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Abstract 

 

This study investigates how successful B2C e-commerce companies and UI-design are 

interconnected. The survey has its starting point in which elements and features of an e-

commerce page that users consider relevant. Relevant meaning that it is important for users to 

think that e-commerce is professional and visually appealing, to make users stay on the page 

and hopefully become paying customers. 

 

The study was conducted alongside six respondents and it compares two e-commerce pages. 

The two e-commerce pages have been selected based on the fact that one of them meets the 

criteria formulated, in the form of a basic assumption, and the other because it does not meet 

these criteria. The moments and methods of interview, interaction recording, retrospective 

think-aloud and questionnaire are included in the study and act as data collection. The result 

of this data collection is then set against the theoretical explanatory models presented in the 

report. The result shows clear results about which elements and functions are considered 

relevant and along with the theoretical explanatory models, the result shows an advantage for 

the e-commerce that meets the criteria. The results presented are analyzed and discussed to 

conclude a conclusion. In conclusion, the results of the study are based on the original 

research question and provide suggestions for further research. 
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Sammanfattning 

 

Denna studie undersöker hur framgångsrika B2C e-handelsföretag och UI-design är 

sammankopplat. Undersökningen har sin utgångspunkt i vilka element och funktioner på en 

e-handelssida som användarna anser relevanta. Med relevanta menas viktiga för att 

användarna ska tycka att e-handeln är professionell och visuellt tilltalande, för att få 

användarna att stanna kvar på sidan och förhoppningsvis bli betalande kunder.  

 

Studien genomfördes tillsammans med sex respondenter och den jämför två e-handelssidor. 

De båda e-handelssidorna har valts ut utifrån att en av dessa uppfyller de kriterier som 

formulerats, i form av ett grundantagande, och den andra för att den inte uppfyller dessa 

kriterier. Momenten och metoderna intervju, inspelning av interaktion, retrospektiv tänka-

högt och enkät ingår i studien och fungerar som datainsamling. Resultatet av denna 

datainsamling ställs sedan mot teoretiska förklaringsmodeller som presenteras i rapporten. 

Resultatet visar tydliga resultat kring vilka element och funktioner som anses relevanta och 

tillsammans med de teoretiska förklaringsmodellerna visar resultatet en fördel för den e-

handel som uppfyller kriterierna. De resultat som presenteras analyseras och diskuteras sedan 

för att avslutningsvis presentera en slutsats. I slutsatsen ställs resultatet av studien mot den 

ursprungliga forskningsfrågan samt ger förslag för vidare forskning.  
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1. INLEDNING 
 

I detta avsnitt introduceras ämnet. Ämnet introduceras i form av en problemformulering med 

relevant bakgrundsinformation följt av en förklarande text angående syfte med 

undersökningen samt formulering av forskningsfrågan. Därefter presenteras avgränsning för 

ämnet, grundantagande samt disposition. 

 

1.1 Problemformulering 
 

E-handel är en av de snabbast växande marknadsplatserna för detaljhandel i världen (Gu et. 

al., 2016). I Sverige så har 9 av 10 internetanvändare någon gång handlat på internet 

(Svenskarna och Internet, 2017). Detta innebär att allt fler transaktioner B2C (Business-to-

consumer) sker via internet. Detta visas tydligt i kvartalsrapporten från det tredje kvartalet 

2017 som Postnord givit ut. I rapporten presenteras procentsatser som visar på e-handelns 

utveckling i dagsläget (november 2017). År 2017 väntas den totala summan för e-handel 

hamna på ca 67,7 miljarder sek, vilket motsvarar en ökning på ca 17 % från 2016 års 

slutgiltiga summa på 57,9 miljarder sek (E-barometern, 2017). Inom detaljhandeln är e-

handel en viktig faktor som ständigt växer, med ökad försäljning och marknadsandel (se 

Figur 1). Samtidigt så har utvecklingen, sedan några år tillbaka, fokuserat mer på 

mobilanpassning p.g.a. den växande marknaden. Redan 2010 gick användningen av 

mobiltelefoner om användningen av laptopdatorer och stationära datorer kombinerat 

(Wroblewski, 2011, s.7). Då tillgängligheten via mobiltelefoner ökat har så också 

försäljningen B2C via mobiltelefoner ökat (Lantz, 2014, s.126). I rapporten “E-handel i 

norden” (2017) framkommer det att vi i Sverige är de konsumenter som använder 

mobiltelefonen mest av alla nordiska länder för att söka information och handla online (40 

%). Även om mobiltelefoner är en ökande marknadsplats för e-handelsföretag är den inte 

huvudfokus för denna studie. Eftersom e-handeln har en så stor del av marknaden idag så är 

det viktigt för företag som etablerar sig på den marknaden att ta hänsyn till vad 

konsumenterna vill ha. Konsumenterna i detta fall är samma som användarna av e-handeln.  
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Figur 1. E-handelns andel av den totala detaljhandel från 2015 till 2021 (Statista, 2017). 
 

Genom att implementera designlösningar utifrån användarnas behov kan företag öka sin 

försäljning och på så sätt bli framgångsrika. Användarnas behov är av högsta prioritet och för 

att uppnå maximal framgång krävs att en e-handels UI (User Interface) är anpassat efter just 

användaren (Garrett, 2011, s.114). Att e-handel är ett bra sätt för företag att sälja sina varor är 

det ingen tvekan om. Men för att lyckas inom e-handel är det viktigt att känna sin målgrupp 

och utveckla e-handeln utifrån användarnas behov. Inom just e-handel är det många faktorer 

som spelar en avgörande roll för om företag lyckas. 

 

Inom UI-design är det många faktorer som är avgörande för om en e-handel lockar 

användare. Hur en e-handels design upplevs förmedlas genom begreppet användbarhet. 

Användbarhet är ett begrepp som helt enkelt beskriver hur en produkt upplevs utifrån ett 

designperspektiv. Enligt Lantz (2014, s.56) innebär användbarhet att en produkt ska vara så 

enkel att förstå och så smidig att använda som möjligt. Bra användbarhet hjälper en e-handel 

att lyckas. Eftersom en e-handel är så lättillgänglig via internet till skillnad från en fysisk 

butik, är det enkelt för användaren att snabbt byta butik om användaren inte är tillfredsställd 

av den besökta e-handeln. Därför är det av största vikt för en e-handel att användbarheten är 

bra, just för att användaren ska stanna kvar på sidan och förhoppningsvis handla (Lantz, 

2014, s.56).  
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Konverteringsgrad, eller conversion rate, inom e-handel är benämningen på en procentsats 

som visar hur många av användarna av en e-handel som omvandlas till betalande kunder. Det 

finns forskning som stödjer det faktum att en e-handels konverteringsgrad har en direkt 

koppling till en webbsidas effektivitet, som i sin tur kan kopplas till webbdesign (McDowell 

et. al., 2016, s.4838). Detta betyder alltså att utformningen av sidan är en av de viktigaste 

faktorerna för en lyckad e-handel. Även om konverteringsgraden inte har en direkt relation 

till medieteknik utan mer relaterar till marknadsföring och försäljning, är det relevant för 

undersökningen att vara medveten om det faktum att relationen mellan konverteringsgrad och 

webbdesign finns. I och med att kopplingen mellan användbarhet och UI-design finns så 

finns därför också en koppling mellan användbarhet och konverteringsgraden hos en e-

handel.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan den visuella utformningen av 

B2C e-handelssidor och det faktiska användandet av e-handeln. Genom att samla information 

kring hur användare upplever den visuella designen hos två företags e-handelssidor, med 

skiljande visuell utformning, kan slutsatser kring visuell utformning och användares tankar 

och åsikter kring detta dras. Med upplevelsen av e-handeln menas vilka element och 

funktioner som anses viktigast av användaren vid interaktion med e-handeln, utifrån att 

användaren ska finna e-handeln visuellt attraktiv och professionell. Studien har sin 

utgångspunkt i teoretiska förklaringsmodeller (se Avsnitt 4). Dessa ligger också till grund för 

att förstå hur användare tänker gällande interaktionen med en e-handel. Genom att undersöka 

detta kan slutsatser kring vilka visuella element och funktioner som påverkar användandet av 

en e-handel dras. Detta kommer att uppnås genom att tydligt särskilja och fokusera på de 

olika delarna av design, med huvudfokus på UI-design. Följande frågeställning avser 

besvaras: 

 

Vilka element och funktioner inom UI-design anses viktigast av användare vid interaktion 

med en B2C e-handel? 
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1.3 Avgränsning 

 
Den primära avgränsningen i denna undersökning är att huvudfokus ligger på interaktionen 

mellan användare och webbsida genom visuella element och funktioner, närmare bestämt UI-

design. I många fall placeras själva interaktionen mellan en användare och en webbplats 

under kategorin UX-design snarare än UI-design, eftersom fokus ligger på 

användarupplevelsen snarare än gränssnittet. Ofta placeras också de visuella element och 

funktioner som finns på en webbplats, inklusive utformningen av dessa, också under 

kategorin UX-design. Eftersom begreppen används på så många olika sätt kan denna 

gränsdragning bli svår att urskilja. I denna undersökning ligger fokus på gränssnittsdesign 

men även på upplevelsen av de element och funktioner som påverkar hur användare 

interagerar med en e-handelssida, men eftersom huvudfokus inte ligger på 

användarupplevelsen blir definitionen i detta fall UI-design. I vissa fall kan denna typ av 

design benämnas interaktionsdesign, men i detta fall används begreppet UI-design. Det finns 

många underkategorier inom UI-design och de huvudsakliga, som denna undersökning 

behandlar, är navigation, visuella element, form och färg. Den avgränsning som gjorts i 

samband med denna undersökning består också av att fokusera på B2C e-handel, d.v.s. e-

handel där handeln säljer direkt till konsumenten. Inom e-handel finns det tre huvudsakliga 

genrer, B2C (som denna undersökning fokuserar på), B2B (Business-to-business) vilket är 

precis som det heter, handel säljer till handel och C2C (Consumer-to-consumer), vilket 

betyder att konsumenter säljer till konsumenter, t.ex. Blocket. Inom B2C e-handel finns ännu 

fler undergenrer att ta hänsyn till. I denna studie har ytterligare avgränsning gjorts mot e-

handelsbutiker som säljer framför allt konfektion och/eller accessoarer.  

 

Datainsamlingen består av en kvalitativ undersökning i form av noggrant utformade 

användartester samt inläsning av relevant litteratur. Det är viktigt att poängtera att fokus 

ligger på designen och utformningen inom e-handel och inte på den företagsekonomiska 

delen. Vid undersökning av e-handel utifrån ett användarperspektiv är det lätt att fokus 

hamnar på den företagsekonomiska delen och inte på den medietekniska. Genom att enbart 

fokusera på den visuella utformningen av e-handelssidor blir informationen som presenteras 

mer specifik och fokuserad på designaspekten. 
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1.4 Grundantagande gällande design av e-handel 

 
Utifrån egen erfarenhet av e-handelssidor inom B2C genren ser de ofta likadana ut rent 

visuellt. Genom att minimera de visuella elementen på sidan signaleras tydligt en 

minimalistisk design. Det är sällan onödig information på sidan och produkterna är i fokus. 

Produkterna presenteras ofta med stora och tydliga produktbilder. Den huvudsakliga likheten 

mellan de flesta e-handelssidor inom detaljhandel är sidans layout. De flesta har huvudmenyn 

högst upp, horisontellt utformad, tillsammans med logotyp samt tydlig navigation och ofta i 

form av drop-down menyer. Färgerna är ofta enkla med tydliga kontraster för ökad läsbarhet. 

Oftast är bakgrundsfärgen vit. Tillsammans formar dessa kriterier det påstående som ligger 

för grund till val av e-handelssidor inför användartester (se Avsnitt 5.2.2). 

 

Grundantagande: De flesta framgångsrika e-handelssidorna har liknande layout. Horisontell 

huvudmeny, enkelt och tydligt färgschema samt tydlig produktpresentation.  

 

1.5 Disposition 

 
Nedan presenteras dokumentets disposition och innehåll för en tydlig överblick över 

information och innehåll. 

 

Inledning- Här ges en introduktion till ämnet. I form av en problemformulering presenteras 

ämnet med relevant bakgrundsinformation. Undersökningens syfte, forskningsfråga samt 

avgränsning presenteras.  

 

Bakgrund- Detta avsnitt innehåller mer djupgående information om ämnet. Genom att 

beskriva begreppen B2C e-handel, UI-design, UX-design och interaktionsdesign fås en större 

förståelse för ämnet. 

 

Relaterad forskning- Här presenteras information i form av relevanta artiklar som berör e-

handel och visuell design.  
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Teoretiska förklaringsmodeller- I det här avsnittet presenteras relevanta teorier för analys. 

Dessa teorier används senare som grund för analys av datainsamling, vilket hjälper till att ge 

informationen ett kontextuellt värde. 

 

Metod- Presentation av vilka metoder som valts för datainsamling samt varför de valts. 

 

Resultat- Resultatet av datainsamlingen visas i form av text och figurer.  

Analys- Här analyseras resultatet från intervjuerna och ställs mot informationen som 

framkommit vid informationssökningen, d.v.s. artiklar och annan litteratur.  

 

Slutsats- Generella slutsatser kring projektet utifrån syfte, mål och frågeställning. Här “knyter 

jag ihop säcken”. 

 

Referenser- Referenser till tryckta källor, elektroniska källor samt figur- och 

tabellförteckning. 

 

Bilagor- Relevanta bilagor som är av värde för att avläsa informationen i undersökningen. 
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2. BAKGRUND 
 

I detta avsnitt ges en djupare förståelse för specifika delar av ämnet. Utveckling av 

begreppen B2C e-handel, UI- samt UX-design. 

 

2.1 B2C E-handel 
 

E-handel är ett sätt för konsumenter att handla varor och tjänster på internet utan att behöva 

lämna hemmet. På detta sätt ökar tillgängligheten eftersom fysiska butiker inte kan erbjuda 

handel i samma utsträckning. B2C e-handel är ett sätt för mindre företag, precis som för stora 

företag, att nå ut till en stor global marknad till skillnad från fysiska butiker (Valacich, 2016, 

s.164). Under år 2013 så var det totala värdet på försäljningen via B2C e-handel 1.2 triljoner 

dollar, vilket motsvarar ca 10 triljoner sek (Statista, 2017). Statistik som beskriver 

svenskarnas internetvanor idag visar tydligt hur utbrett e-handel faktiskt är. Enligt 

Svenskarna och Internet (2017) har 9 av 10 internetanvändare i Sverige någon gång använt 

sig av e-handel (se Figur 2). Mellan åldrarna 26-45 ligger procentsatsen på ca 96 % som 

någon gång handlat via e-handel. Eftersom e-handeln tagit så stor del av marknaden som den 

har så är det idag svårt att bedriva en traditionell detaljhandel. För att ett företag som ägnar 

sig åt detaljhandel är det essentiellt att komplettera med en välutvecklad e-handel (Lantz, 

2014, s.15). All denna information visar hur stor del av marknaden som e-handel faktiskt 

innehar, vilket betyder att företag har en chans att ta plats på marknaden även utan att ha en 

fysisk butik (Valacich, 2016, s.165). 

 

Företag som ägnar sig åt B2C e-handel är ofta också engagerade i B2B e-handel, framför allt 

inom klädindustrin. Företagen som producerar varorna som säljs B2C behöver ofta 

införskaffa sina råvaror och material från en annan aktör, vilket gör den transaktionen B2B 

(Valacich, 2016, s.163). 
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Figur 2. Andel internetanvändare (18+ år) som någon gång köpt varor eller tjänster över 

internet, jämfört priser, sålt saker respektive använt Blocket 2016–2017 (Svenskarna och 

Internet, 2017). 

 

2.2 UI-design inom e-handel 

 
UI design är ett begrepp som är direkt kopplat till ämnet MDI (människa-dator interaktion). 

Som namnet antyder är betydelsen av MDI själva interaktionen mellan människa och dator.  

 

“Design är en praktisk och kreativ aktivitet som hjälper dess användare att uppnå sina mål.” 

(Preece et. al., 2016, s.399) 

 

UI-design, eller gränssnittsdesign, är ett begrepp som bygger på den visuella designen hos en 

e-handel. Med visuell design menas den typ av design som är synlig för det mänskliga ögat 

vid interaktion med webbplatsen. En bra visuell design innebär inte bara färger och former. 

Alla typer av visuella element inkluderas i begreppet UI. Allt som har med den fysiska 

interaktionen mellan användare och webbplats är en del av UI-design. Det huvudsakliga 

målet med bra UI-design är att fånga in användaren på ett sätt som gör att användaren enkelt 

kan se och förstå, samt utföra handlingar efter behov (Garrett, 2011, s.114). För att en 

användare ska kunna utföra en handling efter behov på, framför allt en e-handelssida, krävs 

att interaktionen sker över flera separata sidor. Detta betyder alltså att den visuella designen, 

inklusive val av rätt visuella element, också måste sträcka sig över flera sidor för att göra det 

möjligt för användaren att utföra handlingen på ett bra och uppskattat sätt (Garrett, 2011, 
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s.114). Som författaren Anders Frankel (2007, s.43) berättar kan visuell design hjälpa en e-

handel att lyckas genom att förstärka budskapet och göra det så enkelt som möjligt för 

användaren att utföra handlingen. Bra visuell layout och presentationen av element på sidan 

är två faktorer som hjälper en e-handel att attrahera konsumenter (Soiraya et. al., 2008, 

s.525). 

 

UI tillsammans med UX utgör den totala upplevelsen som användaren har när användaren 

interagerar med webbplatsen. Användarna är inte experter på design och interaktion, vilket 

betyder att designen bör spegla användarens behov för att inte försvåra och förvirra 

användaren (Huang et. al., 2009, s.461).  

 

2.3 UX-design inom e-handel 
 

UX-design, eller upplevelsedesign, är den del av designen som användaren kommer i kontakt 

med vid interaktion med en produkt eller tjänst. Vid första anblick är den faktiska funktionen 

som varan eller tjänsten erbjuder i fokus, men så fort användaren interagerar med den är det 

produktens UX-design som avgör hur interaktionen går till (Garrett, 2011, s.6). En produkts 

UX-design beskriver alltså hur en artefakt är utformad med kundupplevelsen i fokus. 

 

När det gäller UX-design inom e-handel finns det många fördelar med bra design. En bra 

UX-design innebär bra användbarhet genom användarupplevelsen, som i sin tur leder till 

bättre uppfattning om e-handeln, ökat förtroende, bättre och enklare navigering, minskad 

kundtjänstbelastning och ökat antal köp (Lantz, 2014, s.57). E-handel är användardriven, till 

skillnad från t.ex. genren underhållning som är teknikdriven (Rianto et. al., 2015, s.73). Detta 

stärker tanken om att användaren alltid bör vara i fokus vid design av en e-handel, för att öka 

försäljning. 

 

2.4 Interaktionsdesign 

 
Alla interaktiva produkter har en design. Det finns dock olika typer av design. En iPod kan 

vara otroligt njutningsfull att använda eftersom den innehar god interaktionsdesign. En 

projektor däremot kan vara totalt frustrerande då den inte hittar datorn som ska kopplas upp 

mot den, vilket betyder att interaktionsdesignen är mindre bra (Preece et. al., 2016, s.21). Om 
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en interaktiv produkt är designad med användaren i fokus, d.v.s. god användbarhet, så är det 

bra interaktionsdesign. Självklart kan det förekomma fall där användbarheten blir bra även 

om inte användaren är i fokus under designprocessen. Men det är en fördel att inkludera 

användarens perspektiv. Det ska vara lätt för användaren att utföra specifika handlingar. För 

att det ska räknas som god interaktionsdesign ska alltså användaren vara huvudfokus under 

designprocessen, och inte produkten eller systemets utförande av bestämda funktioner. En 

produkt ska alltså vara lätt att använda, lätt att lära och ger användaren en viss njutning vid 

användandet (Preece et. al., 2016, s.22). Interaktionsdesign definieras enligt Preece (2016) 

med följande citat: 

 

“..design av interaktiva artefakter för att hjälpa människor att kommunicera och interagera i 

sin vardag och i sitt yrkesliv.” (Preece et. al., 2016, s.29) 
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3. RELATERAD FORSKNING 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för ämnet och forskningsfrågan. 

Den forskning som presenteras anses vara viktig för ökad förståelse för hur undersökningen 

är fokuserad och relevanta insikter.  

 

3.1 Estetik och användbarhet inom B2C e-handel 

 
År 2016 utfördes en studie i Kina där förhållandet mellan estetik och användbarhet av B2C 

webbplatser. Denna studie har sin utgångspunkt i den kinesiska kulturen och dess 

användande inom e-handel. Detaljhandeln online har en stor påverkan på den ekonomiska 

utvecklingen i Kina och faktum är att Kina har den största marknaden för e-handel i världen 

(Gu et. al., 2016). Då denna undersökning berör den största marknadsplatsen online i världen 

blir den relevant för denna undersökning.  

 

“The user experience of B2C e-commerce plays critical role in the success of online retail.” 

(Gu et. al., 2016) 

 

I studien framkommer information om att estetiken var avsevärt korrelerad med subjektiv 

användbarhet medan den inte korrelerades med prestanda signifikativt. Denna studie fann inte 

bara bevis för "det som är vackert är bra" i samband med den kinesiska kulturen, utan 

avslöjade också implikationer för UI-designers om Kinas B2C e-handelswebbplats. Om 

designers vill få höga användbarhetsbetyg, bör en interaktiv webbsidas estetik 

uppmärksammas. Det framkommer också att det finns en risk för att en webbsidas 

användbarhet överskattas om den endast beror på personligt färgade index. Det betyder alltså 

att en webbsida bör designas utifrån målgruppen behov och ingen annans. Fokus bör inte 

endast läggas på den visuella utformningen utan också på den arkitektoniska designen, alltså 

struktur och uppbyggnad, utifrån användbarhet (Gu et. al., 2016). Dessa är enligt studien de 

viktigaste faktorerna för en lyckad e-handel.  
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3.2 Personalisering och användbarhet 

 
Denna studie bygger på att personalisering av en e-handel och användandet av  persuasive 

(övertygande) teknologier påverkar användarens unika upplevelse av e-handeln. Dessa 

teknologier är interaktiva teknologier som är skapade för att påverka användarens beteende 

och användning utan tvång (Adaji, 2017, s.319).  

 

Studien har utförts på 324 deltagare med utgångspunkt i Amazon.com och användandet av 

övertygande teknologier på webbplatsen. Studien visar att personalisering av e-handeln ökar 

tiden kunderna spenderar hos hos handeln (Adaji, 2017, s.318). Effektivitet är också en 

aspekt som påverkar en användares livslängd hos en e-handel (Adaji, 2017, s.320). 

Möjligheten att kunna ge betyg på en vara och lämna recensioner ökar trovärdigheten. 

Användandet av persuasive strategies, alltså strategier för att påverka användarens beteende, 

influerar konsumenterna. Men dessa teknologier fungerar inte på egen hand, utan för att de 

ska fungera som tänkt måste personalisering inkluderas (Adaji, 2017, s.321).  

 

Utformningen och designen har en otroligt stor påverkan på den faktiska användningen. 

Återigen handlar användningen ofta om den ekonomiska delen inom e-handel. Då en e-

handels framgång ofta mäts i hur många kunder som handlar eller hur många produkter som 

säljs. Det är dock viktigt att veta att denna aspekt av e-handelskonsumtion är beroende av den 

medietekniska delen, design och utformning i detta fall. Det är tydligt att det finns en direkt 

koppling mellan framgång inom e-handel och UI/UX design.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

4. TEORETISKA FÖRKLARINGSMODELLER 
 

I detta avsnitt presenteras teoretiska modeller. Dessa utgör en ram för hur tolkningar och 

diskussioner gällande resultat sker i analysavsnittet. Teorierna som presenteras är 

tillämpade i undersökningen genom att inkluderas i utformandet av intervjuer samt i analys 

av resultat.  

 

4.1 Mentala modeller 

 
Mentala modeller är ett begrepp som förklarar hur användare tänker vid interaktion med ett 

system eller en produkt. Ett framgångsrikt system är ett system som är lätt för användaren att 

lära sig samt använda. Mentala modeller antas tillämpas av användare för att resonera fram 

hur ett system fungerar eller är uppbyggt, för att i sin tur kunna lösa eventuella problem som 

användaren kan stöta på (Preece et. al., 2016, s.125). En mental modell är alltså precis som 

det låter, en tanke i användarens huvud om hur någonting fungerar. Eftersom det är 

användarens egna tankar kring hur ett system är uppbyggt och hur det fungerar så är det 

också möjligt för användaren att utveckla sin mentala modell över tid. Det kan t.ex. 

åstadkommas genom att läsa på om systemet eller produkten eller praktiskt övande.  

 

Användandet av mentala modeller är inte alltid någonting som hjälper användaren i sin 

interaktion med system och produkter. Eftersom användaren har en mental modell om hur en 

specifik sak är uppbyggd och fungerar så händer det ofta att användaren tillämpar samma 

mentala modell på andra system och produkter där det inte är samma förutsättningar eller ens 

samma grundtanke för systemet (Preece et. al., 2016, s.126). Ett exempel på detta är när en 

användare har bråttom och ska åka hiss, väldigt ofta trycker användaren på hissknappen mer 

än en gång, med baktanken att hissen ska anlända snabbare om flera tryck utförs, vilket inte 

är sant. I vissa system eller produkter är det sant att ju fler tryck eller vridmoment så ökar 

hastigheten eller effekten av användandet, men inte för en hiss. Oavsett om du trycker en 

gång eller två gånger så kommer det ta lika lång tid innan hissen anländer (Preece et. al., 

2016, s.126). 

 

Många användare är inte villiga att spendera mycket tid på att lära sig om hur ett system är 

uppbyggt eller fungerar fullt ut. Det betyder att interaktionen måste förenklas och framför allt 
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anpassar efter användaren. Genom att tillämpa transparens till ett system eller en produkt kan 

interaktion förbättras och likaså användarens mentala modeller. Med transparens menas bl.a. 

återkoppling från system till användare, enkla metoder och sätt att interagera med systemet på 

och tydliga instruktioner (Preece et. al., 2016, s.127). 

 

4.2 Utförande- och utvärderingsklyftor 

 
Utförande- och utvärderingsklyftor är en teori som beskriver de luckor som finns mellan 

användare och ett systems gränssnitt vid interaktionen (Preece et. al., 2016, s.128). 

Användaren kommer i kontakt med utförandeklyftan försöker användaren lista ut hur 

interaktionen ska gå till eller hur gränssnittet fungerar. Utvärderingsklyftan beskriver hur 

användaren i efterhand försöker förstå vad som hände (Norman, 2013, s.38). Designer och 

användare måste tänka på och komma överens om hur de ska komma över dessa klyftor för 

att användaren ska krävas på så lite kognitiv ansträngning som möjligt vid själva 

interaktionen, d.v.s. så lite tänkande och funderande som möjligt (Preece et. al., 2016, s.128). 

 

4.3 Informationsbearbetning 

 
Informationsbearbetning innebär en metafor där hjärnan ses som en informationsbearbetare. 

Det betyder helt enkelt att information kommer in i hjärnan externt, för att sedan genomgå en 

rad ordnade stadier av bearbetning, innan informationen sedan går ut. Denna process 

påverkas av användarens egna mentala modeller eller annan kunskap som användaren 

besitter. Modeller för informationsbearbetning kan ge information och förutsäga en 

användares prestation (Preece et. al., 2016, s.129).  

 

HCI-modellen, gällande de kognitiva processerna då en användare interagerar med en dator, 

var en av de fförsta som härstammade från informationsbearbetningsteorin. Denna modell 

konceptualiserade de kognitiva processerna som var inkluderade vid interaktion med en 

dator. Detta gjorde antaganden om hur lång tid det skulle ta för en användare att utföra en 

viss handling kunde göras (Preece et. al., 2016, s.129). Input, kodning, jämförelse, 

responsurval, responsutförande till output är de primärt inkluderade stegen (Preece et. al. 

2016, s.130). 
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5. METOD 
 

I detta avsnitt presenteras val av metod, följt av information om vald datainsamlingsmetod 

samt det praktiska utförandet av metoden i undersökningen. Avlsutningsvis presenteras kritik 

mot metodval och utförande av metod.  

 

5.1 Val av metod 

 
Utifrån frågeställningen, vilka element och funktioner inom UI design anses viktigast av 

användare vid interaktion med en B2C e-handel?, har metoderna som följer i avsnitt 5. Metod 

valts ut. Valen är motiverade utifrån att de anses, enligt mig själv, vara mest lämpade för att 

besvara frågeställningen. Metoder tillsammans med urval gör att undersökningen blir 

kvalitativ. Även om metoderna i sig inte gör en undersökning kvalitativ, utan själva 

utförandet och mina avsikter med undersökningen som forskare (Alvehus, 2013, s.23). 

Frågeställningen i sig kan brytas ner i två delar. En vetenskapligt teoretisk del där tidigare 

forskning och teorier kring visuell design och dess påverkan på användare befinner sig och en 

där användaren själv är i fokus.  

 

Med detta i åtanke valdes informationssökning i form av litteraturgranskning för att 

producera tillräckligt med befintlig information om ämnet. Genom att utföra en omfattande 

granskning av vetenskapliga artiklar och tidsskrifter ökas förståelsen för ämnet. För att 

representera den användarcentrerade delen av undersökningen utformades ett test i form av 

interaktion med två e-handelssidor. I samband med testet formulerades en semi-strukturerad 

intervju för att utvärdera och sammanställa testet för vidare analys. Dessa ställs sedan mot 

varandra för att kunna göra en utförlig analys och besvara frågeställningen utifrån givna 

förutsättningar.  

 

5.1.1 Semi-strukturerad intervju 

 

Intervju är en flexibel datainsamlingsmetod vilket betyder att intervjuaren kan få utförliga 

svar som är mer beskrivande och tydliga än vad som kan uppnås med en enkätundersökning 

(Bell et. al., 2016, s.189). Intervju är den mest lämpade metoden för datainsamling när målet 

med insamlingen är att förstå hur en människa, i detta fall användaren, tänker och handlar 
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(Alvehus, 2013, s.80). Eftersom intervjuer bygger på ett samtal mellan intervjuare och 

respondent eller respondenter så är det viktigt att respondenterna är medvetna om syftet med 

forskningen och vilka rättigheter de har, bl.a. angående anonymitet.  

 

Till skillnad från enkäter så är det lättare att formulera frågorna till en intervju, då det är 

lättare som intervjuare att förklara och beskriva vad som menas med en fråga muntligt (Bell 

et. al., 2016, s.190). Det viktigaste med formuleringen av frågorna är att inte ställa ledande 

och värderande frågor eller outtalade förutsättningar (Bell et. al., 2016, s.191). Det finns 

många olika typer av intervjuer som fyller olika syften. Vilken typ av intervju som används i 

denna undersökning framkommer senare. 

 

Intervjun som använts i denna undersökning är en semi-strukturerad intervju. Att den är semi-

strukturerad innebär att vissa frågor är förutbestämda, medan det fortfarande finns plats för 

följdfrågor och annan diskussion (Bell et. al., 2016, s.192). Anledningen till att denna 

intervjutyp valts är framför allt för att användarnas uppfattning om hur skillnaden mellan de 

e-handelssidor som ingår i studien kan skilja väldigt mycket från användare till användare. 

Även om det är lättare att visa statistiskt resultat om intervjun är helt strukturerad med 

förutbestämda svarsalternativ så är det relevant med personliga åsikter då UI-design handlar 

mycket om användarupplevelse. För att mäta användarupplevelsen är en den av frågorna 

formulerade som påståenden för att besvaras enligt Likertskalan. Likertskalor är ett effektivt 

sätt att använda sig av när målet med frågan är att mäta åsikter, attityder och övertygelser 

(Preece et. al., 2016, s.310). En Likertskala består av fem förutbestämda svarsalternativ, 

antingen genom att numrera svaren 1-5 där 1 är bäst och 5 är sämst, eller genom att beskriva 

svarsalternativen med ord, t.ex. från instämmer helt och hållet till instämmer inte alls. I denna 

undersökning används det första alternativet med siffror. Anledningen till att en Likertskala 

implementerats i vissa intervjufrågor är framför allt för att kunna skapa statistiska modeller 

och lättare få en översikt över respondenternas attityder och åsikter, samtidigt som 

svarsalternativen gör det lättare för respondenten att besvara frågan. Dessa frågor 

kompletteras även med en enkätundersökning (se Avsnitt 5.1.5) som utfördes i samband med 

intervjun. Anledningen till detta var främst för att det antogs vara lättare för respondenterna 

att svara på påståendena via enkät.  
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5.1.2 Inspelning av interaktion 

 

Vid intervju med en respondent i taget är inspelning ett effektivt sätt att spara det som sägs i 

intervjun. Till skillnad från anteckningar så kan intervjuaren vara säker på att allt som sägs 

finns att tillgå i efterhand. Vid förande av anteckningar i samband med en intervju är det lätt 

att det som sägs förvrängs och att allt inte skrivs ned, vilket kan ge en skev bild av vad som 

egentligen framkommit under intervjun. Skevhet, eller bias, är vanligt förekommande under 

intervjuer. Framför allt om forskaren (intervjuaren) är starkt engagerad i ämnet som 

undersöks och därför sätter egna värderingar på svaren som fås (Bell et. al., 2016, s.200). Det 

krävs därför att intervjuaren verkligen är medveten om sin egen åsikt och ståndpunkt i ämnet 

som undersöks, för att inte vinkla eller försöka påverka resultatet.  

 

En annan fördel med inspelning till skillnad från anteckningar är att intervjuaren kan starta 

inspelningen, i form av antingen ljud eller video, och sedan inte tänka mer på inspelningen 

under hela intervjun. Detta gör att intervjuaren kan lägga all fokus på att få så utförliga och 

relevanta svar som möjligt och inte tappa fokus från det som är viktigt under intervjun, 

nämligen få svar på sina frågor (Bell et. al., 2016, s.197). 

 

5.1.3 Retrospektiv tänka-högt 

 
Tänka-högt metoden, think aloud method på engelska, är en vanlig metod som används för att 

förstå hur en person tänker. Metoden har sina rötter i psykologi (Gill et. al., 2012, s.31). I 

boken Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion skriver författarna att tänka-

högt metoden är väldigt effektiv för att förstå hur användaren tänker vid tillfället då själva 

interaktionen sker (Preece et. al., 2016, s.592). Metoden är tänkt att hjälpa forskaren att förstå 

hur användaren tänker vid specifika situationer och på så sätt upptäcka felaktigheter och 

brister i designen.  

 

Den retrospektiva tänka-högt metoden innebär helt enkelt att momentet där användaren 

“tänker högt” sker efter att själva interaktionen eller testet utförts, vilket ger tid för reflektion. 

Interaktionen spelas in via video för att sedan spelas upp samtidigt som den retrospektiva 

tänka-högt metoden används. Till skillnad från den klassiska tänka-högt metoden, som sker i 

direkt samband med interaktionen, är den retrospektiva tänka-högt metoden bättre för att 
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upptäcka brister i användbarheten hos en artefakt. I en studie som utfördes 2014 visade det 

sig att den retrospektiva metoden hittade 66% mer brister i användbarheten än den klassiska 

tänka-högt metoden (Lira et. al., 2014, s.617). Däremot var den klassiska metoden i 

genomsnitt två minuter snabbare att genomföra per respondent, men i och med att denna 

undersökning endast innehöll sex respondenter var det ett mindre problem som inte ansågs 

påverka undersökningen.  

 

En av fördelarna med retrospektiv tänka-högt är att personen som utför interaktionen kan 

fokusera på att interagera med, i detta fall, e-handeln och samtidigt bli observerad av 

forskaren. Detta gör att interaktionen sker naturligt och inte hindras av att fokus läggs på att 

just tänka högt (Elling et. al., 2011, s.1161). 

 

5.1.4 Informationssökning 

 

Informationssökning är ett sätt för forskaren att få en djupare förståelse för ämnet som berörs. 

Genom att läsa på om ämnet ges en bredd och ett djup som sedan kan användas för att ställa 

eventuella testresultat mot varandra i slutet av en undersökning. I denna undersökning har 

flera sökmotorer använts för att hitta relevanta artiklar och litteratur. Några av de mest 

använda är GoogleScholar, SöderScholar, Södertörns Högskolas bibliotek, Google, ACM 

Digital Library med flera. För att hitta den information som behövts för denna undersökning 

har sökningarna förfinats utifrån relevans och närhet till ämnet. De mest förekommande 

sökningarna innehåller ord och fraser som UI design, UX design, web design, e-commerce, e-

commerce design, e-handel, visual design. För att få ännu mer ren fakta kring e-handel och 

dess påverkan på användare och omvärlden refereras det till en hel del ren statistik, som är 

hämtad från olika källor. Statistiken är relevant i förhållande till påståenden och teorier som 

presenteras och kompletterar den.  

 

5.1.5 Enkät 

 

Enkätundersökningar är ett sätt att enkelt samla information om en användares åsikter, inte 

allt för olikt intervjuer (Preece et. al., 2016, s.307). Som nämnt tidigare användes enkät i detta 

fall för att enkelt samla in data angående respondenternas åsikter gällande ett antal specifika 

påståenden. Dessa påståenden var formulerade enligt Likertskalan, vilket som sagt innebär att 

påståendet besvaras utifrån en skala 1-5 gällande hur mycket respondenten instämmer. På så 
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sätt är det lättare att få fram information om respondenternas åsikter gällande en specifik sak, 

till skillnad från intervjufrågor då det kan vara svårt för respondenten att ta ställning. 

Eftersom målet med dessa påståenden formulerade enligt Likertskalan var att se hur 

respondenterna tar ställning till dessa påståenden gällande designen hos de två e-

handelssidorna som undersökts, ansågs enkät vara en lämplig metod för detta då 

strukturerade intervjufrågor ofta kräver att frågorna ställs ansikte mot ansikte (Preece et. al., 

2016, s.308). Även om i detta fall enkäten besvarades med min närvaro. 

 

5.2 Urval 

 
5.2.1 Respondenter 

 

Inför testerna med användare har ett urval gjort, nämligen vilka respondenter som ska 

inkluderas. Det är viktigt att göra ett urval inför användartester för att få ut den information 

som eftersöks. Det optimala användarantalet vid användbarhetstester är 5-12 personer, 

tillräckligt många för att resultatet ska bli relevant men inte för många för att kvaliteten av 

testet ska påverkas (Preece et. al., 2016, s.589).  

 

Urvalet är också baserat på erfarenhet. För att underlätta undersökningen och få ut så precis 

information som möjligt har valet gjorts att endast inkludera personer med mycket datorvana, 

samt erfarenhet vad gäller interaktion med e-handel, framför allt e-handel för kläd- och 

accessoar industrin. Att endast inkludera personer som har hög anknytning till ämnet kallas 

för ett strategiskt urval (Alvehus, 2013, s.67). Anledningen till att endast välja ut 

respondenter med tidigare vana av e-handel är framför allt för att de vet hur en e-handel 

funkar och vad de själva som användare söker i en e-handel. Detta urval känns också mer 

relevant i förhållande till frågeställningen, vilket är det primära i en sådan här undersökning 

(Alvehus, 2013, s.67).  

 

Hela 97 % av Sveriges 36-45 åringar köper idag saker eller tjänster via e-handel, vilket gör 

det till den största gruppen. Närmast därpå kommer 26-35 åringar som uppnår 96 %. 16-25 

åringar ligger på 91 %. I denna undersökning har valet gjorts att fokusera på åldersgruppen 

20-25 år. Eftersom skillnaden är så liten samt att urvalet gjorts för personer med tidigare 

erfarenhet av e-handel minskar inte undersökningens validitet. Anledningen till att urvalet 
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gällande åldern 20-25 år gjorts på ett sätt ett bekvämlighetsurval. Vilket betyder att urvalet 

gjorts utifrån de givna förutsättningarna, d.v.s. de användare som är lättillgängliga (Alvehus, 

2013, s.68). Dock är inte själva bekvämligheten ett problem i denna undersökning med tanke 

på att respondenterna tillhör den del av befolkningen som vet hur en e-handel fungerar och 

har erfarenhet. Totalt ingår sex respondenter i undersökningen inom den valda målgruppen. 

 

5.2.2 Val av e-handelssidor 

 
Utifrån det påstående som formulerats i början av undersökningen har de e-handelssidor som 

ingår i undersökningen valts ut. Urvalet har gjorts genom jämförelser på ett stort antal e-

handelssidor. Då de flesta sidorna följer den estetiska utformningen som symboliseras med 

grundantagandet (se Avsnitt 1.4): De flesta framgångsrika e-handelssidorna har liknande 

layout. Horisontell huvudmeny, enkelt och tydligt färgschema samt tydlig 

produktpresentation, var det relativt enkelt att hitta en sida som följer dessa riktlinjer (se 

Figur 3). Att hitta en e-handelssida som inte följer detta grundantagande var lite svårare men 

fortfarande ganska enkelt, då det finns otroligt mycket olika e-handelssidor att tillgå (se Figur 

4). E-handelssidorna som valts ut är B2C fokuserade kläd- och accessoarbutiker, vilket är del 

av den avgränsning som gjorts i början av undersökningen. Nedan presenteras de båda e-

handelssidorna som ingått i undersökningen. 

 

Zalando har valts ut utifrån att sidan uppfyller de kriterier och designprinciper som anses 

”vanliga” inom utformning av e-handelssidor. Med vanliga menas att utformingen av e-

handeln liknar de flesta andra e-handelssidor. Horisontell huvudmeny, enkelt och tydligt 

färgschema, tydlig navigation och tydliga produktpresentationer är några av de delar som 

inkluderas i undersökningen. Supreme däremot innehar en mer experimentiell design då sidan 

inte följer dessa riktlinjer. Supremes e-handel har en annorlunda utformning med avvikande 

startsida och huvudmeny, samt otydlig produktpresentation och otydlig navigation i 

förhållande till det ”vanliga” inom utformning av e-handelssidor. Skillnaden mellan dessa två 

e-handelssidor är tydlig vilket medför större chans att utvärdera och analysera utformningen 

av dessa.  
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Zalando 

 
Figur 3: Startsida Zalando. E-handel som uppfyller påståendets kriterier 

(https://www.zalando.se/, 2017). 

 

Supreme 

 
Figur 4: Startsida Supreme. E-handel som inte uppfyller påståendets kriterier 

(http://www.supremenewyork.com, 2017). 

 
Valen är gjorda utifrån att sidorna skiljer sig i utformning genom layout, navigation och färg. 

Genom att använda dessa två olika e-handelssidor som grund för användartester fås en bild av 

vilka visuella element och delar i designen som användare anser relevant.  

https://www.zalando.se/barn-home/
http://www.supremenewyork.com/
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5.3 Praktiskt utförande 

 
Testet påbörjades med en vanlig konversation där respondenterna blev informerade om hur 

testet kommer gå till, vad som kommer hända med deras information och hur informationen 

kommer att användas. Innan själva testet fick medgivande från respondenterna ges.  

 

Testet påbörjades med att respondenten fick tillgång till två olika e-handelssidor. De fick 

givna uppgifter att utföra på vardera webbplats. Dessa uppgifter gick ut på att navigera från 

startsida till en specifik produkt. Hela interaktionen spelades in via video för att sedan kunna 

analyseras. Direkt efter att interaktionen slutförts satte sig jag och respondenten och tittade på 

inspelningen. Under tiden fick respondenterna i uppgift att tänka-högt (som finns beskrivet i 

avsnitt 5.1.3). Metoden tänka-högt används främst för att kommentera en pågående 

interaktion, men i detta fall används den för att kommentera interaktionen i efterhand, 

gemensamt med både forskare och respondent. Detta genom en s.k. retrospektiv tänka-högt. 

 

Efter den inspelade interaktionen samt gemensam analysering av inspelning följde en 

intervju. Intervjufrågorna utformades för att beröra, och till viss del besvara frågeställningen, 

utifrån de två sidor som inkluderats i testet. Denna intervju spelades också in, denna gång via 

ljudfil. Efter både inspelad interaktion och intervju transkriberades ljudfilen från intervjun för 

att lättare kunna analyseras. Genom att transkribera intervjuerna blir informationen lättare att 

hantera och jämföra med andra intervjuer, för att sedan sammanställas och utvärderas 

gentemot data från informationssökningen.  

 

I det praktiska utförandet ingick även en enkätundersökning. Den gick till på så sätt att vissa 

av frågorna som formulerats till intervjuundersökningen var formulerade som påståenden, för 

att kunna besvaras utifrån en Likertskala. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 5.1.5 där 

metoden presenteras. Insamlingen av information via enkätundersökningen användes sedan 

för framställande av statistik.  

 

5.4 Metodkritik 
 

Metoderna som använts i undersökningen är utvalda utifrån att de, enligt mig, är bäst 

lämpade för att besvara frågeställningen. Med det sagt är själva utförandet inte helt felfritt. En 
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stor påverkande aspekt av metodernas utförande har framför allt varit tiden. I och med att 

arbetet fortlöpt under en specifik tidsperiod har vissa val varit tvungna att göras. Antal 

respondenter är påverkat av hur mycket tid som funnits tillgänglig att disponera. De 

respondenter som deltagit är tillräckligt för just denna undersökning men kvantiteten 

påverkades. Varje respondent krävde en hel del tid p.g.a. intervjuer och, framför allt, 

efterarbete med intervjuer, som bestod av transkribering och analys av datan som samlats in. 

För en större undersökning hade fler respondenter ökat möjligheten att dra slutsatser kring 

visuell design och e-handel för en större målgrupp. Företag och användare utan erfarenhet 

gällande e-handel hade kunnat tillföra ytterligare en dimension av information och slutsatser, 

då ett alldeles för strategiskt urval kan bli problematiskt (Alvehus, 2013, s.67). 

 

Retrospektiv tänka-högt metoden valdes ut eftersom det är ett sätt att försöka förstå hur 

användaren tänker och ge värdefulla insikter samtidigt som det är billigt (Gill et. al., 2012, 

s.31). Tänka-högt metoden påverkar också sättet och tiden interaktionen pågår, framför allt 

för att utföra specifika uppgifter (Gill et. al., 2012, s.34), men eftersom denna undersökning 

inte intresserade sig för tiden att utföra uppgifter bör det inte ha påverkat testresultaten.  

 

Min egen närvaro samt utformningen av intervjuerna kan ha påverkat respondenternas svar, 

även om frågorna är utformade för att inte vara ledande eller försöka påverka svaren. Att 

spela in intervjuer kan också påverka respondentens svar, vilket är en negativ aspekt. 

Samtidigt finns det negativa aspekter av att föra anteckningar också, då informationen som 

förmedlas från respondenten kan ändras på vägen, d.v.s. intervjuaren skriver ner det som 

uppfattas, vilket inte alltid är det som faktiskt sägs (Alvehus, 2013, s.85). 

 

Ytterligare en faktor som kan ha spelat in är såklart det faktum att detta test endast utgår från 

de två e-handelssidor som valts ut för just denna undersökning. Med det sagt är det inte säkert 

att liknande exempel visar samma resultat. Zalando är ett företag som helt och hållet satsar på 

e-handel och inte fysisk detaljhandel, Supreme har däremot butiker runt om i världen 

(http://www.supremenewyork.com, 2017). Det kan betyda att företagets huvudfokus inte 

nödvändigtvis är att sälja sina varor via e-handel. 

 

 

 

http://www.supremenewyork.com/
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6. RESULTAT 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet från den retrospektiva tänka-högt metoden samt 

intervjuerna med respondenterna. Den inspelade interaktionen presenteras i form av 

separata stycken för var och en av e-handelssidorna. Resultatet av intervjuerna presenteras 

utifrån de kategorier som frågorna formulerats och formar underrubrikerna.  

 

6.1 Resultat av retrospektiv tänka-högt 

 
Interaktionen är den del av undersökningen där respondenten fick interagera med de olika e-

handelssidorna. Som nämnt tidigare spelades denna interaktion in via video för att sedan 

gemensamt analyseras med mig som forskare. Under denna analysering ombads 

respondenten att tänka-högt, vilket i detta fall betyder att hen fick berätta vad hen tycker om 

specifika delar och moment i designen i efterhand, då respondenten hunnit reflektera över hur 

interaktionen gått och vad som hänt. Detta skedde som nämnt tidigare genom retrospektiv 

tänka-högt.  

 
6.1.1 Zalando 

 

Alla respondenter deltog i en gemensam konversation där interaktionen med Zalando 

diskuterades. Samtliga respondenter började med att säga att de föredrog Zalando före 

Supreme, innan jag hunnit säga något. Utifrån detta fortsatte konversationen och det framkom 

information om att de flesta av respondenterna uppskattade Zalandos design vid ett första 

intryck. Färger, former och den generella designen uppfattades som bra och 

förtroendeingivande. Eftersom alla respondenter hade tidigare erfarenhet av e-handel visade 

det sig att Zalando, utifrån deras ord, ser ut som de flesta e-handelssidor.  

 

Under interaktionen ombads respondenten att simulera en beställning, d.v.s. lägga en 

beställning förutom det sista momentet betalning. När denna uppgift analyserades i efterhand 

visade det sig att alla respondenter hade lätt att navigera mellan olika sidor och menyer. I ett 

av fallen uppstod ett problem vid val av en specifik produkt då sidan inte laddade ordentligt, 

vilket troligtvis berodde på dålig uppkoppling. Totalt sett gick denna uppgift i stort sett 
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felfritt och respondenterna medgav att de kände sig nöjda med hur navigationsdesign och 

visuell design samspelade för att utföra uppgiften.  

 

6.1.2 Supreme 

 

Vid ett första intryck uttryckte de flesta respondenter att Supremes startsida ser ganska 

attraktiv ut rent visuellt. Däremot tyckte de flesta också att sidan såg alldeles för enkel och 

tråkig ut, även om designen på något sätt var tillfredsställande. Detta förklarade en av 

respondenterna med att färgerna på sidan var estetiskt tilltalande.  

 

Under interaktionen med Supreme ombads respondenterna utföra en liknande uppgift som på 

Zalando. I och med att samma uppgift att simulera en beställning ombads utföras, som är den 

vanligaste uppgiften inom e-handel för konsumenter, behövdes inga vidare instruktioner för 

utförandet. Samtliga respondenter stötte på problem och irritation under denna del av 

interaktionen. Menyerna var, grafiskt sett, alldeles för otydliga för att snabbt navigera mellan. 

När produktsidan visades blev alla respondenter konfunderade och förstod inte riktigt vad 

som presenterades. Denna sida visade sig inte uppskattas av någon av användarna, då 

produkternas presentation var otydlig och otillräcklig. En respondent påpekade att det 

troligtvis är ett medvetet designval att inte presentera text i samband med produkternas 

presentation, men var väldigt tydlig med att detta designval, om medvetet eller inte, var 

väldigt dåligt.  

 

Efter utförandet av beställningen tappade samtliga respondenter intresset för Supremes e-

handel. I och med detta påpekade fyra av de sex deltagande personerna att de aldrig någonsin 

kommer att handla varor via Supremes e-handel. En av respondenterna blev nästintill 

frustrerad under den gemensamma analysen och påpekade att hen inte alls var nöjd med hur 

e-handeln presenterade sina produkter. 
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6.2 Resultat av intervju- och enkätundersökning 
 

6.2.1 E-handelsvanor (intervju) 

 

Som nämnt tidigare bestod respondentgruppen av sex personer inom åldersgruppen 20-25 år. 

Alla respondenter hade tidigare erfarenhet av e-handel. På frågan angående hur ofta 

respondenten besöker en e-handel svarade hela fem av sex respondenter att de besöker en e-

handel minst en gång i veckan, varav en svarade att hen besöker en e-handel flera gånger i 

veckan. En respondent besöker e-handelssidor någon gång per månad, men inte veckovis.  

 

På frågan gällande hur ofta respondenterna handlar via e-handel visades en viss skillnad. 

Hälften, d.v.s. tre, respondenter handlar minst en gång per månad och hälften handlar någon 

gång per år. Samtliga respondenter handlar mest kläder, två av dom köper skor, en köper 

accessoarer och en köper elektronik.  

 

Samtliga respondenter brukar ha för vana att besöka samma e-handel om och om igen. 

Anledningen till detta menar de är att det är lätt att hitta produkter som eftersöks, då de gillar 

utbudet på just den sidan, samtidigt verkar det som att erfarenhet är en påverkande faktor. 

 

6.2.2 Zalando (enkät) 

 

De frågor som ställdes gällande Zalandos design utformades enligt en Likertskala med 

svarsalternativ på en skala 1-5, där 1 är instämmer helt och 5 är instämmer inte alls. Eftersom 

denna skala användes under en intervju fick respondenterna samtidigt fylla i en enkät med 

frågorna. Även om det är ett fåtal deltagare i undersökningen är det lättare att få ut statistik av 

svaren som ges genom att svara på en enkät. Dessa statistiska resultat presenteras nedan.  

 

På den första frågan gällande det generella intrycket angående Zalandos design gav hälften av 

respondenterna högsta betyg och hälften näst högsta betyg (se Figur 5). 
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Figur 5. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos design generellt sett. 

 

Den andra frågan berörde respondenternas uppfattning gällande menyerna på sidan. Genom 

interaktionen kunde de använda sina kunskaper för att utvärdera och presentera sin egen åsikt 

gällande menyernas placering och utformning. På frågan svarade ca 67 % (fyra respondenter) 

att de ansåg menyerna på Zalandos hemsida förtjänade högsta betyg. Resterande två 

respondenter gav menyerna näst högsta betyg (se Figur 6). 

 

Figur 6. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos menyer. 

 

Den tredje frågan som ställdes handlade om Zalandos presentation av produkter i form av 

bilder och information. Även här fick Zalando höga betyg. Hälften ansåg att presentationen 

av produkter var felfri och gav högsta betyg, varav hälften gav näst högsta betyg (se Figur 7). 
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Figur 7. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos presentation av produkter. 

 

På den fjärde och sista frågan utvärderades respondenternas uppfattning om navigationen på 

sidan. Alltså hur en användares möjligheter att navigera sig fram till ett mål uppfattas och 

upplevs. Även här fick Zalando högsta betyg av hälften respektive näst högsta betyg av den 

andra halvan (se Figur 8). 

 

 
Figur 8. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos navigation. 

 

6.2.3 Supreme (enkät) 

 

Exakt samma frågor som ställdes gällande Zalando ställdes också gällande Supreme. På 

samma sätt användes en enkät som besvarades av respondenten för att visualisera och 

sammanställa resultatet. 

 



 33 

På den första frågan gällande det generella intrycket angående designen svarade hela fyra 

respondenter (ca 67 %) att de ansåg designen vara värd sämsta betyg. Resterande två 

respondenter gav Supreme näst sämsta betyg (se Figur 9). 

 

 
Figur 9. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes design generellt sett. 

 

Den andra frågan, gällande Supremes utformning av menyer, svarade 100 % av 

respondenterna (sex respondenter) att utformningen var dålig. Alla respondenter ansåg att 

menyernas utformning på Supremes e-handel förtjänade sämsta betyg (se Figur 10). 

 

 
Figur 10. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes utformning av menyer. 

 

Den tredje frågan gällande presentationen av produkter gav också den dåliga betyg för 

Supreme. Fem av sex respondenter gav Supreme sämsta betyg och en gav Supremes 

produktpresentation näst sämsta betyg (se Figur 11).  
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Figur 11. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes presentation av produkter. 

 

Den fjärde och sista frågan gällande Supremes navigation gav ytterligare dåliga resultat. Ca 

84 % (fem av sex) respondenter gav sämsta betyg och en enstaka respondent gav näst sämsta 

betyg (se Figur 12).  

 

 
Figur 12. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes navigation. 

 

6.2.4 Avslutande frågor (intervju) 

 
I slutet av intervjun ställdes frågor gällande båda e-handelssidorna för att jämför vilken 

design som föredras framför den andra och varför. Här var frågorna lite mer öppna för fria 

svar. Den första frågan som ställdes gällde vilken av de två e-handelssidorna som föredrogs. 

Här svarade samtliga respondenter Zalando. Anledningen till att de tycker så var framför allt 
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att respondenterna ansåg designen vara estetiskt tilltalande samtidigt som navigationen 

möjliggjorde möjligheter att enkelt hitta produkter, samt att Zalando erbjuder produkter från 

många olika varumärken och kategorier. 

 

Den andra frågan som ställdes var i stort sett samma som den första men denna gång gällde 

det endast färgerna på e-handelssidan. Alltså vilken e-handelssidas färgschema som föredras. 

Här blev resultatet lite annorlunda då två av respondenterna svarade att de föredrog Supremes 

färger, resterande fyra svarade Zalando. En av de respondenter som svarade att hen föredrog 

Supremes färger motiverade valet med att hen personligen föredrog rött mot svart istället för 

Zalandos vita bakgrundsfärg. Den andra respondenten motiverade valet med att hen tyckte att 

Zalandos färger var tråkiga och såg ut som alla andra e-handelssidor, till skillnad från 

Supreme.  

 

Den tredje och sista frågan ställdes för att få reda på vilken av dessa två e-handelssidor som 

känns mest professionell. Anledningen till denna frågas formulering är framför allt att ta reda 

på om det finns ett samband mellan den estetiska utformningen och en användares generella 

åsikt gällande en e-handel. På denna fråga svarade samtliga respondenter att Zalando känns 

mer professionell än Supreme. Respondenterna menar att det upplevs som att Zalando 

engagerat sig mer i sin e-handel, lagt ner mer tid och prioriterat gentemot Supreme, som 

känns som en “billig” e-handel rent designmässigt. Produktpresentationen ansågs vara viktig 

för vilken av sidorna som känns mest professionell.  

 

Avslutningsvis ställdes frågan om respondenterna hade några övriga synpunkter eller åsikter. 

På frågan svarade en respondent enligt följande (se Bilaga 10.1): 

 

“Jag tycker personligen att en e-handel ska se ut som Zalando. Enkel design, lätt att hitta och 
bra produktpresentation. Det finns däremot sidor som liknar Zalando men det blir alldeles 
för rörigt med alla saker på sidan. Jag kan tänka mig att det är en hårfin gräns mellan bra 
design och dålig design.” 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

 
Här presenteras en analys av datainsamlingen både i form av litteraturgenomgång och 

användartester. Analysen kommer utföras med utgångspunkt i de teoretiska 

förklaringsmodeller som presenterats tidigare. 

 

7.1 Retrospektiv tänka-högt  

 
Resultatet av den inspelade interaktionen visade tydligt information om vilken av de två e-

handelssidor som undersökts som föredrogs. Vid ett första intryck föredrogs Zalando tydligt 

över Supreme gällande design och utformning. Flera av respondenterna påpekade tydligt att 

designen hos Zalando uppfattades som förtroendeingivande. Eftersom flera av användarna 

också påpekat att Zalando följer det påstående som fomulerats inför undersökningen, de 

flesta framgångsrika e-handelssidorna har liknande layout. Horisontell huvudmeny, enkelt 

och tydligt färgschema samt tydlig produktpresentation, kan det dras paralleller till mentala 

modeller (se Avsnitt 4.1). Som sagt hade alla deltagare i undersökningen tidigare erfarenhet 

av interaktion med e-handel, vilket betyder att de byggt upp mentala modeller gällande hur en 

e-handel ska vara designad gällande både rent visuellt och ur ett interaktionsperspektiv. 

Denna information ger skäl till att tro att det är därför respondenterna från början föredrog 

Zalando över Supreme, då Zalando valdes ut för att sidan följer de kriterier som påståendet 

beskriver.  

 

Samtliga respondenter hade problem med interaktionen med Supremes e-handel. 

Anledningen till detta menade respondenterna själva främst var att de inte fick tillräckligt 

med information om hur de skulle navigera på sidan vid en första anblick. Gällande Zalando 

ges tillräckligt med information genom att bara titta på första sidan i och med att den följer 

påståendet, vilket Supreme inte gör. Enligt Preece (2016) är det viktigt vid design av t.ex. e-

handelssidor att det krävs så lite kognitiv ansträngning av användaren som möjligt för att 

förstå hur interaktionen ska gå till. Detta förklaras med teorin utförande- och 

utvärderingsklyftor (se Avsnitt 4.2) som bygger på just det, att designen ska kräva så lite 

tänkande och funderande av användaren som möjligt. Detta kan också vara en bidragande 

faktor till varför Zalando föredras över Supreme, alltså att Zalandos UI design är tänkt att 



 37 

underlätta interaktionen så mycket som möjligt, genom att snabbt hitta produkter eller annan 

information som eftersöks, medan Supreme fokuserar mer på att sätta varumärket i fokus. 

 

7.2 Intervju 

 
Under den första delen av intervjun som genomfördes med var och en av respondenterna 

framkom information om deras e-handelsvanor. De vanor som framkom visade på hur ofta 

respondenterna besöker e-handelssidor samt hur ofta de faktiskt handlar via e-handelssidor. 

En av frågorna gällande om respondenterna brukar besöka samma e-handel om och om igen 

svarade samtliga att de brukar göra det. Detta visar ett tydligt mönster av att tidigare 

erfarenhet ger fortgående för en e-handel. Tillsammans med bra upplevelser av en e-handel 

utgör de en viktig faktor för återkommande kunder. Som presenterats tidigare är 

konverteringsgrad det som visar hur många av besökarna på en e-handel som omvandlas till 

betalande kunder (se Avsnitt 1.1).  

 

Under den avslutande delen av intervjun ställdes mer öppna frågor, för att få ökad förståelse 

kring respondenternas åsikter. Samtliga respondenter föredrog Zalando över Supreme även 

fast två av de sex respondenterna föredrog färgerna på Supremes e-handel. Samtliga 

respondenter ansåg Zalando vara mer professionell än Supreme. På frågan varför 

respondenterna tyckte så, framkom att Zalandos design känns mer genomtänkt och fokuserad 

på användbarhet, till skillnad från Supreme som kändes ”billig” ur ett designperspektiv. I och 

med detta kan paralleller till utförande- och utvärderingsklyftor (se Avsnitt 4.2) dras, där 

fokus ligger på att minska den kognitiva ansträngningen hos användaren vid interaktionen 

med e-handeln.  

 

7.3 Enkät 
 

På enkäten som besvarades av samtliga respondenter styrker resultatet den information som 

framkommit genom intervju och retrospektiva tänka-högt metod. Eftersom påståendena är 

tydligt formulerade för att kunna besvaras på en Likert-skala från 1-5, där 1 betyder 

instämmer helt och 5 betyder instämmer inte alls, ges en väldigt tydlig bild gällande 

respondenternas åsikter. Som resultatet visar svarar respondenterna enligt de svar som givits 

under intervjun. Påståendena som besvarats, e-handelns visuella design är bra, placering och 
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utformningen av menyer är bra, presentationen av produkter är bra, navigationen på sidan är 

bra, visar tydliga mönster som stödjer teorin om mentala modeller och utförande- och 

utvärderingsklyftor. Zalando har endast besvarats med svarsalternativ 1 och 2, medan 

Supreme endast besvarats med svarsalternativ 4 och 5.  

 

En anledning till detta kan vara just det att den uppfattning respondenterna hade om de två e-

handelssidorna sen innan påverkade deras svar gällande designen. Det är däremot svårt att dra 

en direkt parallell till de teorier gällande mentala modeller och utförande- och 

utvärderingsklyftor som presenterats tidigare.  

 

7.4 Mentala modeller inom e-handel 
 

Utifrån hur respondenterna svarat i undersökningen finns anledning att tro att mentala 

modeller hos användare är en faktor som påverkar sättet de interagerar med e-handel på. 

Redan innan testerna utförts fick respondenterna information om att Zalando följde 

kriterierna som påståendet som formulerats innehöll, medan Supreme inte gjorde det. Detta 

kan såklart ha påverkat resultatet av undersökningen. Samtidigt framkom det att flera av 

respondenterna hade tidigare erfarenhet av Zalando till skillnad från Supreme, vilket 

självklart spelade roll.  

 

Ett antagande gällande mentala modeller inom HCI fältet kan göras utifrån det faktum att 

resultaten visade att respondenterna hade svårigheter att applicera den vetskap de redan hade 

gällande interaktion med e-handelssidor på just Supreme, då deras e-handel inte följde den 

mentala modell som respondenterna tros ha. Den mentala modell som respondenterna tros ha 

är att de flesta framgångsrika e-handelssidorna har liknande design, horisontella menyer och 

tydlig och enkelt färgschema. Även produktpresentationer anses viktig för att väcka intresse 

hos användare av e-handel och förhoppningsvis öka konverteringsgraden.   
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8. SLUTSATS 
 
Här presenteras slutsats i relation till den ursprungliga forskningsfrågan. Avslutningsvis 

presenteras hur denna forskning kan tas vidare för utveckling. 

 

8.1 Element och funktioner 

 
Den här studien har haft som huvudsyfte att ge en djupare förståelse för hur UI-design 

påverkar sättet användare interagerar och använder sig utav e-handel. För att besvara detta på 

bästa möjliga sätt har undersökningen utformats utifrån följande frågeställning: 

 

Vilka element och funktioner inom UI design anses viktigast av användare vid interaktion 

med en B2C e-handel? 

 

Denna frågeställning har varit utgångspunkten genom hela undersökningen och legat till 

grund för utformning av intervjufrågor, enkät och andra relevanta metoder som använts. 

Resultaten som presenterats tidigare visar tydligt en skillnad mellan de två e-handelssidor 

som undersökts. Zalando, som valts ut eftersom sidan följer de kriterier som tros ingå i 

användarnas mentala modeller gällande e-handelsdesign, har en stor fördel mot Supreme, 

som inte följer dessa kriterier. Resultaten från intervjuer och enkäter visar tydligt att samtliga 

respondenter i denna undersökning föredrar Zalando över Supreme.  

 

I förhållande till frågeställningen visar resultatet att en bra produktpresentation är viktigt för 

användaren för att få användaren att handla hos en e-handel. Resultaten visar också att det är 

viktigt för användaren att det finns en tydlig navigation på sidan, d.v.s. sidan bör vara 

uppbyggd på så sätt att det krävs så lite kognitiv ansträngning som möjligt av användaren (se 

Avsnitt 4.2). För att få användare att stanna kvar på sidan och förhoppningsvis bli en 

betalande kund gäller det att UI-designen är utformad på så sätt att användaren förstår hur 

navigationen fungerar och enkelt kan hitta produkter och annan relevant information. 

Respondenterna i denna undersökning tycker också att bra och tydlig produktpresentation är 

viktigt för att fånga användarnas intresse. Alla dessa element och funktioner bygger upp 

användarupplevelsen för att ge användaren det hen vill ha och förväntar sig. 
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8.2 Användarnas förväntningar 
 

Förväntningar hos användaren byggs upp av användaren själv. Teorin om mentala modeller, 

som introducerats tidigare (se Avsnitt 4.1), bygger på att användaren själv har förväntningar 

kring hur interaktionen ska gå till och hur uppbyggnaden på en e-handel “ska” se ut. 

Resultaten från intervjuerna i denna undersökning visar tendenser till att mentala modeller 

gällande UI-design inom e-handel finns, även om användarna själva inte vet om det. 

Användarna har förväntningar på hur interaktionen ska gå till och möter inte e-handeln dessa 

förväntningar uppstår frustration och möjligheten att användaren väljer att stanna kvar på 

sidan och sedan handla blir mindre.  

 

När det gäller färger och utseende överlag är det inte lika stor påverkan av mentala modeller 

då alla användare tycker om olika färger och upplever färger på olika sätt. Däremot är själva 

uppbyggnaden i form av navigation något som spelar stor roll. Genom en tydlig navigation 

som kräver så lite tänkande av användaren som möjligt ges möjligheter att utforska e-

handeln, vilket gör att användaren stannar kvar på sidan och chanserna att användaren blir en 

betalande kund ökar. Detta bygger på teorin om utförande- och utvärderingsklyftor (se 

Avsnitt 4.2)  

 

8.2 Framtida forskning 

 
Undersökningen som gjorts visar resultat gällande vilka element och funktioner som 

användare anser viktiga inom B2C e-handel. Testerna som utförts ger respondenterna en 

chans att förklara hur de tänker gällande e-handel och design. Undersökningen innehåller 

endast sex respondenter vilket gör att resultaten inte blir tillräckligt tydliga för att kunna dra 

slutsatser gällande en större population. För att bygga på den undersökning som gjorts bör 

fler respondenter inkluderas, samt kategoriseras i olika målgrupper för att se skillnader 

mellan olika åldrar, datorvana och relation till e-handel.  

 

Testerna som utförts bygger på två e-handelssidor med stora skillnader ur ett 

designperspektiv. Som nämnt tidigare hade respondenterna redan stor erfarenhet av Zalando 

medan erfarenheten av Supreme var liten. Det har troligtvis påverkat resultatet utifrån 

teorierna om mentala modeller och utförande- och utvärderingsklyftor. För att validiteten i 
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testerna ska öka bör testerna utföras igen, med samma respondenter. Anledningen till detta är 

för att se om det blir några skillnader gällande respondenternas mentala modeller eftersom de 

då känner till båda e-handelssidorna som undersöks och vet hur de är uppbyggda, d.v.s. deras 

förväntningar på e-handelssidorna är redan uppbyggda. Det finns därför en anledning att 

utföra testerna igen för att kunna dra ytterligare slutsatser gällande mentala modeller och UI 

design.  
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Figur 4: Startsida Supreme. E-handel som inte uppfyller hypotesens kriterier 
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Figur 5. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos design generellt sett. 

 

Figur 6. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos menyer. 

 

Figur 7. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos presentation av produkter. 

 

Figur 8. Respondenternas svar på påståendet gällande Zalandos navigation. 

 

Figur 9. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes design generellt sett. 

 

Figur 10. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes utformning av menyer. 

 

Figur 11. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes presentation av produkter. 

https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/
https://www.iis.se/fakta/svenskarna-och-internet-2017/
https://www.iis.se/fakta/svenskarna-och-internet-2017/
https://www.zalando.se/barn-home/
http://www.supremenewyork.com/
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Figur 12. Respondenternas svar på påståendet gällande Supremes navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 48 

10. BILAGOR 
 

10.1 Intervjufrågor 
 
Hur ofta besöker du en e-handel? 
 
Hur ofta handlar du via e-handel? 
 
Vad köper du oftast när du handlar via e-handel? 
 
Besöker eller handlar du ofta från samma e-handel eller varierar du? 
 
Varför tror du att det är så? 
 
Vilken e-handel föredrar du av dom här två du testat tidigare idag? 
 
Varför föredrar du den? 
 
Vilken av e-handelssidornas färger föredrar du? 
 
Varför gör du det? 
 
Vilken av dessa två e-handelssidor tycker du känns mest professionell? 
 
Varför tycker du det? 
 
Har du några övriga åsikter eller något annat du skulle vilja tillägga? 
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10.2 Enkät 
 
Zalando/Supremes visuella design är bra 
 
Instämmer helt      Instämmer inte alls 
 1  2  3  4  5 
 
Placeringen och utformningen av menyer är bra 
 
Instämmer helt      Instämmer inte alls 
 1  2  3  4  5 
 
Presentationen av produkter är bra 
 
Instämmer helt      Instämmer inte alls 
 1  2  3  4  5 
 
Navigationen på sidan är bra 
 
Instämmer helt      Instämmer inte alls 
 1  2  3  4  5 
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