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Sammanfattning 
Samhället blir allt mer digitaliserat för var dag som går och med denna utveckling har e-handeln under de 
senaste decennierna kontinuerligt vuxit sig större. 
 
I den växande e-handeln existerar det dock ett problem som leder till stora monetära förluster för aktörer 
i detaljhandeln. Enligt aktuell statistik överger över två tredjedelar av alla kunder i e-handeln sina fyllda 
varukorgar utan att avsluta sina köp. Anledningarna bakom detta pekar i vissa fall på känslor som uppstår 
hos användare på grund av hur webbutiker är uppbyggda och fungerar. 
 
Denna studie har med bakomliggande problemområde som anledning därför undersökt hur design skulle 
kunna tillämpas för att öka slutförandet av köp i webbutiker. 
 
För att besvara denna fråga har en kvalitativ undersökning gjorts där intervjuer konstruerade efter tidigare 
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slutföra sitt köp. 
 
Resultaten från dessa intervjuer och den efterföljande analysen hittade de två användningsområdena 
”Navigationssystem” och ”Kassa och varukorg” och tillhörande designriktlinjer som ska tillämpas i 
användningsområdena för att öka slutförandet av köp i webbutiker. Slutligen gestaltades även 
designförslag för att visualisera dessa användningsområden och designriktlinjer. 
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1. Inledning 

Med digitaliseringen av det moderna samhället har det under de senaste decennierna 

kontinuerligt blivit mer populärt att handla produkter i webbutiker med digitala verktyg 

som till exempel datorer, surfplattor och smartphones (Lissitsa & Kol 2016; USCB 2020) 

och statistik från Office for National Statistics (2020) samt rapporter från The Census 

Bureau of the Department of Commerce (2020) visar på att e-handeln kontinuerligt också 

tar upp en större del av den totala detaljhandeln i Storbritannien och USA.  

Under ytan av dessa till synes enorma framsteg inom e-handeln gömmer sig dock ett 

väldigt stort problem. Statistik från Baymard Institute (2019) visar på att genomsnittligen 

69,57% av kunder hos de 41 olika källor där statistik har hämtats ifrån överger sina fyllda 

varukorgar och lämnar webbutiker innan köp har avslutats. Samma problem hittades i en 

rapport gjord av APSIS (2016) där det visade sig att 80% av de skandinaviska 

konsumenter som deltog i undersökningen vid något tillfälle hade fyllt en varukorg med 

produkter i en webbutik och sedan valt att inte avsluta köpet. Detta är ett stort 

problemområde för aktörer inom e-handeln då övergivna varukorgar leder till enorma 

monetära förluster (Baymard Institute 2019). 

Anledningarna bakom detta problem är många och spridda och det har i vissa fall visat 

sig vara på grund av olika typer av känslor hos kunder vilket enligt studier är någonting 

som kan påverkas av funktionella aspekter relaterade till en webbutiks användbarhet och 

hedonistiska aspekter relaterade till användarupplevelsen i webbutiker. (Bilgihan & 

Bujisic 2015). 

Några anledningar är relaterade till en känsla av oro, stress eller uppfattade risker hos 

kunder som uppstår på grund av allt från oväntat höga priser (Sondhi 2017) till en 

osäkerhet runt sitt köp (Xu & Huang 2015). Dessa känslor riskerar också att starta 

kedjereaktioner där kunder undersöker sina varukorgar och dess produkter närmare vilket 

kan leda till att de jämför produkterna med alternativ i andra webbutiker (Xu & Huang 

2015) eller att de väljer att undersöka produkterna i en fysisk butik vilket alla är 

anledningar bakom övergivna varukorgar (Song 2019).  

Vidare har studier också visat på att förvirring hos kunder kan resultera i avbrutna köp. 

Denna förvirring kan uppstå på grund av bland annat en dålig funktionalitet där till 
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exempel länkar i webbutiken inte fungerar, en komplicerad navigering, ett felaktigt, 

onödigt eller invecklat informationsmaterial eller en oklar struktur (Garaus 2018). 

En annan känsla som leder till avbrutna köp är irritation och studier har visat på att denna 

irritation kan uppstå på grund av olika designval. Dessa designval är bland annat 

relaterade till en webbutiks informationsmaterial, dess grafiska material, dess struktur 

eller navigationssystemet som används (Hasan 2016).  

Sedan är även användandet av kassor och varukorgar i webbutiker processer som 

potentiellt kan leda till övergivna varukorgar. De kan leda till utdragna transaktioner eller 

långa väntetider vilket kan göra att kunder avbryter sina köp (Priya, Subha & 

Balamurugan 2017) eller att processen när de handlar blir för komplicerad (Baymard 

Institute 2019). 

Studier har visat på att design är ett verktyg som kan användas för att påverka kunder i 

webbutiker (Bilgihan & Bujisic 2015; Briantono & Kurniawan 2019; Hsieh, Chiu, Tang 

& Lee 2018; Ilbahar & Cebi 2017; Savoy & Salvendy 2016; Seckler, Opwis & Tuch 

2015) och mer specifikt har studier också visat på att det går att göra designval relaterade 

till användbarhet och användarupplevelse för att skapa, påverka eller undvika känslor 

som potentiellt kan leda till övergivna varukorgar (Garaus 2018; Hasan 2016) men även 

då en del forskning existerar som behandlar dessa områden samt e-handeln, dess trender 

och andra områden relaterade till anledningar och potentiella lösningar på problemet där 

många kunder överger sina fyllda varukorgar finns det fortfarande en lucka när det 

kommer till konkreta designriktlinjer som ska följas, vilka områden de ska följas i och 

hur de potentiellt skulle kunna gestaltas för att höja användbarheten och 

användarupplevelsen i webbutiker med syftet att öka slutförandet av köp.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Den här studien avser att hitta designriktlinjer en designer kan ta stöd av för att öka 

slutförandet av köp i webbutiker. Studien undersöker vad som påverkar användares 

användarupplevelser i webbutiker, hur de upplever en webbutiks användbarhet, studien 

undersöker varför användare avbryter sina köp och studien analyserar resultatet för att 

hitta samband där det finns designriktlinjer och användningsområden som 

designriktlinjerna kan användas i för att öka slutförandet av köp. Studien tar sedan fram 



 

9 

designförslag som visualiserar konkreta exempel på hur design kan tillämpas för att öka 

slutförandet av köp i webbutiker.  

Frågeställningen som studien har jobbat efter och besvarat lyder: Hur kan designriktlinjer 

och användningsområden som designriktlinjerna ska tillämpas i formuleras i syftet att 

öka slutförandet av köp hos kunder i webbutiker? 

Frågeställningen besvaras genom kvalitativa intervjuer med personer som handlar i 

webbutiker minst en gång i månaden och som vid något tillfälle har lagt en produkt i en 

varukorg och sedan övergett den genom att lämna webbutiken utan att slutföra köpet. 

Studien tar sedan även fram designförslag som visualiserar konkreta exempel på hur 

designriktlinjerna kan tillämpas i användningsområdena för att öka slutförandet av köp i 

webbutiker. 

1.2 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka webbutiker och därför behandlas allt innehåll i en 

webbutikskontext.  

Målgruppen som studien riktar sig till är personer som har förmågorna att använda 

datorer, navigera sig runt på webben och lägga till produkter samt avsluta köp i 

webbutiker. Målgruppen är sedan personer som inte har några funktionsvariationer.  

Det gjordes sedan avgränsningar till svaret på frågeställningen. Då tidigare studier har 

visat på att designval som påverkar en webbutiks användbarhet och användarupplevelse 

också kan påverka kunders slutförande av köp gjordes avgränsningen att 

designriktlinjerna som togs fram i studien var relaterade till användbarhet och 

användarupplevelse samt deras samband med slutförande av köp i webbutiker. 

Slutligen gjordes en avgränsning relaterad till designförslagen där alla designförslag är 

anpassade för datorskärmar. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

• Webbdesign – En webbutiks design är uppbyggd av många olika faktorer som till 

exempel funktionalitet, struktur och innehåll. Webbdesignen har förmågan att 

skapa en miljö i webbutiker som attraherar och behåller kunder (Hasan 2016). 
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• Designriktlinjer – Riktlinjer som avser att stödja designers när de designar (Savoy 

& Salvendy 2016). 

• Användbarhet - Ett mått som mäter i vilken grad ett system, en produkt eller en 

service kan användas av en specifik användare för att uppnå specifika mål 

effektivt och tillfredsställande i specifika användningsområden (International 

Organization for Standardization 2019). 

• Användarupplevelse - En användares uppfattningar och reaktioner som uppstår 

på grund av användning eller förväntad användning av ett system, en produkt eller 

en service (International Organization for Standardization 2019). 

• Navigationssystem – Det system som används i webbutiker för att organisera alla 

olika sidor, dess innehåll och webbutikens hierarkiska struktur. Användandet av 

navigationssystemet sker med navigationsverktyg som bland annat menyer, 

sökfunktioner och knappar (Garaus 2018; Hasan 2016) 

• Grafiska element – De olika grafiska element som skapar en webbutiks visuella 

utseende som till exempel färger, former och bilder (Hasan 2016). 

• Struktur – Hur en webbsidas innehåll som exempelvis bilder och text är 

strukturerat och hur det skapar en layout (Seckler, Opwis & Tuch 2015). 

• Informationsmaterial – En webbutiks informationsmaterial är det 

informationsinnehåll som finns i webbutiken. Detta innehåll kan bland annat vara 

produktinformation, recensioner och information om kundservice (Savoy & 

Salvendy 2016). 

• E-handel – Handel som sker online där kunder och försäljare köper och säljer 

produkter genom användandet av datornätverk (Briantono & Kurniawan 2019). 

• Webbutik – En butik online där försäljare kan sälja produkter genom användandet 

av datornätverk (Brantono & Kurniawan 2019). 

• Varukorgsövergivning – Fenomenet där kunder överger sina fyllda varukorgar i 

webbutiker och lämnar webbutiken utan att avsluta sitt köp (Sondhi 2017). 

• Hedonistiska aspekter – aspekter som avser att skapa roliga och engagerande 

upplevelser i webbutiker med hjälp av verktyg som exempelvis animerade bilder, 

ljud, visuellt attraktiva strukturer eller gamification (Bilgihan & Bujisic 2015). 
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• Gamification - inkorporeringen av spelelement som personliga avatarer, 

belöningssystem, emblem och utmaningar i nya kontexter som till exempel 

webbutiker (Nacke & Deterding 2017). 

1.4 Disposition 

Inledningen ger en överblick över hur digitaliseringen av samhället har skapat en e-handel 

som kontinuerligt växer. Sedan presenteras problemet som har uppstått där kunder i 

väldigt hög grad överger fyllda varukorgar utan att avsluta deras köp i webbutiker. Sedan 

presenteras undersökta anledningar bakom detta fenomen och potentiella lösningar. Det 

förklaras att det i vissa fall enligt studier beror på designval relaterade till användbarhet 

och användarupplevelse som kan skapa vissa känslor hos användare vilket leder till 

övergivna varukorgar.  

Detta leder sedan till syftet och studiens frågeställning. 

Vidare följer litteraturgenomgången där det finns en genomgång av de överliggande 

ämnena e-handel och övergivna varukorgar samt de mer specifika ämnena användbarhet, 

användarupplevelse och sambandet mellan användbarhet, användarupplevelse och 

slutförandet av köp i webbutiker. 

Sedan följer kapitlet ”Metod” där det förklaras hur litteratursökningen genomfördes, hur 

frågeställningen besvarades med kvalitativa interjuver, hur urvalet av deltagare gjordes, 

hur analysen av resultatet utfördes, vilka forskningsetiska principer som studien följer 

och hur designförslag baserade på resultatet från intervjuerna togs fram. 

Sedan följer kapitlet ”Resultat” där resultatet från intervjuerna presenteras och analyseras. 

Vidare diskuteras resultatet i kapitlet ”Diskussion” gentemot tidigare forskning och vad 

resultatet betyder och det förs även en diskussion runt metodvalet och studiens 

genomförande. 

I kapitlet ”Slutsatser” presenteras sedan svar på frågeställningen och förslag på framtida 

forskning ges. 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel avser att förklara studiens bakgrund genom att visa tidigare forskning, 

aktuella rapporter, aktuell statistik och gå igenom problemområdet. 

2.1 Den ökande E-handeln 

Med den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle har e-handeln kontinuerligt växt sig 

större under det senaste decenniet och framför allt generationer som generation X som är 

födda mellan årtalen 1961–1981 och generation Y som är födda mellan årtalen 1981–

1996 använder internet med avsikten att handla produkter online mer frekvent än 

någonsin (Lissitsa & Kol 2016). 

Resultatet av den enorma växten visar sig i rapporter som visar på att värdet från de totala 

försäljningarna inom e-handeln världen över 2019 uppgick till 3,53 biljoner amerikanska 

dollar (Statista, 2019) och det är beräknat att det totala värdet på dessa försäljningar inom 

e-handeln kommer att fortsätta växa 20 procent per år mellan 2014–2021 (Paul, Agatz & 

Savelsbergh 2019). 

Rapporter visar även på att e-handeln i Sverige kontinuerligt växer där den totala e-

handelsomsättningen 2019 var 87 miljarder svenska kronor medan den år 2018 uppgick 

till 77 miljarder svenska kronor (Postnord, Svensk Digital Handel, Hui Research 2020). 

Att e-handeln ökar är dock inte den enda utvecklingen inom detaljhandeln utan 

tidsaktuella rapporter visar på att e-handeln har under de senaste åren tagit upp en större 

del av den totala detaljhandeln än innan (ONS 2020; USCB 2020). 

2.2 Övergivna varukorgar i webbutiker  

Ett problem som har uppstått i e-handeln är fenomenet där kunder väljer att lämna 

webbutiker utan att slutföra sina köp. Studier visar att kunder väljer ut produkter och 

lägger dem i sina varukorgar men istället för att avsluta köpet överger de sina fyllda 

varukorgar och lämnar webbutiken (Sondhi 2017).  

Fenomenet är så pass utspritt att rapporter och statistik visar att genomsnittligen 69,57% 

av kunder i webbutiker lämnar sina fyllda varukorgar utan att slutföra sina köp (Baymard 

Institute 2019). I Skandinavien visar rapporter på samma verklighet där 80% av deltagare 
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i en undersökning uppgav att de vid något tillfälle hade lagt produkter i sin varukorg för 

att sedan inte avsluta köpet (APSIS 2016). 

2.2.1 Monetära konsekvenser av övergivna fyllda varukorgar i webbutiker 

Övergivna varukorgar leder enligt rapporter till extremt stora monetära förluster. Dessa 

rapporter har visat på att endast en optimerad kassa i webbutiker potentiellt skulle kunna 

öka slutförda köp med 35,26% vilket resulterar i en extrem summa pengar i EU och USA 

där den totala e-handeln uppgår till 738 miljarder amerikanska dollar (Baymard Institute 

2019). 

 

2.2.2 Anledningar bakom övergivna varukorgar i webbutiker 

Det finns många kartlagda anledningar som visar på varför kunder inte slutför sina köp 

efter att ha valt ut produkter och några av dem har ingenting med webbutiken i sig att 

göra. Studier har visat på att det i vissa fall handlar om att kunder känner en slags risk, 

oro eller stress vilket leder till övergivna varukorgar (Sondhi 2017). Vad den känslan av 

risk, oro eller stress kan bero på kan vara allt från oväntat höga priser jämfört med ens 

personliga budget (Sondhi 2017) till en ovisshet angående ens köp (Xu & Huang 2015). 

Båda dessa scenarios är någonting som också kan leda till att kunder närmare undersöker 

produkterna i sin varukorg och organiserar sitt köp vilket i sig leder till avbrutna köp men 

det skapar också ytterligare en kedjereaktion då det är någonting som kan leda till att 

kunder väljer att jämföra produkterna de har valt med produkter som finns i andra 

webbutiker vilket kan resultera i övergivna varukorgar om det visar sig att det finns 

alternativ som har bättre kvalitet, fler positiva betyg eller bättre priser (Xu & Huang 

2015). Vidare har också studier visat på att situationer där kunder vill undersöka 

produkterna närmare ibland leder till att de inspekterar dem i en fysisk butik vilket kan 

leda till att den fyllda varukorgen i webbutiken överges och att produkten istället 

inhandlas i den fysiska butiken (Song 2019).  

En återkommande anledning bakom övergivna varukorgar är processen där kunder 

använder en webbutiks kassa. Studier har visat på att långsamma transaktioner eller långa 

väntetider när köpet ska slutföras kan leda till att köp avbryts och att lojalitet för en 

webbutik minskar (Priya, Subha & Balamurugan 2017). Vidare har rapporter visat på att 

en överkomplicerad process när kunder använder kassan och krav på att skapa konton 
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kan leda till avbrutna köp. (Baymard Institute 2019). Att denna process är 

överkomplicerad kan exempelvis bero på att betalningsvillkor är gömda eller förklaras 

först i slutet av betalningsprocessen, att det inte finns möjlighet till att kontakta 

kundservice eller att det endast finns ett betalningssätt (Garaus 2018). 

Ett dåligt, otydligt eller invecklat informationsmaterial är också någonting studier har 

visat på kan leda till köp som blir avbrutna. Detta dåliga informationsmaterial 

manifesterar sig i form av felaktig eller onödig information (Garaus 2018), ytterligare 

kostnader eller avgifter som inte visar sig innan kunden når kassan eller en omöjlighet att 

se det totala priset på ens köp innan kunden når kassan (APSIS 2016; Baymard Institute 

2019) 

Ett dåligt informationsmaterial kan också leda till förvirring som uppstår hos kunder 

vilket kan leda till att de överger sina köp. Utöver ett dåligt informationsmaterial kan även 

ett otydligt eller komplicerat navigationssystem som leder till att det är svårt att hitta i 

webbutiken och där kategorier och underkategorier inte skapar en tydlig struktur, där det 

inte finns en sökfunktion som hjälper användare att hitta produkter eller där 

navigationsverktyg som länkar eller knappar inte fungerar skapa förvirring (Garaus 

2018). Vidare kan även förvirring uppstå på grund av en oklar struktur över webbutikens 

olika element eller en dålig funktionalitet överlag där exempelvis länkar inte fungerar 

(Garaus 2018). 

2.2.3 Lösningar på problemet där kunder överger fyllda varukorgar 

Studier har föreslagit lösningar på problemet där kunder inte slutför sina köp och många 

av lösningarna pekar på en webbutiks informationsmaterial. Song (2019) menar på att 

utförliga produktbeskrivningar i webbutiker kan minska risken att kunder väljer att 

inspektera produkterna i fysiska butiker vilket i vissa fall leder till att dem istället köper 

produkten på plats. Av samma anledning menar Song (2019) också att 

produktrecensioner från andra kunder kan vara värdefulla då kunder tydligt ser vad 

personer som redan har använt produkten tycker vilket även andra studier tar upp som 

någonting viktigt då recensioner kan förminska osäkerheten kunder i vissa fall kan känna, 

inte minst i marknader där kunder säljer och köper av varandra (Tang & Lin 2019). 
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Vidare har studier visat på att det är extremt viktigt att ha en effektiv och lättförståelig 

kassa-process då det är någonting som har en stor påverkan på kunders slutförande av 

köp (Baymard Institute 2019; Priya, Subha & Balamurugan 2017). 

Sedan har också rapporter visat på att det även efter att kunden har lämnat webbutiken är 

möjligt att få tillbaka dem för att avsluta deras köp med ett väl utformat och tydligt 

påminnelsemejl ifall dessa kunder glömt bort att de har fyllda varukorgar i webbutiken 

(APSIS 2016). 

2.3 Användarupplevelse 

International Organization for Standardization (2019) definierar användarupplevelse som 

en användares uppfattningar och reaktioner som uppstår på grund av användning eller 

förväntad användning av ett system, en produkt eller en service. Dessa uppfattningar och 

reaktioner innefattar en användares känslor, övertygelser, preferenser, beteende, komfort 

och prestationer som uppstår innan, medan och efter användning.  

De förklarar vidare att en användares upplevelse är en konsekvens av ens bild av 

varumärken, presentation, funktionalitet, hur bra ett system fungerar, interaktionsaspekter 

och hjälpmedel i ett system, en produkt eller en service.  

Användarupplevelser uppstår också på grund av användarens tidigare erfarenheter, 

attityder, kompetenser, förmågor och personlighet.  

Slutligen är också kontexten där systemet, produkten eller servicen används viktig 

(International Organization for Standardization 2019). 

2.3.1 Den personliga upplevelsen 

Användarupplevelse är någonting som webbutiker allt mer försöker fokusera på och 

studier visar på att den största trenden idag för att nå målet där alla användares upplevelse 

känns bra är en personalisering av kunders besök i webbutiker. Tanken är att kunder vill 

känna sig speciella, att deras upplevelser är unika och att de kan lita på allting en webbutik 

erbjuder och företag har börjat ta steg för att förverkliga detta (Enache 2018). 

Studier har visat på att en personalisering av webbutiker kan påverka kunders 

köpbeteende och öka webbutikens inkomster (Kaptein & Parvinen 2015) och för att 

uppnå denna personalisering i webbutiker kan olika verktyg användas. 
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Ett verktyg som har blivit populärt det senaste decenniet för att skapa mer personliga 

upplevelser är gamification vilket är inkorporeringen av spelelement som personliga 

avatarer, belöningssystem, emblem och utmaningar i nya kontexter som till exempel 

webbutiker (Nacke & Deterding 2017).  

Dessa olika spelelement har specifika syften där till exempel avatarer ska skapa en slags 

spegelbild som användaren kan känna igen sig i och där belöningar kan fungera som 

motivation till att utföra uppgifter (Rapp 2017). 

Inkorporeringen av dessa spelelement kan se ut på olika sätt där bland annat Nissan 

använder gamification där ägare av Nissan Leafs har möjligheten att samla poäng när de 

kör miljövänligt och de kan med dessa poäng tävla med sina vänner på Facebook. Vidare 

använder sig Salesforce av utmaningar och topplistor med syftet att öka försäljningen 

(Robson, Plangger, Kietzmann, McCarthy & Pitt 2015). 

Ett annat verktyg som har undersökts närmare under de senaste åren är sökfunktioner som 

levererar resultat som bland annat är baserade på information om användaren. Denna 

information kan till exempel bygga på kombinerande faktorer som bland annat 

produktpopularitet, användarintressen och sökrelevans (Vavliakis, Katsikopoulos & 

Symeonidis 2019). 

Sedan är också användningen av rekommendationssystem där kunder får förslag på en 

mindre mängd produkter baserat på användarens tidigare val i webbutiken ett populärt 

sätt att skapa en mer personlig upplevelse i webbutiker (Kaptein & Parvinen 2015). 

2.3.2 Design som påverkar användarupplevelse i webbutiker 

Studier har visat att en irriterande upplevelse i webbutiker är någonting som kan leda till 

att köp inte blir slutförda samt att en misstro mot försäljaren kan skapas. Detta är ett 

väldigt stort problem i e-handeln då det är väldigt enkelt för kunder att lämna en webbutik 

och istället gå vidare till en konkurrent. Anledningarna bakom dessa irriterande 

upplevelser är i många fall dåliga designval relaterade till användarupplevelse som i vissa 

fall också leder till förvirring (Garaus 2018) eller frustration (Hasan 2016). 

Hasan (2016) kartlägger olika designval en webbdesigner ska undvika för att skapa 

irritation samt vilka designriktlinjer som ska följas för att minska irritation. Han menar 

på att en webbutik som har ett bra informationsmaterial, är visuellt tilltalande, har ett bra 

navigationssystem och som är enkelt att använda överlag minskar risken för irritation. 
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Den visuella designen i en webbutik innefattar exempelvis webbutikens layout, bilder, 

färger, former, och animationer och för att uppnå en visuellt tilltalande webbutik skriver 

Hasan (2016) att element som kan skapa irritation och som ska undvikas innefattar för 

liten text, olämpligt grafiskt material, distraherande material som pop up-annonser, 

blinkande text, animerade banners, färger som tillsammans bländar användaren och 

dåliga layouts.  

En dålig layout är exempelvis en layout som skapar förvirring på grund av att den är 

ostrukturerad och otydlig med sitt innehåll (Garaus 2018). Vidare visade en studie gjord 

av Seckler, Opwis & Tuch (2015) att det överlag är positivt med hög symmetri och låg 

komplexitet i en webbutiks layout.  

Sedan kan en dålig layout också vara en layout som inte används i en korrekt kontext då 

en studie har visat på att kunder upplever olika typer av layouts på olika sätt baserat på 

vilken typ av produkt eller tjänst som webbutiken säljer. Exempelvis kan en webbutik 

som vill förmedla kompetens skapa en webbutik som använder sig av en enkel layout där 

komplexiteten över innehållet är låg och symmetrin över innehållet är hög. (Seckler, 

Opwis & Tuch 2015) 

Färger är någonting som andra studier också nämner som en designaspekt som påverkar 

en användares upplevelse. I dessa studier framkom det att en blå nyans är positivt och att 

en hög ljusstyrka är negativt (Hsieh, Chiu, Tang & Lee 2018; Seckler, Opwis & Tuch 

2015). 

Sedan är även informationsmaterial någonting som påverkar användarupplevelsen i 

webbutiker och Hasan (2016) skriver att det är någonting som kan minska irriterande 

upplevelser. Andra studier stödjer detta och tillägger att kunder i nuläget inte är nöjda 

med det informationsmaterial som finna tillgängligt. De menar att det behövs tydligare 

information som behandlar framför allt produkter och försäljare men också kundservice 

(Savoy & Salvendy 2016) 

Den största anledningen bakom irriterande upplevelser i webbutiker är dock dåliga 

navigationssystem enligt Hasan (2016). Han skriver att ett bra, enkelt och effektivt 

navigationssystem som inkluderar funktioner som sökmöjligheter, kartor över hur 

webbutiken är uppbyggd och genvägar som gör att användaren inte behöver klicka mer 

än en gång för att komma dit användaren vill minskar risk för irritation hos kunder.  
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2.4 Användbarhet 

International Organization for Standardization (2019) definierar användbarhet som ett 

mått som mäter i vilken grad ett system, en produkt eller en service kan användas av en 

specifik användare för att uppnå specifika mål effektivt och tillfredsställande i specifika 

användningsområden. 

2.4.1 Design som påverkar användbarhet i webbutiker 

Struktur är en designaspekt av webbutiker som påverkar användbarhet. Studier har visat 

på att en bra struktur gör användandet av webbutiken enklare vilket också skapar bättre 

upplevelser (Hasan 2016; Seckler, Opwis & Tuch 2015). 

Informationsmaterial är ytterligare en aspekt av en webbutik som påverkar 

användbarheten och Savoy och Salvendy (2016) menar på att det är viktigt att ha i åtanke 

att det framför allt är tydligheten och vad som ska ingå i informationsmaterialet som är 

det väsentliga och inte mängd då en för stor mängd information kan minska 

användbarheten. 

Vidare har studier visat på att ett enkelt och effektivt navigationssystem höjer 

användbarheten. Det ska inte ta för många klick eller ta för lång tid att ta sig till specifika 

platser i en webbutik (Hasan 2016).  

Sedan har också rapporter visat på att en komplicerat designad kassa med för många 

funktioner och krav på steg för att slutföra köp försämrar användbarheten (Baymard 

Institute 2019). 

 

2.5 Samband mellan användarupplevelse, användbarhet och 

slutförande av köp i webbutiker 

En webbutiks design är en av de viktigaste delarna av e-handeln då studier har visat att 

en webbutiks design är lika viktig för kunder som bra service och konkurrenskraftiga 

priser (Hasan 2016).  

En webbutiks design består av många olika delar och målet för dessa delar är att 

tillsammans skapa en miljö som kunder vill uppleva, använda och handla i. Studier har 

visat att för att skapa sådana miljöer krävs det ett fokus på både användarupplevelse där 
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hedonistiska aspekter förhöjer kunders positiva känslor gentemot en webbutik samt 

användbarhet där funktioner förenklar och förtydligar användandet av en webbutik och 

dess informationsmaterial. De båda aspekterna skapar tillsammans en produkt som ger en 

förhöjd användarupplevelse, användbarhet och som skapar förtroende vilket i längden 

leder till lojalitet (Bilgihan & Bujisic 2015). 

De båda aspekterna har också en påverkan på kunders slutförande av köp. De har båda 

förmågan att skapa förvirring, irritation och frustration vilket kan leda till att kunder inte 

slutför sina köp (Baymard Institute 2019; Garaus 2018; Hasan 2016). 
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3. Metod 

Detta kapitel avser att presentera hur studien utfördes och vilka metoder som användes. 

Sedan redovisas även de forskningsetiska principer studien har följt. 

För att få ett svar på forskningsfrågan användes semistrukturerade kvalitativa interjuver 

vilket är en forskningsmetod som kan tillämpas för att undersöka användares upplevelser 

(Patel & Davidson 2011) då studien avsåg att ta reda på användares åsikter, uppfattningar 

och erfarenheter vilket gör intervjuer lämpliga (Denscombe 2018). Intervjuerna 

transkriberades sedan till text och analyserades med syftet att hitta teman eller 

designriktlinjer och kategorier eller användningsområden. Dessa designriktlinjer med 

dess användningsområden visualiserades sedan genom användningen av user journey 

maps och skisser. Designriktlinjerna i samarbete med designförslagen besvarar 

forskningsfrågan. 

3.1 Litteratursökning 

För att få en överblick över befintlig kunskap inom området studien har undersökt 

utfördes en litteratursökning vilket är en genomgång av litteratur och forskning som redan 

har gjorts (Denscombe 2018) 

Litteratursökningen utfördes genom att söka efter aktuell forskning i digitala databaser 

med användandet av nyckelord som är relevanta till denna studie. 

Digitala databaser som användes i studien var ACM Digital Library, Google Scholar samt 

HKR Summon. När det var möjligt specificerades det att sökresultaten inte skulle vara 

äldre än fem år gamla samt att alla resultat skulle vara vetenskapligt granskade. Om detta 

inte var möjligt säkerhetsställdes detta genom att undersöka publiceringsårtal och om 

materialet var vetenskapligt granskat. 

De nyckelord som användes i litteratursökningen var: ”web design”, webdesign, e-

commerce, ”e commerce”, ecommerce, ”shopping cart abandonment”, sca, design, 

”online shopping”, usability, ”user experience”, ux, ”user journey maps”, ”completed 

purchases”, ”gamification”, ”abandoned purchases”, webshop, ”graphic design”, layout, 

interaction, hci, ”human computer interaction”. 

Notera att nyckelorden kombinerades med varandra i väldigt hög grad. 
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Urvalet av tidigare forskning gjordes baserat på relevansen för denna studie och dess 

forskningsområde, forskningsfråga och syfte. 

3.2 Urval 

Ett icke-sannolikhetsurval gjordes då undersökningen gjordes med en mindre grupp 

personer på grund av tidskrav. Vidare krävde studien att deltagarna i undersökningen 

hade vissa kunskaper och erfarenheter vilket gjorde ett slumpmässigt väljande från den 

undersökta populationen svårt då kostnaden och tidskravet hade varit hög i och med att 

undersökningspopulationen är väldigt stor och ett slumpmässigt urval av 

undersökningspopulationen är ett krav för sannolikhetsurval (Denscombe 2018).  

För att få svar på forskningsfrågorna fanns det olika krav på deltagarna i undersökningen. 

Det första var att de använder webbutiker en gång i månaden och det andra att de någon 

gång har valt att avbryta ett köp efter att ha lagt produkter i sin varukorg. Dessa urval 

gjordes för att studien ville ta reda på upplevelser från personer som kan kategoriseras 

som kunder i webbutiker. 

Ett bekvämlighetsurval gjordes sedan då tidsomfattningen, resurserna och storleken 

gjorde det till ett bra alternativ (Denscombe 2018). Bekvämlighetsurval går snabbt att 

utföra och personer som passade in i de kriterier som skulle uppfyllas kunde identifieras 

med detta alternativ. 

Urvalet till studien var fem personer där alla uppfyllde kriterierna. De var alla män och 

mellan åldrarna 27–29 år. 

3.3 Intervjuer 

Då målet med studien var att undersöka användares upplevelser och uppfattningar 

användes kvalitativa interjuver (Patel & Davidson 2011). Intervjuerna var 

semistrukturerade och hade en medelstandardisering. Det fanns förbestämda frågor (se 

bilaga 1) men de var öppna för diskussion och ordningen på frågorna anpassades efter 

intervjun. 

Kontakt togs med personer genom digitala kommunikationsverktyg och de blev 

tillfrågade om de var intresserade att delta i undersökningen, om de använder webbutiker 

minst en gång i månaden och om de någonsin har valt att avbryta ett köp efter att ha lagt 
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produkter i sin varukorg. De fem första personerna som blev tillfrågade uppfyllde kraven 

och gick med på att delta i undersökningen. 

Intervjuerna blev sedan schemalagda och det bestämdes att de skulle ske med hjälp av de 

digitala kommunikationsverktygen Skype och Discord. I de interjuver där Discord 

användes blev intervjuerna inspelade med det digitala verktyget OBS då Discord inte har 

någon inspelningsfunktion. Anledningen till att alla interjuver skedde digitalt var på 

grund av den pågående pandemin. 

Det första som skedde när intervjuerna utfördes var att deltagaren fick en kort 

presentation av vad studien omfattade och vad studiens syfte var. Sedan förklarades de 

forskningsetiska principer som följdes och hur informationen de försåg skulle användas. 

De fick även information om att intervjun skulle spelas in men att inspelningen skulle 

raderas efter transkribering av ljudmaterialet.  

Sedan genomfördes intervjuerna med hjälp av intervjuguiden och antingen det digitala 

verktyget Skype eller med det digitala verktyget Discord. 

Totalt fem intervjuer utfördes och spelades in med fem deltagare (se tabell 1) och de 

transkriberades sedan. Intervjuerna var 15 till 25 minuter långa. 

Tabell 1. Personer som deltog i intervjuerna. 

Fiktivt namn Ålder Kön 

Peter 27 Man 

Olof 29 Man 

Markus 28 Man 

Linus 28 Man 

Tobias 27 Man 

 

3.4 Genomförande av analys 

För att hitta designriktlinjer gjordes en typ av innehållsanalys vilket kan användas för att 

hitta olika teman i ens textmaterial (Denscombe 2018) och det användes för att hitta 

återkommande mönster eller teman i de olika intervjuerna. 
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Innehållsanalysen utfördes genom att intervjuerna först lästes igenom flera gånger för att 

hitta sammanhängande stycken som var relevanta till undersökningen och 

forskningsfrågan som sparades för användning i ett senare skede. När sammanhängande 

och relevanta stycken hade identifierats ställdes de mot alla andra sammanhängande och 

relevanta stycken från de andra intervjuerna med avsikten att hitta stycken som över flera 

intervjuer överensstämde med varandra. Efter att ha hittat olika stycken som 

överensstämde skrevs mindre meningar som sammanfattade styckena. Dessa meningar 

jämfördes på samma sätt tills att nya teman och kategorier inte längre hittades. Genom 

att göra detta hittades olika överliggande kategorier eller användningsområden i 

webbutiker och återkommande teman eller designriktlinjer inom kategorierna. De 

överliggande kategorierna eller användningsområdena var ”Navigationssystem” och 

”Kassa och varukorg”.  

3.5 Designförslag 

Baserat på det analyserade resultatet från intervjuer togs designförslag fram. Ett 

designförslag togs fram för varje användningsområde eller kategori och de följer de 

designriktlinjer eller teman som finns i kategorierna (se figur 1. kapitel 4, figur 2. kapitel 

4, figur 3. kapitel 4). 

3.5.1 User Journey Maps 

User journey maps är en designmetod som kan användas för att uppleva en användares 

resa som händer när denne interagerar med en design (Hanington & Martin 2012). Denna 

designmetod har använts i tidigare studier för att se användares resor genom en 

applikation (Spitz, Pereira Junior, Queiroz, Leite, Dam & Rezende 2018) och för att 

undersöka användares upplevelser, behov och förväntningar (Muhoza & Johnson 2018). 

När user journey maps används skapar designern en persona vilket symboliserar en 

användare, ett scenario eller mål vilket symboliserar det användaren vill eller ska göra 

och sedan skapar författaren olika skisser och anteckningar som följer personan genom 

scenariot tillsammans med anteckningar om känslor, upplevelser, tankar, möjligheter och 

reaktioner. 

User journey maps användes för att undersöka hur en användares resa genom 

användningsområdena med dess designriktlinjer skulle kunna se ut och hur de skulle 

uppleva den resan, vilka känslor som potentiellt kunde uppstå vid olika punkter i resan 
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och vilka möjligheter som fanns för att gestalta ett designförslag som skapar en bra 

upplevelse, som skapar positiva känslor hos användare och som använder sig av de 

designriktlinjer som hittades genom intervjuerna. Dessa user journey maps (se bilaga 2A, 

bilaga 2B, bilaga 3) som skapades med papper och penna var viktiga för att hitta 

användarvänliga sätt att gestalta de olika användningsområdena med alla designriktlinjer 

som hittades med analysen av intervjuerna då det gav författaren en bild av hur en 

användare skulle kunna uppleva dessa olika användningsområden i webbutiker med dess 

designriktlinjer implementerade och hur en designer skulle kunna tillämpa de olika 

designriktlinjerna för att öka slutförandet av köp. 

3.5.2 Skisser av designförslagen 

Efter att användningsområdena med deras designriktlinjer undersöktes med user journey 

maps gjordes gestaltningar som konkret visualiserar hur dessa olika användningsområden 

med dess designriktlinjer kan tillämpas i webbutiker för att öka slutförandet av köp (se 

figur 1. kapitel 4, figur 2. kapitel 4, figur 3. kapitel 4). 

Användningsområdena med dess designriktlinjer i samarbete med resultatet från user 

journey mapsen dokumenterades i ett Microsoft Word-dokument och med det 

dokumentet som bas gestaltades tre olika digitala designförslag genom användandet av 

programmet Adobe XD. Dessa designförslag är författarens tolkning av hur alla olika 

designriktlinjer skulle kunna tillämpas i användningsområdena med resultatet från user 

journey mapsen i åtanke.  

3.6 Forskningsetiska principer 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper och avser att vara tillförlitlig, 

ärlig, respektfull och ansvarsfull (All European Academies 2018). Studien följer de fyra 

forskningsprinciperna Informationskravet där alla deltagare i studien har informerats om 

studiens syfte, deras uppgift i undersökningen, vilka villkor som gäller, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, 

Samtyckeskravet där alla deltagare samtycker att medverka och har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande,  Konfidentialitetskravet där alla uppgifter om deltagarna 

i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna har förvarats 

på ett sätt så ingen obehörig har tillgång till dem (Vetenskapsrådet 2018). Det ska inte gå 

att identifiera någon baserat på informationen som ges i denna studie. Den information 



 

25 

som avslöjas i studien har deltagarna gått med på att dela med sig av. Deltagarna går inte 

att identifiera då alla deltagare har tilldelats fiktiva namn. Vidare spelades även alla 

intervjuer in och inspelningarna raderades efter transkribering vilket alla deltagare 

informerades om och godkände. Och sedan Nyttjandekravet där insamlad information om 

enskilda deltagare endast får användas i forskningssyfte.  

Alla deltagare blev informerade om dessa olika principer och riktlinjer och bekräftelse på 

att de förstod alla principer gavs. 
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4. Resultat 

Detta kapitel avser att presentera resultatet från de kvalitativa intervjuer som utfördes. 

Resultatet analyseras sedan för att hitta samband mellan intervjuer där faktorer som 

påverkar användbarhet, användarupplevelse eller slutförande av köp presenteras. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med medelstandardisering utfördes med fem 

deltagare (se tabell 1). Intervjuerna avsåg att ta reda på information som var relevant för 

forskningsfrågan, bakgrunden till studien och en intervjuguide (se bilaga 1) utformades 

efter detta. 

4.1 Interjuver 

4.1.1 Grafiska element och struktur 

Olof, Markus, Linus och Tobias uppgav att de har vissa favoritwebbutiker som de handlar 

oftare på än andra. Olof och Linus pekade på pris som den största faktorn till varför de 

valde att återbesöka vissa webbutiker hellre än att leta efter andra men Markus och Tobias 

tog upp det faktum att de känner att de kan lita på webbutiken på grund av tidigare 

erfarenheter som har varit positiva relaterat till webbutikens design och deras service.  

Markus - ”Jag är van vid dem och hittar lätt i dem” 

Alla deltagare uppgav att grafiska element i webbutiker som exempelvis färger eller 

struktur av materialet påverkar deras upplevelse. Olof pratade om att det är viktigt att 

webbutiken ger ett seriöst intryck. 

Olof - ”Man får ju ett intryck när man går in på sidan om den är 

genomtänkt eller inte.” 

Linus tog upp att vissa färger kan göra att webbutiker blir jobbiga att använda. 

Linus - ”En butik med allt för ljusa färger som sticker i ögonen är ju 

jobbig att va inne i så då vill man ju inte va där inne för länge” 

Ett återkommande tema i alla intervjuer var det faktum att allting ska vara enkelt att 

använda och en webbutiks struktur ska vara tydlig. Peter lyfte fram att de aldrig går in en 

webbutik för att bara surfa runt utan de vet att de vill ha någonting och det ska vara enkelt 

att nå det deltagaren ska ha. 
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Peter - ”Enkelt enkelt enkelt. Jag köper inte bara för att det är billigare, 

de ska va enkelt” 

Tobias var inne på samma spår och menade att sökfunktionen som webbutiken har måste 

vara enkel att hitta och använda. 

Tobias - ”Ofta går man in och har någonting i huvudet om vad man vill 

köpa så sökfunktionen ska va enkel att hitta. Liksom det ska va den 

största delen i webbutiken tror jag.” 

Markus lyfte fram att denne ofta återkommer om en webbutik känns smidig och 

bekvämlig att handla i. 

Markus - ”Jag vill att det ska va så smidigt som möjligt för det är ju 

därför jag handlar i en webbutik” 

Olof lyfte fram sin önskan om en enkel design i webbutiker genom att beskriva vad denne 

inte vill se. 

Olof - ”Det får inte va för plottrigt. Inte massa popups.” 

Just pop-ups var någonting Tobias och Markus också uppgav som någonting som 

påverkar deras upplevelse och kan få dem att lämna en webbutik. Dock menade Tobias 

att en del annonser förväntas och att det finns en gräns för hur mycket kunder klarar av. 

Tobias - ”Jag tror att det finns en smärtgräns där, man förväntar sig ju 

reklam när man går in på en butik. Men om det kommer upp fler än en 

så kanske, då tror jag att det kan va jobbigt.” 

Vidare så pratade alla deltagare om att webbutikers utseende rent generellt måste se 

stilrent, enkelt och tydligt ut. Linus tog upp att för mycket grafiska element som inte är 

relevanta till det han försöker göra i webbutiken påverkar upplevelsen negativt. 

Linus - ”De ska va cleant. Inte så många strögrejer. Helst inte så mycket 

olika grafiska grejer. Inte så ovanliga färger, mer svart och vitt och 

kanske någon enkel färg” 

Peter, Olof, Markus och Tobias förklarade att grafiska element och struktur inte har en 

speciellt stor påverkan när det kommer till deras vilja att slutföra köp. Detta var dock på 
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grund av det faktum att de menar att de redan hade lämnat webbutiken om det grafiska 

materialet och strukturen i webbutiken var så pass dålig att de inte ville handla där.  

Tobias - ”Jag hade nog inte köpt över huvud taget om designen va för 

dålig. Jag hade nog avbrutit innan.” 

Linus menade dock att det grafiska materialet skulle kunna få denne att avbryta sitt köp 

på grund av intrycket ett dåligt grafiskt material kan ge. 

Linus - ”Om det är så dåligt att man får fel uppfattning eller att det inte 

ser så seriöst ut så kan jag nog avbryta köpet. Speciellt om man ska 

spendera mycket pengar.” 

4.1.2 Analys av grafiska element och struktur 

Det återkommande temat i undersökningen relaterat till grafiska element och struktur var 

att en webbutik måste vara tydligt uppbyggd och enkel att använda. När en webbutiks 

innehåll ser för rörigt och osammanhängande ut kunde deltagarnas upplevelse påverkas 

så pass mycket att alla deltagare sa att de kunde lämna webbutiken på grund av dessa 

saker. 

 Deltagarna sa också att färger är någonting som påverkar deras upplevelse där för ljusa 

färger påverkar deras upplevelse negativt.  

Sedan tog även deltagarna upp att en webbutiks struktur måste vara tydlig och enkel att 

förstå om användbarheten ska vara acceptabel då deltagarna berättade att de kunde lämna 

webbutiken utan att ens påbörja köp om detta inte är fallet. 

Vidare tog alla deltagare upp det faktum att en webbutiks professionella intryck är 

någonting som påverkar deras upplevelse och detta är också direkt kopplat till hur enkel 

och tydlig en webbutik ser ut och hur enkel den är att använda. När en webbutik ger 

oseriösa intryck med sin design påverkades deltagarnas upplevelse negativt och kunde 

leda till att deltagarna inte litade på webbutiken. 

4.1.3 Personalisering och belöningar 

Tobias, Olof och Peter lyfte fram belöningar och belöningssystem som någonting viktigt 

när det kommer till valet av webbutik.  
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Tobias menade på att belöningssystem kan få denne att bortse från andra dåliga aspekter 

av en webbutik till en viss gräns. 

Tobias - ”Jag skulle nog ta kampanjrabatter eller poäng över något annat 

så länge de andra inte är allt för dåligt. Det finns en smärtgräns tror jag.” 

Peter lyfte fram system som ofta används av speltjänster online där det till exempel går 

att spela i virtuella casinos. 

Peter - ”De e som när man ska spela casino på nätet. Om man lägger in 

hundra spänn så får man ju typ tjugo spänn dagen efter som någon 

payback och då kommer jag ju tillbaka för att jag har pengar där. Så 

bonussystem funkar för att få mig tillbaka måste jag säga.” 

Peter drog samma koppling till speltjänster online när det kommer till försök till 

personifiering som avatarer, medaljer eller användarnivåer vilket var någonting 

deltagaren tyckte påverkade dennes motivation till att återkomma till en specifik tjänst. 

Peter - ”Man får achievements och då kommer ja ju tillbaka till den sidan 

igen även fast jag vet att det finns insättningsbonusar på någon annan 

sida.” 

Peter menade dock att detta inte är någonting denne har upplevt i webbutiker vilket är 

någonting Olof också tog upp.  

Olof - ”Jag vet inte ens några exempel som har nåt sånt, det kanske hade 

varit kul men jag vet inte” 

Olof drog en koppling till ett datorspel där användare har en virtuell avatar. 

Olof - ”Har inte upplevt det i webbutiker men det påverkar ju 

upplevelsen på andra sätt som i World of Warcraft” 

Olof utvecklade och menade att det möjligtvis skulle kunna fungera som en motivering i 

webbutiker och att det kanske skulle kunna dras ännu längre i ett försök att skapa 

communitys i webbutiker. 
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Olof - ”Jag tror absolut att det är något folk skulle tycka va kul. Då 

kanske man skulle integrera något typ av forum också så man showar 

off för ja antar att det är oftast därför man har sånt.” 

Linus tyckte att personifieringsfunktioner som avatarer, medaljer och användarnivåer inte 

var någonting som gav en effekt och Markus och Tobias kände att det inte finns någon 

plats för sådana funktioner i webbutiker.   

Tobias - ”Jag är nog inte där i mitt handlande” 

Markus - ”Jag tycker inte att den typen av funktioner passar i dem 

tillfällena jag använder en webbutik” 

4.1.4 Analys av personalisering och belöningar 

Personalisering av upplevelser i webbutiker var inte någonting som påverkade 

deltagarnas upplevelser speciellt mycket då detta inte var någonting de hade stött på i 

webbutiker. En majoritet av deltagarna påpekade dock att funktioner som personliga 

avatarer, utmaningar och belöningar som medaljer skulle kunna vara någonting som 

möjligtvis ger deltagarna en positivare upplevelse. 

4.1.5 Navigationssystem 

Den absolut viktigaste aspekten av en webbutiks design relaterat till användbarhet och 

deltagarnas upplevelse var en webbutiks navigation enligt alla deltagare. Anledningarna 

bakom detta följde ett liknande tema där enkelhet och tydlighet togs upp som de viktigaste 

aspekterna av en webbutiks navigationssystem. 

Peter - ”Man ska inte behöva tänka så mycket. Man vill inte behöva 

tänka vart saker sitter på sidan. Man ska bara enkelt kunna lägga saker i 

varukorgen eller när man klickar sig vidare eller vad som helst liksom. 

Det ska va enkelt.” 

Linus - ”Det ska va kategoriserat korrekt och det ska inte va allt för svårt 

att gå från till exempel ”Ljud” till ”Mikrofon” till ”Sladdar och 

tillbehör.” 
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Olof - ”Menyn är absolut viktigt. De ska inte va för många klick eller 

liknande. Stilren, enkelt, få klick överlag” 

Just antalet klick var någonting som alla andra deltagare också tog upp som någonting 

som påverkade deras upplevelse i webbutiker. 

Tobias - ”Det kan ju göra en irriterad. Man har väl inte alltid så bråttom 

men i och med att det finns så många alternativ så vill man ju att de ska 

gå snabbt och va enkelt. Om dem vill ha mig tillbaks så gör dem det ju 

enkelt” 

Peter - ”Om jag har bestämt mig för att köpa så vill jag ju gärna att när 

jag trycker på varukorgen så kommer jag till varukorgen och så står den 

lilla informationen om hur mycket jag ska betala och så och sen ska jag 

bara behöva klicka på köp och så är det klart” 

Linus - ”Det ska inte va för mycket klick emellan kategorier. Det ska 

inte va svårt att hitta o gå från till exempel ”Hörlurar” till ”Kablar”. 

Vidare menade Tobias, Peter och Markus att webbutiken också måste ha en sökfunktion 

som är enkel att använda ifall menyerna på webbutiken inte räcker till. 

Markus - ”Det ska finnas en bra sökfunktion. Man ska kunna söka lätt.” 

Peter pratade om hur denne ville att menyerna ska se ut och att det är viktigt att han känner 

igen sig i en webbutik och inte behöver fundera över vad olika grafiska element som 

ikoner betyder eller gör. 

Peter - ”Jag gillar när man känner igen sig så att det känns som att vart 

på sidan förut. Ett kugghjul ska va inställningar till exempel. Att det 

finns universella knappar som man känner igen.” 

4.1.6 Analys av navigationssystem 

En webbutiks navigationssystem var den viktigaste delen relaterat till deltagarnas 

upplevelse och den uppfattade användbarheten i webbutiker och det fanns även ett 

samband mellan användarupplevelse, användbarhet och slutförande av köp. 

Navigationssystemet måste enligt deltagarna vara enkelt att använda där en majoritet av 
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deltagarna nämnde att de inte ska behöva tänka när de navigerar sig runt i en webbutik 

utan allting ska vara logiskt och tydligt. 

Vidare ska navigationssystemet vara effektivt och inte ta för många klick vilket är 

någonting alla deltagare beskrev som negativt och deltagare tog upp att det kan leda till 

irritation. 

Alla deltagare berättade att en för stor mängd klick för att ta sig till olika platser i 

webbutiken kan påverka deras upplevelse så pass mycket att de kan lämna webbutiken. 

Deltagarna tyckte också att antalet klick kan vara någonting som leder till att köp inte blir 

slutförda om det är för komplicerat att ta sig till kassan då navigationsprocessen ska vara 

enkel att utföra. 

Vidare ska det i ett bra navigationssystem enligt deltagarna gå att enkelt söka efter 

produkter. En majoritet av deltagarna tog upp att de ofta har ett köp i åtanke när de går in 

i webbutiker och då måste det vara enkelt att hitta just den produkten med hjälp av en bra 

sökfunktion.  

4.1.7 Informationsmaterial 

Markus och Linus tog upp att de värdesätter företagsrecensioner ifall de inte är bekanta 

med webbutiken sen tidigare. Dock tyckte Markus att dessa recensioner inte är värda lika 

mycket om de är publicerade i webbutiken som används. 

Markus - ”De skulle inte påverka mitt köp lika mycket som om jag läste 

det på nån annan sida. Men det skulle ha en liten påverkan kanske.” 

Alla deltagare menade att produktrecensioner dock är någonting som kan påverka deras 

köp och att det är någonting som förstärker deras positiva åsikter om en produkt som de 

har valt ut. 

Linus - ”Om dem verkar trovärdiga så kan de ju hjälpa mig att stärka förtroendet till de 

köpet ja ska göra.” 

Just förtroendet är dock någonting Peter, Linus och Markus tog upp som någonting som 

alltid skapar oro när det kommer till produktrecensioner. 

Peter - ”Produktrecensioner värdesätter jag om jag ser att de kommer 

från riktigt folk vilket är typ inget av dem om jag ska va ärlig. Jag läser 
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hellre på andra sidor, typ datorartiklar från experter och inte från 

konsumenter” 

Annat informationsmaterial som togs upp som viktigt av Linus var produktinformation. 

Deltagaren kände att en produkts beskrivning och dess specifikationer måste vara tydliga 

och ge användaren en bra bild av produkten. 

Linus - ”Specifikationerna och sånt av de ja ska köpa är viktigt. Det 

måste va tydligt men samtidigt inte för långt. De behöver inte va så 

mycket flair eller beskrivande text utan de ska va tydligt.” 

4.1.8 Analys av informationsmaterial 

Informationsmaterial var enligt deltagarna inte någonting som påverkade deras 

upplevelse eller webbutikens uppfattade användbarhet i något hög grad. Dock kunde 

informationsmaterial som produktrecensioner förstärka deltagarnas vilja att köpa en 

specifik produkt om produktrecensionerna verkar vara trovärdiga. Detta var enligt 

deltagarna dock inte fallet i nuläget då många produktrecensioner inte ser ut att vara 

skrivna av riktiga kunder.  

4.1.9 Webbutikens kassa och varukorg 

Den absolut viktigaste aspekten i en webbutik när det kommer till deltagarnas vilja att 

slutföra köp var webbutikens kassa. Dess design och funktioner kunde få alla deltagare 

att avbryta sina köp på olika sätt och deltagarna gav exempel på när en dåligt designad 

kassa hade fått dem att avbryta köp. Det absolut viktigaste för deltagarna var att kassan 

var enkel att använda och att det gick snabbt att handla sina produkter. 

Alla deltagare förklarade att ett måste att behöva logga in eller registrera ett konto i en 

webbutik kunde få dem att avbryta sina köp. 

Olof - ”Om det är för komplicerat och tar för lång tid så kan jag avbryta 

köpet. Snabb check-out är det bästa som finns. Det finns ju vissa som är 

i princip bara click and buy i stort sett. Jag förstår att dem vill ha 

mejladresser och sånt men det skönaste som finns är ju om det bara är 

så att man klickar att man vill köpa varan och betalinformation finns 

redan sparat i Google Chrome och så är det bara att klicka och köpa. De 

ska inte va massa registreringar eller verifikationsmejl” 
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Markus pekade på att det finns så många alternativ vilket kan göra att komplicerade 

registreringar får en att byta webbutik. 

Markus - ”Det kan nog hända att jag avbryter mitt köp om det är för 

omständligt att registrera mig. Då kanske jag går till en annan sida där 

jag inte behöver logga in. Alltså de kanske tar för lång tid. De blir för 

många extraklick och mejl som kommer från nya sidor.” 

Linus, Peter och Tobias påpekade dock att det i många fall är okej så länge det inte tar 

för lång tid eller är för komplicerat. 

Tobias - ”Om ett konto skapas automatiskt kan jag gå med på det eller 

om man kan logga in via Google. Men man har ju en låg tröskel på vad 

man orkar och om man behöver hålla på med att skapa ett konto så nej, 

då avbryter jag nog köpet. Sen vill man ju inte sitta och få massa 

kundmedlemserbjudanden heller. Man vet att de kommer att komma 

massa spam.” 

Olof och Markus menar på att ett krav på att behöva registrera sig kan förhindra dem att 

avsluta spontanköp i väldigt hög grad. 

Olof - ”Om det är ett spontanköp och jag kanske inte riktigt vill ha den 

egentligen så kan en sån sak vara det som gör att jag inte köper” 

Peter, Markus och Tobias pratade om informationsmaterialet de vill ha tillgängligt när de 

går till deras varukorg. De ansåg att viss tydlig information ska vara tillgänglig så att de 

som kunder enkelt ska se vad det är de köper utan att behöva klicka sig in på individuella 

produkter. 

Peter - ”När jag går till kassan så vill jag att det ska finnas någonting 

under varje produkt. Alltså som ett fönster eller något som jag kan trycka 

på så att det kommer upp en fönsterspalt där det finns mer information 

om produkten.”  

Markus - ”Jag vill dubbelkolla saker. Jag trycker på produkterna 

snabbare än vad jag läser igenom allt så jag vill läsa om dem innan jag 

klickar köp.” 
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4.1.10 Analys av webbutikens kassa och varukorg 

Det som påverkade alla deltagares vilja att slutföra köp mest och där det starkaste 

sambandet mellan användarupplevelse, användbarhet och slutförandet av köp fanns var 

hur en webbutiks kassa och varukorg är uppbyggda och vilka funktioner de har.  

Deltagarna berättade att det inte får vara för komplicerat att slutföra sina köp utan det ska 

helst gå att genom att fåtal klick köpa produkten och allting ska vara enkelt och tydligt då 

om dessa principer inte följs kan det leda till att deltagarna avbryter sina köp. 

Krav som registreringar eller inloggningar kan få samtliga deltagare att avbryta sina köp. 

Det finns dock för en majoritet av deltagarna fall där det är okej att ha funktioner som 

dessa i en viss utsträckning om inte det inte leder till att registreringsprocessen eller 

inloggningsprocessen blir för utdragen eller tar för många klick vilket leder till att 

deltagarna i många fall väljer att använda sig av en konkurrerande webbutik som inte har 

dessa svagheter.  

Vidare menade deltagarna att det ska finnas en liten mängd viktig information om varje 

produkt så att de kan undersöka sina köp utan att klicka sig in på individuella produkter 

4.1.11 Produktpriser 

Linus, Markus och Tobias berättade att de medvetet hade handlat en produkt för ett dyrare 

pris när den fanns billigare i en annan webbutik. Markus och Tobias pekade på potentiella 

risker och en osäkerhet över webbutikens seriositet. 

Tobias - ”De har ju med seriositeten att göra. Att man inte vet om man 

kommer få varan och man orkar generellt inte hålla på med att skicka 

tillbaks eller få tillbaks pengar eller vad som helst. Man e rädd för att bli 

lurad.” 

Markus - ”På grund av ryktet på butiken, hur välkänd den är. Man 

känner sig säkrare.” 

Linus pekade på leveransalternativ och huruvida webbutiken ger deltagaren en känsla av 

kvalité. 

Linus - ”Kvalité går över pris men det brukar inte handla om stora 

marginaler. Den andra butiken kanske har bättre leveranssätt.” 
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4.1.12 Analys av produktpriser 

En majoritet av deltagarna hade medvetet handlat en produkt för ett dyrare pris när den 

fanns billigare i en annan webbutik och detta berodde på hur säkert köpet upplevdes och 

huruvida webbutiken upplevdes som seriös eller inte alternativt om den andra webbutiken 

erbjöd någonting annat som gjorde den mer attraktiv som exempelvis bättre leveranssätt. 

4.2 Designförslag 

Denna studie hittade två användningsområden med designriktlinjer där det fanns direkta 

samband mellan användarupplevelse, användbarhet och slutförande av köp. 

Två designförslag gestaltades för att visuellt presentera hur dessa användningsområden 

skulle kunna se ut med designriktlinjerna tillämpade. 

Nedan presenteras användningsområdena, designriktlinjerna och designförslagen. 

4.2.1 Designförslag över en webbutiks kassa och varukorg 

Ett av användningsområdena där det fanns ett direkt samband mellan 

användarupplevelse, användbarhet och slutförande av köp var en webbutiks kassa och 

varukorg.  

Baserat på de designriktlinjer relaterade till en webbutiks kassa och varukorg denna studie 

har tagit fram har designförslag över hur en webbutiks varukorg (se figur 1) och hur en 

webbutiks kassa (se figur 2) ska designas gestaltats.  

Gestaltningen följer designriktlinjerna att en webbutiks varukorg ska vara enkel att 

använda, alla funktioner ska vara tydliga, det ska ta ett fåtal klick att avsluta köp, krav på 

inloggning eller registrering ska inte ta för lång tid och kort och tydlig information om 

varje individuell produkt ska presenteras. Vidare måste det i kassan erbjudas olika 

alternativ till att skapa konto, hitta adress och betala som till exempel manuellt, med 

mobilt bank-id eller information användaren har sparad i sin webbläsare. 

 



 

37 

Figur 1. Designförslag över en webbutiks varukorg. 

 

 

Figur 2. Designförslag över en webbutiks kassa. 

4.2.2 Designförslag över en webbutiks navigationssystem 

Det andra användningsområdet där det fanns ett direkt samband mellan 

användarupplevelse, användbarhet och slutförande av köp var en webbutiks 

navigationssystem.  
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Baserat på de designriktlinjer denna studie har tagit fram har ett designförslag över hur 

en webbutiks navigationssystem ska designas gestaltas (se figur 3).  

Designförslaget följer designriktlinjerna att ett navigationssystem ska vara enkelt att 

använda, användare ska inte behöva tänka för mycket när de navigerar sig i en webbutik, 

kategorier och underkategorier ska vara tydliga och kopplade till varandra, 

navigationssystemet ska vara effektivt vilket betyder att det inte får ta för många klick att 

ta sig till olika platser och det ska finnas en sökfunktion. 

Figur 3. Designförslag över en webbutiks navigationssystem. 
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5. Diskussion 

Detta kapitel avser att presentera en diskussion runt resultatet och analysen med tidigare 

forskning i åtanke.  

Resultatet och analysen av denna studie visade i en ganska hög grad det som tidigare 

forskning har visat. En lyckad design i en webbutik som ökar slutförandet av köp är en 

design som är fokuserad på både hedonistiska element som avser att skapa en bättre 

upplevelse samt funktionella element som avser att skapa en högre grad av användbarhet 

och en webbutik som uppnår en hög grad av användarupplevelse och användbarhet ger 

ett mer seriöst intryck vilket leder till ett bättre förtroende som resulterar i återbesök vilket 

även Bilgihan & Bujisic (2015) skriver om i sin studie. Om en hög grad av användbarhet 

och en positiv användarupplevelse uppnås skapas det en miljö där användare inte behöver 

tänka för mycket angående användningen av webbutiken de befinner sig i vilket enligt 

den här studien är väldigt viktigt då deltagarnas svar ofta pekade på att det de förväntar 

sig ska hända är det som ska hända. 

För att skapa en användbarhet och användarupplevelse som resulterar i en sådan miljö 

tog deltagarna upp enkelhet och tydlighet nästan oavsett vad som diskuterades men det 

absolut viktigaste relaterat till deltagarna vilja att slutföra köp var genomgående en 

webbutiks navigation, varukorg och kassa vilket stämmer överens med tidigare forskning 

gjord av Hasan (2016) samt statistik från Baymard Institute (2019). Anledningen bakom 

detta var ofta på grund av den irritation som kan uppstå vilket även Hasan (2016) tar upp. 

När deltagarna inte kunde navigera sig runt i en webbutik och slutföra köp utan att tänka 

för mycket på ens val så upplevs webbutiken som komplicerad vilket leder till att 

deltagarna i många fall väljer att använda en annan webbutik där den irritationen inte 

uppstår.  

För att skapa denna enkelhet och tydlighet pekade deltagarna på liknande saker som har 

tagits upp i tidigare studier så som en kassa som inte tar upp för mycket tid att använda 

(Priya, Subha & Balamurugan 2017) samt saker som har tagits upp i tidigare rapporter 

som funktioner i kassan och varukorgen ska vara enkla att använda och förstå och kraven 

på registrering ska vara begränsade (Baymard Institute 2019). Vidare ska ett 

navigationssystem som inte tar för många klick användas då detta kan skapa irritation 

vilket även Hasan (2016) skriver i sin studie, det ska finnas tydliga kategorier och 

underkategorier som följer ett logiskt mönster där lättförståeliga produktkategorier och 
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underkategorier som är relaterade till produktkategorierna används då det enligt tidigare 

studier kan uppstå förvirring hos kunder om ett navigationssystem inte skapar en tydlig 

resa genom webbutiken, om navigationssystemet har en oklar struktur eller om de verktyg 

som navigationssystemet använder som exempelvis länkar och knappar inte fungerar 

(Garaus 2018). Sedan ska det även finnas en effektiv sökfunktion som är enkel att hitta 

och som hjälper kunder att hitta det dem letar efter då en sökfunktion som inte är hjälpsam 

också kan skapa förvirring hos kunder enligt tidigare studier (Garaus 2018). Vad allting 

pekar på är alltså den önskan deltagarna tog upp där de inte ska behöva tänka utan ens 

besök i en webbutik ska flyta på utan hinder vilket är speciellt viktigt då deltagarna 

menade att de ofta har en plan i åtanke när de besöker webbutiker.  

Aspekter som inte visade på ett tydligt samband mellan användbarhet, 

användarupplevelse och slutförande av köp efter att produkter hade lagts i en varukorg 

men som ändå kan vara värdefulla aspekter för en person som vill bygga en webbutik där 

användare ser positivt på användbarheten och användarupplevelsen var färger, 

webbutikens struktur, produktrecensioner samt information om produkter i varukorgen. 

Färger som används i webbutiken ska inte vara för ljusa då detta enligt deltagarna kan 

skapa en negativ upplevelse vilket stämmer överens med tidigare studier gjorda av Hsieh, 

Chiu, Tang & Lee (2018) och Seckler, Opwis & Tuch (2015). 

Vidare ska webbutikens struktur vara tydlig och enkel att förstå om användbarheten ska 

vara acceptabel. Deltagarna i denna studie berättade att om strukturen upplevs som 

otydlig kunde deltagarna lämna webbutiken utan att ens påbörja sina köp vilket är 

någonting som stämmer överens med studier gjorda av Hasan (2016) och Seckler, Opwis 

& Tuch (2015). Hur denna tydliga struktur ska skapas undersöktes inte i detalj i denna 

studie men flertalet deltagare nämnde att en webbutik inte får se för plottrig ut vilket 

möjligtvis kan tolkas som att det som att det är positivt med en hög symmetri och låg 

komplexitet vilket är vad Seckler, Opwis & Tuch (2015) beskriver som positivt överlag. 

I denna studie gjordes det ingen djupare undersökning relaterat till informationsmaterial 

på grund av att en extremt stor del av en webbutik är informationsmaterial och det var för 

mycket material att gå igenom på grund av tidsbrist. Denna studie valde att fokusera på 

aspekter av informationsmaterial som har visat sig vara viktigt för användbarhet, 

användarupplevelse och slutförande av köp i andra studier som till exempel 

produktinformation, produktrecensioner (Song 2019) och företagsrecensioner (Savoy & 
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Salvendy 2016). Deltagarna berättade att informationsmaterial generellt inte var av någon 

större betydelse för dem vilket inte stämmer överens med tidigare studier gjorda av Savoy 

och Salvendy (2016) som skriver att det är någonting som är viktigt för att skapa bra 

användbarhet samt Hasan (2016) som skriver att informationsmaterialet i en webbutik är 

viktigt för att undvika irritation hos användare. Detta kan bero på att det inte gjordes 

någon djupare undersökning av informationsmaterial vilket kan ha lett till en 

underskattning av informationsmaterialets värde av deltagarna då inga olika exempel på 

informationsmaterial presenterades. 

En del av det informationsmaterial som undersöktes närmare som exempelvis 

produktrecensioner och information om individuella produkter i varukorgar var dock 

värdefullt för deltagarna. Ett stort problem med produktrecensionerna var dock enligt 

deltagarna att de i princip aldrig upplevs som trovärdiga utan de ser inte ut att vara skrivna 

av riktiga kunder. Att deltagarna inte är nöjda med det informationsmaterial som för 

tillfället finns tillgängligt är någonting som även Savoy & Salvendy (2016) skriver i sin 

studie. Dock är det viktigt att påpeka att det i denna studie endast handlar om 

produktrecensioner och inget annat informationsmaterial. 

Designförslagen som har tagits fram är ett försök till att gestalta idén att användaren inte 

ska behöva tänka. De avser att följa kraven att enkelhet och tydlighet är det absolut mest 

väsentliga för att skapa den miljö webbutiker enligt den här studien ska befinna sig i för 

att slutföra ökandet av köp. 

Studien är en kvalitativ sådan och generalisering är inte någonting som den avser att 

uppnå utan de designriktlinjer och användningsområden som har hittats i denna studie 

avser att potentiellt stödja webbdesigners när de bygger webbutiker samt möjligtvis ligga 

till grund för större undersökningar där det skulle kunna skapas mer konkreta 

beskrivningar och gestaltningar över de designriktlinjer som har hittats.  

Sedan är det även viktigt att påpeka att deltagarna i den här studien var personer som 

handlar i webbutiker minst en gång i månaden och deras tolkningar av vad som är enkelt 

och tydligt kan skilja sig från personer som sällan handlar i webbutiker samt personer 

som handlar i webbutiker oftare då det kan finnas en skillnad på hur dessa olika områden 

i webbutiker måste designas för att skapa en miljö där alla användare upplever en miljö 

där de inte behöver tänka för mycket. 
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Den här studien bidrar med sitt resultat en bättre förståelse över vad kunder i webbutiker 

ser som de största påverkande faktorerna av en webbutiks användbarhet, vad de ser som 

de största påverkande faktorerna relaterat till deras upplevelser i en webbutik och vilka 

delar av en webbutik som påverkar kunders slutförande av köp. 

Sedan kan resultatet av denna studie leda till bättre upplevelser för kunder i webbutiker 

och det ger även webbdesigners som avser att designa webbutiker kunskap om vilka 

designriktlinjer som ska följas och vilka användningsområden som är av högst betydelse 

när syftet är att öka slutförandet av köp med användbarhet och användarupplevelse i 

åtanke. Om designriktlinjerna som hittades i denna studie tillämpas i 

användningsområdena som hittades i denna studie byggs det en webbutik som enligt 

resultatet i den här studien har en hög grad av användbarhet, en webbutik som kunder 

upplever som positiv och en webbutik som kunder inte överger sina varukorgar i utan 

slutför sina köp. 

5.1 Metoddiskussion 

För att ta reda på hur webbutiker skulle kunna designas för att öka slutförandet av köp 

utfördes kvalitativa interjuver då studien avsåg att hitta designriktlinjer och 

användningsområden baserat på användares upplevelser, erfarenheter och åsikter. 

Intervjuerna uppfyllde sitt syfte då författaren fick mycket värdefull information relaterat 

till hur deltagarna såg på deras upplevelser och erfarenheter samt deras åsikter på hur 

webbutiker skulle kunna designas för att skapa en miljö där de skulle se slutförande av 

köp mer troligt än i nuvarande webbutiker. 

Som ett komplement till de kvalitativa resultaten hade det varit värdefullt med en mer 

storskalig kvantitativ undersökning där resultaten från de kvalitativa intervjuerna hade 

kunnat prövas på en större del av målgruppen för att se om resultatet visade ett liknande 

resultat.  

Vidare hade det även varit värdefullt att gå igenom exempel-webbutiker med användarna 

för att få mer konkreta exempel på hur deltagarna upplevde de olika elementen som 

existerar i en webbutik.  

Sedan hade det också varit värdefullt att göra ett lite mer spritt urval då alla deltagare i 

studien var män och de var i åldrarna 27–29 vilket gör att studien har fått resultat från 

potentiellt fem någorlunda liknande perspektiv. Även då alla deltagare stämde överens 
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med målgruppen representerar de inte en stor del av målgruppen och det är möjligt att 

resultatet hade blivit annorlunda om deltagarna var kvinnor eller personer i andra åldrar 

då tidigare studier har visat på att det kan finnas en skillnad i köpbeteende mellan män 

och kvinnor och mellan personer i olika åldersgrupper (Hasan 2016). 

Vidare analyserades resultatet genom en typ av innehållsanalys då författaren avsåg att 

hitta olika teman i intervjuresultaten. Denna analys uppfyllde sitt syfte då teman hittades 

och de skapade tillsammans användningsområden där design kan tillämpas för att öka 

slutförandet av köp samt designriktlinjer som ska följas i dessa användningsområden.  

Sedan gestaltade författaren designförslag på dessa användningsområden genom att följa 

designriktlinjerna. Designförslagen skapades genom att först använda designmetoden 

user journey maps då syftet med designförslagen var att visa hur någonting kunde vara 

och user journey maps kan användas för att simulera en användares resa som tar vid när 

användaren interagerar med det som designas (Hanington & Martin 2012) och 

designförslagen skissades sedan digitalt med programmet Adobe XD.  

Dessa designförslag är endast författarens tolkning av analysen av resultatet som studien 

hittade och det har varit värdefullt om en eller flera andra personer också hade tagit fram 

designförslag baserat på samma analys och resultat för att se om författarens tolkning 

delas med andra. Vidare hade det även varit värdefullt med användartester eller 

genomgångar av designförslagen med deltagarna i studien för att få synpunkter på om 

designförslagen tydligt visar det de förmedlade i intervjuerna. 

5.1.1 Validitet 

Den litteratur och tidigare forskning som har använts är relevant och aktuell för 

problemområdet.  

Alla deltagare i urvalet tillhörde målgruppen för studien men det faktum att alla deltagare 

var män och 27–29 år gamla gör att resultatet av intervjuerna kommer ifrån fem 

perspektiv som skulle kunna ses som liknande. De kvalitativa intervjuerna fungerade som 

en värdefull metod då den hittade ett svar på forskningsfrågan och uppfyllde sitt syfte.  

För att säkerhetsställa att transkriberingen av intervjuerna var korrekta lyssnade 

författaren igenom intervjuerna flera gånger och transkriberingen undersöktes också flera 

gånger under analysen för att försäkra att deltagarnas information användes korrekt.  
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Designförslagen är inte värderade av några användare och de har inte testats i praktiken 

vilket potentiellt kan skada validiteten i denna studie. 

5.1.2 Reliabilitet 

Studien är kvalitativ och metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med 

medelstandardisering. 

Det går att följa processen som har genomförts och den går att upprepa men då 

intervjuerna utspelade sig någorlunda annorlunda från intervju till intervju är det inte 

säkert att det går att upprepa intervjuerna exakt som de utfördes i denna studie och på 

grund av det går det inte att avgöra om resultatet hade varit likadant om intervjuerna 

upprepades i en annan studie. 

Sedan är även designförslagen gestaltade av författaren och dennes sätt att gestalta de 

olika designriktlinjerna i användningsområdena kan vara påverkat av egna åsikter, 

värderingar och erfarenheter och det går därför inte att garantera att designförslagen 

skulle se likadana ut om någon annan gjorde dem även om de skulle skapas med samma 

designriktlinjer och i samma användningsområden. 
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 6. Slutsatser 

En stor del av kunder i webbutiker överger sina fyllda varukorgar och på grund av det 

avsåg denna studie att ta reda på hur design kan tillämpas för att öka slutförandet av köp 

i webbutiker. Studien använde sig av kvalitativa interjuver för att undersöka vad som 

påverkar användares användarupplevelse, vad som påverkar en webbutiks användbarhet 

och om det fanns några samband med deras slutförande av köp. Studien analyserade sedan 

resultatet och hittade med analysen två användningsområden i webbutiker där design kan 

tillämpas för att öka slutförandet av köp och designriktlinjer som ska följas i dessa 

användningsområden. 

De två användningsområdena i webbutiker där det enligt denna studie kan tillämpas 

design för att öka slutförande av köp är en webbutiks kassa och varukorg samt en 

webbutiks navigationssystem.  

Designriktlinjerna som enligt denna studie ska följas när en webbutiks kassa och varukorg 

designas är att de ska vara enkla att använda, alla funktioner som finns tillgängliga ska 

vara tydliga, det ska ta ett fåtal klick att slutföra köp, krav på inloggning eller registrering 

ska inte ta för lång tid och det ska finnas ett kort och tydligt informationsmaterial om 

varje individuell produkt. Studien har sedan i ett försök att gestalta dessa designriktlinjer 

i användningsområdet gestaltat designförslag (se figur 1. kapitel 4, figur 2. kapitel 4). 

Designriktlinjerna som enligt denna studie ska följas när en webbutiks navigationssystem 

designas är att navigationssystemet ska vara enkelt att använda och förstå vilket ska 

resultera i att användaren inte behöver tänka speciellt mycket för att navigera sig runt i 

webbutiken, alla kategorier och underkategorier ska vara tydliga och följa en logisk 

ordning där kategorierna är lättförståeliga och underkategorierna är tydligt relaterade till 

kategorierna, navigationssystemet ska vara effektivt vilket betyder att det inte får ta för 

många klick att ta sig till olika platser i webbutiken och det måste finnas en sökfunktion 

som är enkel att hitta och som fungerar korrekt. Studien har även med detta 

användningsområde och med dessa designriktlinjer skapat ett gestaltat designförslag (se 

figur 3. kapitel 4). 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Då designförslagen som har tagits fram i denna studie ej har värderats av användare i 

praktiska situationer skulle studier kunna göras där designförslagen alternativt nya 
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designförslag byggda på designriktlinjerna denna studie har hittat inom de två 

användningsområden denna studie har hittat testas av användare för att se hur effektiva 

de skulle vara i praktiken. 

Vidare skulle även en liknande studie med andra åldersgrupper samt en deltagargrupp 

som inte endast består av män utföras för att se om det finns skillnader när det kommer 

till vad som påverkar deltagarnas slutförande av köp i webbutiker.  

Det skulle även kunna utföras en mer storskalig kvantitativ undersökning med ett 

sannolikhetsurval baserat på det problemområde denna studie arbetade utifrån för att se 

om det blir ett liknande resultat när en stor del av den potentiella användarbefolkningen 

deltar i undersökningen. 

Sedan skulle det även kunna utföras en studie där endast de två användningsområdena 

med dess designriktlinjer som hittades i denna studie undersöks för att hitta mer konkreta 

beskrivningar över hur de olika designriktlinjerna kan gestaltas. I en sådan studie skulle 

det exempelvis kunna byggas ett antal prototyper över webbutiker som har 

designriktlinjerna tillämpade i användningsområdena men där det exempelvis används 

olika färger eller där en prototyp använder en vertikal huvudmeny medan en annan 

prototyp använder en vågrät huvudmeny. Med en sådan studie skulle det alltså kunna 

hittas mer specificerade beskrivningar av designriktlinjerna som hittades i denna studie. 

I en studie där prototyper används skulle det även kunna användas heatmaps för att se hur 

användare interagerar med ens webbutik och alla dess olika element för att få en tydlig 

bild över vilka resor kunder tar i webbutiker från när de går in i webbutiken tills de slutför 

sina köp och hur de interagerar med webbutikens olika funktioner. Med sådana heatmaps 

skulle det exempelvis kunna resultera i information om vart kunderna spenderar mest tid 

och detta skulle kunna leda till frågor om kunderna spenderar mest tid på vissa platser på 

grund av någonting positivt eller negativt. I en sådan prototyp skulle det också kunna 

implementeras en funktion där deltagare kan trycka på en knapp och ge feedback i realtid. 

Med en sådan funktion skulle undersökningen möjligtvis resultera i att kunden på eget 

bevåg beskriver varför denne spenderade mer tid på en viss plats i webbutiken eller varför 

deltagaren gick tillbaka till en viss plats flera gånger. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Intervjuguide 

Intervjuguide 

Presentation 

Presentera studie och syfte. 

Förklara hur intervjun kommer att gå till. 

Presentera de forskningsetiska principer som kommer att följas. 

Förklara att intervjun kommer att spelas in men att den kommer att raderas efter att 

intervjun har blivit transkriberad. 

Fråga om deltagaren förstår vad som har blivit presenterat samt förklarat och fråga ännu 

en gång om samtycke och om de är redo att starta intervjun. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Handlar du online ofta? 

• Har du vissa favorit-webbutiker som du handlar på oftare än andra? 

-Vad får dig att återbesöka favorit-webbutikerna istället för att leta efter nya?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Kan du komma på något exempel där du la en produkt i en varukorg i en webbutik 

och sedan avbröt köpet?  

I sådana fall varför? 

• Efter att du har valt en produkt – Vilka anledningar kan få dig att lämna butiken utan 

att slutföra köpet? 

• När du går till din varukorg – Är det viktigt att det finns mycket information 

tillgängligt utan att du behöver klicka dig in på individuella produkter?  

Varför? 

• Kan funktioner som att ett måste att logga in eller skapa ett konto få dig att avbryta 

ett köp?  

Varför? 
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• Är produktpriser någonting du tycker är viktigt? Har du någonsin köpt en produkt 

som såldes billigare i en annan webbutik än den du handlade i?  

Varför? 

• Kan funktioner som pop-ups få dig att lämna en webbutik?  

Varför? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Kan grafiska aspekter som färger eller struktur påverka din upplevelse eller vilja att 

avsluta ett köp?  

I sådana fall, på vilket sätt? 

• Är hemsidans navigation och menyn där du når olika delar i webbutiken viktig för 

dig? Hur vill du att en webbutiks navigation ska fungera eller se ut? 

• Är en webbutiks utseende rent generellt viktigt för dig? Har du några exempel på 

vad du tycker är dåliga eller bra delar av en webbutiks utseende? 

• Kan en webbutik som har ett dåligt utseende få dig att avbryta ditt köp? 

I sådana fall varför?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Upplever du att saker som belöningar och utmaningar ökar din motivation till att 

handla i en specifik webbutik?  

På vilket sätt? 

• Upplever du att saker som anpassningsbara avatarer på ens profil, medaljer eller 

användarnivåer ökar din motivation till att handla i en specifik webbutik?  

Varför? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Värdesätter du företagsrecensioner?  

På vilket sätt? 

• Värdesätter du produktrecensioner eller produktbetyg?  

På vilket sätt? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Vilka skulle du säga är de viktigaste delarna av en webbutik relaterat till din vilja att 

slutföra köp?  

Varför? 

• Vilka skulle du säga är de viktigaste delarna av en webbutik relaterat till din 

upplevelse? Varför? 

Bilaga 2A. User journey map 
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Bilaga 2B. User journey map 
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Bilaga 3. User journey map 

 

 


