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Abstract 
This paper reports a study on the usability of e-commerce accessed through smartphones. 

There is much research in the usability of mobile interfaces and many sets of design patterns 

have been created but a few studies are available for specific domains, and in this report we 

focus on mobile e-commerce. In this study a framework is developed for how to design 

mobile e-commerce interfaces with a high degree of usability. Furthermore, the study also 

contributes a method to how other specific domain can develop a framework with general 

standards to work from when creating a web interface. By examining two sets of design 

principles and 14 design patterns, we evaluate which ones are critical in the design of a 

mobile e-commerce interface for achieving a high degree of usability. We have done this by 

applying the survey in two e-commerce sites with different design approaches to examine 

how they relate to the selected design patterns and design principles. The survey is conducted 

in three phases through an online survey, a content analysis and an observational study to 

investigate the interface usability based on theoretical- and practical perspectives. The study 

shows that in order to create a good usability of e-commerce sites accessed through 

smartphones, the user want to recognize themselves in how the content is presented and 

communicated, as well as the interface should obtain certain key functions. 

 

English title: The role of usability in mobile commerce.  

 

Keywords: usability, user experience, smartphone, web, e-commerce, m-commerce  
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Sammanfattning 
Denna uppsats redovisar en studie kring användbarheten i webbshoppar via smarttelefoner.  

Vi ser att det finns mycket forskning inom användbarhet av mobila gränssnitt och att många 

uppsättningar av designmönster har skapats, men att få studier finns för specifika 

domän, bland annat mobil e-handel. Därför tar vi i denna studie fram ett ramverk för hur man 

designar mobila webbshoppars gränssnitt med hög grad av användbarhet. Vidare bidrar även 

studiens metod till hur andra specifika domäner kan ta fram ett ramverk med generella 

standarder att utgå ifrån vid skapandet av ett webbgränssnitt. Genom att undersöka två 

uppsättningar av designprinciper och 14 designmönster utvärderas det vilka som är avgörande 

vid design av en mobil webbshop för att uppnå en hög grad av användbarhet. Detta har vi 

gjort genom att applicera undersökningen på två webbshoppar med olika designapproacher 

för att undersöka hur de förhåller sig till de utvalda designmönstren och designprinciperna. 

Undersökningen utförs i tre faser genom en webbenkät, en innehållsanalys och en 

observationsstudie för att kunna utreda gränssnittets användbarhet utifrån teoretiska- och 

praktiska perspektiv. Studien visar på att för att skapa en god användarbarhet i webbshoppar 

via smarttelefoner vill användaren känna igen sig i hur innehållet presenteras och 

kommuniceras samt erhålla vissa nyckelfunktioner. 

 
Nyckelord: användbarhet, användarupplevelse, smarttelefon, webb, e-handel, m-handel 
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1 Inledning 
E-handels webbplatser är ett expanderande område (E-barometern Logistik, 2014, s. 5) där 

användarupplevelsen är av främsta prioritering. Att skapa samma känsla som en människa kan 

få i en affär genom att snabbt kunna kolla över utbudet, handla en vara under lunchen eller 

fråga en expedit vart du kan hitta något specifikt, ska på något sätt översättas i ett digitalt 

språk. Med rätt tillämpade funktioner samt noggrant uttänkt design kan denna 

användarupplevelse skapas. Under de senaste åren har även det mobila surfandet ökat 

(Findahl, 2014, s. 18) och med smarttelefonerna kom även den mobila e-handeln att etableras 

som användningsområde. “Mobilen har blivit en naturlig del av vår shoppingupplevelse.” (E-

barometern Vägen till e-handelsköpet, 2014, s. 5) Den mobila webbshoppen är lika viktig som 

desktop webbshoppen då användarnas besök via mobila enheter ökar kraftigt på dem svenska 

e-handelswebbshopparna (E-barometern Vägen till e-handelsköpet, 2014. s, 6) och 

smarttelefonen utprägling på den svenska marknaden fortsätter att öka (Svenskarna och 

internet 2014, s. 17). Precis som Jenifer Tidwell skriver i sin bok Designing Interfaces: “If 

you have ever designed anything for the Web, you are already a mobile designer. 

Congratulations!” (Tidwell, 2012, s. 441). 

 

En webbshop är en webbplats som genererar en stor mängd innehåll i och med dess 

produktutbud och vi ser därför att designen i det mobila gränssnittet är i stort behov av 

anpassning för aktuell enhet. Det är av stor vikt då användaren med enkelhet ska kunna 

navigera, hitta samt få en tydlig överblick av webbplatsens stora uppsjö av innehåll. Vi ser 

dock att användbarheten i mobila webbshoppars gränssnitt ofta är bristfälligt. Jakob Nielsen 

(2013) skriver i sin bok Mobile Usability att nyckeln för att mobiloptimera en webbplats är 

följande tre punkter: 

 

• “Cut features to eliminate functionalities that are not core to the mobile use case.” 

• “Cut content to reduce word count and defer secondary information to secondary 

pages.” 

• “Enlarge interface elements to accommodate the ‘fat finger’ problem.”  

(Nielsen, 2013. s. 20) 

 

All information från webbplatsens desktopversion ska därmed skalas ner och anpassas för den 

mobila enheten. Det som brister för just domänen webbshop är de essentiella funktionerna 
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som figurerar på webbplatsen. Vi ser att utmaningen vid design av ett mobilt gränssnitt för en 

webbshop ligger i att de essentiella funktioner som finns på webbshoppens desktopversion, 

även måste appliceras och fungera i den anpassade mobila versionen för att underlätta 

användandet av gränssnittet. Ur användarens perspektiv så ser vi därför att det inte är att 

föredra att skala ner just funktioner i en mobil webbshop, då de essentiella funktionerna i 

datorversionen är av lika stor vikt i mobilversionen. De två första punkterna som Nielsen 

nämner som nycklar för att mobiloptimera en webbplats “Cut features to eliminate 

functionalities that are not core to the mobile use case. Cut content to reduce word count and 

defer secondary information to secondary pages.” (Nielsen, 2013. s, 20) ser vi därmed blir 

svårapplicerade i designen av en mobil webbshop. 

 

Genom att studera designprinciper och designmönster för interaktionsdesign i mobila 

gränssnitt, kommer webbshoppar via smarttelefoner att analyseras i denna studie. Detta för att 

undersöka områden där vanligt förekommande problematik uppstår i den mobila 

webbshoppen och hur designers genom applicering av designmönster kan uppnå 

designprinciper för ett användbart grässnitt. 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

I denna studie undersöks webbshoppars användbarhet i mobila gränssnitt, i syfte att skapa ett 

ramverk att utgå ifrån vid designen av en mobil webbshop. Detta gör vi genom att studera och 

besvara följande frågeställningar:  

• Vilka förväntningar har användare på webbshoppar i smarttelefonen och hur kan 

designers tillmötesgå dessa? 

• Vad är avgörande för att förbättra användarvänligheten i webbshoppar via 

smarttelefoner? 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie ligger undersökningens fokus på användbarheten i webbshoppar via 

smarttelefoner. Därmed kommer inte webbshoppar via surfplattor och andra mindre enheter 

och skärmar undersökas som primär grund i studien. En avgränsning är även gjord i vår 

undersökning vilken omfattar två webbshoppar i en smarttelefons gränssnitt; Lindex 
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webbplats (Lindex, 2014) samt Ginzas webbplats (Ginza, 2014), på grund av tidsramarna 

inom en C-uppsats. 

1.3 Disposition 

I kapitel ett presenteras studiens ämne och upplägg. Kapitel två behandlar bakgrunden till 

studien samt tidigare forskning inom ämnet. Detta följs av kapitel tre vilket omfattar de teorier 

som kommer att appliceras i studien och sedan presenteras undersökningens metoder i kapitel 

fyra. I kapitel fem presenteras resultatet av samtliga datainsamlingsmetoder vilka analyseras i 

kapitel sex. Efter detta följer studiens diskussion och slutsats, som avslutas med vidare 

forskning inom ämnet i kapitel sju. 

 

2 Bakgrund  
Att designa för en smarttelefon, samt andra mobila enheter, handlar om att designa ett 

användbart mobilt gränssnitt för användare som kommer att tillgå webbplatsen genom små 

skärmar som är komplexa att interagera med. Webbplatsens användningssammanhang är 

föränderligt i allt vad gäller användarens mål med användandet, användarens humör och vart 

användaren befinner sig. (Tidwell, 2012, s. 441). Designteoretiken Don Norman beskriver en 

designs resultat som: “When done well, the results are brilliant, pleasurable products. When 

done badly, the products are unusable, leading to great frustration and irritation.” (Norman, 

2013, s. 5). För att skapa en design som resulterar i ett användbart och användarvänligt mobilt 

gränssnitt finns det flertalet kända designmönster att nyttja. Genom att utgå från 

standardiserade designmönster är det möjligt att uppfylla designprinciper för mobila 

gränssnitt.  

2.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs tidigare forskning som relaterar till denna studies ämne, inriktning 

samt problemställning. Detta gör vi genom att redogöra studier inom e-handels gränssnitt, 

mobila gränssnitt samt mobila e-handels gränssnitt. De tidigare forskningsansatserna som 

valts ut och presenteras nedan behandlar forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter som 

närmast relaterar till vårt ämne. Dessa studier ser vi som utgångspunkter för behandlingen av 

denna studie. 
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2.1.1 E-handels gränssnitt 
Jonas Englund och Rikard Petersson (2009) har i sitt examensarbete “E-handelsbarhet - en 

designteori skapad för e-handel” tagit fram teorin E-handelsbarhet. Författarna skriver: “För 

en e-handel är det viktigt att ta hänsyn till användarnas förtrogenhet, tillit och lojalitet” 

(Englund & Petersson, 2009, s. 1), vilket de anser skapar behovet för en anpassad designteori 

med syfte att skapa användbarhet i e-handelslösningar (Englund & Petersson, 2009, s. 1). 

Denna teori applicerades sedan i studiens olika datainsamlingsmetoder för omarbetning av en 

e-handels gränssnitt (Englund & Petersson, 2009, s. 15). “Genom att förankra det teoretiska i 

det praktiska skapas en starkare designteori då den inte enbart fungerar teoretisk utan även 

praktiskt.” (Englund & Petersson, 2009, s. 46). Genom att operationalisera teorier för att lösa 

problem i sin kontext, skapades E-handelsbarhet som en fokuserad designteori vilken 

författarna ser fungerar mer effektivt än vad en enskild teori har möjlighet att göra i design av 

en e-handels gränssnitt (Englund & Petersson, 2009, s. 46). 

 

Användare blir alltmer otåliga vad gäller webbplatser som är svåra att förstå och använda, 

men samtidigt begår många e-handelssajter fortfarande misstag i sin användbarhetsdesign 

(Nah & Davis, 2002, s. 98). I artikeln ”HCI Issues in Electronic Commerce” undersöker 

Fiona Fui-Hoon Nah och Sid Davis (2002) relationen mellan användbarhet och 

användarupplevelse, samt adresserar ett antal viktiga forskningsfrågor inom människa-dator 

interaktion i en e-handels miljö (Nah & Davis, 2002, s. 98). Dessa forskningsfrågor behandlar 

utmaningar med navigation och sök, inköp via webben samt vikten av förtroende i e-

handelsmiljöer, vilka författarna rekommenderar som givande forskningsområden för fortsatt 

forskning inom e-handel (Nah & Davis, 2002, s. 98). Nah och Davis anser att en god 

förståelse för webbaserad interaktion är avgörande för att designa användbara och effektiva 

webbplatser, speciellt i e-handels sammanhang (Nah & Davis, 2002, s. 110). 

2.1.2 Mobila gränssnitt 
I sin C-uppsats “Design av mobila gränssnitt genom operationalisering av 

användbarhetsprinciper” skriver Johan Wilsson (2012) att det finns ett behov av metoder och 

verktyg för att skapa användarvänlig design i mobila gränssnitt (Wilsson, 2012, s. 2). 

Designfokuset har alltför länge legat på att få fram och erbjuda produkter, istället för att 

fokusera på slutanvändarens behov, erfarenheter och kunskap. Genom forskningsfrågan “Hur 

kan allmänna principer kring design och användbarhet operationaliseras vid framtagandet av 

mobila gränssnitt?” (Wilsson. 2012, s. 9) undersöker Wilsson nya metoder och tekniker för 
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att skapa användarvänlig design för det mobila gränssnittet (Wilsson, 2012, s. 6). Studien 

appliceras på framtagande av designen för ett företags mobila webbapplikation (Wilsson, 

2012, s. 6). Designen arbetas fram med ett designverktyg som Wilsson skapat genom en 

sammanställning av inflytelserika riktlinjer, designprinciper och designmetoder, som syftar 

till att “... härleda designbeslut för gränssnittsdesign anpassade för mobila enheter” 

(Wilsson, 2012, s. 7).  

 

Constantinos K. Coursaris och Dan J. Kim (2011) har i sin artikel “A Meta-Analytical Review 

of Empirical Mobile Usability Studies” analyserat de användbarhetsdimensioner som mätts i 

empiriska mobila användbarhetsstudier (Coursaris & Kim, 2011, s. 117). Genom detta tar de 

fram ett ramverk med nyckeldimensioner för hur mobil användbarhet undersöks i syfte för att 

göra den optimala mobila användbarhetsstudien (Coursaris & Kim, 2011, s. 128). I sin 

resultatanalys påpekar de vikten att förstå utformningen av smarttelefoner på grund av 

standarden av skärmtangentbordet “... it would be important to understand the optimal design 

of on-screen smartphone/mobile device keyboards according to target user groups and their 

characteristics.” (Coursaris & Kim, 2011, s. 122). Detta är ett område som de anser är 

bristande inom den empiriska forskningen, där betydelsen av användaregenskaper och 

påverkan från miljön på den mobila användbarheten ligger i fokus (Coursaris & Kim, 2011, s. 

122). De fortsätter även att förklara hur området skulle gynnas av att i vidare forskning betona 

komplexiteten i det kontextuella användandet. Detta genom att bland annat studera hur 

verkliga uppgifters komplexitet och interaktivitet påverkar mobil användbarhet i verkliga 

situationer (Coursaris & Kim, 2011, s. 129). 

2.1.3 Mobila e-handels gränssnitt 
I magisteruppsatsen “Usability Principles for Mobile Commerce” utvärderar författarna 

Waqar Aziz och Yaqoob Hashmi (2009) användbarhetsprinciper för mobil e-handel på två 

ledande mobila e-handelssajter (Aziz & Hashmi, 2009, s. 1). Syftet med uppsatsen är att 

upplysa om potentiella faktorer som kan förbättra WAP tjänster, samt möjliga åtgärder att 

vidta för att förbättra designen av dess användargränssnitt (Aziz & Hashmi, 2009, s. 1). 

Utifrån studiens litteratur- och observationsstudie kom författarna fram till att även på ledande 

mobila e-handelssajter så brister användbarheten emellanåt i gränssnittet (Aziz & Hashmi, 

2009, s. 94). För att undvika detta ser Aziz och Hashmi att systemet bör testas kontinuerligt 

och underlätta upplevelsen så långt det går för användaren (Aziz & Hashmi, 2009, s. 94). Ett 

användarvänligt gränssnitt är av största vikt i mobil e-handel där en användarcentrerad 
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designapproach bör appliceras genom att sätta användare och användarfrågor- samt problem i 

fokus (Aziz & Hashmi, 2009, s. 95). Aziz och Hashmi ser vikten av den mobila e-handeln, 

men ser även att forskning kring den är bristande. Mobila enheter och tekniken i sig utvecklas 

ständigt, vilket resulterar i ett konstant behov för förbättring av mobil användbarhet och 

mobila gränssnitts designprinciper (Aziz & Hashmi, 2009, s. 97). 

 

Benjamin J. Halpert (2005) anser att forskning inom säkerhetsrelaterad design problematik är 

bristande inom forskningsområdet för användbarhet av handhållna gränssnitt (Halpert, 2005, 

s. 112). I artikeln “Authentication Interface Evaluation and Design for Mobile Devices” 

bidrar Halpert med rekommenderade riktlinjer för att designa autentiska gränssnitt som nås 

via mobila enheter, genom en studie på tre stora e-handels webbplatser (Halpert, 2005, s. 112) 

via smarttelefoner (modell: Motorola MPx2000). I studien utfördes en 

användbarhetsutvärdering genom observationsstudier (Halpert, 2005, s. 113), där Halperts 

analys av problematiken i resultatet även kan relateras till vanligt förekommande problematik 

i dagens smarttelefoner. För ett säkerhetsrelaterat handhållet gränssnitt bör designers testa 

utformningen av säkerheten innan den kan genomföras, då svåra uppgifter gällande säkerhet i 

gränssnittet kan göra att systemet inte används (Halpert, 2005, s. 116). För ett användbart 

handhållet gränssnitt bör även designern bland annat utgå från att användare besöker sidan för 

allra första gången och begränsa informationen till det essentiella för att undvika vertikal och 

horisontell scrollning (Halpert, 2005, s. 116). 

 

Dianne Cyr, Milena Head och Alex Ivanov (2006) skriver att införandet av mobil e-handel är 

beroende av konsumenters accepterande av nya och väldesignade teknologier (Cyr & Head & 

Alex, 2006, s. 2). För en ökad förståelse av den mobila konsumenten har många olika aspekter 

av den mobila e-handeln forskats kring, men bara ett fåtal forskningsansatser har undersökt 

det faktiska antagandet av mobil handel “such as fun or entertainment that induce consumers 

to use a mobile device.“ (Cyr et al. 2006, s. 2). I artikeln “Design Aesthetics Leading to M-

Loyalty” undersöker Cyr, Head och Ivanov deras hypoteser om att designestetik av en mobil 

webbplats positivt påverkar användarens upplevda användbarhet, användarvänlighet och 

tillfredsställelse (Cyr et al. 2006, s. 6). Den upplevda användarvänligheten kommer i sin tur 

positivt influera nyttan och nöjet av den mobila webbplatsen (Cyr et al., 2006, s. 8). Den 

upplevda nyttan och nöjet av den mobila webbplatsen kommer sedan i sin tur leda till vad 

författarna kallar ”m-lojalty” (Cyr et al. 2006, s. 9), “... customer satisfaction and the 

likelihood that customers will revisit a website resulting in customer loyalty.” (Cyr et al. 
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2006, s. 8). Genom en omfattande observationsstudie och efterföljande intervjuer (Cyr et al. 

2006, s. 11), kom författarna fram till att utformningen av gränssnittet är centralt för att 

bestämma nivån av användarupplevelsen, samt den uppfattade nyttan och 

användarvänligheten. Cyr, Head och Alex ser att design estetiken i ett mobilt gränssnitt, 

precis som för stationära enheter, är betydande för framgången av ett system och avsevärt kan 

påverka viktiga föregångare till lojalitet mot webbplatsen (Cyr et al. 2006, s. 16). 

 

3 Teori 

3.1 Designmönster och designprinciper 

Designmönster är ett koncept som skapades av arkitekten Christopher Alexander i slutet av 

1970-talet. Alexander talar om designmönster som en metod för designers att med hjälp av tre 

element lösa designproblem. De tre elementen består av: ett problem, en lösning och en 

specifik kontext. Ett designmönster kan appliceras för att lösa ett problem och figurerar som 

en designregel eller en designform. I ett designprojekt behövs ett gemensamt språk användas 

som ett kommunikationsverktyg mellan de olika deltagarna i ett projekt för att underlätta 

genomförandet. Alexander menar på att lösningen på detta är att använda sig av mönster 

(Seffah, 2010, s. 4). Syftet att göra design mer användbart för användare kan överföras till 

HCI-design där det är av stor vikt att göra de olika interaktiva systemen användarvänliga och 

angenäma. Inom HCI började designmönster användas allt mer under det sena 1990-talet och 

konceptet figurerade som en modell av regler vilka kan appliceras för att lösa 

användbarhetsproblem inom interaktionsdesign och såväl inom gränssnittsdesign. 

Designmönster är problemorienterade och kan på ett konkret sätt användas av designers i 

olika kontexter för att utforma användbara system. Genom att berätta varför och hur 

designmönstret ska appliceras för god design i olika kontexter ger det användaren viktiga 

principer att gå efter (Seffah, 2010 s. 5). Mönstret berättar hur, varför och när det kan 

implementeras men är inte alltid en enda exakt lösning på problemet utan erbjuder oftast flera 

lösningar (Seffah, 2010 s. 6).  På så sätt kan mönster referera till andra mönster och överlappa 

varandra i en samling (Hitz & Kruschitz, 2010). Jenifer Tidwell (1997) presenterar i sin bok 

Designing Interfaces en uppsjö av designmönster organiserade i olika kategorier för att uppnå 

ett användarvänligt gränssnitt. Kategorierna berör navigation, sidlayout, aktioner/kommandon 

och organisation av innehåll. (Seffah, 2010 s. 7). I denna studie appliceras designmönster från 

Jenifer Tidwell (2010) som en modell för att undersöka hur webbshopparna följer olika regler 
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för att uppnå god användbarhet i ett mobilt gränssnitt. Precis som Tidwell säger så är 

designmönster konkreta och praktiska tillvägagångssätt för att uppfylla de generella 

designprinciper som figurerar kring webbgränssnitt (Tidwell, 2010, xviii). Från Jenifer 

Tidwells designmönster valdes 14 ut för studien vilka figurerar som grund för vår analys.  

 

Sharp, Rogers och Preece beskriver i sin bok Interaction Design hur designprinciper, inom  

området interaktionsdesign, på ett normativt sätt föreslår vad en design bör erbjuda och  

undvika i ett gränssnitt - “the do’s and dont’s of interaction design”. Designprinciper  

fungerar som en uppsättning riktlinjer för att säkerhetsställa att designern har försett 

gränssnittet med de nödvändiga komponenter som behövs för att uppnå god användbarhet 

(Sharp et al. 2007, s. 20). Medan designprinciper fungerar som generella riktlinjer för hur ett 

gränssnitt bör designas bidrar designmönster med praktiska råd och lösningar på 

designproblem i sin kontext (Tidwell, 2005, s. xiv). 

3.1.1 Applicering av teorier 

I studien används ett urval av Jenifer Tidwells (2010) designmönster samt en kombination av 

två etablerade uppsättningar av designprinciper som ett redskap för att analysera och 

utvärdera användbarheten i mobila webbshoppars gränssnitt. De uppsättningar av 

designprinciper som kommer att kombineras är Don Normans Seven Fundamental Principles 

of Design (2013) samt Jakob Nielsens 10 Usability Heuristics for User Interface Design 

(1995). En kombination görs av de två uppsättningarna då flera av designprinciperna 

överlappar varandra, men vi ser ändå att resterande designprinciper fungerar 

komplementerande. Där designprinciperna överlappar varandra valdes en av dem ut. Valet 

grundades i den designprincip som vi ansåg med högst grad skulle fungera som stöd för vår 

studie. 

3.1.2 Human-centered design 

“Each new development seems to repeat the mistakes of the earlier ones; each new field 

requires time before it, too, adopts the principles of good design. (...) So, yes, things are 

getting better, but as a result, the challenges are ever present.” (Norman, 2013, s. 8). 

 

Designteoretikern Don Norman (Norman, Design for people) menar att dagens ständigt 

ökande teknologiutveckling går över framstegen inom design, vilket bygger irritation och 

frustration hos användarna. Vardagliga saker och teknologier blir allt mer komplexa med fler 



13 

 

funktioner och dåligt genomtänkt design. För att möta utmaningarna med den ökade 

teknologiutvecklingen och samtidigt bibehålla design som är riktad mot och förstås av 

användarna, så är human-centered design (HCD) svaret. HCD är en filosofi och en 

uppsättning tillvägagångssätt som sätter människors behov, förmågor och beteenden i främsta 

fokus och designar sedan för att tillmötesgå dessa (Norman, 2013, s. 8). Don Norman har i 

och med detta skapat sju designprinciper: Seven Fundamental Principles of Design, vilka ses 

som grundläggande designprinciper för god användbarhet. Dessa kommer att ligga som grund 

för studiens utvärdering av två mobila gränssnitt. 
 

1. Discoverability (sv. upptäckbarhet) 

Det ska vara möjligt att fastställa vilka åtgärder som är möjliga att utföra och 

anordningens nuvarande läge (Norman, 2013, 72). 

2. Feedback (sv. återkoppling)  

En kontinuerlig återkoppling på resultaten av ens åtgärder, samt det aktuella läget för 

anordningen. Efter en åtgärd har utförts, så är det lätt att fastställa det nya tillståndet 

(Norman, 2013, 72). 

3. Conceptual model (sv. konceptuell modell)  

Designen projicerar all behövlig information som användaren behöver för att skapa en 

god konceptuell modell av systemet, vilket leder till förståelse och känsla av kontroll. 

Detta förbättrar både upptäckbarhet och utvärdering av resultatet (Norman, 2013, 72). 

4. Affordances (sv. affordans)  

De korrekta affordanser finns för att göra användarens önskade åtgärder möjliga 

(Norman, 2013, 72). 

5. Signifiers (sv. signaler)  

Effektiv användning av signifikanter, signaler till användaren, säkerställer 

anordningens kvalité av upptäckbarhet samt att återkopplingen kommuniceras väl och 

är begriplig (Norman, 2013, 72). 

6. Mappings (sv. kartläggningar)  

Relationen mellan element i två uppsättningar, exempelvis kontroller och deras 

åtgärder, följer principerna av god kartläggning (Norman, 2013, 72). 

7. Constraints (sv. begränsningar)  

Att erbjuda användaren fysiska, logiska, semantiska och kulturella begränsningar 

vägleder åtgärder och underlättar tolkning (Norman, 2013, 72). 

 



14 

 

Presentationen av en design skall enligt Normans modell matcha hur människor ser målet de 

försöker uppnå samt matcha förväntningar av deras utförande. Informationen måste matcha de 

mänskliga behoven, och detta görs genom att använda tillvägagångssättet The Seven Stages of 

Action: Seven Fundamental Design Principles (Norman 2013, 72). 

3.1.3 Heuristisk utvärdering för användargränssnitts design 

I 10 Usability Heuristics for User Interface Design, har designteoretikern Jakob Nielsen listat 

tio designprinciper för interaktionsdesign, som utgör tumregler för en heuristisk utvärdering 

av användbarheten på en webbplats. Dessa kommer sedan i kombination med Don Normans 

Seven Fundamental Principles of Design att ligga som grund för studiens utvärdering av två 

mobila gränssnitt. 

 

Visibility of system status (sv. synlighet av systemets status)  

Systemet ska alltid hålla användare informerade, så att denne ser vad som sker genom tydlig 

feedback (Nielsen, 1995).  

 

Match between system and the real world (sv. match mellan systemet och den verkliga 

världen) 

Följ verkliga konventioner. Systemet bör använda ett språk som användarna är vana vid, 

genom ord och fraser som är bekanta, samt presentera informationen i en naturlig ordning 

(Nielsen, 1995).  

 

User control and freedom (sv. användarkontroll och frihet)  

Erbjud möjligheten att kunna gå tillbaka och göra om, eller avbryta med tydligt markerade 

utgångar i systemet. Detta ger användaren kontroll och frihet i vad de gör (Nielsen, 1995).  

 

Consistency and standards (sv. konsekvens och standarder)  

Var konsekvent med benämningar på funktioner i ett system och håll en standard för dess 

placering på plattformen (Nielsen, 1995).  

 

Error prevention (sv. förebygga fel)  

Förebygg i första hand fel som kan uppstå, men om det sker - ge användaren ett alternativ för 

åtgärden (exempelvis avbryta via en dialogruta), innan åtgärden bekräftas (Nielsen, 1995).  
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Recognition rather than recall (sv. igenkännande snarare än att behöva ha i minne)  

Överlåt minneshanteringen till systemet. Användaren ska inte behöva komma ihåg 

information från olika delar i systemet; tydliggör användarens valmöjligheter, exempelvis 

genom menyer (Nielsen, 1995).  

 

Flexibility and efficiency of use (sv. flexibilitet och effektiv användning)  

Erbjud användaren genvägar i systemet för att effektivisera sitt användande, genom 

exempelvis kortkommandon och sökfunktioner (Nielsen, 1995).  

 

Aesthetic and minimalist design (sv. estetisk och minimalistisk design)  

Håll gränssnitt och dialogrutor avskalade och enkla. Använd endast den information som 

tillför användaren något, då all extra information av mindre relevans riskerar att minska den 

viktiga informationens synlighet (Nielsen, 1995).  

 

Help users recognize, diagnose, and recover from errors (sv. hjälp användare att känna igen, 

diagnotisera och återhämta sig från fel)  

I ett felmeddelande ska användaren direkt kunna se vilket problem som har uppstått och hur 

det kan lösas (Nielsen, 1995).  

 

Help and documentation (sv. hjälp och dokumentation)  

Systemets hjälpavsnitt bör vara lätt att hitta i, lättnavigerat, samt innehålla tydliga steg-för-

steg instruktioner för det som användaren behöver hjälp med (Nielsen, 1995).  

3.1.4 Designa gränssnitt 

Vid design för en mobil plattform möts utvecklaren av flera utmaningar då förmodan att 

användaren i lugn och ro sitter framför en stor skärm med ett tangentbord, inte går att 

applicera längre (Tidwell, 2010, s. 442). I boken Designing Interfaces presenterar författaren 

Jenifer Tidwell (2010) en rad designmönster att applicera i varierade situationer för att uppnå 

ett engagerande och användbar interaktionsdesign. En smarttelefons skärmstorlek erbjuder 

inte mycket plats till att presentera en webbplats innehåll, vilket leder till att samtlig 

information måste skalas ned till sin essens (Tidwell, 2010, s. 441). Till denna studie har 14 

designmönster identifierats som relevanta för denna studies applicering av dem. 
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Feature, Search and Browse  

Ett designmönster som handlar organisera huvudsidan med tre element: ett utvalt objekt av 

sidans huvudinnehåll, en sökruta och en lista över sidans objekt eller kategorier som går att se 

över. Detta görs genom att placera en sökruta på en väl utvald plats, förslagsvis i mitten av 

sidans topp och sträck elementet över hela skärmens vidd. Avskilj sökrutan från resten av 

sidans innehåll och se till att sökrutans textfält är det enda textfält som presenterad ovanför 

huvudinnehållet (bortsett från log-in textfält). Avsett centrum av sidan för det utvalda 

elementet och placera nära, fortfarande över det utvalda elementet, en yta för användaren att 

kunna se över sidans innehåll, exempelvis kategorier. Sökrutan och listan med kategorier 

skapar två tillvägagångssätt att hitta ett objekt: användare som vet vad de vill ha kommer 

sannolikt vända sig till sökrutan, medans de användare som mer är ute efter en typ av objekt 

vänder sig till listan med kategorier. Det utvalda objektet på huvudsidan placeras i centrum 

för att fånga och intressera användaren (Tidwell, 2010, s. 30).  

 

Sign-in tools  

Ett designmönster som handlar om att placera av användbara verktyg som är relaterade till en 

inloggad användare uppe i högra hörnet. Presentera verktyg som (bland annat) kundkorg-, 

profil- och hjälpknapp. Dessa knappar ska se likadana ut på samtliga sidor på webbplatsen. 

Knapparna placeras och hålls kontinuerliga uppe i sidans högra hörn, för att det är där många 

människor förväntar sig att dessa, eller liknande, verktyg ska vara. Genom att följa 

användares förväntningar så skapas en lyckad upplevelse (Tidwell, 2010, s. 115). 

 

Breadcrumbs 

Ett designmönster som visar en hierarkisk lista av alla föräldersidor (upp till huvudsidan) som 

finns till sidan som användaren aktuellt är på. Brödsmulor placeras nära toppen på sidan, 

genom en linje av text som indikerar hierarkin fram till den aktuella sidan. Detta skapas 

genom att starta med toppnivån i hierarkin, sedan andra nivå och fortsätta på så sätt ner till 

den aktuella sidans nivå. Ett grafiskt tecken mellan nivåerna indikerar på relationen mellan 

nivåerna, exempelvis (>). Detta används för att visa användaren var den befinner sig på en 

sida med djup navigerings hierarki, och fungera även som navigation då brödsmulorna utgör 

länkar till de tidigare sidorna (Tidwell, 2010, s. 121). 
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Sequence Map 

Ett designmönster som på varje sida i en sekvens visar en kronologisk karta med alla sidor för 

att visa vart användaren befinner. En sekvenskarta placeras vanligen nära huvudnavigationen 

på sidan i en rad eller kolumn. Markera den aktuella sidan genom att ge den en starkare eller 

svagare färg i jämförelse med de andra sidorna i sekvensen. Detta görs för att visa vart 

användaren befinner sig i ett processflöde; hur långt det är kvar samt erbjuder möjligheten att 

gå tillbaka och ändra (Tidwell, 2010, s. 118). 

 

Prominent “Done” Button 

Ett designmönster som behandlar en stor och välmarkerad knapp som avslutar ett 

genomförande och placeras i slutet av det visuella flödet. Knappen skapas genom en tydlig 

grafisk tryckknapp, inte länk, för att få den att stå ut från den resterande sidan. Denna knapp 

ger ett tydligt och uppenbart sista steg i ett genomförande, samt skapar en känsla av avslut för 

användaren (Tidwell, 2010, s. 257). 

 

Input Prompt 

Ett designmönster som behandlar en förifyllning i ett textfält som förklarar för användaren 

vad den skall fylla i eller göra. Detta görs genom att välja en lämplig sträng för varje textfält 

och lägga det som ett defaultvärde i respektive textfält. Detta gör användargränssnittet 

självförklarande (Tidwell, 2010, s. 369). 

 

Good Defaults 

Ett designmönster som behandlar förifyllda standardvärden i formulärfält, som baseras på 

gissningar av användarnas önskade värde för aktuellt fält. Detta görs genom att förifylla 

textfält, radioknappar, checkknappar med mera med ett lämpligt standardvärde. Detta minskar 

arbete för användaren (Tidwell, 2010, s. 385). 

 

Same-page Error Messages 

Ett designmönster som handlar om att placera formulärs felmeddelanden på samma sida som 

formuläret självt. Detta görs genom att placera felmeddelandet i sidans topp, och om möjligt, 

placera indikeringar vid de fält som felmeddelandet behandlar. Detta ger användaren en 

bestående förklaring av felmeddelandet tills problemet är åtgärdat, i jämförelse med den 

traditionella dialogboxen. Ett felmeddelande i en dialogbox måste stängas ner innan 
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problemet kan åtgärdas, vilket kräver att användaren memorerar felmeddelandet (Tidwell, 

2010, s. 388). 

GOING MOBILE 

Vertical Stack  

Ett designmönster som behandlar den föredragna vertikala scroll layouten av en mobil 

webbplats. I den vertikala layouten bör webbplatsens viktigaste objekt ligga i topp (med en 

rangordning nedåt) så att det första användaren ser är det viktigaste, från användarens 

perspektiv, på sidan. Det första utgör sajtens första 100px (eller mindre), vilka hon nämner är 

“precious real estate” som inte bör slösas på onödigt innehåll. Hon tar upp Googles 

mobilsajts (nyhets-sök) som ett bra exempel, vilka har global navigation i topp, följt av 

sökruta, rubrik samt dropdown meny, artikel med bild vilket följs av liknande artiklar och så 

vidare (Tidwell, 2010 s. 450). 

 

Bottom Navigation 

Ett designmönster som behandlar en botten navigation där låg-prioriterade vägar genom 

gränssnittet presenteras. Denna navigation skapas genom en vertikalt arrangerad meny som 

sträcks till skärmens totala vidd, med ett att stort och läsbart typsnitt och placeras längst ner 

på sidan. Denna typ av navigation lämnar det värdefulla utrymmet på toppen av sidan åt det 

allra viktigaste länkarna och lägger låg-prioriterade länkar lättåtkomliga längst ner på sidan 

(Tidwell, 2010 s. 456). 

 

Thumbnails-and-Text List 

Ett designmönster som att är att föredra när den mobila webbplatsen kräver en lista med text 

och associerande bilder. I listan placeras oftast miniatyrbilden till vänster om texten och 

texten i sig själv består oftast två olika fontstorlekar, i form av titel och undertext. 

Miniatyrbilden gör listan estetiskt tilltalande, identifierar objektet och skapar samtidigt en 

höjd för att skilja de listade objekten åt. Denna typ av lista hjälper användaren att snabbt 

skumma igenom och avläsa den aktuella listan (Tidwell, 2010 s. 460). 

 

Infinite List 

Ett designmönster som behandlar en knapp i botten av en lång lista som laddar och lägger till 

fler objekt till listan. Detta skapas genom att presentera ett stycke med ett visst antal objekt i 

listan, och sedan placera denna knapp längst ner. Visa i anslutning till knappen hur många fler 
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objekt som kommer att laddas. Ett alternativ är att använda sig av lazy loading, som 

automatiskt laddar in nästa block när användare har scrollat ner till botten av första stycket. 

Detta ger användaren kontroll över när (och om) det ska laddas in ett nytt stycke med objekt i 

en lång lista (Tidwell, 2010 s. 462). 

 

Generous Borders 

Ett designmönster som bör appliceras på touchskärmar, som behandlar stora marginaler och 

blank yta runt knappar, länkar och andra touch kontroller. Detta appliceras genom att 

omringa varje touch åtgärd med tillräcklig innerkant, ram och blank yta för att skapa en 

tillräckligt stor träffyta för användarens fingertoppar. Detta appliceras så att alla användare 

kan hantera knapparna, oavsett om mobilen används i utmanande förhållanden (exempelvis 

rörliga fordon) eller dålig fingertoppskontroll (stora eller klumpiga fingrar) (Tidwell, 2010 s. 

464). 

 

Text Clear Button 

Ett designmönster som rensar bort en hel textsträng, vilket är att rekommendera så fort ett 

textfält är nödvändigt i det mobila gränssnittet. Detta görs genom att skapa en knapp i 

textfältet märkt med ett enkelt kryss eller ”rensa”. Designmönstret appliceras för att undvika 

åtgärden att användaren ska behöva radera bokstav för bokstav, vilket är tidskrävande och 

felbenäget (Tidwell, 2010 s. 467). 

3.2 Användarupplevelser 

I strävan mot en bättre förståelse för användarupplevelser har författaren Mark Hassenzahl 

skapat en modell för användarupplevelse där grundpelaren är att förstå relationen mellan 

användare och produkter. Denna beskriver han som; “... a (more) complex model that defines 

key elements of user experience and their functional relations” (Hassenzahl, 2003, s. 1).  

I modellen (Figur 1) adresserar Hassenzahl aspekter för den subjektiva naturen av 

upplevelsen; uppfattningen av en produkt samt känslomässiga relationer till produkter i 

varierande situationer. 

 



20 

 

 
Figur 1 Marc Hassenzahls modell för användarupplevelse, förstå relationen mellan användare och produkter.  

 

Hassenzahl menar på att en produkt har vissa funktioner (innehåll, presentationsstil, 

funktionalitet och interaktionselement) som är utvalda och kombinerade av en designer för att 

förmedla en särskild, avsedd (intended) karaktär av den aktuella produkten. En karaktärs 

funktion handlar om att minska kognitiv komplexitet och att utlösa specifika tillvägagångssätt 

för hantering av den aktuella produkten. När användare kommer i kontakt med en produkt, så 

utlöses en process: Först uppfattar användaren produktens funktioner och baserat på detta så 

konstruerar användaren en personlig version av produktens karaktär - den uppenbara 

(apparent) produktkaraktären. Denna karaktär består av grupper av pragmatiska och 

hedoniska attribut. För det andra leder den uppenbara karaktären av produkten till 

konsekvenser: en bedömning av produktens appeal, exempelvis om den är bra eller dålig. 

Produkten styrs av den specifika användningssituationen. 

 

Hedonic attributes 

Produktens alla andra karaktärsattribut inordnar Hassenzahl som hedoniska. Hedoniska 

attribut betonar individens psykologiska välbefinnande vid användandet av produkten. 

(Hassenzahl, 2003, s. 4). 
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Konsekvenser: Tillfredsställelse, nöje och ”appealingness” 

Att uppleva en produkt med en viss karaktär har emotionella konsekvenser, vilka påverkas av 

användningssituationen. Konsekvenserna är utfall av upplevelsen med eller genom teknologi 

(Hassenzahl, 2003, s. 8). 

 

Användningssituation 

Situationen i modellen refererar till användningssituationen av en produkt, vilken kan se olika 

ut. Här anser Hassenzahl att man skall fokusera på det mentala tillståndet som användaren har 

genom att definiera två användningsmodeller: 

 

Målläge. Användning innehåller alltid beteendemål och åtgärder för att uppfylla dessa mål. I 

målläge är uppfyllelsen målet, och i detta läge bestämmer det aktuella målet alla åtgärder som 

tas. Produkten innebär ett slut, och i detta läge försöker användarna vara effektiva och 

ändamålsenliga i ett seriöst och planerande läge (Hassenzahl, 2003, s. 9). 

Aktionsläge. I aktionsläget är aktion i fören. Den nuvarande åtgärden bestämmer mål i 

“farten” och målen är “flyktiga”. Att använda produkten kan vara ett mål i sig, och individer i 

detta läge beskrivs som “lekfulla” och “spontana” (Hassenzahl, 2003, s. 10). 

 

Användarlägen är enligt Hassenzahl en mer hjälpfull åtskillnad mellan olika sätt att approacha 

en produkt än det klassiska “verktyg” vs. “leksak” eller “fritid” vs. “arbete”-dikotomi. 

Fördelen med användarlägen ligger i betoningen av det faktum att varje produkt, oavsett om 

det är ett datorspel eller en ordbehandlade, kan användas i båda lägena (Hassenzahl, 2003, s. 

10). 

 
4 Metod 
För att samla in information för att besvara studiens frågeställningar utfördes en empirisk 

kvalitativ studie genom tre datainsamlingsmetoder. Dessa tre datainsamlingsmetoder 

fungerade som faser i studien, som fungerade beroende av varandra. Fas ett i studien utgjorde 

en webbenkät. Enkätfrågorna baserades på denna studies pilotstudie-enkät ”Webbshopping i 

din smartphone” (Se Bilaga 1 – Pilotstudie) vilken visade på användares problem i de mobila 

webbshopparna. I denna studies enkät ställdes frågor kring dessa problem, för att se om dessa 

problem även upplevdes av en större publik (och inför fas två ses som generell problematik i 

webbshoppar i smarttelefoners gränssnitt). Utifrån enkätresultatet sammanställdes vanligt 
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förekommande problematik i webbshoppar i smarttelefoners gränssnitt, vilka analyserades till 

att beröra sammanlagt fem områden. Fas två i studien utgjorde en innehållsanalys på två 

webbshoppar med de fem problemområdena från fas ett i fokus. Genom att analysera dessa 

områden genom 14 utvalda designmönster från Jenifer Tidwell (Tidwell, 2010) identifierades 

möjliga orsaker för problematiken som upplevs i respektive område, samt alternativa 

lösningar på dessa. För att undersöka vilka designmönster som är avgörande för att förbättra 

användbarheten i dessa problemområden, undersöktes detta genom ett användarperspektiv i 

fas tre. Fas tre i studien utgjorde en observation där respondenterna omedvetet fick tackla 

problemområdena genom ett antal uppgifter. Uppgifterna togs fram specifikt för respektive 

webbshop genom en hierarkisk uppgiftsanalys (Brinck, 2001, s. 103). Utifrån detta togs 

resultatanalysen fram vilken presenterar de designmönster som respektive webbshop kan 

applicera för att höja användbarheten i sitt mobila gränssnitt, vilket utvärderas genom åtta av 

Jakob Nielsens tio 10 Usability Heuristics for User Interface Design (Nielsen Norman Group, 

1995) samt fem av Don Normans sju Seven Fundamental Principles of Design (Norman, 

2013, s. 72). 

4.1 Enkät 

I denna enkät fick användare besvara frågor som behandlade deras användarupplevelse via 

mobila webbshoppar (se Bilaga 2 - Enkätfrågor). Enkäten togs fram på tjänsten Google Drive 

(Google Drive, 2014) med hjälp av deras enkätverktyg, för att på ett enkelt sätt samla in data 

och automatiskt få statistik samt tillhörande mätningsmodeller framtagna. Enkäten fanns 

tillgänglig via en länk under en tiodagars period mellan den 4:e december och den 14:e 

december, 2014. När enkäten stoppades den 14:e december hade den genererat 100 svar. 

Utskick av enkäten skedde via Facebook (Facebook, 2014) som kanal. Resultatet 

presenterades i ett Excel-ark från Google Drives enkätverktyg och data analyserades därifrån 

(se Bilaga 3 - Enkätsvar). 

4.1.1 Urval 

Målgruppsstrategin var att nå ut till så många personer som möjligt och därav användes 

Facebook som kanal för att göra enkäten tillgänglig för en stor publik och generera en viral 

spridning. Ingen specifik målgrupp fanns i åtanke för urvalet, då studien berör hela svenska 

befolkningen. 
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4.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen utfördes på två komplexa webbshoppar för att identifiera aktuella 

designmönster i respektive gränssnitt. Dessa webbshoppar analyseras för att sätta studiens 

utvärderade enkätresultat i ett praktiskt sammanhang. 

Fem fokusområden i webbshoppar via smarttelefoner valdes ut för analysen som ett resultat 

utifrån studiens enkät då dessa upplevs som komplexa, och inte minst viktiga, vid mobil e-

handel: kundkorg, lägre prioriterat innehåll (exempelvis betalningsvillkor), sökfunktion och 

meny. Produktpresentation utgör även ett område i analysen på grund av att det utgör det 

främsta innehållet på en mobil webbshop. De utvalda fokusområdena analyseras genom de 14 

designmönster av Jenifer Tidwell som valts ut för studien. 

4.2.1 Val av webbshoppar 

Webbshop 1: modesajten www.lindex.com (adaptiv webbshop) 

Webbshop 2: mediesajten www.ginza.se (responsiv webbshop) 

De två webbshopparna som valdes ut för analysering utsågs genom tre kriterier: 

1. De två branscher som ligger i topp vad gäller svenska befolkningens e-handels köp: 

Mediaprodukter och Kläder/Skor (E-barometern, Q2, 2014, s. 13) varav vi valde ut ett 

välkänt varumärke från respektive bransch. 

2. Ett responsivt gränssnitt kontra ett adaptivt gränssnitt, vilka är två olika designmetoder 

för skärmanpassning av en webbplats. 

3. Tydligt visar på de vanligt förekommande problemen i fokusområdena, för att kunna 

visa på konsekvenser av låg användbarhet i en mobil webbshop. 

4.3 Observation 

Observationen utfördes för att sätta enkätens problemområden och innehållsanalysens 

utvärdering av deras effekter i ett verkligt exempel. Detta för att se hur pass skadliga dessa 

komplexa områden kan vara för upplevelsen om de inte följer generella designprinciper och 

tillämpar rätt designmönster. Utifrån resultatet från enkäten definierades fem 

problemområden vilka observationens uppgifter baserades på: kundkorg, lägre prioriterat 

innehåll (exempelvis betalningsvillkor), sökfunktion, meny och produktpresentation. Utifrån 

dessa togs fyra uppgifter fram till Lindex och tre uppgifter fram till Ginza genom en 

hierarkisk uppgiftsanalys (Brinck, 2001, s.103). Det innebar att de sammanlagt sju 

uppgifterna var för sig bröts ner till lämpliga nivåer av delsteg i en hierarkisk ordning. Istället 

för att analysera varje delsteg för sig, involveras därmed delstegen i de större uppgifterna 
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(Brinck, 2001, s.103). Detta resulterade i att användarna gavs uppgifter där de omedvetet fick 

gå igenom flera delsteg. 

4.3.1 Procedur 

I observationen fick respondenten i uppgift att utföra uppgifter på två olika webbshoppar. De 

två webbshopparna som valts ut för observation är de två företagen Lindex och Ginza. I 

Lindex webbshop fick respondenterna i uppgift att utföra fyra större uppgifter vilka 

behandlade delsteg inom: navigering, kassa och vägar i systemet (se Bilaga 4 Observation: 

Uppgifter). I Ginzas webbshop fick respondenterna i uppgift att utföra tre större uppgifter 

vilka behandlade delsteg inom: navigering, kassa och djupare information (se Bilaga 4 

Observation: Uppgifter).  

 

Vi valde att ge olika uppgifter i webbshopparna då vi utifrån innehållsanalysen identifierade 

att webbshopparna hade olika problemområden som vi ville observera. 

4.3.2 Miljö, urval och teknik 

Observationer av fem respondenter ägde rum vid fem olika tillfällen av två observatörer. I en 

naturlig miljö utan störmoment observerades respondenter inom tidsramen 20-30 min per 

respondent. Urvalet av respondenterna för observationen gjordes genom ett axplock av de vi 

fann tillgängliga. De tekniker som användes för datainsamling var: ljudinspelning, 

observationsschema och anteckningar. Under observationen ombads respondenten att tänka 

högt och förklara löpande vad de utförde. Observatörerna var deltagande under observationen 

och ställde kontinuerligt följdfrågor för att säkerställa innebörden av respondentens 

reaktioner, handlingar och valda åtgärder (Brinck, 2001, s. 105). En efterföljande intervju 

utfördes för att främst ta reda på respondenternas helhetsintryck av respektive webbplats. 

4.4 Metodkritik 

Urvalsmetoden påverkas ofta av hur mycket tid som läggs ned på studien och studiens syfte 

enligt Holme och Solvang (1997). Författarna beskriver vidare att kvalitativa metoder bland 

annat har en negativ aspekt då det finns en osäkerhet om informationen som samlas in är 

relevant. I vår studie upplever vi att vårt underlag från undersökningen är av relevans men 

önskvärt vore en högre svarsfrekvens för enkäten och fler observationer för en högre 

reliabilitet (Bell, 2006, s. 117). På grund av att vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt var det 

dock inte möjligt inom tidsramen för en c-uppsats att observera fler respondenter men 
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validiteten av resultatet från observationerna anser vi som god. Resultaten från 

observationerna med efterföljande intervjuer och även enkäten var utan större avvikelser, och 

därför ser vi att det speglar ett generellt resultat. Detta då vi ser kopplingar i de vanligt 

förekommande problemen från enkäten, samt den problematik som respondenterna stötte på i 

observationerna. Våra testpersoner hade även en varierad ålder och olika erfarenheter av 

webbshoppar i smarttelefon, men hade trots det likvärdig problematik. 

 

Det vi ser kritiskt på är om validiteten av resultatet från observationen är tillräckligt god. 

Under tre av fem observationer fungerade inte kassan på Ginzas webbshop vilket medförde att 

det problemområdet ej kunde studeras. Därav kunde vi endast basera vårt resultat på vad två 

respondenter upplevde i kassan, vilket inte är mycket data att utläsa och analysera. Det vi 

kunde gjort annorlunda var att utföra detta steg på webbshopen vid ett ytterligare eller senare 

tillfälle för ett mer säkerställt resultat. Enkäten behandlade frågor kring användarens 

upplevelser i webbshoppar. Upplevelser är svåra att mäta i skalor och därför blandades 

frågetyper såsom öppna frågor, alternativfrågor och rangordningsskalor för att få ett önskat 

resultat (Bell, 2006, s. 138). De öppna frågorna resulterade i många kommenterar från 

respondenterna vilket vi upplevde gav värdefull information då resultatet behandlade och 

besvarade hur de upplevde webbshopparna. Vi såg dock i efterhand att fråga 5 “Från vilka 

enheter har du handlat produkter på internet under de senaste sex månaderna?” inte gav något 

till vår studies syfte, utan gav endast statistik som var likvärdig med den vi läst från e-

handelsrapporten E-barometern från 2014 (E-barometern, Q2, 2014, s. 14). Innehållsanalysen 

gjordes utefter designmönster som vi ansåg var relevanta att analysera webbshopparnas 

problemområden i. Dessa valdes ut genom en noggrann undersökning av Jenifer Tidwells 

(2010) samtliga designmönster utifrån vår erfarenhet och kunskap inom området. Vi ser ändå 

att just dessa var avgörande för vår innehållsanalys, vilka sedan även bekräftades i 

observationernas utgång. 

  

5 Resultat  

5.1 Enkät 

Av de 100 svarande så uppgav samtliga (100 %) att de äger en smartphone, varav 48 % 

(n=48) av dem har handlat produkter via sin mobiltelefon under de senaste sex månaderna.  
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Vid frågan på hur många gånger respondenterna har handlat produkter med en smartphone 

under de senaste sex månaderna, så är 3-5 gånger (n=21, 21 %) det vanligaste svaret. 45 % 

(n=45) av personerna i undersökningen uppger att de 0 gånger genomfört ett köp under de 

senaste sex månaderna. Däremot så har 78 % (n=78) handlat produkter via bärbar dator under 

de senaste sex månaderna, vilken var enligt denna undersökning den vanligaste enheten att 

handla på. Stationär dator och surfplatta kom på delad sista plats av enheter som 

respondenterna hade handlat produkter via under de senaste sex månaderna, där respektive 

enhet genererade i 23 av de hundra svarspersoner (23 %) (vet ej 3st/3 %). 

De flesta av de svarande (n=32, 32 %) besöker webbshoppar i sin smartphone några gånger i 

veckan, tätt följt av 31 respondenter (31 %) som besöker webbshoppar i smartphonen några 

gånger i månaden. 6 % (n=6) besöker aldrig webbshoppar (se Figur 2).  

 

 
 Figur 2: Hur ofta studiens respondenter besöker webbshoppar via smartphones 

Respondenterna fick därefter via en rutnäts-fråga fylla i en skala mellan 1 till 5 (1=mindre 

viktigt, 3=viktigt, 5=mycket viktigt) angående hur viktiga vissa funktioner är när de besöker 

webbshoppar i sin smartphone. Nedan redovisas resultatet av det nummer på skalan som 

majoriteten av respondenterna fyllde i: 

 

• Information om produkter: 46 % (n=46) angav 5 på skalan. 

• Information om företaget: 35 % (n=35) angav 2 på skalan. 

• Information om villkor och produkter: 46 % (n=46) angav 5 på skalan. 

• Sökfunktion: 43 % (n=43) angav 5 på skalan. 

• Hitta (navigera) på sajten: 49 % (n=49) angav 5 på skalan. 

• Att inte behöva registrera sig: 34 % (n=34) angav 3 på skalan. 
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Utifrån denna studies pilotstudie “Webbshopping via din smartphone” (se Bilaga 1 - 

Pilotstudie) identifierades vanligt förekommande svårigheter i det mobila gränssnittet. I denna 

studies enkät fick respondenterna fylla i de svårigheter som de stött på (mer än en gång) i en 

mobil webbshop. Resultatet visar på att 47 % (n=47) har haft svårigheter med att hitta 

information kring villkor och kostnader. 38 % (n=38) angav att de har haft svårigheter med att 

hitta en produkt. 52 % (n=52) angav att de har haft svårigheter med att trycka på en knapp. 40 

% (n=40) angav att de har haft svårigheter med att genomföra ett köp. 13 % (n=13) angav att 

de aldrig (alternativt inte mer än en gång) har stött på något eller några av ovanstående 

problem i webbshoppar via mobilen 

5.2 Innehållsanalys 

5.2.1 Lindex 

På Lindex startsida möts användaren av en layout där en kampanjannons snabbt fångar 

intresset. Annonsen är centralt placerad på webbplatsen i enlighet med Tidwells 

rekommendationer gällande designmönstret Feature, Search and Browse (Tidwell, 2010, s. 

30) (se Bild 1). Under kampanjannonsen presenterar Lindex en meny med produktkategorier 

som ej följer Tidwells rekommendationer gällande placering på sidan. De rekommendationer 

som ges i Vertical Stack att placera och presentera det viktigaste innehållet på en topp-nivå är 

inte anammat (Tidwell, 2010 s. 450). Menyn är istället placerad längre ned på sidan under 

kampanjannonsen. Detta medför att användaren ej får en direkt överblick över sidans innehåll 

i de första 100 pixlarna på sidan, vilket Tidwell poängterar är viktigt. Utöver de två elementen 

Feature och Browse är Search en önskvärd funktion att placera högst upp på webbplatsen 

(Tidwell, 2010 s. 30).  Detta är dock ej tillgängligt på Lindex webbshop vilket är negativt då 

användare som har ett specifikt mål troligtvis vänder sig till en sökfunktion (Tidwell, 2010, s. 

31). Lindex presenterar sin logga högst upp i vänstra hörnet tillsammans med en panel av 

verktyg där användaren bland annat kan logga in. Till höger om dessa ikoner visas en ikon för 

kundkorgen. Denna panel är i enlighet med Tidwells designmönster Sign-in Tools då 

kundkorgen är placerad längst upp till höger kontinuerligt genom webbplatsens olika sidor 

(Tidwell, 2010, s. 15). 
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Bild 1: Lindex, Startsida  

Meny 

Lindex presenterar sin huvudmeny med produktkategorier centrerat på startsidan i en vertikal 

stapel med sex huvudkategorier. Menyn figurerar ej i enlighet med rekommenderad placering 

i de första 100 pixlarna enligt Vertical Stack (Tidwell, 2010 s. 450). Huvudmenyns kategorier 

är designade i enlighet med Tidwells rekommendationer gällande Generous Borders (Tidwell, 

2010 s. 464). Storleken på kategorierna gör det enkelt för användaren att trycka på en kategori 

då de har applicerats med goda marginaler mellan de olika kategorierna och skapar en god 

träffyta för användaren (se Bild 2).  De sex olika huvudkategorierna håller inte samma 

standard då de genererar i olika resultat beroende på vald huvudkategori. I fyra av sex 

kategorier skickas användaren till en ny sida med en filtreringsmeny vilket gör att användaren 

måste välja en andra kategori innan ett resultat presenteras (se Bild 3). I de två resterande 

kategorierna erbjuds användaren direkt ett resultat efter vald huvudkategori med produkter. 

Under dessa erbjuds sedan filteringsmenyn där användaren kan välja att filtrera om så önskas. 

Lindex presenterar ingen bottenmeny längst ned på sidan vilket är rekommenderat enligt 

designmönstret Bottom Navigation (Tidwell, 2010 s. 456). Detta gör att användaren har en 

meny att utgå från som endast behandlar produkttutbudet. Längst ned på sidan presenteras 

endast två länkar till vänster på skärmen som arrangerats som en lista med textlänkar som inte 

uppfyller den vanliga standarden för en länkutformning (se Bild 4). Detta gör att användaren 

kan ha svårt att förstå att det är länkar. Länkarna uppfyller ej rekommendationerna med ett 

stort och läsbart typsnitt, i enlighet med designmönstret Generous Borders (Tidwell, 2010 s. 

464). Länkarna är små och svåra att träffa på grund av den minimala marginalen mellan 

länkarna. De två länkarna erbjuder användaren information som inte rör produktutbudet. Den 
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ena länken leder till Kundservice och den andra till Lindex desktop sajt. Länken Kundservice 

leder användaren till en ny sida där hen finner information om bland annat frakt under Frågor 

och svar presenterade i en löpande text.  

 

 
               Bild 2: Lindex, Meny                       Bild 3: Lindex, Filtrerad meny       Bild 4: Lindex, Kundservice 

Sökfunktion  

På Lindex webbshop erbjuds ingen sökfunktion vilket är negativt. Enligt Tidwell skapar en 

sökfunktion ett viktigt tillvägagångssätt för att hitta objekt. Om webbplatsen inte erbjuder 

detta kan användare ha svårt att finna det de söker (Tidwell, 2010, s. 30).  

 

Kundkorg  

Lindex shoppingbag är placerad högst upp till höger på sidan genom en shoppingbags-ikon 

och tillhörande text om antal varor och pris. Placeringen av verktyget är i enlighet 

med rekommendationer för designmönstret Sign-in Tools då placeringen stämmer överens 

med vart många användare förväntar sig hitta denna funktion (Tidwell, 2010, s. 15). När 

användaren lägger till en produkt i shoppingbagen ploppar en liten ruta upp på skärmen med 

information om att produkten är tillagd i anslutning till knappen, vilket även syns i kassan 

högst upp till höger (Se Bild 5). Shoppingbagen presenterar innehållet i enlighet med 

designmönstret Vertical Stack då de har placerat det viktigaste innehållet högst upp på sidan 

och sedan resterande information i en vertikal stapel (Tidwell, 2010 s. 450). Användaren möts 

först av den tillagda produkten som visas i enlighet med Thumbnail-and-Text Lists (Tidwell, 

2010 s. 460). Därefter presenteras två olika alternativ som leder användaren till att genomföra 
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köpet. Det första alternativet erbjuder användaren att Logga in och det andra alternativet är 

Snabb checkout (se Bild 5).  

 

 
Bild 5: Lindex, Produkt tillagd     Bild 6: Lindex, Shoppingbag 

 

Om användaren väljer alternativet Snabb checkout ges instruktioner om att fylla i adress- samt 

kontaktuppgifter. Dessa textfält presenteras med ifyllda textsträngar som förklarar på ett 

tydligt sätt vad användaren förväntas fylla i. Detta i enlighet med Tidwells designmönster 

Input Prompt (Tidwell, 2010, s. 369). Fylls inte de obligatoriska uppgifterna i eller fylls i med 

ett ogiltigt format ploppar en dialogbox upp med ett felmeddelande. Felmeddelandet görs 

tydligt för användaren men skulle kunna presenteras direkt på sidan istället för via en 

dialogbox (se Bild 7). Precis som Tidwell beskriver i designmönstret Same-page Error 

Messages kräver en dialogbox ett extra klick innan problemet kan åtgärdas och det är istället 

önskvärt att placera felmeddelandet direkt på sidan (Tidwell, 2010, s. 388). De textfälten som 

ska skrivas i har ej anammat designmönstret Text Clear Button som möjliggör för användaren 

att enkelt rensa ett textfält (Tidwell, 2010, s. 30).  Denna funktion är att föredra då det är 

tidskrävande att behöva radera bokstav för bokstav. Efter att användaren fyllt i uppgifterna 

går hen vidare till nästa steg i köpprocessen genom en knapp märkt med Fortsätt. I den andra 

nivån av shoppingbagen ska användaren fylla i uppgifter kring leverans- och betalningssätt. 

Den andra nivån presenteras med samma layout och följer samma designmönster som 

föregående nivå. Längst ned finner användaren en knapp märkt med Beställ som visas tydligt 

genom den grafiska utformningen av en tydlig visuell knapp. Detta är i enlighet med 

designmönstret Prominent “Done” Button då användaren med hjälp av knappen tydligt 

förstår att den behandlar ett avslut i processen (Tidwell, 2010, s. 257) (se Bild 8).  
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              Bild 7: Lindex, Felmeddelande        Bild 8: Lindex, Beställ-knapp 

Produktpresentation  

I samtliga produktpresentationer möts användaren av ett uppslag av produkter. Ovanför 

produkterna finns två funktioner där användaren kan välja att klicka i att visa alla produkter 

och valmöjligheten att välja i vilket visningsläge produkterna ska visas; visa stora bilder eller 

ej. Om användaren väljer att Ej visa stora bilder visas produkterna i en vertikal lista. En 

miniatyrbild visas till vänster med tillhörande text till höger (se Bild 9). Detta visningsläge 

följer Tidwells rekommendationer gällande designmönstret Thumbnail-and-Text List vilket 

hjälper användaren att identifiera objekt och är estetiskt tilltalande (Tidwell, 2010 s. 460). 

Utformningen av produktlistan är i enlighet med Tidwells rekommendationer gällande 

Generous Borders med goda marginaler (Tidwell, 2010 s. 464). Den tydliga presentationen av 

listan på produkter gör det enkelt för användaren att få en god överblick. Om användaren 

väljer att Visa stora bilder visas produkterna i två kolumner bredvid varandra. Varje produkt 

visar en miniatyrbild av produkten med tillhörande text placerad under bilden med en 

minimalistisk design (se Bild 10). När användaren scrollat genom produkterna erbjuds 

användaren möjligheten att ladda in fler produkter genom att trycka på en knapp. Denna 

möjlighet ger användaren kontroll över om hen vill ladda flera produkter eller inte och är i 

enlighet med rekommendationer för designmönstret Infinite List (Tidwell, 2010 s. 462). 

Lindex har dock inte lagt till en text i anslutning till knappen för hur många fler objekt som 

kommer att laddas vilket Tidwell rekommenderar (se Bild 11). 
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                 Bild 9: Lindex, Ej stora bilder       Bild 10: Lindex, Visa stora bilder    Bild 11: Lindex, Ladda fler  

5.2.2 Ginza  

När en användare möts av Ginzas startsida presenteras en vertikal layout med kundkorg och 

logga i topp, följt av ett sökfält, en knapp till menyn och en kampanjbanner (se Bild 12). I 

efterföljande innehåll staplas länkar i fältet Aktuellt på Ginza följt av utplockade produkter 

sorterade efter aktuell produktkategori (se Bild 13). Ginzas val av layout och organisering av 

startsidans innehåll stöds i grunderna för designmönstren Vertical Stack (Tidwell, 2010 s. 

450) och Feature, Search and Browse (Tidwell, 2010 s. 30). Sökfältet är placerat i mitten av 

sidans topp, följt av en menyknapp som ligger tätt intill och ovanför kampanjbannern (det 

utvalda elementet), där samtliga element är vertikalt staplade på varandra vilket motverkar en 

horisontell scrollning. 
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              Bild 12: Ginza, Startsida                  Bild 13: Aktuell produktkategori  

Meny 

Toppmenyn är tillgänglig via en knapp under sökfältet och är placerad i sidans första 100 

pixlar med en lätt åtkomlighet för användaren. Väl inne på menyn möts användaren av 17 

blandade kategorier i toppnivån som är tillgängliga via textlänkar. Klickar användaren på en 

av produktkategorierna skickas de antingen vidare till vald produktkategori eller så uppstår en 

undermeny med underkategorier aktuella till vald produkt, med samma visuella utformning 

som toppnivåns meny (se Bild 14). Det som motverkar Ginzas toppmeny är till en början den 

grafiska utformningen av knappen. Utformningen känns igen som en flik, vilken vanligtvis 

visar den aktuella sidan på webbplatsen. Att använda denna utformning som knapp för menyn 

kan göra att användaren obemärkt scrollar förbi den. Väl inne i menyn presenteras länkarna 

med ett litet typsnitt och små marginaler för träffytans höjd. Att följa designmönstret 

beskrivet i Generous Borders är av stor vikt för en god användbarhet i gränssnittet, oavsett 

användarens förutsättningar (Tidwell, 2010 s. 464). Vilka kategorier som har underkategorier 

visas inte på något sätt i menyn och därmed vet användaren inte med säkerhet vad som 

kommer att ske efter vald kategori. Ginza erbjuder även samtliga produktkategorier i en 

bottenmeny, som utökas med kategorier för aktuell sida när användaren går ifrån startsidan. 

Denna presenteras under huvudinnehållet i en vertikalt staplad meny med stort typsnitt, som 

sträcker sig över hela skärmens vidd i enlighet med designmönstret Bottom Navigation 

(Tidwell, 2010 s. 456) (se Bild 15). I denna meny görs det tydligt för användaren vilka 

kategorier som har underkategorier genom en pil-ikon till höger i länkfältet. 
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            Bild 14: Ginza, Undermeny                   Bild 15: Ginza, Bottenmeny                   

 

För att finna kategorier som behandlar annat än produkterna, exempelvis köpvillkor, finns 

länkar under bottenmenyn för att tillgå denna information. Samlingen av dessa länkar ter sig 

sekundär och är utformade på samma sätt som i toppmenyn med litet typsnitt och små 

marginaler (se Bild 15). Köpvillkor finns på att tillgå på två ställen på webbplatsen. Den ena 

platsen tillgås genom att trycka på Kundservice under bottenmenyn som skickar användaren 

till en sida med kundservicens kontaktuppgifter. Inne på kundservicen har bottenmenyn 

utökats med olika kategorier som berör kundservice, bland annat Kundservice samt Vanliga 

frågor (se Bild 16). Under dessa två kategorier finner användaren köpvillkoren. Navigerar 

användaren sig fram till köpvillkoren via knappen märkt med Kundservice, skickas 

användaren till en sida med en presentation av företaget där köpvillkoren finns tillgängliga via 

en textlänk “Allt om beställningar, reklamationer och leveranser” (se Bild 17). Navigerar sig 

användaren fram till köpvillkoren via knappen märkt med Vanliga frågor skickas användaren 

till en sida som förklarar vart Vanliga frågor ligger rent layoutmässigt ”Vi har samlat de 

vanligaste frågorna i menyn till vänster…”. På mobilversionen av Ginzas webbshop (i 

jämförelse med desktopversionen) ligger inte de vanligaste frågorna till vänster. De är 

placerade under en pil-ikon som är placerad till höger i länkfältet för knappen märkt med 

Vanliga frågor i bottenmenyn (se Bild 18). Trycker användaren på pil-ikon-länken uppstår de 

vanligaste frågorna som underkategorier till kategorin. Knappen Vanliga frågor länkar på så 

vis till två olika destinationer beroende på vart på knappen användaren trycker. Detta kan göra 

att användaren misslyckas att hitta villkoren om hen saknar erfarenheten av att ett länkfält 

leder till två separata destinationer. 
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           Bild 16: Ginza, Utökad bottenmeny    Bild 17: Ginza, Textlänk             Bild 18: Ginza, Vanliga frågor i bottenmeny                   
 

Sökfunktion 

Ginzas sökfunktion är tydlig och har en fast placering på webbplatsen oavsett vart användaren 

än befinner sig (se Bild 12). Det som däremot inte erbjuds i sökfunktionen är en text-

rensningsknapp i enlighet med designmönstret Text Clear Button (Tidwell, 2010 s. 467). 

Denna knapp är värdefull i mobila gränssnitt, då den på ett snabbt sätt raderar en hel 

textsträng istället för att radera textsträngen bokstav för bokstav. 

 

Kundkorg 

Ginzas kundkorg är placerad längst upp i det högra hörnet av sidan vilket följer 

designmönstret Sign-in Tools och standarden för vart en användare förväntar sig att finna en 

kundkorg (Tidwell, 2010, s. 15) (se Bild 12). De olika stegen som krävs för att genomföra köp 

hos Ginza visas tydligt genom en sekvenskarta av processen. Genom att göra det aktuella 

steget i processen markant mörkare i kontrast till resterande steg i sekvenskartan vet 

användaren vart hen befinner sig i processen (se Bild 19). Detta följer konventionerna för 

designmönstret Sequence Map (Tidwell, 2010, s. 118). 

 
 Bild 19: Sekvenskarta                  
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Ginzas köpprocess behandlar tre steg: 1 Kundvagn, 2 Dina uppgifter, 3 Köpet slutfört. I 1 

Kundvagn ombeds användaren att välja Betalsätt och Kundtyp, där standardvärden för 

respektive uppgift är ifyllda för att underlätta arbetet för användaren, i enlighet med 

designmönstret Good Defaults (Tidwell, 2010, s. 385). För att ta sig vidare till nästa steg, 2 

Dina uppgifter, trycker användaren på en tydlig visuell knapp nere i högra hörnet märkt med 

Betala. I 2 Dina Uppgifter ska användaren fylla i sina uppgifter genom en uppgift i taget för 

att sedan trycka på en stor knapp märkt Fortsätt direkt under fältet för att kunna fylla i nästa 

uppgift (se Bild 20). Detta sparar höjd i den vertikala layouten och är därför att föredra vid 

användningen av designmönstret Vertical Stack (Tidwell, 2010 s. 450). 

 
                      Bild 20: Ginza, Fortsätt-knapp               
 

I textfälten finns en förifylld inmatningstext som förklarar för användaren vad som skall fyllas 

i, i enlighet med designmönstret Input Prompt (Tidwell, 2010, s. 369). Fyller användaren i en 

ogiltig uppgift och trycker på Fortsätt visas ett tydligt felmeddelande i toppen av textfältet 

med aktuellt fel (se Bild 21). Felmeddelandet ligger kvar tills det att fältet är giltigt ifyllt och 

användaren trycker på Fortsätt. När samtliga uppgifter är ifyllda slutförs köpet genom att 

trycka på en starkt blå knapp märkt med Slutför köp som är sträckt över hela skärmens vidd 

(se Bild 22). Slutför användaren köpet skickas hen vidare till sista sidan, 3 Köpet slutfört. 
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                              Bild 21: Ginza, Felmeddelande     Bild 22: Ginza, Slutför köp-knapp                   
 

Produktpresentation 

På varje sida i webbplatsen görs det tydligt för användaren vilken sida som är aktuell och 

navigeringsstegen fram till aktuell sida genom breadcrumbs under toppmenyn i enlighet med 

designmönstret Breadcrumbs (Tidwell, 2010, s. 121). Tillgår användaren en produktkategori 

från menyns toppnivå presenteras produkterna först genom fyra utvalda produktsorteringar i 

fyra block (se Bild 23). Under dessa fyra block presenteras sedan produkterna i en vertikal 

lista med en miniatyrbild till vänster och text till höger som behandlar namn, beskrivning, pris 

och en tydlig knapp för att direkt lägga objektet i kundkorgen (se Bild 23). Denna lista är i 

enlighet med designmönstret Thumbnail-and-Text List, där miniatyrbilden skapar höjd åt 

listobjekten, texten är i olika storlekar och listobjekten presenteras genom ett varannan färg-

system (Tidwell, 2010 s. 460). Tillgår användaren en produktkategori från undermenyn 

presenteras produkterna direkt i en vertikal lista med miniatyrbild och text i samma 

utformning som produkterna från toppnivån.  
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                   Bild 23: Ginza, Produktpresentation i fem steg 

 

Samtliga produkter i en kategori presenteras i sektioner med ett visst antal produkter, och låter 

sedan användaren få ansvar över vilken sektion hen vill ladda in genom en länkad 

sidnumrering. Sidnumreringen presenteras genom en horisontell lista som visar med siffror 

vilken sida användaren befinner sig i (se Bild 24). Sidnumrens träffyta har en liten marginal 

vilket kan göra knapparna svårhanterliga för vissa användare. Marginalerna för 

sidnumreringarnas träffytor bör därför öka i enlighet med Generous Borders (Tidwell, 2010 s. 

464). Alternativt så rekommenderar Tidwell att i ett mobilt gränssnitt använda designmönstret 

Infinite List (Tidwell, 2010 s. 462). Detta designmönster behandlar en funktion i form av en 

knapp placerad under produktlistan som laddar in nästa sektion av produkter och behåller de 

redan inladdade produkterna. På så sätt har användaren kontroll över hur många produkter 

som laddas in och behöver inte lägga ned tid på att försöka träffa rätt sidnumrering. 
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                   Bild 23: Ginza, Produktpresentation i fem steg 

5.3 Observation 

5.3.1 Resultat observation 1 

Respondenten anger att hen inte har någon erfarenhet av webbshoppar via smarttelefon och 

har endast besökt en auktionssida vid något tillfälle vilket är det närmsta hen kommer en 

webbshop. Av de två webbshopparna (Lindex och Ginza) som observationsstudien utförs på 

har respondenten ingen erfarenhet av, på vare sig smarttelefon eller dator.  

 

I Lindex webbshop märks det av att allt är relativt nytt för respondenten men hen är noga med 

att kolla runt samt få en överblick över sidan och stressar sig inte fram någon gång under 

uppgifterna. Att zooma verkar vara en vana för respondenten, trots att det ibland kan kännas 

onödigt, så görs det som en säkerhetsåtgärd för att träffa rätt. Respondenten saknar en 

sökfunktion, “så jag bara får upp kimonos och slipper titta på massa klänningar” säger hen, 

och det tar tid innan respondenten av en slump hittar bottenmenyn väl inne på produktsidan: 

 

“... men den låg så långt nere. Då hade jag ju redan gått igenom massa bilder, eftersom jag 

missade den. Jag hade velat sett den först, så man kunde välja att man bara ville ha 

exempelvis blusar, innan alla produkter kom.“ 

 

Vid utförandet av nästa liknande uppgift vet respondenten hur hen på ett effektivt sätt ska 

hitta den efterfrågade varan och går genom menyerna och slutligen genom bottenmenyn. I 

kassan så chansar respondenten sig fram till en början och använder uteslutningsmetoden 

bland de olika valalternativen för att genomföra ett köp samt hur hen fyller i uppgifter. Hen är 
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uppmärksam på Lindex olika symboler vid valt alternativ för leverans samt betalning och 

skapar snabbt en förståelse för vad de olika symbolerna står för.  

 

I Ginzas webbshop visar respondenten en omedelbar tillfredsställelse över sökfunktionen och 

vänder sig till den varje gång uppgifterna handlar om att hitta något. Dock upplever hen en 

irritation i att det inte finns någon radera-knapp i sökfältet, samt att sökträffarna inte upplever 

hens förväntningar. Respondenten väljer då att vända sig till bottenmenyn, där hen med 

enkelt hittar det som eftersöks. I kassan upplever hen förvirring över benämningarna på 

knapparna, då hen efter första steget skall trycka på en knapp märkt med Betala utan att ha 

fyllt i några uppgifter. 

 

“Jag tycker att det känns lite konstigt att det står betala på knappen, för trycker man på 

betala så tror jag ju jag att jag betalar på riktigt, som att jag ger fram kortet i kassan och 

lämnar resten i någon annans händer ungefär.” 

 

I Ginzas kassasteg, 2 Dina uppgifter, upplevs respondenten förvirrad då hen klickar runt och 

inte förstår vad som förväntas att fyllas i. Efter ett par försök förstår hen vilka åtgärder som 

behöver göras och lyckas sammanställa sina uppgifter. 

5.3.2 Resultat observation 2  

Respondenten anger att hen har stor erfarenhet av webbshoppar via smarttelefon och brukar 

både kolla runt för nöjes skull samt genomför köp ibland. Hen säger att det brukar fungera bra 

överlag. Av de två webbshopparna som observationsstudien utförs på har respondenten ej 

besökt Lindex via smarttelefon men har stora erfarenheter av Ginza i smarttelefon. 

 

I Lindex webbshop har respondenten problem att hitta det hen söker via menyn som erbjuds 

på startsidan. Hen klickar sig runt i de olika kategorierna utan resultat och påpekar att sidan 

laddar dåligt. Respondenten väljer att leta efter en sökfunktion men hittar ingen sökfunktion 

inne på vald kategori och söker sig därför tillbaka till startsidan. Hen letar efter sökfunktionen 

högst upp på sidan och säger ”... där brukar den ligga.” Respondenten scrollar frenetiskt 

genom sidan för att finna en sökfunktion men utan resultat. Hen suckar irriterat och säger: 

”Då försöker jag väl på något annat sätt!” Respondenten väljer att navigera sig till en 

produktsida och söker sedan efter en filtreringsfunktion till produkterna. Hen hittar ingen 

filtreringsfunktion högst upp på sidan och säger: ”Man kan inte filtrera på något sätt, det 
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borde man kunna göra”. Respondenten scrollar ned på sidan och hittar filtreringen i form av 

en meny som är anpassad efter vald kategori och hittar till slut det hen söker. Respondenten 

har problem med att trycka på knappen för att lägga till varan i kundkorgen men lyckas efter 

ett andra försök och går in i shoppingbagen. När respondenten ombeds att hitta ännu vara 

väljer hen att gå tillbaka till startsidan från shoppingbagen, via Lindex logga. Respondenten 

påpekar att hen: ”... lika gärna kunde ha tryckt på Fortsätt handla men jag brukar trycka på 

loggan.” Hen påpekar att loggan är liten och svår att trycka på och ”Man måste verkligen 

koncentrera sig för att trycka rätt.” Vidare väljer hen att leta i menyn efter det hen söker och 

säger: ”Här skulle jag verkligen vilja filtrera efter färg men jag får väl scrolla istället, I love 

scrolling – not!”. Respondenten visar på irritation men hittar till slut rätt vara och lägger till 

den i varukorgen utan problem. Vid genomförande av köp har respondenten inga problem att 

fylla i sina uppgifter och tycker det är skönt att webbshopen hämtar in vissa uppgifter, ”Vad 

skönt, då slipper jag skriva så mycket, så litet på mobilen.” När respondenten ska klicka på 

länken Fortsätt för att komma vidare till betalning stannar hen upp och blir fundersam och 

säger: ”Eller vänta, handlar jag då?” Respondenten säger att hen inte vet vad som händer om 

hen klickar på Fortsätt och säger ”Jag får väl chansa.” Hen klickar osäkert på Fortsätt och får 

upp ett meddelande att alla uppgifter inte är ifyllda korrekt. Respondenten påpekar att det 

borde göras tydligare vilka uppgifter som är obligatoriska att fylla i och att det är onödigt med 

stora rutor som ploppar upp, det borde klargöras tidigare på ett tydligare sätt. Hen rättar de 

felaktiga uppgifterna och klickar sig vidare till sista steget i köpprocessen. Under efterföljande 

intervju säger hen att webbshopen var rätt enkel att navigera runt på. Hen säger att det är 

negativt att det inte fanns någon sök- eller filtreringsfunktion. I kassan säger respondenten att 

hen blev förvirrad i det första steget av köpet då knappen Fortsätt kändes oklar ”Jag visste ju 

inte om jag skickade iväg en order eller ej, det kändes väldigt osäkert.” Respondenten uppger 

också att:  

 

“Det vore önskvärt med en funktion i kassan där jag kunde se de olika stegen, typ: Kundkorg, 

Kassa, Genomför köp eller något liknande. Det har jag sett på andra webbshoppar, känns 

mer säkert och då kan man se vad nästa steg blir.” 

 

I Ginzas webbshop har respondenten inga större problem med att navigera runt på sidan. Hen 

väljer att första kolla in utbudet på startsidan men väljer sedan snabbt att använda sig av 

menyn som finns högst upp på sidan. Respondenten påpekar att hen föredrar menyn uppe på 

sidan för att där finns det fler underkategorier. Hen hittar utan problem det hen söker men 
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upplever vissa problem med att toucha vissa länkar ”Det är lite små länkar alltså, svårt att 

trycka.” Hen väljer en vara och lägger till varan i kundkorgen. När respondenten ombeds att 

hitta information som finns i djupare nivåer av navigering, såsom betalningsvillkor, säger hen 

”Det brukar finnas längst ned, typ under nån slags företagsinformation.” och scrollar längst 

ned på sidan. Hen hittar inte rätt information och söker sig till länken Kundservice. 

Respondenten skickas till en ny sida och uppmärksammar att menyn nu har blivit utökad med 

kategorier. Hen fortsätter med: ”Varför är den inte alltid utökad?” När hen klickar på pilarna 

i länkfältet för Vanliga frågor visas en undermeny med de vanliga frågorna där hen påpekar 

att ”Det är väldigt liten text här.” och önskar någon slags kategorisering. Vid uppgiften att 

genomföra köpet trycker respondenten på varukorgen. Respondenten uppmärksammar att val 

av betalningssätt samt privatperson redan är ifyllt och vill inte göra några ändringar där. Hen 

uppmärksammar därefter en ikon högst upp till höger på sidan och vid scroll åt sidan säger 

hen: ”Aha, här kan man se de olika stegen, fast jag måste nog vrida på mobilen. Det syns inte 

annars.”  Respondenten fyller i sina uppgifter i steg 2 och påpekar att det är bra att det finns 

tydlig information bredvid knappen Slutför köp om vad det innebär vid ett tryck på knappen. 

Under efterföljande intervju säger hen att webbplatsen är enkel att navigera på. Respondenten 

upplever dock att det är ganska små länkar och har svårigheter att trycka på vissa och säger 

skämtsamt ”Jag har ganska stora händer.” När det gäller kassastegen så önskar respondenten 

att hen kunde se de olika stegen i kassan tydligare utan att behöva vrida på mobilen. 

 

5.3.3 Resultat observation 3 

Respondenten anger att hen har stor erfarenhet av webbshoppar i smarttelefon. Hen surfar 

runt i webbshoppar via smarttelefonen för nöjes skull men även för att genomföra köp. 

Respondenten säger sig handla cirka en gång i månaden via internet och vill innan ett köp ha 

kontroll över att webbshopen är säker att handla på. Av de två webbshopparna som 

observationsstudien utförs på har respondenten ej besökt Lindex men har besökt Ginza via en 

iPad, dock ej via smarttelefon. 

 

I Lindex webbshop upplever respondenten i den första uppgiften svårigheter att hitta det hen 

söker efter att ha navigerat runt i menyn utan resultat. Hen visar på irritation och letar därefter 

frenetiskt efter en sökfunktion, även det utan resultat. ”Jag vill söka men jag hittar ingen 

sökfunktion!”. När respondenten väl hittar rätt vara har hen inga problem att trycka på 

knappar och uppmärksammar snabbt att varan är tillagd i kundkorgen. När respondenten 

ombeds att hitta ännu en vara väljer hen att återvända till startsidan för att åter använda menyn 
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och de olika kategorierna för att hitta det hen söker. Hen scrollar frenetiskt upp och ned och 

visar irritation på att bilderna på produkterna tar tid att ladda. Vid genomförande av köp blir 

hen fundersam då de olika alternativen för köp inte är ultimata då hen inte kan få bonus om 

hen inte är registrerad på sajten. Respondenten visar då på irritation och säger: ”Åker hellre 

till en fysisk butik då.” Respondenten säger i efterföljande intervju att webbshopen fungerar 

bra överlag, både utseendemässigt samt dess funktioner, ”Men det är väldigt dumt att man 

inte kan söka. Det borde verkligen finnas en sökfunktion”. 

 

I Ginzas webbshop har respondenten inga problem med att hitta och använda de olika 

menyerna på sidan. Hen påpekar att den övre menyn på startsidan erbjuder mer än den nedre 

menyn, men väljer till sist att använda sökfunktionen och söka specifikt efter det hen söker. 

Respondenten säger sig inte ha några problem med att scrolla på sidan för hitta det hen söker 

då hen är van vid scroll. När respondenten ombeds att hitta information som finns i djupare 

nivåer av navigering såsom betalningsvillkor, säger hen: ”det borde stå längst ned bland det 

finstilta”. Respondenten har svårigheter att hitta den hen söker och väljer att klicka in sig på 

Kundservice där hen tror sig finna information, men utan resultat. Hen hittar en länk med 

Vanliga frågor och har svårigheter att trycka på länken då samma sida laddas om. 

Respondenten visar på missnöje men lyckas till slut hittar information när hen trycker på 

pilarna till höger i länkfältet på Vanliga frågor och de vanliga frågorna visas som 

underkategorier i bottenmenyn. Vid genomförande av köp har respondenten stora problem 

med att komma till kassan då sidan inte laddas och endast förblir vit. Hen blir frustrerad och 

provar flera gånger på olika sätt att sig till kassan genom att trycka på de olika visuella 

elementen i kundkorgens ikon, utan resultat. Observationen får därmed avslutas. Under 

efterföljande intervju säger respondenten att hen upplever webbshopen rörig med mycket 

information men är mycket tillfredsställd över sökfunktionen. När det kommer till menyerna 

på sidan så säger respondenten att menyn längre ned på sidan med färre kategorier är bättre 

och lättare att förstå än den som visas i den övre menyn. 

 

“I menyn där uppe var det så mycket överflödigt och den såg dessutom inte ut som en 

meny(...) Jag vill hellre ha en meny med färre kategorier, så därför går jag till menyn längst 

ner, lättare att förstå och använda.” 
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5.3.4 Resultat observation 4 

Respondenten anger att hen inte handlar i webbshoppar via smarttelefon, utan endast via 

surfplatta eller dator. Hen säger att detta beror på att hen upplever det krångligt och jobbigt att 

handla på mobilen då det är för smått och plottrigt. Av de två webbshopparna som 

observationsstudien utförs på har respondenten ej besökt Lindex via en smarttelefon men har 

besökt Ginza vid något tillfälle i en smarttelefon, dock ej genomfört köp. 

 

I Lindex webbshop upplever respondenten stor irritation under alla de uppgifter som ges. Hen 

scrollar frenetiskt upp och ned för att hitta den hen söker via menyerna och påpekar flera 

gånger att sidan laddar segt. Respondenten har problem att trycka på länkar och har svårt att 

hitta bland de olika kategorierna och vill efter hand använda en sökfunktion. Hen påpekar 

frustrerat: ”Det finns ju ingen sök?” Respondenten scrollar frenetiskt runt och blir mycket 

upprörd över att produkterna laddar segt och att sidan hänger sig. Hen säger att vid den här 

punkten skulle hen strunta i att handla på sidan då hen har letat överallt utan resultat och 

påpekar att: ”Väldigt slö sida, dålig hastighet. Här kan man ju inte sitta, har jag inte tid 

med.” När observatören ger instruktioner om att fortsätta leta chansar respondenten och går in 

på en ej tidigare besökt kategori där hen av slumpen direkt hittar rätt vara. Respondenten blir 

tillfredsställd över sitt fynd men har problem med att få varan i varukorgen och behöver 

trycka på knappen Köp flera gånger. När respondenten ombeds att hitta ännu en vara går 

navigeringen smidigare och hen använder menyn på ett mer självsäkert sätt men är fortfarande 

upprörd över sidans hastighet. Vid genomförande av köp påpekar användaren: ”... så här 

brukar det inte se ut, brukar ju vara som en faktura.” Hen är irriterad över hur layouten på 

köpsidan och säger ”Det ser inte ut som vanligt.” Respondenten har inga svårigheter att fylla 

i uppgifterna i kassan. Under efterföljande intervju berättar respondenten att navigeringen var 

ett stort problem och säger att: ”Det gick skitdåligt, det fanns ju ingen sök. En sökfunktion 

måste finnas, vi lever ju med Google.” Hen upplevde layouten plottrig och tyckte det var svårt 

att trycka på vissa bilder och länkar samt att: ”Sidan laddade helt sjukt dåligt, värdelöst. 

Skulle inte genomföra köp på riktigt, vet ju inte om det blir genomfört eller inte.” 

I Ginzas webbshop har respondenten inga större problem med att navigera på sidan. Hen 

hittar enkelt menyn längst ned på sidan och klickar sig runt bland kategorierna utan problem. 

Respondenten hittar det hen söker och uppmärksammar snabbt att varan blir tillagd i 

kundkorgen. När respondenten ombeds att hitta information som finns i djupare nivåer av 

navigering, såsom betalningsvillkor, scrollar hen längst ned på sidan och säger att: ”Jag vill 



46 

 

hitta typ kundservice, borde ligga där”. Hen hittar länken till Kundservice men inte rätt 

information och vänder sig då till länken med Vanliga frågor. Respondenten klickar på pilarna 

till höger i länkfältet och får direkt upp de vanliga frågorna vilka visas som underkategorier i 

bottenmenyn, där informationen finns. Vid genomförande av köp har respondenten problem 

med att komma till kassan och endast en vit sida visas. Hen trycker ett flertal gånger på 

kundkorgens, utan resultat. Observationen får därmed avslutas. Under efterföljande intervju 

säger respondenten att sidan erbjöd för mycket information och att det var svårt att veta vart 

hen skulle trycka. Hen säger att: ”För mycket saker, man orkar inte ens titta genom allt. Det 

blir för mycket på en för liten skärm.” Menyn som respondenten hittade längst ned på sidan 

fungerade bra men hen påpekar att ”… har för mig att menyer brukar ligga där uppe också. 

Men jag hittade ju det jag ville så det fungerade väl bra.” 

5.3.5 Resultat observation 5  

Respondenten anger att hen inte så ofta besöker webbshoppar i smarttelefon, men besöker 

ofta webbshoppar via dator. Via smarttelefon kollar hen mest orderstatusar på de köp som 

genomförts via datorn eller så kollar hen efter någon speciell vara lite snabbt. Av de två 

webbshopparna (Lindex och Ginza) som observationsstudien utförs på har respondenten 

ingen erfarenhet av, på vare sig smarttelefon eller dator.  

 

I Lindex webbshop upplever respondenten irritation i samtliga uppgifter. Hen upptäcker 

snabbt bristen av en sökfunktion och därifrån byggs irritationen och stressen upp i den första 

uppgiften. Vid ett tillfälle använder respondenten www.google.com för att hitta varor på 

Lindex“... för att Ginza inte har någon jävla sökfunktion, men det har ju Google!” 

Användningen går från ett lugnt till ett frenetiskt scrollande för chansen att stöta på varan som 

hen ombetts att hitta i den första uppgiften. Det är som att respondenten blir blind för andra 

alternativ att hitta varor i sin irritation över sökfunktionen. Till slut hittar respondenten 

bottenmenyn på webbplatsen som visar ytterligare underkategorier till den typ av 

kategorisering som hen redan klickat sig fram till. Vid utförandet av nästa liknande uppgift 

upplevs respondenten mycket mer sansad, då hen verkar ha insett att det går att hitta varor 

utan en sökfunktion men irritationen ligger fortfarande i luften. “Alla sidor bör ha en 

sökfunktion, det är idiotiskt att inte ha det!” Vid genomförande av köp uppstår förvirring på 

grund av olika benämningar, där hen ofta fastnar. I dessa fall chansar respondenten sig fram 

och känner sig tillfredsställd när hen till slut hittar rätt. “Inte fan visste jag att checkout 
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betyder att man kan fortsätta till köp. Det låter ju som att logga ut eller checka ut från sidan 

och kasta bort alla varor”.  

 

I Ginzas webbshop hittar respondenten enkelt produkter via bottenmenyn som erbjuds på 

webbplatsens startsida. Det är med smidighet som respondenten navigerar sig bland produkter 

och irritationen har lugnats ned från den tidigare webbshopen. När respondenten ombeds att 

hitta djupare information som finns i djupare nivåer av navigering såsom betalningsvillkor, 

svänger humöret igen. Denna uppgift tar längst tid under observationen och respondenten 

chansar sig fram för att hitta informationen och irritationen byggs upp efter varje misslyckad 

chansning. Respondenten hittar en ny kategori Vanliga frågor i bottenmenyn som skickar 

användaren till en sida som hänvisar vart vanliga frågor rent layoutmässigt ska ligga, till 

vänster: “... det finns ingen meny på vänster sida. På datorn säkert, för det är ju normalt till 

vänster, men inte här!” När respondenten vill ge upp tipsar observatören om att fokusera på 

utformningen av Vanliga frågor-knappen. Efter det trycker respondenten direkt på pilen som 

ligger till höger i länkfältet, frågorna dyker upp och respondenten hittar den efterfrågade 

informationen. Respondenten upplevs både lättad och irriterad efter denna uppgift och klagar 

på utformningen av pilen “Kunde de inte bara ha använt en vanlig jävla pil, ska vara så jävla 

nya med två pilar och ram.” Vid efterföljande intervju tipsas respondenten om att det finns en 

meny längst upp, och hen nekar direkt till påståendet. Hen öppnar upp Ginza igen och blir 

visad menyns läge: “För att jag inte ska missa den kanske de borde skriva Meny istället för 

Välj kategori, för det är ju lite konstigt egentligen, och speciellt när den inte har den vanliga 

streck symbolen.” Respondenten upplever även att typsnittet i toppmeny känns plottrigt och 

att det är svårt att få en tydlig överblick med alla underkategorier. Respondenten uppger att 

hen till och från har glasögon, men sätter inte alltid på sig dem “bara” för att surfa på 

smarttelefonen: 

 

“Lindex hade ju stora knappar, fattar att man kanske inte kan ha det här, då det är så mycket 

underkategorier, men de kanske skulle göra något åt det i alla fall? Jag är ju inte den enda 

med dålig syn.” 

 

6 Resultatanalys 
Utifrån resultatet från enkäten fick vi fram att användarna upplevde att det var svårt att få en 

tydlig överblick över innehållet på en mobil webbshop, på grund av skärmens storlek och dess 
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stora utbud. Användarna poängterade att en tydlig navigering för att finna information om 

exempelvis villkor och kostnader samt möjligheten att använda en sökfunktion var viktiga 

funktioner för dem. Dessa två funktioner menade flera användare var bristande i sin 

funktionalitet i mobila webbshoppar. Användarna uppgav vidare att de upplever osäkerhet 

och orolighet i köpprocessen, på grund av många varierande anledningar.  

 

“Jag tycker inte om att besöka webbshoppar på min smartphone, det känns rörigt och svårt 

att hitta det jag söker. Det känns även lite osäkert att handla via min mobil, därför handlar 

jag på min dator”. Kommentar från respondent i enkätfrågan “Hur upplever du att webbshoppar skiljer sig i 

smartphonen i jämförelse mot datorn?” 
 

“Tycker det känns svårare att navigera och slutföra köp på mobilen eftersom skärmen är så 

liten”. Kommentar från respondent i enkätfrågan “Hur upplever du att webbshoppar skiljer sig i smartphonen i 

jämförelse mot datorn?” 

 

“Får ofta känslan av att webbshopparna i smartphone inte är tillräckligt utvecklade, 

användarvänliga. Vet dock inte om det beror på att det är en vanesak att man tycker att det är 

jobbigare att handla via en liten skärm eller om det beror på att funktionerna inte är 

tillräckligt utvecklade”. Kommentar från respondent i enkätfrågan “Övriga kommentarer om webbshoppar i din 

smartphone.” 

 

Utifrån detta resultat analyserades fem fokusområden fram som behandlar dessa viktiga 

funktioner och problemområden. De fem fokusområdena blev: kundkorg, lägre prioriterad 

information (exempelvis betalningsvillkor), produktpresentation, sökfunktion och meny. 

Dessa områden och dess problematik analyserades i innehållsanalysen av webbshopparna 

samt studerades genom uppgifterna som gavs i observationerna. Nedan utvärderas och 

analyseras resultaten från innehållsanalysen och observationerna på de två webbshopparna 

enligt åtta utvalda designprinciper av Jacob Nielsens 10 heuristiska utvärderingsprinciper 

kombinerat med fem av Don Normans designprinciper i Seven Fundamental Principles of 

Design. 

 

De åtta utvalda designprinciperna från Jakob Nielsen: 

Visibility of the system status, Math between system and the real world, User control & 

freedom, Consistency & standards, Recognition rather than recall, Flexibility & efficiency of 

use, Aesthetic & minimalist design, Help users recognize, diagnose and recover from errors. 
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De sex utvalda designprinciperna från Don Norman: 

Discoverability, Feedback, Conceptual model, Affordances, Signifiers, Constraints.  

 

De principer som uteslöts från utvärderingen  

Mappings (Norman, 2013): Behandlar relationen mellan element i två uppsättningar, 

exempelvis om kontroller och deras åtgärdet följer principerna av god kartläggning. Denna 

uteslöts då studien figurerade smarttelefoner utan något kompletterande hjälpmedel. 

 

Help & documentation (Nielsen, 1995): Systemets hjälpavsnitt bör vara lätt att hitta i, 

lättnavigerat, samt innehålla tydliga steg-för-steg instruktioner för det som användaren 

behöver hjälp med. I denna studie är hjälpavsnitt inte ett område som undersöks, därav 

uteslöts denna designprincip. 

 

Error prevention (Nielsen, 1995): Förebygg i första hand fel som kan uppstå, men om det 

sker - ge användaren ett alternativ för åtgärden (exempelvis avbryta via en dialogruta), innan 

åtgärden bekräftas. Denna princip diskuterades i innehållsanalysen genom Jenifer Tidwells 

designmönster Same-page Error Messages (Tidwell, 2010, s. 388), vi såg därför att en 

utvärdering genom denna designprincip skulle upprepa redan nämnd information. 

6.1 Lindex 

Lindex presenterar en webbshop med en minimalistisk design där innehållet är väl anpassat 

för ett mobilt gränssnitt i enlighet med Nielsens designprincip Aesthetic and minimalist 

design. 

 

Huvudmenyn på startsidan är inte placerad i enlighet med designmönstret Feature, Search 

and Browse, där menyn ska placeras nära intill men ovanför det utvalda elementet som ska 

intressera användaren (Tidwell, 2010 s. 30). Lindex har istället valt att placera huvudmenyn 

centralt på sidan vilket inte alltid är att rekommendera då användare som vet vad de söker 

direkt ska kunna tillgå produkterna genom en meny (eller en sökfunktion). Detta gör att 

menyn inte håller en standard för var användarna förväntar sig hitta menyn vilket borde 

åtgärdas och placeras högst upp på sidan enligt standard och rekommendationer från Nielsens 

designprincip Consistency and standards (Nielsen, 1995). I huvudmenyn bör Lindex vara 

konsekvent med vad kategorierna leder till genom att hålla en standard. Detta för att undvika 
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förvirringen som kan uppstå när den ena kategorin kräver ännu en sortering innan ett resultat 

dyker upp i jämförelse med den andra som direkt visar ett resultat. Att inte vara konsekvent 

med vad toppmenyns kategorier leder till kan skapa förvirring då användarna kan få svårt att 

hitta den information de söker i enlighet med Nielsens designprincip Visibility of system status 

(Nielsen, 1995). Bland annat förstod inte respondent 3 att det fanns en filtrerad meny längre 

ned på sidan förrän hen flertalet gånger laddat in nya produkter och suckat över att behöva 

bläddra genom alla produkter i den aktuella produktkategorin (se Bilaga 4 Observation: 

Anteckningar, Observation 5). En åtgärd för att förbättra detta skulle vara att samtliga 

huvudkategorier genererar i likadana resultat vilket skulle skapa en bättre förståelse för 

användarna i enlighet med Nielsens designprincip Consistency and standards (Nielsen, 1995). 

 

En sökfunktion är en av de två huvudfunktioner som gör att användarna kan hitta det de söker 

på en webbplats, men är en funktion som Lindex webbshop saknar. Resultatet från samtliga 

observationer visade på att det är en behövlig funktion i en webbshops gränssnitt då samtliga 

respondenter letade efter en sökfunktion för att hitta varor. På en webbshop presenteras ett 

stort utbud vilket kräver navigering och genvägar genom gränssnittet av olika slag för att 

användaren effektivt ska hitta de söker. En sökfunktion bör prioriteras att ha på sidan då 

användare med specifika mål ofta vänder sig till sökfunktionen enligt Nielsens 

rekommendationer i designprincipen Flexibility and efficiency of use. Lindex webbshop 

projicerar på så vis inte all behövlig information som användaren behöver för att skapa en 

tydlig förståelse för hur sidan fungerar (Norman, 2013).  

 

Länkar som inte behandlar information kring produktutbudet (Kundservice) med lägre 

prioriterad information bör presenteras på ett tydligare sätt med utformning i enlighet med 

designmönstret Generous Borders (Tidwell, 2010 s. 464). Knappen för Kundservice 

signalerar inte på ett begripligt sätt att det är en länk då den visas i en textlista. En åtgärd 

skulle kunna vara att utforma länken med en design som indikerar på att det är en knapp för 

att göra det för tydligt för användaren, i enlighet med Normans designprincip Signifiers 

(Norman, 2013, 72). Lindex presenterar sitt utbud av produkter på webbshopen i en 

minimalistisk design vilket ger en tydlig överblick av innehållet. Utifrån observationernas 

resultat kunde vi utläsa att vissa av respondenterna väljer att endast titta på bilder medan 

andra enbart läste vad som stod. Därför är det av stor vikt att presentera, precis som Lindex 

gör, produkterna med både en bild och en tydlig benämning på länken. 
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Kassan presenteras med en minimalistisk design och ett innehåll som är anpassat för det 

mobila gränssnittet vilket ger en tydlig överblick över vad användaren ska utföra i enlighet 

med Nielsens designpriniciper Visibility of system status och Aesthetic and minimalist design. 

(Nielsen, 1995). När en användare ska fylla i uppgifter i shoppingbagen ges tydliga 

instruktioner på vad som ska fyllas i och återkoppling ges när det är ifyllt, i enlighet med 

designmönstret Input Hints och Normans designprincip Feedback (Norman, 2013, 72). Om 

användaren fyller i en uppgift på ett ej korrekt sätt visas ett felmeddelande i form av en 

dialogbox som ploppar upp där användaren tydligt får information om hur problemet kan 

åtgärdas, i enlighet med Nielsens designprincip Help users recognize, diagnose, and recover 

from errors (Nielsen, 1995). Feedbacken som ges användaren vid ett problem signaleras 

tydligt i form av dialogboxen men skulle kunna begränsas ned till att endast visas som ett 

felmeddelande direkt på sidan. Detta i enlighet med Normans designprinciper Signifiers, 

Feedback och Constraints (Norman, 2013, 72), vilket även styrks från resultatet från 

observationen med respondent 1 där elementet upplevdes onödigt. Det som ter sig otydligt i 

Lindex köpprocess är vad knapparna för att ta sig till nästa steg innebär, vilket bör göras 

enligt rekommendationer från Nielsens designprincip Visibility of system status (Nielsen, 

1995). Två av respondenterna upplevde i Lindex webbshop att de kände sig osäkra och 

förvirrade på vart knapparna skulle leda dem på grund av dess benämningar. Dessa 

benämningar signalerar på så sätt inte för alla användare vad de innebär och behöver ses över 

för att ge användarna kontroll i enlighet med Normans designprinciper Signifiers och 

Feedback (Norman, 2013, 72). 

6.2 Ginza 

I Ginzas responsiva gränssnitt har det tagit med största delen av information från 

desktopversionen och anpassat det till mobilversionen. Detta fungerar, men användbarheten 

skulle kunna höjas genom att skala bort överflödiga element för det mobila gränssnittet och 

designa med större marginaler och tydliga avgränsningar. Viss information som endast gäller 

för desktop, figurerar även i mobilversionen. Fokus bör läggas på de element som en 

användare med en liten skärm verkligen behöver (Tidwell, 2010, s. 441) och i enlighet med 

Nielsens designprincip Aesthetic and minimalist design (Nielsen, 1995) endast presentera den 

information som tillför användaren något. Bland den överflödiga information som presenteras 

ser vi från innehållsanalysen och följande observationer att nyckelfunktioner försvinner på 

grund av felprioriteringar i sin kontext, vilket sänker användarupplevelsen i Ginzas mobila 

gränssnitt. 
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”För mycket saker, man orkar inte ens titta genom allt. Det blir för mycket på en för 

liten skärm.” Respondent 4, Ginza. 

 

De två respondenter som för första gången besöker webbplatsen scrollar obemärkt förbi 

toppmenyn och vänder sig till bottenmenyn. Toppmenyn förlorar här sin funktion, vilken är 

av hög prioritet för användare som har ett mål med sitt besök i webbshopen (Tidwell, 2010, s. 

31). Här bör Ginza genom knappens design tydligt signalera att det är en menyknapp så att 

den uppmärksammas av användaren och att den erbjuds att tryckas på, i enlighet med 

Normans designprinciper Signifiers och Affordance (Norman, 2013, 72).  En av de två 

respondenter som scrollat förbi menyknappen poängterar avsaknaden av ”den vanliga 

strecksymbolen” (se Bilaga 4 Observation: Anteckningar, Observation 5). som hen har 

erfarenhet av från andra mobila webbshoppars menyknappar (Norman, 2013). Toppmenyn 

bör få mer prioritet i gränssnittet, då det är en av de två huvudfunktioner som användare 

främst navigerar sig fram via (Tidwell, 2010, s. 31). Bottenmenyn som nu utökas med 

kategorier beroende på vilken sida användaren befinner sig, upprätthåller ingen standard. 

Denna typ av meny-organisering kan kräva användare att behöva gå runt menyn för att hitta 

önskad information eller skapa osäkerhet kring vart på webbplatsen användaren kan tillgå 

lägre prioriterad information (se Bilaga 4 Observation: Anteckningar, Observation 1). 

Bottenmenyn skulle gynnas av att vara konsekvent och följa en tydligare standard genom 

fasta kategorier med den lägre prioriterade informationen som användaren inte finner i 

toppmenyn (Tidwell, 2010, s. 457), i enlighet med Nielsens designprincip Consistency and 

standards (Nielsen, 1995). Vänder sig respondenterna inte till Ginzas menyer så söker de sig 

till sökfunktionen, vilken erbjuder genvägar i gränssnittet som snabbt tar användare till 

önskad information (Nielsen, 1995). 

 

Designlayouten som råder på produktsidorna som presenteras från toppmenyns 

underkategorier bör anammas på samtliga sidor med produktpresentation på webbplatsen. 

Genom att presentera produkterna i en minimalistisk miniatyrbild-och-textlista skapas en 

tydligare överblick över den aktuella sidans utbud (Nielsen, 1995). 

     

Kundkorgen har applicerat många av de designmönster som har visat sig vara avgörande i en 

mobil webbshops kundkorg och är det området som ter sig uppleva högst grad av 

användbarhet i Ginzas mobila gränssnitt. Kundkorgen minskar arbetet för användaren på de 
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ställen som det är möjligt. Den sparar höjd i sin vertikala scroll layout med en minimalistisk 

design, och ger därmed användaren en tydlig överblick över det aktuella stegets kontext. Med 

tydliga instruktioner instrueras användarna om vad som förväntas av dem i köpprocessens 

med steg-för-steg ifyllning av uppgifter, i enlighet med Normans designprinciper Signifiers 

och Constraints (Norman, 2013, 72); signaler och begränsningar. Det görs även tydligt vad 

som behövs göras om en felaktig handling har tagits vid, i enlighet med Nielsens 

designprincip Help users recognize, diagnose, and recover from errors (Norman, 2013, 72).  

Det som däremot kan göra att användaren inte känner någon kontroll över den totala 

köpprocessen är den icke mobiloptimerade sekvenskartan. Sekvenskartan ger inte den tydliga 

feedback som signalerar det aktuella steget för användaren, i enlighet med Normans 

designmönster Feedback och Signifiers (Norman, 2013, 72), vilket en sekvenskarta ämnar 

göra. I observationerna blev konsekvenserna av detta att respondenterna inte visste vad de 

hade att förvänta sig efter att ha tryckt på knappen för nästa steg i processen. Respondenterna 

från Observation 1 och 3 var osäkra på vidare knapparnas benämningar som sattes ur sin 

kontext när sekvenskartan inte var fullt synlig, vilket resulterade i att knapparnas benämningar 

upplevdes oklara. Att inte göra denna mobiloptimerad gör att användarna inte känner någon 

kontroll eller frihet i systemet, då de inte kan avläsa om möjligheten att gå tillbaka utan att 

förstöra arbetsprocessen finns. Det är därmed av hög prioritering att mobiloptimera 

sekvenskarta signaleras 

 

Efter att ha analyserat webbshopparnas innehåll och observerat användare i respektive 

gränssnitt, ser vi att de två webbshopparna har olika grad av användbarhet vilket genererar i 

två helt skilda upplevelser.  

 

Ginza bör applicera designmönster för en fullt ut grafiskt mobiloptimerad webbshop samt 

skala bort överflödiga element i den mobila versionen för ett gränssnitt med hög grad av 

användbarhet. 

Lindex bör applicera essentiella funktioner för att underlätta för användaren att hitta det hen 

söker, och därmed öka graden av användbarhet. 

 
7 Diskussion & Slutsats 

• “Vilka förväntningar har användare på webbshoppar i smarttelefonen och hur kan 

designers tillmötesgå dessa?” 
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• “Vad är avgörande för att förbättra användarvänligheten i webbshoppar via 

smarttelefoner?” 

 

Att översätta en köpupplevelse till ett digitalt språk såg vi i denna studie inte var helt lätt. För 

att besvara våra forskningsfrågor utförde vi en studie där våra datainsamlingsmetoder och 

teoretiska utgångspunkter låg som grund för att undersöka mobila webbshoppars gränssnitt ur 

ett användarcentrerat perspektiv. Utifrån enkätens resultat som visade på vanligt 

förekommande problematik kunde vi i våra observationer studera hur respondenterna stötte på 

samt tacklade problematiken i sin kontext i ett verkligt fall. De båda undersökta 

webbplatserna visade på brister i användbarheten, då essentiella funktioner saknades och en 

missvisande design ledde till frustration och irritation hos användarna. Bristerna i de båda 

webbshopparna skilde sig dock åt.  

 

I Lindex adaptiva gränssnitt möts användaren av en avskalad och minimalistisk design med 

element som är användarvänliga för en webbshop i en smarttelefon, med tydliga marginaler 

och stora träffytor för de olika interaktiva elementen. Vi såg dock att användbarheten i 

gränssnittet fallerade på grund av avsaknaden av en sökfunktion samt en inkonsekvent 

kategorisering och placering av menyer, vilket skapade stor frustration hos användarna när de 

inte kunde hitta produkter. I Ginzas responsiva gränssnitt möts användaren av en design där 

samtliga funktioner och element från desktop-versionen har tagits med, där endast en del av 

de interaktiva elementen grafiskt har anpassats för en smarttelefon. Avsaknaden av ett grafiskt 

mobiloptimerat gränssnitt skapade feltryckningar och gjorde så att användare missade 

väsentliga element för navigering, bland annat huvudmenyn. Desktoprelaterad information 

fanns med även i den mobiloptimerade sajten, vilket vilseledde och skapade förvirring hos 

användarna.  

 

Det de båda två webbshopparna måste göra är att skapa en standard och hålla den i sina 

gränssnitt, med stort fokus på dess menyers kategorisering, struktur och placering. 

Vi har i vår innehållsanalys samt resultatanalys diskuterat fram alternativa lösningar för 

respektive gränssnitt som undersökts i denna studie, men frågan återstår - Vad motiverade 

designbesluten? Vi ser att svaret på frågan är enkel: Avsaknaden av utgångspunkter för 

specifika typer av webbplatser i det mobila gränssnittet resulterar i ovisshet i hur du 

tillmötesgår dina användares förväntningar.  
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När man ska designa för mobila gränssnitt ser vi att de standarder som tidigare har tagits fram 

i form av riktlinjer genom designmönster och designprinciper fungerar generellt i mobila 

gränssnitt, men måste specificeras och utvecklas för specifika typer av webbplatser. På grund 

av att olika typer av webbplatser genererar i olika krav och förväntningar från användaren så 

ser vi att designen av det mobila gränssnittet även behöver anpassas för särskilda kontextuella 

sammanhang. En generell standard att utgå ifrån ser vi behöver skapas för olika typer av 

webbplatser, då de genererar i olika typer av innehåll, exempelvis webbshoppar kontra 

nyhetssajter. När det kommer till att skapa ett mobilt gränssnitt för en webbshop såg vi att de 

båda webbshopparna uttagna för denna studie inte resulterade i ett användbart resultat för 

slutanvändaren. Det är av stor vikt att gränssnittet erbjuder användaren funktioner som är 

användbara och ger snabb respons.  Användare vill känna igen sig och vissa funktioner är ett 

måste i webbshoppar. Meny-och sökfunktionen är a och o, och saknas dessa eller är bristande 

i sin funktionalitet eller struktur så skapar det en stor frustration och irritation hos användare. 

Vi såg genom denna studie att användare söker omedelbar tillfredsställelse som ska ske utan 

större ansträngning. I undersökningen HCI Issues in Electronic Commerce (Nah & Davis, 

2002) kommer de fram till att användare har mindre tålamod för komplexa e-

handelswebbplatser. Vi ser att det kan bero på att webbshoppar erbjuder så pass mycket 

information vilket betyder att användare bör erbjudas möjligheter i hur de kan navigera sig 

genom systemet. Detta ser vi är av stor vikt då man aldrig kan förutspå hur en användare 

kommer att nyttja webbshoppen: Har användaren ett mål att uppfylla och är klar med sitt 

användande när målet är uppfyllt? Eller är själva användandet målet i sig? (Hassenzahl, 2003, 

s. 9) En webbshop är komplex på så sätt, då den genererar i olika former av användande och 

måste även designas för (minst) två olika aktionslägen. Genom att erbjuda genvägar i 

systemet i form av en sökfunktion och en huvudnavigering i form av en meny, så 

tillhandahålls de två nyckelelementen som krävs för att stödja en användares aktionsläge, 

oavsett vilket det är. Detta är av extra stor vikt i en webbshop som tillgås av användare via en 

smarttelefon, och att inte applicera funktioner och funktionalitet som uppfyller användares 

krav ser vi bör göras eftertänksamt och med stor försiktighet. För precis som i fokuset inom 

HCD (Norman, 2013, s. 8) samt resultatet i artikeln HCI Research Issues in Electronic 

Commerce (Nah & Davis) är innehåll som passar en användares behov en viktig faktor. En av 

de viktiga utgångspunkter som författarna Nah & Davis tar upp är att användare vill mötas av 

ett gränssnitt som är enkelt att förstå och som inte kräver tidigare Möts användarna av ett 

komplext gränssnitt i köpprocessen med svårigheter och förvirring kan de hända att de inte 
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slutför köpprocessen, vilket även stöds i resultatet av studien Authentication Interface 

Evaluation and Design for Mobile Devices (2005). 

 

I en webbshop så måste vissa essentiella funktioner finnas med, men innehållet måste också 

skalas ned för att anpassas efter det mobila gränssnittet. I studien tog vi fram en egen 

uppsättning av välkända designmönster som vi ser som alternativa lösningar inom de 

problemområden som ofta förekommer i webbshoppar via smarttelefoner. Vi valde att göra en 

uppsättning av redan framtagna och standardiserade designmönster för att ge en tyngd till 

uppsättningen, genom att använda oss av designmönster framtagna av en etablerad person 

inom branschen som jobbar för standarder inom gränssnittsdesign. Vi ser att vår studies 

metod kan ses som ett ramverk för hur man designar en mobil webbshop med hög grad av 

användbarhet. Metoden ser vi även kan appliceras på andra branscher, genom att börja med 

enkäten för att kartlägga den vanligt förekommande problematiken och vidare skapa en 

uppsättning av anpassade designmönster. Metoden är därmed ett ramverk som efter specifik 

inriktning av webbplats kan anpassas och modifieras, för att i slutändan skapa 

användarvänliga webbgränssnitt för smarttelefoner. 

7.1 Vidare forskning 

Webbshoppar via smarttelefoner är ett område som enligt statistiken kommer att fortsätta 

växa (E-barometern Logistik, 2014), vilket vi ser kommer att kräva omfattande teorier kring 

designmönster och designprinciper för smarttelefonens gränssnitt. En utvecklad studie av 

webbshoppar via smarttelefoner skulle kunna innefatta en prototyp. I prototypen appliceras 

utvalda designmönstren med en anpassad design som utgår från användarnas förväntningar 

och krav i webbshoppar via smarttelefoner. Detta för att studera hur dessa uppnår 

designprinciper för god interaktionsdesign för webbshoppar i smarttelefoners gränssnitt. 

Vidare forskning inom detta område ser vi bör göras för att skapa en standard och utveckla 

designprinciper för interaktions design gällande smarttelefoners gränssnitt. Inom ramarna för 

en C-uppsats har studien applicerats på smarttelefoner, men vi ser att samma 

undersökningsmetod skulle kunna fungera som vidare forskning för samtliga mobila enheter. 

Detta på grund av att samtliga mobila enheter används i varierande miljöer och i olika 

aktionslägen (Hassenzahl, 2003, s. 10), vilket skiljer sig helt från vad användarna skulle 

uppleva vid skrivbordet framför datorns stora skärm (Tidwell, 2010, s. 441).  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Pilotstudie  
Se resultatet av pilotstudien på länken: 

https://www.dropbox.com/s/064fm71tjn9o86m/hemtentamen_lindgren_linnea_kviberg_johan

na.pdf?dl=0 

Bilaga 2 - Enkätfrågor 

Vad utgör en mobil webbupplevelse? 

 

Vem är du? 

• Ålder* 

o 16-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 66- 

• Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Annat 

• Sysselsättning* 

o Arbete 

o Studier 

o Övriga 

 

• Har du en smartphone?* 

o Ja 

o Nej 

o Annat 
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• Från vilka enheter har du handlat produkter på internet under de senaste sex 

månaderna? 

o Stationär dator 

o Bärbar dator 

o Mobiltelefon 

o Surfplatta 

o Vet ej 

 

• Hur ofta besöker du webbshoppar i din smartphone?* 

o Varje dag 

o Några gånger i veckan 

o Några gånger i månaden 

o Några gånger per år 

o Aldrig 

 

• Hur många gånger har du handlat produkter med en smartphone under de 

senaste sex månaderna? 

o 0 gånger 

o 1-2 gånger 

o 3-5 gånger 

o 6-10 gånger 

o 11-25 gånger 

o Mer än 25 gånger 

 

• Hur viktiga är följande funktioner när du besöker webbshoppar i din smartphone?* 

1=mindre viktigt, 3=viktigt, 5=mycket viktigt. 

• Information om produkter 

1    2    3    4    5 

• Information om villkor och kostnader 

1    2    3    4    5 

• Information om företaget 

1    2    3    4    5 

• Sökfunktion 

1    2    3    4    5 
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• Hitta (navigera) på sajten 

1    2    3    4    5 

• Att inte behöva registrera sig 

1    2    3    4    5 

 

• Har du (mer än en gång) stött på något av följande problem inne på en webbshop 

i din smartphone?* 

o Svårigheter med att hitta information kring villkor, kostnader, etc. 

o Svårigheter med att hitta en produkt 

o Svårigheter med att trycka på en knapp 

o Svårigheter med att genomföra ett köp 

o Har aldrig stött på något/några problem 

o Övrigt 

• Hur upplever du att webbshoppar skiljer sig i smartphonen i jämförelse mot 

datorn? 

o (text) 

• Övriga kommentarer om webbshoppar i din smartphone. 

Generella intryck och åsikter. 

o (text) 
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Bilaga 3 – Enkätsvar 

Denna enkät undersöker människors åsikter och upplevelser av webbshoppar i sin 

smartphone. 

Frågorna kommer att behandla dina upplevelser av webben via din smartphone och 

kommer att användas i syfte för att undersöka användarupplevelser. 

Enkäten tar ca 2-4 min att utföra. 

Svaren är anonyma och resultatet kommer att användas i vår C-uppsats.   

 

Vad utgör en mobil webbupplevelse? 

 

Vem är du? 

• Ålder* 

o 16-25: n=50, 50 % 

o 26-35: n=31, 31 % 

o 36-45: n=6, 6 % 

o 46-55: n=9, 9 % 

o 56-65: n=3, 3 % 

o 66-: 1, n=1% 

• Kön 

o Kvinna: n=67, 67 % 

o Man: n=33, 33 % 

o Annat: n=0, 0 % 

• Sysselsättning* 

o Arbete: n=42, 42 % 

o Studier: n=43, 43 % 

o Övriga n=15, 15 % 

 

• Har du en smartphone?* 

o Ja: n=100, 100 % 

o Nej: n=0 

o Annat: n=0 
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• Från vilka enheter har du handlat produkter på internet under de senaste sex 

månaderna? 

o Stationär dator: n=23, 23 % 

o Bärbar dator: n=78, 78 % 

o Mobiltelefon: n=48, 48 % 

o Surfplatta: n=23, 23 % 

o Vet ej: n=3, 3 % 

 

• Hur ofta besöker du webbshoppar i din smartphone?* 

o Varje dag: n=8, 8 % 

o Några gånger i veckan: n=32, 32 % 

o Några gånger i månaden: n=31, 31 % 

o Några gånger per år: n=23, 23 % 

o Aldrig: n=6, 6 % 

 

• Hur många gånger har du handlat produkter med en smartphone under de 

senaste sex månaderna? 

o 0 gånger: n=45, 45 % 

o 1-2 gånger: n=16, 16 % 

o 3-5 gånger: n=21, 21 % 

o 6-10 gånger: n=13, 13 % 

o 11-25 gånger: n=5, 5 % 

o Mer än 25 gånger: n=0, 0 % 

 

• Hur viktiga är följande funktioner när du besöker webbshoppar i din smartphone?* 

1=mindre viktigt, 3=viktigt, 5=mycket viktigt. 

• Information om produkter 

1: n=1, 1% 

2: n=6, 6% 

3: n=19, 19% 

4: n=28, 28% 

5: n=46, 46 % 

• Information om villkor och kostnader 

1: n=2, 2% 

2: n=11, 11% 
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3: n=15, 15% 

4: n=21, 21% 

5: n=51, 51 % 

• Information om företaget 

1: n=14, 14% 

2: n=35, 35% 

3: n=22, 22% 

4: n=13, 13% 

5: n=16, 16 % 

• Sökfunktion 

1: n=3, 3% 

2: n=7, 7% 

3: n=25, 25% 

4: n=22, 22% 

5: n=43, 43 % 

• Hitta (navigera) på sajten 

1: n=2, 2% 

2: n=5, 5% 

3: n=17, 17% 

4: n=27, 27% 

5: n=49, 49 % 

• Att inte behöva registrera sig 

1: n=9, 9% 

2: n=7, 7% 

3: n=34, 34% 

4: n=33, 33% 

5: n=17, 17 % 

 

• Har du (mer än en gång) stött på något av följande problem inne på en webbshop 

i din smartphone?* 

o Svårigheter med att hitta information kring villkor, kostnader, etc. n=47, 47 

% 

o Svårigheter med att hitta en produkt: n=38, 38 % 

o Svårigheter med att trycka på en knapp: n=52, 52 % 

o Svårigheter med att genomföra ett köp: n=40, 40 % 
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o Har aldrig stött på något/några problem: n=13, 13 % 

o Övrigt: n=8, 8 % 

• Hur upplever du att webbshoppar skiljer sig i smartphonen i jämförelse mot 

datorn? (text) 

o Jag tycker inte om att besöka webbshoppar på min smartphone, det 

känns rörigt och svårt att hitta det jag söker. Det känns även lite osäkert 

att handla via min mobil, därför handlar jag på min dator. 

o för liten skärm att se sakerna på. 

o Svårare att navigera sig i menyer. 

o Ja, bättre på datan 

o Det går snabbare 

o Svårare att navigera och hitta det man söker. Känns mindre säkert att 

handla då mycket information är dold, känns helt enkelt tryggare och 

enklare att handla på datorn! 

o Mer kompakta i smartphone - på vissa sidor gör det att det blir enklare 

att hitta medan det på andra sidor känns rörigare. 

o Förstår inte riktigt innebörden då jag aldrig handlar via min smartphone. 

o Mindre, krångligare, mer osäkra 

o det kan vara svårt att skrolla på olika sidor. 

o Svårare att navigera Känns osäkrare att lämna uppgifter 

o Jobbigare i telefonen, mindre text och mindre skärm att snurra runt på 

o Skiljer sig inte så mycket. Mest att designen blir komprimerad i 

telefonen. 

o Ha inte varit inne på en webbshopp i smartphone, Men tänker mig att 

det är svårare att få översikt och att de enskilda stegen för att slutföra 

ett köp tar längre tid. 

o Vet inte eftersom jag använder stationär dator när jag handlar. 

o Jag köper aldrig via telefonen, då man ofta behöver använda paypal 

osv, det känns säkrare på datorn. 

o Ihoptryckta 

o Snabbare 

o Det ät mer överskådligt i datorn. 

o Ofta mer lättnavigerat i datorn 
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o För litet format på bilder, text osv. Svårare att hitta information. Känns 

meningslöst att använda smartphone när man kan använda en dator 

istället... 

o Ofta så är mobilversion inte lika välutvecklad och saknar vissa 

sökfunktioner 

o Svårt att få lika bra översikt på så liten skärm... 

o Kan ibland vara svårare att få en översikt av sidan/svåra att hitta då 

man använder smartphone. 

o lättare 

o Jobbigare att navigera, tar längre tid. 

o Svårare att få en överblick. Känns mer osäkert. 

o Det känns som att man missar info på smartphone jämfört med laptop. 

Smartphone är däremot lättare att handla via då det går smidigt utan att 

behöva en dator till hands. 

o Mindre information, inte lika tydlig process 

o Mer bökigt att använda. 

o Det är enklare på datorn 

o Svårare att få en överblick 

o bättre på datorn - tydligare och bättre tangenter att skriva på då. 

o mindre skärm 

o Svårare 

o Oftast är det sökfunktioner som kan krångla lite. Sen kan designen för 

den mobila hemsidan vara dålig/ej existera. 

o Tycker det känns svårare att navigera och slutföra köp på mobilen 

eftersom skärmen är så liten. Känns både tryggare och jag får en bättre 

överblick vad som händer på en större skärm. Jobbigare och tar längre 

tid att fylla i person -och betalningsuppgifter på smartphone. 

o Beror på sajten om de har en mobilanpassad sajt Om inte så sämre 

o Mycket svårare att genomföra sitt köp. Oftast är det krångligt att 

navigera och allt känns så litet. Jag shoppar hellre via en dator än 

smartphone. 

o Mer basic i strukturen., ofta mer buggar och svårhanterat 

o Sämre sökfält 

o shoppar aldrig med mobilen så har inte så mycket åsikter. 

o krångliga och ologiska, 
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o I regel enklare på dator 

o Svårare att få en överblick och att navigera 

o Kollar sällan så kan inte avgöra 

o Ibland knasar gränsnittet i luren kontra datorn 

o De oftast inte lika tydliga som på en större skärm och självklart är 

innehållet mindre. 

o Mindre överblick 

o Mycket svårare att navigera på många ställen. Även svårt att klicka i 

rutor på mobilen. 

o Ofta svårnavigerade och dålig information om produkter. Känns inte 

alltid anpassat till en smartphone där man behöver en smidig och tydlig 

design för att det ska vara bekvämt att genomföra köp. 

o Om webdesignen inte är anpassad efter en mobil miljö kan det vara 

krångligt att genomföra köp samtidigt som man ska förstå allt som man 

behöver fylla i. 

o är lättare att få översikt och hitta på datorn. man ser ofta fler produkter 

samtidigt 

o Vet ej 

o ingen åsikt 

o Svårare att hitta 

o Man har en betydligt bättre översikt på datorn, hittar information, 

produkter etc. betydligt snabbare. Det känns säkrare att handla på 

datorn av nån anledning - tänk om mobilens internet fuckar upp mitt i 

köpeprocessen, då blir det jobbigt... 

o mycket mer lätt tillgängligt vilket gör det även farligt för kassan. 

o ofta svårare att navigera på, ofta buggar i sajterna. 

o Lättare på dator. Gillar ej liten skärm när jag ska handla. Vill se 

produkten ordentligt, liksom. 

o långsammare Mobilversioner kan förvirra om de ser annorlunda ut än 

originalsidan 

o Jag upplever det svårt att ibland hitta det jag söker då sökfunktionen 

ibland inte levererar önskad mängd artiklar, ibland för få och ibland för 

många artiklar när jag använder min smartphone. Det känns inte heller 

lika säkert att genomföra ett köp, därför gör jag det hellre på min dator. 

o Ingen skillnad. 
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o Svårare att hitta och navigera 

o slarvigt kodade och därför opålitligt intryck 

o Svårare att hitta det man söker tycker jag. 

o Mindre information. 

o Mer kompakt layout. Jag anser att det är jobbigare att webbshoppa i 

telefonen då jag vill kunna ha en bred översikt över sidan. Därför gillar 

jag att webbshoppa på min bärbara dator istället för i min smartphone. 

o Det är svårare att hitta saker 

o Utseende och svårare att förstå navigeringen 

o Kan ibland tycka att mobilversionen av vissa sidor är knöligare att 

manövrera i än vanliga webbsidor. 

o mycket svårare samt obekvämt på grund av telefonens skärmstorlek. 

o Svårare att komma till kassan. Mycket krångel, att det avbryts innan 

köpet är klart. 

o Det blir tydligare på datorn och även mer smärtfritt att navigera sig fram 

på en större skärm. När jag har köpt från min mobil har det handlat om 

produkter som jag har spanat in under en längre tid eller produkter som 

jag har haft men som tagit slut. Alternativt billigare och "mindre viktiga" 

produkter som inte gör så mycket om det inte är klockrent! 

o Föredrar att shoppa via dator då man tydligare kan se produkten i dator 

än i smartphone. Smartphonen känns mer begränsad och använder 

oftast ett annat format än webbshoppar på datorer. 

o Det är en stor yta som försvinner när man är på mobilen jämfört med 

framför dator. Är det en webbshopp med otroligt utbud är det extra 

viktigt att det är lätt att hitta vad man söker. 

o Självklart layouten, men annars gillar jag webbshopparna i 

smartphonen mer (med förutsättningen att webbshoppen är 

mobilanpassad). Allt känns mer avskalat, med fokus på det viktigaste - 

stora bilder och tydlig information om produkter. Däremot kan jag känna 

att det ibland är lite svårt att hitta olika villkor, såsom kostnader för 

leverans osv, vilken jag känner är viktigt att lätta kunna hitta när jag vill 

handla från en webbshop jag ej besökt innan. Hittar jag inte det väntar 

jag tills att jag kommer hem och kan leta upp det på datorn för att sedan 

handla. 

o Vet ej 
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o Även fast många webbshoppar är väl utvecklade idag så är det något 

som gör att det känns smidigare och tryggare på en dator. Det handlar 

kanske om en vanesak. 

o Tack vare att skärmen är mindre är det lättare att scrolla igenom 

webbshoppens produkter. Exempelvis en klädbutik, på desktop 

versionen presenteras ofta alla produkter i flera rader och kolumner, 

medan på telefon visas endast en kolumn. På en desktop är det lättare 

att missa en produkt som man kanske var intresserad av. 

o Inte jätte mycket egentligen. 

o Mindre yta att se olika produkter. Lättare att på en dator få översikt och 

då slipper jag oroa mig att jag fyllt i något felaktigt i en smartphone. 

o Det är behändigare eftersom man kan göra det närsom men stundtals 

krångligare då det ofta strular sig med att kunna trycka på knappar osv. 

o Shoppar sällan på mobilen, vill kunna se stora bilder på plaggen 

o Mer användarvänlig 

o Fler tekniska problem om webbshoppen inte är mobilanpassad, men 

oftast fungerar det lika bra i smartphonen som på datorn. Speciellt de 

webbshoppar som har en app. 

o Mer "klaustrofobiskt". Svårt att hitta. 

o Webbshoppar på datorn känns tryggare på något sätt, svårt att sätta 

fingret på varför. Beroende på hur webbshoppen på smartphonen är 

utformad så känns det generellt som att webbshoppar i datorn har 

bättre översikt över produkter osv. Men tar man t.ex. eBays applikation 

så funkar denna superbra med väldigt bra översikt på det nödvändiga. 

o Oftast svårare att navigera i telefonen 

o Det känns krångligare i smartphone och tar oftast längre tid. 

o Jag kollar bara på webshoppar på smartphonen i yttersta nödfall om jag 

måste kolla nått just då. annars kollar jag hellre vid en dator. Just för att 

det är tydligare och enklare gränssnitt. 

o Svårare med sökfunktionen. Inte alltid anpassad hemsida till en mobil. 

o Dom är ofta inte lika utvecklade och "surf-vänliga" på telefonen. 

o Inte använt webbshop i mobilen 

o Här o nu ..snabbare på smartphone. Men datorn vinner på tygligare 

skärm o läsyta. ( ...upplösning) 
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o Det känns som om man inte har en bra övergripande koll på helheten 

och kanske missar något viktigt. Man litar inte på att all info syns eller 

finns eftersom mobila versioner tenderar att antingen vara röriga eller 

avskalade. 

• Övriga kommentarer om webbshoppar i din smartphone. (text) 

Generella intryck och åsikter. 

o Smidigt att kunna kolla utbud och priser direkt i telefonen utan att 

behöva ha tillgång till exempelvis en dator. 

o Smidigt, enkelt, lättåtkomligt 

o Inga kommentarer. 

o Underligt att vissa fält i undersökningen är obligatoriska i enkäten fast 

jag inte har erfarenhet av nätköp med smartphone... 

o Bra att kunna köpa saker när man är på språng. 

o den smartphone jag har är en arbetstelefon vilket gör att jag inte 

använder den för att handla med. Min privata mobil är inte en 

smartphone. 

o bra sätt att kunna se vad det finns för nyheter, men vill ändå göra köpen 

på datorn för att kunna se bättre hur plaggen ser ut 

o En viss osäkerhet när jag handlar med luren, har jag tryckt rätt osv 

o Alla sajter är ju inte mobilanpassade ännu, vilket är märkligt. 

o Att förenkla köpen för köparen genom att göra enklar sett att färdars 

t.ex till varukorg och köp. 

o Mobilen är inte lika snabb som datorn är ganska jobbigt ifall jag måste 

växla mellan bank och produktens hemsida. Med mindre skärm så det 

blir svårare att få en bra översiktsbild av det som erbjuds. 

o Sitter hellre vid dator då det är enklare. Skulle det bli enklare med 

webbshoppar i smartphone så kanske jag skulle använda det också. 

o Hääj Linni!! 

o Det känns ibland som att det inte är samma innehåll som presenteras 

på smartphonen, att det är ett utvalt urval för att inte allt får plats typ. 

o Jag brukar bara kolla upp produkter på webbshoppar via mobilen, tex 

om det är något särskilt jag söker när jag inte har tillgång till en dator 

men vill veta om det finns. Sen när jag kan så genomför jag istället 

köpet via dator för jag tycker att det känns mycket lättare, och av någon 

anledning tryggare trots att jag vet att det inte alls behöver vara så. Men 
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jag tror det kan bero på att det känns som att man har mer kontroll vid 

en dator 

o Jag använder olika appar (t ex Mango, Zara, H&M) och jag tycker att de 

fungerar förvånansvärt bra. Men genom apparna "fönstershoppar" jag 

bara – jag har aldrig genomfört ett köp via telefonen, utan det gör jag 

endast via datorn. Jag handlar alltid med mitt MasterCard, och då 

måste köpet oftast gå via bankens säkerhetsprogram som jag har 

installerat på datorn. 

o tittar i mobilen....köper i datorn! Det är enklare att ha koll på att allt 

funkar som det ska i datorn, att du får bekräftelsemail osv. Kollar mest i 

mobilen om det är nått specifikt jag kommer på om jag sitter på 

tunnelbanan till exempel. Man har ju annars överlag bättre översikt av 

produkter på en större skärm. 

o Svårt att hitta det man vill 

o Om jag är på språng kan jag kolla in webbshoppar och produkter i 

mobilen och senare besöka dem på datorn och eventuellt göra köpa 

först då. 

o trodde folk inte gjorde det :) <3 

o För få sidor har responsiv design. 

o Får ofta känslan av att webbshopparna i smartphone inte är tillräckligt 

utvecklade, användarvänliga. Vet dock inte om det beror på att det är 

en vanesak att man tycker att det är jobbigare att handla via en liten 

skärm eller om det beror på att funktionerna inte är tillräckligt 

utvecklade. 

o Mucho bra! 

o Bra för att få information om dom olika produkterna man söker efter 

o Bör designas med stora knappar och tydligt, ebay har ju designat bra 

för mobila enheter och där kan jag utan problem beställa hem saker då 

det är enkelt att betala via paypal, men så fort man beställer från någon 

annanstans kämms det som man inte riktigt vet hur allt fungerar, man 

blir osäker och vill hellre köpa i desktopverionen för att känna sig trygg. 

o Verkar ofta ha "buggar" av nån anledning. 
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Bilaga 4 - Observation 

Observation: Uppgifter 

Lindex 
Surfa in på www.lindex.com 

1. Leta upp en kimono, välj strl M och lägg den i kundkorgen. 

hur går användaren tillväga för att hitta kimonon? navigering. 

märker användaren av att varan ligger i varukorgen? feedback. 

2. Gå till kassan (för att genomföra ett köp). 

Vilka alternativ finns för att genomföra ett köp? kassasteg. 

3. Du kommer nu på att du även vill beställa en prickig blus, välj strl 36/s och lägg i 

kundkorgen. 

hur går användaren tillbaka i systemet? möjligheter i systemet. 

kan användaren hitta en vara genom alternativa tillvägagångssätt? 

navigering. 

4. Gå till kassan och genomför köpet. Välj att få varan hemskickad till din adress 

och betala via faktura. Vad blir det för extrakostnad med dessa alternativ? 

 . hur agerar/reagerar användaren i kundkorgen? kassasteg 

Ginza 
Surfa in på www.ginza.se 

1. Leta upp en bok du finner intressant och lägg den i varukorgen. 

hur går användaren tillväga vid nagivering? meny & navigering 

2. Innan du genomför köpet vill du ta reda på betalningsvillkoren hos Ginza, ex. 

frakt. Leta upp villkoren. 

 . hur hittar användaren djupare information? villkor & kostnader 

3. Genomför sedan köpet som du normalt skulle göra/alt. följ ‘instruktionerna’ för 

att genomföra ett köp. Skicka ej iväg din beställning (om du inte vill ha varan). 

 . hur agerar/reagerar användaren i varukorgen? kassasteg. 

 

Allmänna frågor under uppgifterna 
• Varför reagerade du på det sättet; irritation, förvåning, etc.? 
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• Hur kommer det sig att du valde just -det- som tillvägagångssätt? 

 

Frågor efter utförda uppgifter på respektive webbplats 
• Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

• Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

• Hur tyckte du att kassan var? 

• Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? - Visa med exempel vad du menar. 

• Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

 

Observation: Anteckningar 

Observation 1 
Datum: 2014-12-21 

Kön: Kvinna 

Ålder: 52 år 

Enhet: iPhone 5 

Erfarenheter av webbshoppar via mobilen? 

Vad gör du i webbshoppar via mobilen? Hur funkar det? 

• Användaren säger att hen inte brukar handla på webbshoppar via mobilen. Hen har 

bara besökt en auktionssida vid något tillfälle.  

. 

Erfarenheter av www.lindex.se via mobilen: 

Svar: Användaren har ingen erfarenhet av webbshoppen.  

Erfarenheter av www.ginza.se via mobilen: 

Svar: Användaren har ingen erfarenhet av webbshoppen.  

Lindex-  Lindex 

Användaren surfar in på www.lindex.com 

→ Leta upp en kimono, välj strl M och lägg den i kundkorgen. 

“Inne på Lindex nu och det här ser ju fint och trevligt ut! Fin bild direkt när man kommer in” 

Vad tror du att du kan göra på sidan? “Jag tror att jag kan kolla på massa saker, bilder och 

kläder. Det fanns ju en tjej här på en bild, men hon försvann när jag tröck på bilden och jag 

vet inte hur jag får tillbaka henne.” (F) “En kimono ska jag alltså hitta.. Då går jag ner på 

sidan, för jag hittar inte så mycket här uppe där det verkar som att jag kan hitta kimonon.” 

Användaren scrollar upp och ner och går spontant in på butiker längst uppe till vänster i den 

http://www.lindex.se/
http://www.ginza.se/
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globala menyn. (C)  “Här vare inte, så jag går tillbaka på sidan som jag var först genom att 

klicka på tillbaka knappen på min iphone. Går jag längre ner på sidan hittar jag en meny där 

det står dam, och kimono är ju ett damplagg så jag klickar mig in där. Nu kom det upp nytt 

här, nu kom det upp massa nya val här, en ny meny! Åh, här hittade jag överdelar, klickar mig 

in där på den här knappen. (T) Kommer nu till en ny sida med massa olika bilder på produkter 

med tillhörande text. Så går jag ner och kollar.” Användaren har svårt att scrolla sig igenom 

produkterna utan att råka trycka sig in på ngn. “Det laddar hela tiden på telefonen medans jag 

går ner här på sidan, är lite rädd att jag råkat trycka på ngt då det ser ut som att jag markerar 

vissa produkter när de blir svarta och därför ska jag snart skickas vidare till produkten. (I) Nu 

var det slut på bilder, jaha. Här står det ladda fler, jaa. Jag trycker på den. nu kommer bilderna 

upp en efter en här, vissa kommer upp efter att det har snurrat klart på dem, hämtar väl in 

bilden eller något för texten finns ju där. men jag hittar inga kimonos.” (F) Hur hade du velat 

hitta varan? “Jag hade nog viljat kunna skriva kimono någonstans, bara söka på den, så jag 

bara får upp kimonos och slipper titta på massa klänningar. Nu vill jag ju ge upp, allvarligt 

finns det ingen kimono.” (I) Scrollar snabbt upp och ner frustrerat “Nu laddar ju hela sidan 

bara, måste vänta lite. Nu kan jag fortsätta gå ner, men oj. Där var en meny, nej nu försvann 

den. Men jo, här!” Användaren hittar nu bottenmenyn och klickar in på blusar och skjortor. 

“Ja, men blusar och skjortor borde ju kimono ligga under, här en kimonooo! Här hittade jag ju 

en direkt! (T) Varför fanns inte den här menyn tidigare, typ längre upp(?) (I) Klickar på den 

här kimonon för den var väl fin(?) Då blev produktfältet svart i bakgrunden, men den laddar 

inte? (F) Trycker en gång till.. Och nå kom jag in på den! Då väljer jag M, nej bara onesize. 

Väljer det då? Men vart ligger kundkorgen? “Användaren scrollar ner och sen upp och hittar 

den uppe i högra hörnet. Scrollar tillbaka till där hon valde storlek. “Trycker på en knapp som 

står köp på här då, nu blev knappen svart som produktfältet men inget händer. Varför blir det 

så?” (F)  Användaren scrollar upp till kassan, för att se statusen. “Men jag har ju inte lagt i ngt 

av vad det verkar som här, så jag testar och trycker igen, för jag måste ju lägga till den för att 

köpa. Jag uppdaterar sidan för här händer ju inget” (F) Användaren trycker på url’en i 

browsern och trycker på sök för att ladda om den “Nu prover jag att köpa igen, ja(!) nu kom 

det upp här, ‘produkten tillagd’ Japp det är bra, och så ser man att produkten är tillagd där 

uppe vid kassen. (T) 

→ Gå till kassan (för att genomföra ett köp). 

Användaren zoomar nu in för att lyckas trycka på kassan. Varför zoomar du in? “Ja men det 

var så litet här, så kändes bättre så jag slipper komma fel. Här kan jag se min kimono, och 
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fortsätt handla, samt välja ngt av alternativen för att gå till utcheckning. Utcheckning, vad är 

det? Det låter ju som att jag inte vill vara kvar här, eller det måste ju vara att jag vill handla 

min produkt kanske. (F) 

 

→ Beställ även en prickig blus, välj storlek 36 och lägg den i varukorgen. 

Användaren trycker på fortsätt handla, har svårt att trycka på den, men lyckas efter tre tryck. 

“Ja, men nu är jag ju tillbaka till bilden med tjejjen i början, fint! Då ska jag ha en prickig 

blus, då trycker jag på dam där jag var förut, trycker sen på överdelar och går längst ner och 

trycker på blusar och skjortor. Här är en prickig!” (T) Användaren zoomar hela tiden. “Då 

köper jag den här då, strl S. Och sen köper jag den, ja nu gick det direkt! ‘Produkten tillagd’, 

och så ska jag gå upp till kassan?” Zommar in. 

→ Gå till kassan och genomför köpet. Välj att få varan hemskickad till din adress och betala 

via faktura. Vad blir det för extrakostnad med dessa alternativ? 

“Nu hittar jag ju mina produkter här. Okej, jag ska inte logga in, men vad gör jag då? Jag har 

inget konto och när jag klickar här står det att man måste vara registrerad på vanliga sajten, 

datorn då eller? (F) Okej, men då måste det ju vara snabb checkout. Testar med att trycka på 

texten där. (C) Här kan man ju genomföra köpet utan att logga in, det är ju bra! Då går jag ner 

här.” Vad får du upp för uppgifter? “Att jag ska fylla i personnummer, leveransadress, e-post 

och mobil. Vet inte om jag ska göra det nu eller trycka på fortsätt, trycker på fortsätt och ser. 

(F) (C) Nej, då står det att det saknas några uppgifter eller har fel format. Jag måste helt enkelt 

fylla i leveransadress, så då gör jag det. Undrar vilka som är obligatoriska? Det finns ju inga 

små stjärnor, men åh. (F) Nu när jag fyllde i mitt personnummer så kom allt automatiskt som 

på datorn. Vet inte om jag måste fylla i ngt mer?” Användaren scrollar upp och ner, fyller 

även i sin e-mail och mobil  “Nu har jag nog fyllt i allt jag behöver så jag trycker på fortsätt 

för att komma till nästa steg. Nu fick jag upp bilderna på mina produkter igen. Här är det 

massa ny info, kampanjkod och sånt. Summering står det här också. Klickar på leverans här 

för att skicka till mitt utlämningsställe, kom det upp en liten checksymbol där pilen var, så jag 

antar att den är vald. (F) Testar att trycka på hämta i butik, ja men precis. Är det valt är det en 

checksymbol, så, utlämningsställe. (T) Trycker på betala, betala med faktura. För jag vill att 

en ska checkas i här också, men det går inte? Provar att trycka på Betala med kort, ja men där 

blir den ju checkas. Tester att trycka på faktura igen, så nu blev den i checkad. (T) Varför var 

det ingenting innan? (F) Då kan jag se här vad allt kostar.” Kan du hitta en total på din summa 

och hur de har delat upp den någonstans här? “Jag har inte sett någon innan, så det måste ju 
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ligga här nere. Summering borde ju summera det jag gör så trycker här.” (C) Ja men här kan 

jag ju se det, produktkostnad, expeditionsavgift, fraktsätt och betalningssätt. Gud massa 

extragrejjer, skulle inte handla via här.” 

 

Frågor:  

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Det var en trevlig hemsida. 

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Jag tyckte det var väldigt mycket bilder på överdelarna så jag kunde ju inte se det just 

jag ville ha. Jag skulle vilja ha sökt efter kimonon, jag vet ju inte vart den ligger, så då kan jag 

ju söka på den som hjälp. Jag kände mig liksom lite osäker då jag bara klickade runt och gick 

ner hela tiden. Skulle jag någonsin hitta en kimono liksom? Haha! Tur att jag hittade menyn 

där nere. Där hade de ju sorterat, men den låg så långt ner. Då hade jag ju redan gått igenom 

massa bilder, eftersom jag missade den. Jag hade velat sett den först, så man kunde välja att 

man bara ville ha exempelvis blusar innan alla produkter kom. Nu kom jag ju dit av slumpen. 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

Svar: Det känns lite läskigt att det är så lätt att trycka och köpa, är det på riktigt liksom? 

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? 

Svar: Det var mycket bilder.  

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Det var lite svårt att hitta det jag ville ha.  

Ginza - Ginza 

Användaren surfar in på www.ginza.se 

 

→ Leta upp en bok du finner intressant och lägg den i varukorgen. 

“Här har jag aldrig heller vart inne. Här ser man lite filmer och så.” “Här kan man ju söka på 

en gång” (T) Användaren zoomar in och klickar på fältet, zoomas in ännu mer. Klickar direkt 

bort sig därifrån “Oj, vad det zoomades in, haha! Men jag vill titta här på startsidan först om 

det finns ngt nytt och kul. Här kan man scrolla åt sidan för att se olika saker från de olika 

kategorierna här. Men jag använder sökfunktionen som jag är van vid från Google. Så jag 

http://www.ginza.se/
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skiver ‘bok’ och trycker på sök i tangentbordet. Här är det jätte mycket olika böcker. Inte så 

roliga kanske, och inte så intressanta” Är du ute efter ngn speciell genre? “Ja, jag skulle nog 

vilja ha en naturbok. Så jag skriver naturbok istället i fältet, raderar här. Varför finns det ingen 

radera-knapp? (I) Aja, skriver in natur innan bara. Ja! Här fick jag upp massa naturböcker, 

eller ah. (T) Två bara, kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Jag trodde det skulle komma 

upp lite fler, de här heter ju naturbok. (I) Vill ju ha böcker inom naturgenren. Men här kan jag 

hitta något som heter kategori. Trycker på den.” Länken hittar hon i bottenmenyn sm kommer 

direkt efter de två produkterna. Användaren har svårt att trycka på länken och vrider fingret 

på olika sätt för att träffa länken.  “Oj, oj, nu! Här står det alltså 2 böcker, vilka jag antar är 

samma. Men då kollar jag på genre, nej! Böcker hittade jag här längre ner. Lång meny ju! 

Trycker på böcker. Då kom det massa böcker här, lite rekomenderas osv. Så jag vill nog 

filtrera urvalet, för jag tvivlar på att natur böcker finns här under rekommenderade.” 

Användaren hittar filtrera urval längst upp på Böcker-sidan och trycker på länken. “Oj, den 

var också liten, men nu kom jag tillbaka till menyn där nere, jaha. (F) Men jag testar att trycka 

på genre, här! (C) Djur & Natur, trycker jag där. Här kom det upp jätte mycket böcker, åh 

göra eget hundgodis. (T) Det låter bra, då lägger jag den i kundkorgen genom att trycka på att 

kundkorgen. Japp, här kom det upp på knappen ‘1st i kundkorgen’” Användaren la till utan att 

gå in på själva produkten.  

→ Innan du genomför köpet vill du ta reda på betalningsvillkoren hos Ginza, ex. frakt. Leta 

upp villkoren. 

“Det tror jag ligger på startsidan, och jag såg ju här uppe (i breadcrumbsen) att det stod 

startsida, så jag trycker där. Då kan jag nog söka efter det.” Du tycker det är lätt med 

sökfunktion? “Ja, men det är så lätt. Då kan jag bara skriva in det jag vill ha. Så jag söker här 

nu och trycker på sök, fick inga träffar på fraktvillkor. Då går jag ner här på sidan och tittar då 

och hittar den här menyn igen. Bläddrar igenom den och under den hittar jag kundservice, oj 

svår att trycka på. (I) Men nu, här får jag upp massa text om att kontakta dem, men det vill jag 

ju inte. Går längre ner och hittar en ny meny, trycker på kundservice här då. (C) Nu kom det 

upp en ny text här, ja står lite om Ginza. Här Kan du som är ovan att handla på internet hitta 

info, och sen står det allt om beställningar, reklamationer och leveranser. Det lät ju bra, så jag 

trycker på den. “ Det är alltså två olika länkar längst ner på sidan innan botten menyn som 

användaren här läser upp. “Och här kommer det upp köpinformation, här! Leverans och 

betalningsvillkor, frakt 29kr, hur man kan betala och en bra bild på hur man betalar en 

faktura.” (T) 
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→ Genomför sedan köpet 

“Går tillbaka längst upp då, men då ska jag köpa det här och trycker då på korgen. Här ska jag 

handla min bok om hundgodis, och ser hur jag kan betala här. Och faktura är redan ivalt, men 

det är det jag vill ha så den låter jag vara (T). Och jag är privatperson, som är ifyllt. Jaha, 

betala står det här på knappen. Ja, jag har ju inte fyllt i några andra uppgifter, så jag borde ju 

vara säker att trycka mig vidare innan mitt köp går igenom (F). Jag tycker att det känns lite 

konstigt att det står betala på knappen, för trycker man på betala så tror jag ju jag att jag 

betalar på riktigt, som att jag ger fram kortet i kassan och lämnar resten i någon annans händer 

ungefär. Men jag trycker där (C). Jaha, då får jag upp en ny sida med nyhetsbrev iklickat, det 

vill jag ju inte ha så klickar ur den. Här ska jag då sen fylla i mina uppgifter, min mail. Fyller i 

den här. Gud vad den hoppar! (I) Så, klar.” Din adress kommer att visas här upprepar 

användaren “Försöker att trycka här för att fylla i den men det går inte, eller vadå kommer att 

visas här? (F) Jag kan ju inte fylla i, trycker på fortsätt. Jaha, nu vill den att jag ska fylla i mitt 

postnr här och jag gör det, trycker på fortsätt igen då. Oj oj oj, nu fick jag min adress här. Men 

hur kom den upp? (F) Allting kom ju upp här, coolt. Och så måste jag fylla i mitt 

telefonnummer, då gör jag det. Jaha måste jag trycka på fortsätt igen? Det finns väl inget mer 

att fylla i? Aja, gör det ändå (C) , Jaha nu skickades jag ner till en sammanställning av mina 

uppgifter, snyggt! (T) Nu har även slutför köp knappen bytt färg till blå från ljusgrå. Så 

trycker jag där nu så kan jag nog genomföra köpet. 

Frågor: 

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Jag tyckte att det var väldigt mycket saker, bilder och så, det kan va kul med bilder men 

det var svårt att hitta det jag ville ha.  

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Det var väldigt bra att man kunde söka på en gång på sidan, tydligt och bra. Sen gick det 

ju inte så bra att söka, för jag fick ju inte upp det jag ville få upp eller förväntade mig att få 

upp. Så då var jag ju tvungen att ändå hitta någon kategori, men jag hittade ju inte där heller. 

Så det var lite svårt att hitta på sidan tycker jag. För det låg inte där jag trodde eller iaf tänkte 

att det kunde ligga. 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

Svar: Jag tyckte det var lite konstigt att jag skulle fylla i så många uppgifter. Fast först tyckte 

jag att det var konstigt när jag skulle trycka på betala, innan jag kunde fylla i mina uppgifter. 
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För då trodde jag att jag skulle betala hela alltihopa då, och det kändes inte bra. och sen var 

jag tvungen att fylla på uppgifter på uppgifter hela tiden, så det hade varit skönt att veta vad 

jag skulle fylla i från början. För då vet jag liksom vad som krävs av mig, här vart det som en 

överraskning hela tiden.  

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? 

Svar: Det var väldigt mycket bilder på den här sidan med, det är ju kul men det blir lite rörigt.  

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Det var lite krångligt ibland att trycka på länkar.  

 

 
 

Observation 2 
• Datum: 2014-12-21 

• Kön: Kvinna 

• Ålder: 18 år  

• Enhet: iPhone 5 

Erfarenheter av webbshoppar via mobilen 

• Vad gör du i webbshoppar via mobilen? Hur funkar det? 

Svar: Användaren säger att hen brukar kolla produkter samt handlar ibland på webbshoppar. 

Uppger sig ha stor erfarenhet av webbshoppar överlag. Hen säger att det brukar fungera bra 

att besöka webbshoppar via mobilen. 

• Erfarenheter av www.lindex.se via mobilen: 

Svar: Användaren har ej besökt Lindex via mobilen. 

• Erfarenheter av www.ginza.se via mobilen: 

Svar: Användaren har stora erfarenheter och har besökt Ginza många gånger via mobilen. 

http://www.lindex.se/
http://www.ginza.se/
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Lindex- Lindex 

Användaren surfar in på www.lindex.com 

→ Leta upp en kimono, välj strl M och lägg den i kundkorgen. 

Användaren bläddrar ned på startsidan för att hitta en meny. Hen säger: ”vill spontant gå in 

på nyheter, där kanske det finns lite roligare saker!, men väljer att klicka in sig på kategorin: 

Dam. Väl inne på Dam ändrar sig användaren och väljer att klicka in sig på kategorin: 

Nyheter och säger: ”jag tänker att kimono är rätt inne just nu och då kan det nog finnas 

under nyheter”. (C)  Användaren scrollar ned och påpekar att det laddar segt. Hen säger att 

hen tittar mest på bilderna, men de laddar dåligt. Användaren väljer att ladda in fler produkter. 

Scrollar vidare men hittar ingen kimono. (I) Användaren säger: ”nu vill jag söka istället”. 

Hen letar efter en sökfunktion men hittar ingen inne på kategorin Dam. (F) Väljer att gå 

tillbaka till startsidan via Lindex logga. Användaren letar efter en sökfunktion högst upp på 

sidan för ”där brukar den ligga” men hittar ingen. Hen fortsätter att leta längst ned på sidan 

men hittar ingen sökfunktion där heller. (I) Användaren suckar irriterat och säger: ”då 

försöker jag väl på något annat sätt!”. (F) Användaren går in på kategorin Dam igen och 

påpekar: ”jag vill filtrera på något sätt”. Användaren letar efter en filtreringsfunktion högst 

upp på sidan och säger: ”Man kan inte filtrera på något sätt, det borde man kunna göra”. (I) 

Användaren scrollar nedåt och hittar en ny meny med olika överdelar. Väljer blusar och 

skjortor och hittar en kimono. (T) Användaren klickar på den men det händer inget, klickar 

igen och kommer in på produkten. Väljer storlek. Hen trycker på knappen köp och 

uppmärksammar att ”produkten är nu tillagd står det”. (T) 

→ Gå till kassan (för att genomföra ett köp). 

Användaren går till kassan och ser direkt sin produkt (T) och berättar högt om de olika 

alternativen som erbjuds; Fortsätt handla, Logga in, Snabb checkout. 

 

→ Beställ även en prickig blus, välj storlek 36 och lägg den i varukorgen. 

Användaren trycker på Lindex logga för att komma till startsidan. (C) Användaren kommer 

på att hen ”Lika gärna kunde ha tryckt på fortsätt handla men jag brukar trycka på loggan”. 

Användaren påpekar att loggan dock är liten och svår att trycka på. ”Man måste verkligen 

koncentrera sig för att trycka rätt”. (I) Användaren väljer kategorin: Dam och därefter 

underkategorin: Överdelar och påpekar: ”här skulle jag verkligen vilja filtrera efter färg men 

jag får väl scrolla istället, I love scrolling – not”. (I) Användaren suckar. Användaren 

upprepar att ”jag vill verkligen filtrera, eller söka”. (I) Hen hittar en prickig blus och trycker 
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på bilden av produkten, ej tillhörande text. Väljer storlek och trycker på köp. Användaren 

påpekar att: ”produkten är tillagd”. 

→ Gå till kassan och genomför köpet. Välj att få varan hemskickad till din adress och betala 

via faktura. Vad blir det för extrakostnad med dessa alternativ? 

Användaren trycker på kassa-texten, ej kassa-symbolen och pratar högt om de olika 

alternativen hen får. Logga in kan hen inte göra för hen är inte registrerad och hen säger att 

”det är ändå inte så viktigt.” Användaren väljer Snabb checkout. Användaren 

uppmärksammar att hen behöver fylla i uppgifter och börjar med att fylla i sitt personnummer 

och väljer att hämta in sin folkbokförda adress. ”Vad skönt, då slipper jag skriva så mycket, 

så litet på mobilen”. Användaren säger: ”mobilnummer behöver jag nog inte fylla i” och 

tänker klicka på knappen Fortsätt. (C) Användaren stannar upp och säger: ”Eller vänta, 

handlar jag då?”  (F) Användaren säger att hen inte vet vad som händer om hen klickar på 

Fortsätt men att ”jag får väl chansa”, ”eller jag har ju inte valt något betalningssätt, men 

tänk om de skickar en faktura till mig, de har ju min adress…”  (C) (F) Hen klickar på 

Fortsätt och en ruta ploppar upp där det står att hen måste fylla i mobilnummer. Hen påpekar 

att det kunde ha stått det från början, en liten notis eller dylikt. (I) Användaren skriver in 

mobilnummer och klickar på Fortsätt igen. Användaren skickas till en ny sida och läser högt 

de olika alternativen som erbjuds. Användaren trycker på faktura och påpekar att alternativet 

redan verkar vara valt, väljer att prova ett annat alternativ och uppmärksammar då att en 

checksymbol visas istället för de ordinarie pilarna. Användaren väljer faktura ännu en gång 

och ”nu ser jag en checksymbol på faktura”. Hen väljer därefter leveranssätt och 

uppmärksammar pris. Användaren väljer att klicka in sig på Summering för att gå igenom sin 

order. Där uppmärksammar användaren att en expeditionsavgift är tillagd och säger: ”det 

kanske de skulle ha meddelat, de har lagt på utan att jag visste typ bara för att jag handlar, 

vad är det för jävla bullshit?”. (I) (F) 

 

Frågor:  

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Det är enkelt och lättöverskådligt. Men jag är ju också van vid webbshoppar. Negativt 

att det inte fanns någon sök- eller filtreringsfunktion. 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Ganska enkelt, men jag är ju van som sagt. 

→ Hur upplevde du kassastegen? 
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Svar: Jag blev lite förvirrad i det första steget när jag skulle trycka på Fortsätt. Jag visste ju 

inte om jag skickade iväg en order eller ej, det kändes väldigt osäkert.”  

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? 

Svar: Enkel layout och man behöver inte scrolla så mycket. 

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Det vore önskvärt med en funktion i kassan där jag kunde se de olika stegen, typ: 

Kundkorg, Kassa, Genomför köp eller något liknande. Det har jag sett på andra webbshoppar, 

känns mer säkert och då kan man se vad nästa steg blir. 

Ginza - Ginza 

Användaren surfar in på www.ginza.se 

→ Leta upp en bok du finner intressant och lägg den i varukorgen. 

Användaren scrollar på startsidan och påpekar att “här brukar jag vara inne ofta”. Scrollar 

ned och säger högt vad som visas på sidan, såsom Aktuell musik och Spel. Användaren hittar 

ingen bok. Hen påpekar att “längst ned på sidan finns en meny men jag vill använda den där 

uppe” och scrollar upp på sidan. “Här finns det fler underkategorier. (T) Användaren säger 

att hen vill hitta en självbiografi. Hen väljer kategorin Böcker och därefter Musik & Konst. 

“Det är lite små länkar alltså, svårt att trycka.” (I) Användaren skickas till en ny sida och 

under den första kategorin som visas, Toppsäljare, scrollar användaren åt sidan för bläddra 

bland produkterna. Användaren hittar en vara och trycker på den. Väl inne på vald vara läser 

användaren lite om den och väljer därefter att lägga till den i kundkorgen. Användaren 

påpekar: “Man kan inte välja att lägga till fler i antal, konstigt.” (I) Hen uppmärksammar att 

varan är tillagd i kundkorgen.  

 

→ Innan du genomför köpet vill du ta reda på betalningsvillkoren hos Ginza, ex. frakt. Leta 

upp villkoren. 

Användaren scrollar längst ned på sidan, “det brukar finnas längst ned, typ under nån slags 

företagsinformation”. (C) Användaren hittar inget sådant men hittar en länk till kundservice. 

Användaren trycker på länken och skickas till en ny sida där information kring hur man 

kontaktar dem kommer upp. Hen scrollar ned och kollar i menyn och uppmärksammar att 

“menyn har nu blivit utökad” på denna nivå. Hen säger: “Varför är den inte alltid 

utökad?”  (F) Användaren hittar länken Vanliga frågor och trycker på pilarna på länken. Hen 

utropar: “Oj!” när en undermeny visas, “det är väldigt liten text här”. (I) Användaren hittar 

Porto/Avgifter/Betalningsvillkor och klickar in på den länken. Hen säger: “det hade vart 

http://www.ginza.se/
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bättre med typ någon kategorisering, det är väldigt mycket text som är svår att läsa för det är 

så smått”. 

 

→ Genomför sedan köpet 

Användaren går längst upp på sidan och trycker på kundkorgen. “Här får jag upp min 

produkt”. Användaren zoomar in lite för att hen uppmärksammar några pilar och undrar vad 

det är. Hen säger: “här kan jag nog välja antal!” Hen trycker på pilarna, men har svårt att 

träffa rätt. (I)  Lägger till en extra produkt av samma vara. Användaren uppmärksammar att 

Faktura/Kontokort/Internetbank redan är ifyllt och likaså privatperson och vill inte göra några 

ändringar. Hen ser en ikon med en 1:a och tillhörande text Kundkorg till höger längst upp på 

sidan och provar att scrolla sidledes till höger. Användaren säger: “aha, här kan man se de 

olika stegen, fast jag måste nog vrida på mobilen. Det syns inte annars.”  (F) Användaren 

vrider på mobilen och får upp de tre olika stegen och säger: “Det här borde ju synas när man 

håller mobilen upprätt, det blir ju tydligare då. Här ser man ju vilka steg man ska 

genomföra.” (I) Användaren vrider tillbaka mobilen och klickar på länken Betala.  

Användaren möts av uppgifter kring summa och fraktkostnad. Hen säger: “nyhetsbrev 

är ifyllt, det klickar jag ur”. Därefter ska användaren fylla i sin e-postadress och utropar: 

“behöver jag bara fylla i e-post eller va?” (F) Användaren fyller i e-post och klickar på 

Fortsätt. En ny uppgift kommer upp där användaren ska fylla i postnummer, hen fyller i. 

Ännu en uppgift där hen fyller i sitt personummer och säger tröttsamt “det kommer bara mer 

och mer uppgifter alltså.” (I) Hen uppmärksammar att adress har hämtats in och blir 

förvånad. “Hur hittade de min adress?” Användaren fyller i sista uppgiften som är 

mobil/telefonnummer och scrollar därefter ned. Användaren uppmärksammar texten under 

knappen Slutför köp och tycker att det är bra att det står tydligt vad det innebär att trycka på 

knappen.  

Frågor: 

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Webbplatsen är ganska bra, men det är nog för att jag kan den bra och vet vart jag ska 

leta. 

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Det är enkelt att navigera, fast det är ganska små länkar. Det är svårt att trycka, jag har 

ganska stora händer. 
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→ Hur upplevde du kassastegen? 

Svar: Det känns bra tror jag. Det hade vart bra att se de olika stegen i kassan tydligare och inte 

behöva vrida på mobilen. 

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? 

Svar: Det ser bra ut, kanske lite plottrigt.  

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Nej.  

 

 
 

Observation 3 

• Datum: 2014-12-25 

• Kön: Kvinna 

• Ålder: 28 år 

• Enhet: iPhone 6 

Erfarenheter av webbshoppar via mobilen 

• Vad gör du i webbshoppar via mobilen? Hur funkar det? 

Svar: Användaren upplever att hen har stor erfarenhet av att handla på webbshoppar via 

mobil. Surfar runt för nöjes skull men även för göra köp, handlar cirka 1 gång i månaden. Vill 

ha kontroll och kollar alltid upp om webbshopparna känns säkra, genom att fråga andra 

personer och kolla på prisjakt.se På prisjakt kollar användaren på recensioner av 

webbshoppen, för att se om den är trovärdig. Handlar ej utanför Sverige, för det känns inte 

som hen har kontroll. 

 

• Erfarenheter av www.lindex.se via mobilen: 

http://www.lindex.se/
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Svar: Användaren har ej handlat på Lindex på nätet.  

• Erfarenheter av www.ginza.se via mobilen: 

Svar: Användaren tror att hen har handlat någongång på Ginza, men då via en iPad.  

Lindex- Lindex  

Användaren surfar in på www.lindex.com 

Användaren väljer land, Sweden.  

 

→ Leta upp en kimono, välj strl M och lägg den i kundkorgen.  

Användaren scrollar ned på startsidan, trycker på kategorin: Underkläder. (C) Scrollar nedåt 

men hittar ingen kimono. Trycker på kategorin: Övrigt. Scrollar vidare och “tittar bara på 

vad som står och inte på bilderna, för de laddar dåligt”,“jag tittar bara snabbt om jag ser 

nån kimono”. Scrollar upp till högst upp på sidan och letar efter en sökruta. Väljer att gå 

tillbaka till föregående sida (via telefonens tillbaka-pil). Användaren väljer kategorin: Dam. 

“Men var är sökrutan då?”  (I) Forsätter att leta efter sökruta, scrollar upp och ned. 

Användaren scrollar frenentiskt upp och ner. (F) “Kanske finns sök på önskelista?” Provar att 

trycka på önskelista, hittar ej sök. Trycker på: Fortsätt handla. “Jag vill söka men jag hittar 

ingen sökfunktion”. (F) (I) 

Scrollar ned till kategorin: Underkläder, “jag är säker på att det borde finnas här”. Vid mer 

scroll nedåt hittar användaren en kimono, väljer storlek. Trycker smidigt på köp. “Produkten 

tillagd, bra.” (T) 

 

→ Gå till kassan (för att genomföra ett köp). 

Användaren går vidare till kassan genom att trycka på kassa-kassen. Användaren berättar om 

de olika alternativen hen får: fortsätt handla, logga in, snabb checkout. “Snabb checkout - vet 

jag inte ens vad det är.” (F) 

 

→ Beställ även en prickig blus, välj storlek 36 och lägg den i varukorgen.  

Användaren trycker på: fortsätt handla och väljer kategorin: Dam. Scrollar ned och väljer 

kategorin: Överdelar. Användaren väntar på att bilderna ska ladda. Scrollar nedåt och letar. 

Hittar en prickig blus och väljer rätt storlek. (T) Trycker på köp och uppmärksammar att 

produkten är tillagd.  

 

http://www.ginza.se/
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→ Gå till kassan och genomför köpet. Välj att få varan hemskickad till din adress och betala 

via faktura. Vad blir det för extrakostnad med dessa alternativ? 

Användaren trycker på kassa-kassen och och påpekar att “logga in kan jag ju inte göra för 

jag är ju inte registrerad på Lindex”. Provar att trycka på snabb checkout och läser om hur 

det fungerar. (C) Användaren påpekar att det är jättekonstigt att man inte kan få bonus om 

man använder snabb checkout, “det får man ju på de flesta andra ställena..”  (F) Användaren 

tycker att det är irriterande och säger: “Åker hellre till Lindex då.”  (I) Fyller därefter i 

uppgifter utan problem och trycker på: fortsätt. Användaren påpekar att: “detta hade jag inte 

gjort om jag satt själv, då hade jag hellre åkt till Lindex, jag vill ju kunna få bonus”. 

Användaren kollar genom leveransalternativen och påpekar: “varför skulle jag vilja hämta ut 

i Lindex-butik? Då hade jag ju lika gärna kunnat åkt dit”. (I) Användaren uppmärksammar 

att frakt tillkommer vid olika val av leveransalternativ samt betalningsalternativ, ser att det 

ändras.  

Frågor:  

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: En tydlig och enkel sida, känns som Lindex med färgerna. 

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Det fungerade bra. Men det är väldigt dumt att man inte kan söka. Det borde verkligen 

finnas en sökfunktion.  

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

Svar: Det gick väl bra. Men det var lite konstigt att man kunde ut varan i butik men inte att 

man kunde välja att få det hemskickat via posten utan att man måste hämta ut det på ett 

utlämningsställe.  

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)?  

Svar: Det är stilrent och bra storlek på länkarna. 

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Nej, eller bara det att det borde finnas en sökfunktion. Och så vill jag kunna få bonus. 

Ginza - Ginza  
Användaren surfar in på www.ginza.se 

 

http://www.ginza.se/


89 

 

→ Leta upp en bok du finner intressant och lägg den i varukorgen. 

Användaren scrollar nedåt på startsidan och uppmärksammar en meny en längst ned, scrollar 

sedan längst upp igen och hittar ännu en meny under knappen Välj kategori. Användaren 

säger: “fast här var det massa annat” (F) och väljer att scrolla ned till menyn längst ned och 

hittar kategorin: Böcker. Väl inne på kategorin hittar användaren rubriken: Rekommenderas, 

väljer att scrolla till sidan där bilder på böcker visas. Swipear åt höger. Användaren säger: 

“jag vill hitta en specifik bok och då är det nog lättare att söka efter den” Användaren 

scrollar upp och skriver in: Camilla Läckberg, i sökrutan. Användaren hittar direkt en bok av 

Camilla L. som hen vill ha. (T) Väljer varan och uppmärksammar att en vara är tillagd i 

kundkorgen. Användaren reagerar på att “det blev dyrare, borde vara frakten som är tillagd”.  

 

→ Innan du genomför köpet vill du ta reda på betalningsvillkoren hos Ginza, ex. frakt. Leta 

upp villkoren. 

Användaren scrollar ned på sidan och säger: “det borde stå längst ned bland det finstilta” (C) 

Hittar dock ingen info och väljer att trycka på: Kundservice. Användaren hittar inget och 

scrollar ned igen, väljer att trycka på: Vanliga frågor. (på textraden där det står Vanliga 

frågor) Sidan laddar om och användaren trycker på vanliga frågor igen. Samma sida visas. (F) 

(I) Användaren säger: “man kanske ska trycka på pilarna”, trycker på pilarna och kommer till 

Vanliga frågor. Under kategorin Vanliga frågor hittar användaren: Porto, avgifter och 

betalningsvillkor. (T) Användaren går sedan tillbaka via tillbakaknappen på iPhone, scrollar 

upp. 

→ Genomför sedan köpet 

Användaren trycker på kundkorgen för att komma till kassan. Sidan blir vit. Användaren blir 

mycket frustrerad och påpekar: “det känns jättetråkigt, jag vill ju se hur det ser ut”  (I) Provar 

att gå tillbaka via tillbakaknappen på iPhone och trycker på kundkorgen igen, fungerar ej. 

Provar därefter att trycka på Till kassan som finns bredvid, fungerar ej. (I) Går tillbaka och 

kollar om uppkoppling finns, vilket det gör. Användaren väljer att trycka på Ginzas logga upp 

i vänstra hörnet för att komma till startsidan. Väljer därefter att prova att lägga till en extra 

produkt och att sedan klicka på Till kassan - men det fungerar ändå inte. (I) (F) Observationen 

avslutas då det inte fungerar att komma till kassan.  

Frågor:  

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 
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Svar: Lite rörig och ganska mycket information, men jag hittade ändå det jag skulle. Det går 

bra att scrolla lite för att hitta det jag söker, jag är van. 

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Menyn som låg längst ned var bättre än den där uppe. I menyn där uppe var det så 

mycket överflödigt och den såg dessutom inte ut som en meny, vilket är lite konstigt. Jag vill 

hellre ha en meny med färre kategorier så därför går jag ned till menyn längst ned, lättare att 

förstå och använda. Det är bra med en sökfunktion tycker jag, om jag vill hitta en specifik 

vara så är det bara att söka. 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

• Kassan fungerade ej.  

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)?  

Svar: Kanske lite plottrigt med alla bilder och så var det lite konstigt att menyn där uppe såg 

annorlunda ut, både utseendemässigt och funktionsmässigt. 

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Tråkigt att det inte gick att genomföra ett köp. 

 

 
 

Observation 4 
• Datum: 2014-12-25 

• Kön: Man 

• Ålder: 38 år 

• Enhet: iPhone 6 
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Erfarenheter av webbshoppar via mobilen 

• Vad gör du i webbshoppar via mobilen? Hur funkar det? 

Svar: Användaren handlar inte på webbshoppar via mobilen, utan endast via iPad eller dator. 

Detta på grund av att användaren tycker att det är krångligt och jobbigt att handla på mobilen 

då det är för smått och plottrigt. Hen upplever att det är för smått och svårt att trycka på 

knappar.  

 

• Erfarenheter av www.lindex.se via mobilen: 

Svar: Har aldrig besökt webbplatsen.  

• Erfarenheter av www.ginza.se via mobilen: 

Svar: Har besökt webbplatsen någongång via mobilen men har ej handlat.  

Lindex- Lindex 

Användaren surfar in på www.lindex.com 

Användaren får upp valet att välja mellan: mobil sajt/vanlig sajt. Väljer mobil sajt. Får upp 

cookies som användaren tycker är irriterande, “jävla tjat”. (I)  

 

→ Leta upp en kimono, välj strl M och lägg den i kundkorgen. 

Användaren scrollar ned på startsidan, påpekar: “allt är på engelska” (F) Användaren hittar 

kategorin Women. -Användaren valde inte engelska från början- Hen uppmärksammar Best 

Sellers, “jag ser en kimono här” -pekar på miniatyrbild på Best Sellers-  (C) Användaren 

trycker på knappen för Best Sellers men trycker fel, utropar: “oj jävlar, tryckte fel”. (I) 

Trycker igen och kommer in på kategorin. Hen uppmärksammar att den tänkta kimonon var 

en poncho och scrollar vidare. Användaren påpekar att allt är på engelska och vill ändra detta. 

Hen klickar på stories och därefter Sweden men hittar inget. Väljer att skriva in i 

webbläsaren: www.lindex.se för att komma till sidan för Sverige, vilket fungerar. (T) 

Användaren klickar kategorin: Dam och försöker sedan att trycka på kategorin: Överdelar 

men det händer inget. (I) Trycker igen och kommer in på sidan där användaren scrollar ned. 

Användaren trycker på att Visa alla och scrollar mer. Hen utropar: “Det finns ju ingen sök?” 

(I) Sidan hänger sig. Användaren är irriterad och säger: “det har hängt sig”. Hen väljer att 

koppla bort wifi och kör endast 4G. Användaren fortsätter att scrolla ned men bilderna på 

produkterna laddar segt. “Väldigt slö sida, dålig hastighet” “Här kan man ju inte sitta, har 

jag inte tid med”. (I) Hen hittar ingen kimono och upprepar: “det finns ju ingen sök”. (F) 

Användaren letar efter sök uppe i menyn (logga in, önskelista, butiker) Hen är upprörd och 

http://www.lindex.se/
http://www.ginza.se/
http://www.lindex.se/
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går tillbaka till startsidan där hen provar att gå in på Dam igen för att eventuellt hitta en sök-

funktion, men lyckas ej. (I) Användaren berättar att vid den här punkten skulle hen strunta i 

att handla på sidan då hen har letat överallt men inte hittar något, samt att den laddar så 

långsamt. (I)  - Användaren får instruktioner om att prova vidare.- Användaren provar då att 

gå in på kategorin: Party Perfect. (C) Väl inne på kategorin hittar användaren snabbt en 

kimono och blir genast gladare. (T) Användaren väljer storlek M men är osäker på om varan 

är köpt, hen kollar varukorgen och ser att ingen vara är tillagd, trycker på köp igen och 

uppmärksammar att varan är tillagd i kassan. 

 

→ Gå till kassan (för att genomföra ett köp). 

Användaren trycker på kassan och påpekar: “att så här brukar det inte se ut, brukar ju vara 

som en faktura”. (F) Hen fortsätter med: “här står det ju logga in och grejer, uppgifter som 

jag inte har. Skulle välja checkout för att slippa det”.  

 

→ Beställ även en prickig blus, välj storlek 36 och lägg den i varukorgen. 

Användaren trycker på knappen: Fortsätt handla. Användaren väljer kategorin: Dam och 

därefter Överdelar. Sidan laddar långsamt. (I) Scrollar nedåt och hittar en prickig blus som 

hen väljer. Väljer därefter storlek och trycker på köp. Användaren påpekar: “varan ligger i 

korgen”. 

 

→ Gå till kassan och genomför köpet. Välj att få varan hemskickad till din adress och betala 

via faktura. Vad blir det för extrakostnad med dessa alternativ? 

Användaren kommer in på kassan och är irriterad över hur layouten ser ut. “Det ser inte ut 

som vanligt.” “Jobbigt att fylla i en massa skit.” (I) (F) Användaren går igenom de olika 

alternativen och väljer snabb checkout då hen inte är registrerad. Fyller i uppgifter, vilket går 

smidigt, trycker på fortsätt. Under leveranssätt uppmärksammar hen att det är det är en 

prisskillnad och undrar: “varför skulle jag vilja hämta i butik?” (F) 

Frågor: 

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Ganska luftigt och bra för att vara på en mobil, brukar vara så ihoppackat. 

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Det gick skitdåligt, det fanns ju ingen sök. En sökfunktion måste finnas, vi lever ju med 

Google.  



93 

 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

Svar: Det var mycket uppgifter att fylla i. Jag hade önskat få upp något slags kvitto på ordern 

innan jag fyllde i allt, så jag kunde se tydligt vad jag skulle köpa. Det var en massa konstiga 

steg att gå igenom. 

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? 

Svar: Tyckte det var bra först men sen blev det mest plottrigt och svårt att trycka på vissa 

bilder och länkar.  

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Sidan laddade helt sjukt dåligt, värdelöst. Skulle inte genomföra köp på riktigt, vet ju 

inte om det blir genomfört eller inte. 

Ginza - Ginza 

Användaren surfar in på www.ginza.se 

 

→ Leta upp en bok du finner intressant och lägg den i varukorgen. 

Användaren scrollar ned på startsidan och påpekar: “jag ser ingen bok”. (I) Hen hittar 

kategorier längst ned på sidan och väljer kategorin: Böcker. Användaren scrollar ned och 

finner kategorin: Pockettoppen. “Här lär jag ju hitta nåt”. (T) Hittar en bok: Backman, 

Fredrik. “Han har jag hört talas om, den vill jag ha”. Användaren väljer varan och 

uppmärksammar att varan blir tillagd i kundkorgen.  

 

→ Innan du genomför köpet vill du ta reda på betalningsvillkoren hos Ginza, ex. frakt. Leta 

upp villkoren. 

Användaren scrollar längst ned på sidan och säger: “Jag vill hitta typ kundservice, borde 

ligga där”. (C) Hen hittar kundservice och klickar in sig på den och scrollar samt läser. Hittar 

inte rätt information. (I) Användaren hittar vanliga frågor och trycker på pilarna på länken. 

Hen får upp en lista med olika kategorier som hen läser upp högt. Väljer: Porto, avgifter och 

betalning. Användaren hittar information. (T) 

 

→ Genomför sedan köpet 

http://www.ginza.se/
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Användaren försöker trycka på kundkorg för att genomföra köpet, fungerar ej. Upprepar 

samma procedur men det fungerar fortfarande inte. (I) Provar därefter att trycka på kassan 

men det fungerar inte heller. Observationen avslutas.  

Frågor: 

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Väldigt mycket saker. Såg knappt vart jag skulle trycka. 

 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Menyn som fanns längst ned var väl bra, men har för mig att menyer brukar ligga där uppe 

också. Men jag hittade ju det jag ville så det fungerade väl bra. 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

• Kassan fungerade ej. 

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)? 

Svar: För mycket saker, man orkar inte ens titta genom allt. Det blir för mycket på en för liten 

skärm. 

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Nej. 

 

 
 
Observation 5 

• Datum: 2014-12-26 

• Kön: Man 

• Ålder: 23 år 
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• Enhet: iPhone 5 

Erfarenheter av webbshoppar via mobilen 

• Vad gör du i webbshoppar via mobilen? Hur funkar det? 

Svar: Användaren säger att hen inte besöker webbshoppar i sin mobil men ofta på datorn. Om 

hen kollar på mobilen så kollar hen mest orderstatusar för köp som är gjorda på datorn eller 

ibland på någon vara lite snabbt.  

 

• Erfarenheter av www.lindex.se via mobilen: 

Svar: Användaren har ingen erfarenhet av webbshoppen, vare sig på mobil eller dator. 

 

• Erfarenheter av www.ginza.se via mobilen: 

Svar: Användaren har ingen erfarenhet av webbshoppen, vare sig på mobil eller dator. 

Lindex- Lindex 
Användaren surfar in på www.lindex.com och börjar scrolla upp och ner på sidan, verkar 

‘kolla läget’. 

 

→ Leta upp en kimono, välj strl M och lägg den i kundkorgen.  

Trycker sig in via Dam i menyn, scrollar sig upp och ner och hittar överdelar i menyn och 

klickar sig in där. “Såg att det var 462 olika överdelar till dam vilket jag tänkte sådär “ååsch” 

(I), då måste jag ju gå igenom alla dem för att hitta en kimono. Fast sen kommer jag ju på att 

jag faktiskt kan använda sökfunktionen, så jag scrollar upp, längst upp igen för att försöka 

hitta sök. Scrollar längst ner för att kolla om den finns där för den fanns inte där uppe. Eh, eh. 

Verkar inte finnas ngn sökfunktion på den här? (F) jävligt konstigt! (I) Ah nej, finns ingen. Så 

det är bara att gå igenom 46 sidor säkert, nu laddar jag flera här, och det finns blusar och 

kortärmat skit (I). Scrollar ner scrollar ner (x antal ggr upprepas detta).” Användaren börjar nu 

bli riktigt irriterad pga av känslan av att behöva gå igenom hela överdelssortimentet (I). 

Laddar om Lindex igen genom att markera url:en i browsern och laddar om. Vid frågan vid 

varför han gick tillväga på såsätt så svarar användaren “För att det är enkelt att trycka på 

webbgrejjen och bah trycka om så kommer man in till startsidan direkt.” “Aaah, så har dem 

såklart ingen sökfunktion på deras hemsida (I). Visa alla kampanjer, kanske finns någon 

kimono där, eh nää. Eeeehm Får jag gå in igen då, då går jag in på Dam! Eh, överdelar går jag 

in på igen” (I) Användaren scrollar ner flera gånger igen. “ Användaren ber observatören att 

säga om kimonos ligger under kategorin blusar & skjortor, och observatören anger då att hen 

inte vet. Användaren startar då en hel ny flik i webbläsaren. “Nu startar jag en ny flik, ehm, 

http://www.lindex.se/
http://www.ginza.se/
http://www.lindex.com/
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Googlar på *Lindex kimono*”(C) Och vid frågan på varför han går så så svarar han “för att 

Lindex inte har någon jävla sökfunktion, men det har ju Google!” (I) Där får han upp 

träffresultat där samtliga träffresultat är slutsålda när han kommer in på lindex.com vilket för 

att användaren inte kan lägga varan i kassan. Han återvänder hela tiden till Google då han vet 

att de finns fler träffresultat där. “Nu är alla alternativen slut på Google, och alla var slutsålda 

vilket jag antar betyder att det inte finns ngn jävla kimono i lager hos Lindex. (I) Så jag vet 

inte riktigt vad jag ska göra då(?)” (F) Observatören berättar då för användaren att det finns 

kimonos, att han bara måste hitta dem. “Men det gick ju inte!!! Det finns ingen sökfunktion 

och att sitta och knappa igenom alla de där 68 sidorna skulle ta ungefär en halvtimme på en 

mobil att göra. (I) Aja, jag får väl göra det på mobil då. Jag går tillbaka till Lindex igen då och 

går igenom alla deras jävla sidor.” (I) Användaren klickar sig in på dam och sedan överdelar 

igen “Scrollar scrollar scrollar igen. Blus, blus, blus, blus. Åh, här är en mönstrad kimono. (T) 

Jag väljer strl M/L och trycker på klar. Trycker på köp här bredvid och det var ju snyggt och 

bra att det låg nära. (T) “Produkten är nu tillagd” upprepar han från meddelandet som kommer 

med att trycka på köp. Varukorgen brukar alltid ligga längs upp till höger” användaren 

scrollar upp “och där är den. Då trycker jag på den, där det står kassa och 1 vara. (T) 

 

→ Gå till kassan (för att genomföra ett köp). 

Observatören frågar användaren vad han har för alternativ för att genomföra ett köp. “eeh, nu 

står det fortsätt handla för att lägga till ännu fler produkter eller logga in eller snabb checkout” 

(F) 

 

→ Beställ även en prickig blus, välj storlek 36 och lägg den i varukorgen.  

Då går jag ut ur kassan genom att trycka på funktionen fortsätt handla, och då kommer jag 

tillbaka till första sidan där jag får välja dam, herr och lite olika och då väljer jag dem, och 

sedan överdelar. Nu ska jag leta rätt på en prickig blus, här(!) hittar vi en. Nej det var fan 

massa läppar på och skit. Prickig blus ja” användaren scrollar och laddar nya varor “Juste, jag 

kan ju välja överdelar” (T)  Vart valde du den? “Men längst nere i valfunktionen nere på 

sidan!”. “ Då gick jag in på blusar istället eftersom att det är enklare med utvalda produkter, 

heh. Jag scrollar ner och laddar fler alternativ och väntar på att allt ska ladda klart. Här hittar 

jag en kortärmad prickig blus, trycker på den. Väljer M då strl 36 inte finns, så. När jag 

tryckte på köp nu igen så fick jag igen upp “produkten tillagd”. (T) Då går jag upp till kassan 

igen som ligger uppe i högra hörnet, där det nu står två varor.  
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→ Gå till kassan och genomför köpet. Välj att få varan hemskickad till din adress och betala 

via faktura. Vad blir det för extrakostnad med dessa alternativ? 

“Eftersom det inte finns ngn funktion för att köpa här så vet jag inte vad jag ska göra. (F) Det 

står logga in, men eftersom jag inte har ngn inloggning och inte vill skaffa en jävla inloggning 

på Lindex, så vet jag inte vad jag ska göra. Scrollar runt lite. Har du inloggning här?!” 

(I)  Säger till användaren att det kan finnas andra alternativ för att handla. “Men det finns ju 

inga, det står; fortsätta handla vilket gör att jag då kommer tillbaks (till produkterna, logga 

inte eller snabb checkout. (F) Kollar vad snabb checkout är då! Upprepar infon som står “Vill 

du genomföra köp utan att logga in, blah blah blah”. Då väljer jag snabbcheckout. Skriver in 

mina uppgifter här då genom att trycka på fälten jag behöver fylla i. *Säger högt det han 

skriver in*. Måste skriva in min jävla e-post adress, skriver in en gammal jävel jag inte 

använder. Klares! Och sen tycker jag ok. Ok, klar, så. Fick då upp att jag stavat fel så då går 

jag tillbaks. Eh, så. *skriver in och stavar rätt på e-mail adresse*. Ok, klar, så. Skriver in mitt 

mobilnr också eftersom att de kräver även de. Trycker nu på fortsätt.” Varför gör du det? 

“Men för att fortsätta köpet antar jag?” (C)Vad förväntar du dig ska komma upp nu? “Jag vet 

inte, antagligen hur jag ska betala. (C)Och här var det!, det finns inte att skicka den till min 

hemadress, så jag väljer att hämta ut den i butik som finns som alternativ här. Väljer stad, 

Bålstad för det är kul.” Sen vill du betala via faktura. “Då vill jag det tydligen, scrollar upp 

igen, åååsch” (I) Vad hände? “Jag blev tillbaka skicka en sida.” Hur då? “Jag vet inte, den 

gjorde det av sig själv. (F) Nu står det vänligen vänta så jag väntar. Nu är jag tillbaks på 

leverans sidan. Nu ska jag välja betalning här, faktura! Faktura är redan förifylld.” (T) Vad 

blir det för extrakostnader med de alternativen du har valt? “De vart leverans 0 kr. “ Vilket 

han hittar vart? “ Det står under alternativet leverans så står det inom parantes hur mycket 

extra det blir. Kostnaden på fakturan är 29kr står det också under valt betalsätt.” Kan du se det 

här på ett totalbelopp någonstans? “Ja, längre ner så står det att totalbeloppet är 617kr” Så hur 

mycket extra får du betala för allt? “29kr extra, och det får jag räkna ut lite själv men det är ju 

inte så svårt. Hade vart smart om man som på datorn sett totalsummans uppdelning av olika 

kostnader intill totalsumman. (I) Jo, här! Man kan trycka på summering, här finns det! 

Summering, vad fan betyder det i det här sammanhanget”   

Frågor: 

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? 

Svar: Det var en hemsida? -Men vad tyckte du om layouten?- Den var enkelt och ganska 

vanlig, inget speciellt. 
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→ Hur tyckte du att det var att leta runt, navigera, på sidan? 

Svar: Skit dåligt! -För att?- Det fanns ingen sökfunktion. -Och det vill du ha för att?- Ja, men 

söker man efter en speciell vara är det klart man ska ha en sökfunktion, och det är ju det man 

använder mobila webbshoppar till. Eller iaf jag, men jag kan ju inte vara den enda. Alla sidor 

bör ha en sökfunktion, det är idiotiskt att inte ha det! Nu behövde jag ju gå igenom 426 plagg 

för att hitta en jävla kimono. -Hade du kunnat gjort på ngt annat sätt tror du?-  Naej, jag hade 

ju kunnat scrolla tills jag hittade den. Jag vill verkligen ha en sökfunktion. Man är inte inna 

och ströshoppar på samma sätt på mobil, jag vet alltid vad jag vill ha då. Nu var jag ju 

verkligen tvungen att leta för att hitta, och det kanske känns lat, men man vill ju bara att det 

ska gå snabbt. 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

Svar: Ja, alltså det är ju inte svårt. Det är ju enkelt och dumförklarat precis som på datorn. 

 

→ Vad tyckte du om sidans utseende (/layout)?  

Svar: Asså jag vet inte, en sökfunktion måste ju läggas till. Men om de skulle envisas med att 

absolut inte skulle vilja ha en så borde de ha många fler underkategorier, överdrivet och 

jobbigt många. En sökfunktion låter ju då ganska lockande, eller hur Lindex! 

 

→ Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Skaffa sökfunktion! Och tänk på att stegen i kassan. Jag fattade ju liksom aldrig att jag 

ens kunde trycka på ‘Snabb checkout’ för att handla utan att logga in, jag klickade ju mig bara 

fram. Inte fan visste jag att checkout betyder att man an fortsätta till köp. Det låter ju som att 

logga ut eller checka ut från sidan och kasta bort alla varor. -Vad hade du hellre sett att det 

stått?- Köp utan att logga in, som det brukar göra. Orka vara så internationella och space’ade 

och annorlunda. 

Ginza - Ginza 
Användaren surfar in på www.ginza.se via www.google.com och klickar in på Ginza via 

första träffalternativet. Kommer in på mobilversionen på en gång. 

 

→ Leta upp en bok du finner intressant och lägg den i varukorgen. 

Användaren går direkt in på musikkategorin som finns i aktuell media. Blir tillbedd att gå 

tillbaka och laddar då upp genom att markera och ladda om på nytt i browsern. “Så nu finns 

det lite olika alternativ, välj kategori, ehm, förhandsboka och lite sånna där grejer. 

http://www.ginza.se/
http://www.google.com/
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Förhandsboka filmer och lite sådant. Scrollar ner lite på sidan. Längst ner finns alternativ där 

det står; musik, film, spel, böcker, elektronik, hem&hushåll osv. så då väljer jag böcker 

eftersom jag tydligen ska välja en bok. (T) Ehm. Så kom det upp ‘rekomenderas’. Här står det 

“80-talet ringde”, Det verkar vara en trevlig bok, så jag trycker på den för att få upp den. Inne 

på sidan kan man läsa lite mer om den, information om boken osv. Läser lite om vad den 

handlar om och den verkar rolig, så precis under titeln står priset och att det är avdraget 20%. 

Och så ser jag här att den finns i lager, leverans 1-3 dagar och så finns det även en funktion att 

välja mer information men det skitar jag i. Utan nu trycker jag på lägg till i varukorgen som 

fanns där, och nu står det 1st i kundkorg.” (T) Vart då någonstans? “Där jag tryckte för att 

köpa den, på knappen.” Användaren klickar sig direkt in i kassan, men blir ombedd att gå 

tillbaka och backar genom mobilens ‘tillbaka funktion’. 

 

→ Innan du genomför köpet vill du ta reda på betalningsvillkoren hos Ginza, ex. frakt. Leta 

upp villkoren. 

“Då scrollar jag längst ner på sidan för där brukar de alltid ha smått och gott grejjer. Eeehm. 

Försöker leta här; kundservice, logga in, skapa konto, till full version av Ginza kan jag även 

välja. Personlig kundservice, trygg e-handel och annat. Då går jag in på trygg e-handel. (C) 

Ser här att allting stämmer, att det är en trygg e-handel. Då går jag tillbaks för att kolla ville 

bara kolla det. Scrollar längst ner på Ginza igen för att försöka hitta ngt mer. Där fanns det 

massa olika grejjer som massa banker. Alla deras olika banker” Du ska leta efter 

fraktvillkoren, samlade villkor. “Jahaaa, nu fattar jag.” Användaren scrollar upp och ner och 

försöker scrolla i sidleds nere på sidan för att hitta något som skulle kunna tyda på villkoren 

“Men det finns ju fan inte, ser du det eller?” (I) Nu scrollar användaren bara upp och ner 

febrilt, vet ej varför. För att kanske ‘råka’ komma över den djupare informationen. Klickar på 

PayPal loggan längst nere i hörnet. “Här står det information om att betala med PayPal, här 

hittar jag väl ändå betalningsvillkoren? Och känner att det kanske skulle kunna hänvisa mig 

till de jävla fraktvillkoren eftersom att de inte går att hitta någonannan stans!!! Men nej! (I)” 

Användaren går nu tillbaka till Ginza.se igen. Trycker på fliken ‘Personlig kundservice > 

Kontakta Oss’ “Man får väl ringa dem jävlarna” (I). Användaren scrollar ner och skummar 

snabbt igenom ‘Kontakta oss’ sidan tills han hittar den ‘nya menyn’ längst ner: ‘Kundservice-

menyn’(?). “Men här finns ju ‘Vanliga frågor’, jävla skit, går in här då såklart! (T)(I)” 

Scrollar upp och ner på ‘Vanliga frågor’-sidan. Vad letar du efter? “Men jag letar ju efter vart 

jag ska hitta det! Men det verkar ju ändå inte finnas på den här hemsidan! (F) Så att det är ju 

ingen idé att sitta och leta efter något som inte finns. (I)” Jo, det finns. “Men kan du inte bara 
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säga vart det ligger?” (F) Det är din uppgift. “Men jag hittar det ju inte någonstans, asså jag 

hade ju skitit i det för länge sen. (I) Nu går jag in på faktura information” Vart då? “Via 

Klarna-loggan längst ner.” (C) Användaren läser upp “Under orderfliken på din profilsida på 

hemsidan hittar du all information om dina fakturor och betalningar och blah blah blah. Nu 

hittar jag att det ska stå i kundkorgen och går in där, verkar inte vilja ladda.” Ginzas hemkorg 

ligger tyvärr nere nu, så du får hitta det på ngt annat sätt. Och det är fortfarande inte 

betalningsvillkor utan fraktvillkor du ska kolla. “Ja, men det borde ju finns ngn vidare länk för 

fler villkor eftersom att jag inte kan hitta det på Ginza! (I) Men ok. Då går jag in på Personlig 

kundservice igen och trycker igen på vanliga frågor. Hittar är ‘European Delivery’ i menyn 

längst ner, klickar där för Sverige ligger ju för fan i Europa. (C)  (I) Här står allt på Engelska 

och leveranser till olika länder men Sverige finns inte med, aah! Jag blir så irri! går tillbaka 

till meny-jäveln…” (I) Om du exempelvis skulle gå in på Vanliga frågor kanske? “Ja, men där 

har jag ju varit inne tre gånger. Men går väl in igen då. Här står det ju bara ‘Vi har samlat de 

vanligaste frågorna i menyn till vänster.’ Finns ingen meny till vänster. Såatte, det finns ingen 

meny på vänster sida. På datorn säkert, för det är ju normalt. Men inte här!” (F) Om du skulle 

trycka någon annanstans på ‘Vanliga frågor’-knappen vart skulle du trycka då? “Då trycker 

jag på en liten flik, eller ah pil längst till höger på knappen. Amen aaah, här är det ju. Kunde 

de inte bara använt en vanlig jävla pil, ska vara så jävla nya med två pilar och ram. (I) Det 

fattar man ju inte. (F) Här står det ju allt möjligt… Eeeeh, här(!); Porto, Avgifter och 

Betalningsvillkor. Okej, nu har jag hittat här efter många om och men. Frakten kostar 29kr. 

(T) 

→ Genomför sedan köpet 

Kassan fungerade ej vilket observatören uppmärksammat innan observationen, därför utfördes 

inte denna uppgift.  

Frågor: 

→ Vad var dina första tankar när du möttes av sidan? Vad tyckte du om sidans utseende 

(/layout)? Har du några övriga kommentarer kring webbshoppen? 

Svar: Den var lite B till utseendet. -Vad menar du då?- Nej, men det verkar som att de inte 

engagerat sig så mycket i den mobila versionen till utseendet. Det var lättare dock att hitta 

produkter än på Lindex med tydliga kategorier och menyn i botten. -Vad tyckte du om deras 

meny?- Menyn var bra också tycker jag. -Vilken meny tänker du på då?- Menyn där man 

väljer saker. -Och vart låg den?- Längst ner typ, men långt ner. -Tror du att du hade kunnat 

hitta den menyn någon annan stans?- Ja, de hade ju kunnat haft den där uppe också till höger 
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eller vänster, för där brukar man hitta menyer på mobilen. -De har en meny där.- Nej, Där är 

ju bara varukorgen och loggan. -Ber användaren gå in på hemsidan och kolla.- Men se själv, 

det finns ingen meny i det högra hörnet. -Men det finns en någonstans här.- Nej, menyn är 

längst ner, innan man kommer till fullversion av Ginza och de sakerna som brukar ligga 

längst ner!. -Om du scrollar längst upp och kollar efter en meny då, det ligger faktiskt en där 

uppe.- Ja, här om man tycker på välj kategori så kan man komma in på den också. -Varför tror 

du att du missade den innan.- Jag vet inte, för att jag var ivrig förmodligen. Såg ju inte den här 

så scrollade längst ner för de brukar antingen finnas bara längst upp eller uppe och nere. För 

att jag inte ska missa den kanske de borde skriva ‘Meny’ istället för ‘Välj Kategori’ för det är 

ju lite konstigt egentligen, och speciellt när den inte har den vanliga streck symbolen. Den 

skulle ju faktiskt fått plats där. Den här menyn är ju lite konstig, på vad vare nu då, Ljud&Bild 

skickas man vidare till en sida utan produkter. Klickade man på musik fick man upp en 

undermeny, och det är ju bättre. -Hur tycker du att utseéndet är på menyn när den är 

“utklickad”?- Bra och tydligt, eftersom jag har lite dålig syn och precis tagit av mig 

glasögonen så måste jag koncentrera mig för att läsa, kisa liksom. Lindex hade ju stora 

knappar, fattar att man kanske inte kan ha det här då det är så mycket underkategorier, men de 

kanske skulle göra ngt åt det iaf. Jag är ju inte den enda med dålig syn. Sen är det ju en mobil, 

så då blir det ju mindre. Jag föredrar ändå inte att handla i mobil, så egentligen bryr jag mig 

inte. För det är jobbigt på sånna här sidor. -Vad är det du tycker är jobbigt med mobil?- Att 

det är så litet och krångligt och enklare med en dator. 

→ Hur tyckte du att det var att leta runt (/navigera) på sidan? 

Svar: Jorå, ganska enkelt förutom att hitta de jävla villkoren. Men där var ju bara jag dum, det 

var ju tydligt egentligen, i ’Vanliga frågor’ att det fanns en underflik och där brukar man ju 

hitta sådant. -Tycker du att det var tydligt alltså?- Ja, men jag missade bara, bara jag som var 

dum. Det fanns ju pilar -Under observationen nämnde du att dem var otydliga.- Ja, det var 

dem. Men de finns ju ändå där. Designen förvirrar nog folk. -Vart hade du velat hitta villkoren 

någonstans?- Jag trodde att de skulle ligga längst ner. Men de gjorde du ju i stort sett när jag 

väl hittade dem. Dock var de konstigt att de rabblade alla frågor som kategorier i menyn, man 

var ju tvungen att verkligen koncentrera sig för att förhoppningsvis hitta det man sökte. -Vad 

hade du kunnat gjort åt det?- Kanske skrivit frågorna på sidan eller åtminstonde haft 

överkategorier, teman eller vad man nu ska säga. Och det där med menyn till vänster, Vad var 

det? Vägra skriva bara under pilen nere i menyn eller något? Det finns ju ingen meny till 

vänster. Fast jag gillar nog att ha dem i menyn, vill inte bli skickad till onödigt många sidor. 
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Då slipper det ladda mycket, man har förmodligen bråttom eller vill göra ngt snabbt i 

mobilen. Jag gillar färre laddningar. 

 

→ Hur upplevde du kassastegen? 

• Kassan fungerade ej. 
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