner på mailchimp.com. Väl inne på Mailchimp som nyregistrerad användare visades ett antal

pop-up-rutor som kort förklarade den globala menyns länkar. Det första man möttes av var sedan ett

”dashboard” med en ”get started”-guide (se figur 6). Guiden redovisade för olika funktioner som 

sajten erbjöd och vad dessa innebar. Guiden var interaktiv och genom ett klick ledde den 

användaren till respektive funktion eller steg. I och med att ett steg utförs bockas den av från guide-

listan och en grön bock dyker upp bredvid det aktuella steget. 
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http://mailchimp.com/


4 Resultat

De uttalade konverteringsmålen Stowe hade (skapa möjligheter för besökare att registrera sig och 

bli återkommande användare) låg till grund för, och återspeglas i, de resultat som nåddes i och med 

detta projekt. 

Utifrån analyser av Dropbox och Spotify's landningssidor kom jag till slutsatsen att de båda 

sidornas mål och syften var likgiltiga med Stowe's, det vill säga att informera om tjänsten och få 

användare att registrera sig. Genom att använda samma enkla struktur som de båda tjänsterna 

använde sig av på sina respektve landningssidor lades grunden för designen av Stowe’s 

landningssida. Jag utforskade även olika möjligheter gällande hur många CTA-knappar det skulle 

finnas på landningssidan och vad de skulle uppmana till. Då huvudfokus på landningssidan var att 

sälja idén om tjänsten till besökare och få dem att skapa ett konto eller ladda ner appen valde jag att 

utforma två CTA-knappar; en som uppmanade till att skapa ett konto och en som uppmanade till att 

ladda ner appen. På så sätt blev valmöjligheterna för användaren få och uppmärksamheten leddes 

till informationen om sajten samt de två CTA-knapparna. Detta tillsammans med det färglada men 
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Figur 6: Mailchimps guide för nya användare (mailchimp.com, 2016-05-19)



enkla formspråket gjorde att Stowes budskap lyftes fram och skapade förhoppningsvis nyfikenhet 

hos användare vilket förhoppningsvis leder till konvertering i form av inloggning eller registrering. 

För utloggade, men registrerade, användare skapade jag en länk i den globala menyn som hänvisade

till att logga in.  

För Stowe’s OF valde jag att utgå från samma modell som Mailchimp använde sig av, det vill säga 

att ha en statisk lista i form av en guide i hur man använder Stowe (se figur 7). Detta då Mailchimp, 

precis som Stowe, var en tjänst som erbjöd många olika funktioner och därmed gynnades av en 

förklaring. Dock valde jag att inte använda lika många steg i registreringsformuläret, då det räckte 

med enbart förnamn, efternamn och emailadress för den första versionen av Stowe. På så sätt blir 

besökaren enkelt och snabbt en användare med ett konto på Stowe utan eventuella skrämmande 

eller utdragna moment i registreringsprocessen, vilket det enligt Ash et al (2012, s. 65) finns risk för

vid långa formulär. För att aktivera användaren och samtidigt lära hen om Stowe inkluderades 

tjänstens viktigaste moment i guiden som var tänkt att vara det första man såg när man skapade nytt 

användarkonto och loggade in. Varje moment i guiden har en kort förklaring tillsammans med en 

uppmaning att utföra det momentet. Detta med förhoppningar om att användaren skulle lära sig mer

om tjänstens funktioner än vid enbart korta pop-up-rutor som snabbt guidar användaren genom 

huvudfunktionerna och sedan försvinner. Med den statiska guiden, som inte försvinner förrän alla 

steg är utförda, blir användaren påmind om funktionerna varje gång hen loggar in samtidigt som 

hen lär sig om tjänsten genom att faktiskt använda funktionerna istället för att enbart läsa om dem. I

och med att funktionerna i guiden utförs stryks titeln för den funktionen i guiden och den 

uppmanande CTA-knappen byts ut mot ett uppmuntrande meddelande i form av ”Bra jobbat!”. 

Detta för att ge användaren en positiv upplevelse och en vilja att testa resterande funktioner. För att 

få användaren att återkomma till tjänsten var tanken att Stowe tack vare registrerandet av 

användarens emailadress kunde skicka ut mejl med förklaringar till de olika huvudfunktionerna 

formulerade på ett upplyftande och intresseväckande sätt. Dock med flera dagars mellanrum mellan 

mejlen så att användaren inte upplever dem som spam och blir negativt inställd till tjänsten vilket 

annars är lätt hänt enligt Nathalie Nahai (2012, s. 220). 
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Utöver landningssidan och onboarding flow skapades skisser för receptsidan, sidan för användares 

samlingar (både inloggad och utloggad) samt flödet man möts av som inloggad användare. Alla 

dessa sidor fortsattes att utvecklas utifrån mina skisser efter min medverkan i projektet då flera 

viktiga element som påverkade innehållet ännu inte var bestämt. Det var till exempel inte beslutat 

om man på webbplatsen skulle visa någon typ av profilinformation på sidan för en användares 

samlingar. Detta gjorde att flera designförslag utformades, diskuterades och utvecklades parallellt. 

Den sida som genererade i flest skisser var sidan för flödet användaren möts av för att hitta 

inspiration på Stowe och som hade arbetsnamnet ”Discovery”.  För att skapa ett dynamiskt flöde 

som uppmanade till scroll utan att det upplevdes som rörigt skapades flera olika skisser och 

modeller för layout. Det visade sig vara svårt att skapa ett flöde som tog hänsyn till båda faktorerna 

utan att frångå designen skapad för applikationen allt för mycket. Det var viktigt att webbdesignen i

hög utsträckning såg ut som mobilapplikationens design då webben var tänkt att användas som ett 

komplement för de användare som saknade iOS och därmed inte kunde ladda ner applikationen men

även som den största marknadsföringskanalen för tjänsten. Genom att användare sökte på recept i 

sökmotorer som Google var förhoppningen att Stowe tack vare stark sökmotoroptimering (SEO) 

skulle få in trafik till sidan, få användarna att bli nyfikna på tjänsten och därefter ladda ner 

applikationen till sina mobiltelefoner. 
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Figur 7: Stowe's guide för nya användare.



5 Diskussion och slutsatser

Det visade sig ganska snart efter att jag kom in i projektet att det saknades viktiga element för att 

skapa en genomgående webbdesign. Det saknades till exempel en struktur för hur sidorna hörde 

ihop och vilka funktioner, utöver huvudfunktionerna, som skulle implementeras. En tydlig 

informationsarkitektur hade underlättat arbetet med designen då det till exempel hade varit lättare 

att se vilka element som hängde ihop. Ett flödesschema skapades men inte förrän efter åtta, av mina

tio, veckor in i projektet. Dessutom saknades riktlinjer för vad som skulle innefattas i den globala 

menyn samt att ingen copy var gjord. I början av designprocessen fungerade arbetet bra och de 

beslut jag tog byggde på den efterforskning jag utförde. Ju längre in i processen jag kom ju mer 

märkte jag dock av saknaden av en ordentligt utformad copy och global meny. Meningen var att 

projektet skulle få en extern konsulterande copywriter men detta skedde inte under de veckor jag 

var aktiv inom projektet. Detta försvårade mina designbeslut och gjorde att jag var tvungen att 

ibland själv formulera copy. Jag blev medveten om hur stor påverkan copy har på tjänster och 

sajter, framförallt där användarupplevelsen står i fokus. Jag insåg att UX och copy går hand i hand 

om man vill skapa en användarupplevelse som leder till återkommande användare. 

Idéen med en video som bakgrundsbild till landningssidan grundade sig först och främst i personlig 

smak. Att använda sig av bakgrundsbilder som byts ut samtidigt som sidan uppdaterades kan visa 

sig vara ett mer effektivt alternativ när de kommer till konvertering och användarupplevelse då en 

statisk bild enklare kan uppmana till konvertering då den är just statisk. En rörlig bild i form av en 

video kan avleda uppmärksamheten från det avsändare vill att användaren ska utföra på sidan och 

därmed kanske även gå miste om konvertering. 

Den största utmaningen med min medverkan i projektet var att det inte en enda gång under 

projektets gång utfördes några användartester eller tester över lag. Jag gick in i projektet med fokus 

på att skapa webbdesign som möjliggjorde konvertering och var medveten om att mina resultat inte 

skulle kunna testas då jag skulle gå ur projektet innan lansering av tjänsten och därmed innan det 

fanns någon trafik att testa på. Däremot var det svårt att göra bedömningen att de designbeslut jag 

tog skulle leda till högre konvertering än de designbeslut jag avfärdade. Det jag hade att underbygga

mina designresonemang med var enbart den efterforskning jag utförde där jag fick kunskap om 

vedertagna och tidigare testade (dock för andra sajter och projekt) metoder för design som leder till 

konvertering. 

Stowe var tänk att till en början utvecklas för enbart iOS och inte marknadsföras i så stor 
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utsträckning för att kunna testa och se hur användare använde tjänsten och för att upptäcka fel att 

korrigera och funktioner att förbättra. På grund av detta var det många funktioner som inte 

implementerades i version 1.0 men som var planerade att implementeras senare. Många av dessa 

funktioner krävde en viss layout för att fungera och trots att funktionen inte implementerades i 

första versionen designades tjänsten med förutsättningar för framtida implementering. Ett exempel 

är den sida som visar en användares alla samlingar. I version 1.0 var det inte möjligt att följa andra 

användare men det skulle bli möjligt i senare versioner. Därför utfördes två olika designförslag för 

denna sida, en där möjligheten att följa en användare i en senare version togs i åtanke och en där det

enbart togs hänsyn till de funktioner som kom med version 1.0. Då det inte fattades något beslut om

vilket av alternativen som skulle implementeras i version 1.0 under min tid i projektet skapades 

flera olika skisser för båda förslagen. Med tanke på att projektet hade en deadline och redan låg 

efter i planeringen när det kom till designen av tjänsten hade moment som dessa med fördel 

undvikits för att spara tid och effektivisera processen. Däremot var det intressant att se olika 

designer växa fram för samma sidor. Det gav inspiration och öppnade upp för nya idéer och tankar 

eftersom flera designers arbetade på olika lösningar för samma sida. 

Att utgå från ett konverteringsperspektiv skapade kompromisser mellan vad jag själv ansåg var 

passande estetiskt och vad som enligt teorin genererar konvertering, till exempel registrering av 

användare och klick på knappar. Då det konverteringsperspektiv som användes under detta projekt 

enbart baserades på teorier (då det ej fanns någon trafik att testa på), blev arbetsprocessen snarare 

UX-orienterat än konverteringsoptimerings-fokuserat. Det blev under studiens gång allt tydligare att

UX är det som uppstår när konvertering och design möts. 
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7 Bilaga

7.1 Guide för onboarding fow och registrering av användare  

Onboarding flow för STOWE

”Användargränssnitt är som ett skämt, om du behöver förklara det är det inte så bra.” Detta 
behöver dock inte alltid vara fallet. Att ha ett onboarding flow (OF) skapar inte bara förståelse för 
tjänstens grundvärde utan kan, om rätt utformat, öka antalet återkommande användare. Med hjälp 
av en OF ser man till att användaren kan infria de förväntade upplevelser hen hade när hen 
skapade ett konto. På så sätt kommer användaren förhoppningsvis återkomma. Genom att tidigt 
redogöra för tjänstens kärnfunktioner infrias förväntningar och förhoppningar och en 
återkommande användare blir till. 

För en lyckad OF krävs det att man fokuserar på användarna (vad de förväntar sig av tjänsten 
osv), inte produkten (användare vill inte ha en guide i vad det är för mjukvara) och ger dem en 
chans att lära genom att göra. På så sätt kommer användaren ihåg de viktigaste funktionerna 
lättare än om den bara hade fått informationen tilldelad. Genom att erbjuda OF via flera olika 
medier, till exempel mejl och blogginlägg, får användaren dessutom kontinuerlig, övergripande och
djupgående kunskap om tjänsten, istället för bara en guide om hur man använder tjänstens 
gränssnitt. Då många av de olika funktionerna Stowe erbjuder är viktiga att förstå för att få en bra 
upplevelse är ett fungerande OF viktigt. Ett OF med pop up-rutor med info som snabbt guidar 
användaren genom tjänsten är förmodligen för enkel att missa/välja bort som användare. Den 
variant som därför passar Stowe bäst är  ”Kom igång”-guiden. En lista på tjänstens viktigaste 
funktioner med call to actions som får användaren att, förutom att bara läsa om dem, även 
använda de viktigaste funktionerna. Ett sådant OF bör ligga på landningssidan man hamnar på vid 
inloggning och försvinna när alla steg är utfärdade. Det skulle till exempel kunna se ut så här:  

Med tydliga rubriker och förklarande text får användaren information om tjänstens viktigaste och 
mest centrala användningsområden. Genom en CTA-knapp kommer användaren sedan till 
respektive ”aktivitet”. Om denna aktivitet slutförs ändras texten i CTA-knappen till ett upplyftande 
och bekräftande meddelande (ex. bra jobbat!) och både text och symbol ändrar utseende för att 
förtydliga att användaren har slutfört ”uppgiften”. 

När man etablerat kärnfunktionerna och användaren har testat dem (och fattat dem) är det dags att
få användaren att vilja återvända till tjänsten. Detta är en lika viktig del i OF-processen som att få 
en användare att skapa ett konto. Detta görs såklart dels genom att man erbjuder en bra tjänst 
med grymt innehåll, men det finns även etablerade metoder för att leda användarna dit man vill. 

Att på ett smart sätt använda sig av den färgmall som finns på sidan kan öka antalet klick på de 
knappar man vill ska klickas mest. Genom att ge CTA-knappar färger som kontrasterar med ex. 
bakgrunden ger knappen mer uppmärksamhet. 
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Sign up
Skapa en relation, en känsla av personlighet, ”du och jag” snarare än ”vi och ni”. Att använda 
förnamn – bra, men inte tillräckligt längre.

Bilden (appsumo) skapar relation och samhörighetskänsla
genom att tala direkt till sin målgrupp; ”web geeks”. Dessutom
avslappnad kompis-ton i texten om att de inte spammar.
Denna ruta är för att skriva upp sig för att få nyhetsbrev men
exemplet går att applicera på även ”skapa användare”-flow.
Endast det viktigaste presenteras, dessutom på ett så
avslappnat och målgruppsanpassat sätt. Tänk på att kräva så
lite information som möjligt av din användare, att ha en 
krånglig och lång lista med saker att fylla i för att bli en
användare kan göra att användaren ger upp och lämnar sidan. 

CTA ska vara stora och tydliga, gärna samma längd som på
input-fältet och gärna i en färg som kontrasterar resten av
utseendet. 
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7.2 Webbdesignen av Stowe – utvalda skisser
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