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How to design an e-commerce site: does 
designers and documented research agree? 
 
Therese Andersson 
Jonathan de Jong 

Summary 
This	  paper	  examines	  and	  summarizes	  rules,	  guidelines	  and	  methods	  for	  how	  an	  e-‐
commerce	  site	  should	  be	  designed,	  which	  elements	  it	  should	  contain	  and	  where	  these	  
should	  be	  placed.	  Our	  approach	  consists	  of	  two	  phases.	  First	  we	  comprise	  relevant	  
research	  within	  the	  target	  area.	  This	  is	  then	  divided	  into	  logical	  themes	  and	  is	  used	  as	  a	  
foundation	  for	  an	  interview	  guide,	  which	  will	  be	  used	  in	  the	  second	  phase.	  After	  this,	  in	  
the	  second	  phase,	  we	  conduct	  qualitative	  interviews	  with	  designers	  that	  are	  actively	  
working	  with	  design	  of	  e-‐commerce	  sites.	  These	  can	  be	  part	  of	  a	  larger	  team	  or	  work	  
more	  or	  less	  alone,	  i.e.	  the	  participants	  are	  not	  limited	  to	  being	  part	  of	  a	  larger	  or	  
smaller	  company	  or	  project.	  The	  purpose	  of	  this	  is	  to	  establish	  if	  the	  relevant	  research	  
is	  coherent	  with	  how	  designers	  work	  within	  the	  area	  of	  Västra	  Götaland.	  The	  result	  will	  
also	  serve	  as	  a	  kind	  of	  general	  template,	  which	  can	  be	  used	  as	  support	  or	  inspiration	  
while	  creating	  an	  e-‐commerce	  site,	  supported	  by	  the	  research	  material	  as	  well	  as	  the	  
interviews. 	  
	  
We	  concluded	  that	  the	  research	  and	  the	  way	  the	  designers	  work	  were	  mainly	  
coherent.	  The	  difference	  between	  the	  research	  and	  the	  result	  of	  the	  interviews	  were	  
mainly	  that	  the	  people	  in	  the	  business	  develop	  more	  methods	  and	  guidelines	  in	  a	  
faster	  pace	  than	  the	  research	  can	  keep	  up	  with.	  This	  is	  because	  they	  are	  actively	  
developing	  the	  business	  as	  part	  of	  the	  design	  community.	  
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EXAMENSARBETE	  

ii	  

Hur designar man en e-handelssite: är 
designers och dokumenterad forskning 
överens? 
 
Therese Andersson	  
Jonathan de Jong  

Sammanfattning 
Denna	  C-‐uppsats	  undersöker	  och	  sammanfattar	  regler,	  riktlinjer	  och	  metoder	  för	  hur	  
en	  e-‐handelssite	  bör	  designas,	  vad	  som	  bör	  finnas	  med	  och	  var	  elementen	  bör	  
placeras.	  Vårt	  tillvägagångssätt	  har	  utgjorts	  av	  i	  huvudsak	  två	  faser.	  Först	  
sammanställde	  vi	  relevant	  forskning	  inom	  området.	  Denna	  delades	  upp	  i	  logiska	  teman	  
och	  utgjorde	  sedan	  grunden	  för	  en	  intervjuguide	  som	  vi	  använde	  i	  den	  andra	  fasen.	  
Det	  gjordes	  sedan	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  designers	  som	  idag	  jobbar	  aktivt	  med	  att	  
designa	  e-‐handelssiter.	  Dessa	  kan	  vara	  del	  av	  ett	  större	  projektlag	  eller	  arbeta	  mer	  
eller	  mindre	  själva,	  dvs.	  deltagarna	  är	  inte	  begränsade	  till	  att	  tillhöra	  större	  eller	  
mindre	  företag	  och	  projekt.	  Syftet	  med	  detta	  var	  att	  fastställa	  om	  den	  relevanta	  
forskningen	  stämmer	  överens	  med	  hur	  man	  som	  designer	  arbetar	  i	  området	  Västra	  
Götaland.	  Resultatet	  blev	  även	  en	  form	  av	  generaliserad	  mall	  som	  kan	  användas	  som	  
stöd	  vid	  skapandet	  av	  en	  e-‐handelssite,	  med	  stöd	  i	  både	  forskningsmaterialet	  och	  
intervjuer	  av	  branschfolk.	  	  
	  
Vår	  studie	  visar	  att	  forskning	  och	  hur	  man	  som	  designer	  arbetar	  till	  stor	  del	  stämmer	  
överens.	  En	  viktig	  skillnad	  mellan	  forskning	  och	  intervjuresultat	  var	  främst	  att	  de	  som	  
jobbar	  inom	  branschen	  utvecklar	  fler	  metoder	  och	  riktlinjer	  i	  en	  snabbare	  takt	  än	  
forskningen	  hinner	  med.	  Detta	  eftersom	  de	  aktivt	  är	  med	  och	  utvecklar	  branschen,	  
som	  en	  del	  av	  designsamhället.
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Förord 
Ämnesvalet	  i	  denna	  C-‐uppsats	  kommer	  sig	  av	  ett	  försök	  att	  förena	  våra	  olika	  
intresseområden.	  En	  av	  oss	  är	  främst	  intresserad	  av	  webbutveckling	  och	  webbdesign	  
medan	  den	  andra	  är	  intresserad	  av	  grafisk	  design	  och	  formgivning.	  Genom	  att	  titta	  på	  
e-‐handelssiters	  utformning	  kan	  vi	  få	  ämnet	  att	  omfatta	  bådas	  intresse.	  Det	  handlar	  om	  
webbdesign,	  men	  samtidigt	  väldigt	  mycket	  om	  grafiska	  element	  och	  formgivning	  av	  en	  
helhet.	  	  
	  
Vi	  vill	  tacka	  vår	  handledare	  Jan-‐Olof	  Karlsson	  för	  sitt	  engagerade	  stöd	  och	  goda	  
kommentarer.	  Vi	  vill	  också	  tacka	  Tomas	  Lindroth	  för	  hans	  hjälp	  med	  att	  utforma	  idén	  
bakom	  uppsatsen	  och	  för	  att	  ha	  väckt	  vårt	  intresse	  för	  ämnet.	  	  
	  
Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  våra	  intervjudeltagare	  och	  deras	  företag	  som	  har	  ställt	  upp	  med	  
tid	  och	  kunskap.	  Tack	  för	  ert	  engagemang	  och	  varma	  välkomnande	  i	  samband	  med	  
intervjuerna.	  Extra	  tack	  till	  dem	  som	  hjälpt	  oss	  sätta	  upp	  intervjuer	  med	  flera	  av	  deras	  
arbetskamrater	  och	  tillhandahållit	  utrymme	  för	  intervjuerna.	  
	  
Therese	  Andersson	  
Jonathan	  de	  Jong	  
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Nomenklatur 
Startsida 
Startsidan	  är	  den	  sida	  som	  finns	  på	  basadressen	  för	  en	  hemsida.	  Startsidan	  är	  
normalt	  den	  första	  sidan	  på	  hemsidan	  som	  användaren	  ser.	  Andra	  ord	  för	  startsida	  
är:	  Förstasida,	  hemsida,	  home	  page,	  landing	  page,	  index.	  

E-handelssite 
En	  hemsida	  vars	  mål	  är	  att	  sälja	  produkter	  eller	  tjänster	  över	  internet.	  Produkterna	  
eller	  tjänsterna	  som	  säljs	  kan	  vara	  både	  virtuella	  och	  fysiska	  artefakter.	  

Design 
Design	  är	  den	  estetiska	  och	  ändamålsenliga	  utformningen	  av	  en	  produkt	  eller	  miljö.	  
De	  människor	  som	  arbetar	  med	  design	  kallas	  vanligtvis	  för	  designer	  eller	  
formgivare.	  Andra	  ord	  för	  design	  är:	  Formgivning.	  

Konverteringsgrad 
Ett	  mått	  som	  används	  inom	  e-‐handel.	  Mäter	  den	  andel	  besökare	  som	  genomför	  en	  
beställning	  av	  produkt	  eller	  tjänst.	  Konverteringsgraden	  beräknas	  när	  ett	  företag	  vill	  
få	  reda	  på	  om	  dess	  försäljning	  är	  effektiv.	  

Internetstatistik.se 
Webbplatsen	  internetstatistik.se	  är	  .SE	  (Stiftelsen	  för	  Internetinfrastruktur)	  primära	  
kanal	  för	  att	  sprida	  och	  producera	  tillförlitlig	  statistik	  om	  internets	  utveckling.	  

Handlingsbarhet 
När	  vi	  skriver	  om	  handlingsbarhet	  i	  denna	  uppsats	  så	  menar	  vi	  en	  hemsidas	  förmåga	  
att	  underlätta	  genomförandet	  av	  handlingar	  för	  besökaren	  och	  tillåta,	  uppmuntra	  
och	  underlätta	  dennes	  handlingar	  på	  sidan.	  	  

Typografi 
Typografi	  är	  ett	  omfattande	  begrepp	  for	  utformningen	  av	  texter,	  antingen	  i	  tryck	  
eller	  på	  skärm.	  God	  typografi	  är	  konsten	  att	  förmedla	  en	  texts	  budskap	  så	  bra	  som	  
möjligt	  och	  samtidigt	  estetiskt	  tilltalande	  för	  läsaren.	  
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Fler	  och	  fler	  människor	  väljer	  att	  köpa	  och	  sälja	  varor	  och	  tjänster	  via	  internet.	  
Detta	  gör	  att	  e-‐handelssiterna	  blir	  allt	  vanligare	  och	  viktigare,	  både	  för	  kunder	  och	  
företag.	  Vi	  handlar	  över	  internet	  för	  att	  det	  ger	  många	  fördelar	  jämfört	  med	  att	  
handla	  i	  en	  fysisk	  butik.	  Det	  blir	  bland	  annat	  enkelt	  att	  jämföra	  priser	  samt	  ger	  
möjlighet	  att	  läsa	  eller	  ge	  recensioner	  och	  betygsätta	  produkter	  eller	  tjänster.	  Både	  
säljare	  och	  kunder	  når	  marknader	  de	  annars	  inte	  kunnat	  pga.	  till	  exempel	  
geografiska	  begränsningar.	  År	  2011	  gjorde	  SCB	  (2012,	  s.1)	  en	  undersökning	  som	  
visar	  att	  under	  en	  tolv	  månaders	  period	  handlade	  ca	  tre	  av	  fyra	  av	  svenskarna	  
någon	  gång	  på	  internet.	  Det	  är	  femte	  plats	  i	  EU	  där	  listan	  toppas	  av	  Storbritannien	  
med	  sina	  82	  procent,	  tätt	  följda	  av	  Norge,	  Tyskland	  och	  Danmark.	  
	  

	  
Figur	  1:	  Andel	  personer	  i	  åldern	  16-‐74	  som	  beställt	  varor	  eller	  tjänster	  över	  internet	  de	  senaste	  
tolv	  månaderna	  som	  andel	  av	  den	  totala	  populationen	  respektive	  andel	  av	  internetanvändarna,	  
efter	  land,	  procent	  (SCB	  2010).	  	  
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Jämför	  man	  uppgifterna	  från	  figur	  1	  med	  en	  tidigare	  undersökning	  gjord	  av	  SCB	  får	  
man	  insikt	  i	  hur	  snabbt	  e-‐handeln	  växer.	  Enligt	  SCB	  (2010)	  så	  mättes	  år	  2009	  siffran	  
för	  hur	  många	  som	  handlar	  på	  internet	  i	  Sverige	  till	  45	  procent	  under	  första	  
kvartalet,	  det	  tyder	  på	  en	  markant	  ökning	  bara	  under	  de	  senaste	  åren.	  
	  

	  
Figur	  2.	  E-‐handelns	  omsättning	  2003-‐2010,	  miljarder	  kronor. 
 
Figur	  2	  kommer	  från	  internetstatistik.se	  (2011)	  och	  är	  en	  tabell	  från	  postens	  och	  
HUIs	  e-‐barometer	  Q4	  2010.	  Den	  illustrerar	  hur	  snabbt	  omsättningen	  av	  e-‐handel	  
har	  växt	  under	  sju	  år,	  en	  ökning	  med	  ca	  500	  procent.	  Detta	  gör	  e-‐handeln	  till	  en	  
växande	  viktig	  del	  av	  företagens	  ekonomi.	  Hur	  lyckas	  då	  företagen	  ta	  sig	  in	  i	  e-‐
handelns	  marknad?	  En	  nyckelfaktor	  är	  att	  ha	  en	  fungerande	  och	  säljande	  e-‐
handelssite.	  Det	  är	  designerns	  jobb	  att	  se	  till	  att	  hemsidan	  blir	  användbar	  och	  ger	  en	  
god	  konverteringsgrad	  (antal	  besökare	  som	  genomför	  ett	  köp).	  I	  den	  här	  uppsatsen	  
kommer	  vi	  kartlägga	  hur	  väl	  designern	  gör	  detta	  och	  vilka	  metoder	  och	  regler	  denne	  
bör	  beakta	  i	  processen.	  	  
	  
Det	  finns	  många	  studier	  och	  examensarbeten	  om	  e-‐handel.	  De	  flesta	  riktar	  sig	  
antingen	  mot	  företagen	  som	  upprättar	  och	  använder	  hemsidan	  för	  att	  sälja	  eller	  
marknadsföra	  sig	  själva,	  eller	  mot	  slutanvändaren	  som	  brukar	  hemsidan.	  A	  review	  of	  
Existing	  Web	  site	  Models	  for	  E-‐Commerce	  (Lee	  Goi	  2007)	  är	  en	  artikel	  som	  försöker	  
beskriva	  en	  modell	  för	  hur	  man	  bör	  sätta	  upp	  en	  e-‐handel,	  den	  innehåller	  mycket	  
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information	  kring	  olika	  existerande	  modeller	  av	  e-‐handel	  och	  inom	  vilka	  kategorier	  
de	  kan	  placeras.	  Det	  är	  en	  artikel	  riktad	  mot	  företagen,	  en	  artikel	  som	  berör	  
designen	  men	  inte	  ur	  en	  designers	  synvinkel.	  En	  annan	  uppsats	  vid	  namn	  Designa	  
för	  webben:	  designerns	  perspektiv	  (Gunic	  2009)	  ställer	  frågan:	  Vilka	  förutsättningar	  
behövs	  vid	  utformning	  av	  en	  användbar	  webbplats?	  Det	  är	  en	  fråga	  som	  kan	  tyckas	  
likna	  vad	  vi	  vill	  åstadkomma	  men	  skillnaden	  ligger	  i	  dess	  bredd.	  Författaren	  
fokuserar	  inte	  på	  e-‐handel	  utan	  den	  generella	  hemsidan.	  Det	  är	  alltså	  en	  uppsats	  
om	  god	  interaktionsdesign	  (interaktionsdesign	  syftar	  på	  design	  med	  fokus	  på	  
interaktion	  mellan	  användare	  och	  dator)	  på	  den	  generella	  hemsidan.	  Vad	  båda	  
dessa	  artiklar	  saknar	  är	  framförallt	  den	  synvinkel	  vi	  vill	  ge	  med	  detta	  
examensarbete:	  designerns	  synvinkel.	  	  
	  
I	  det	  här	  arbetet	  tittar	  vi	  på	  e-‐handeln	  genom	  andra	  ögon,	  i	  en	  ny	  synvinkel.	  Vi	  
lägger	  inte	  vikten	  vid	  slutanvändaren	  eller	  beställaren	  (kunden)	  utan	  vid	  designern.	  
Vi	  har	  tittat	  på	  hur	  designern	  bakom	  en	  e-‐handelssite	  använder	  sig	  av	  metoder	  och	  
regler	  för	  att	  fatta	  de	  beslut	  som	  utformar	  miljön	  användaren	  besöker	  och	  
beställaren	  hanterar.	  Vi	  har	  ställt	  upp	  relevanta	  metoder	  och	  regler	  vid	  design	  av	  e-‐
handel	  och	  diskuterat	  dem	  och	  dess	  relevans	  för	  designerns	  arbete.	  Vi	  har	  intervjuat	  
ett	  antal	  designers	  för	  att	  ta	  reda	  om	  dessa	  metoder	  och	  regler	  tillämpas	  i	  deras	  
arbete	  samt	  deras	  kunskaper	  om	  dessa.	  Resultatet	  är	  inte	  bara	  en	  form	  av	  
checklista	  vid	  design	  av	  e-‐handelssiter	  utan	  även	  en	  kartläggning	  av	  kunskapen	  i	  
branschen	  och	  hur	  pass	  väl	  designers	  följer	  denna	  checklista.	  	  
	  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 E-handelssite 
När	  vi	  idag	  tänker	  oss	  en	  e-‐handelssite	  så	  ser	  vi	  en	  hemsida	  som	  innehåller	  ett	  antal	  
egenskaper	  och	  funktioner	  som	  kan	  liknas	  vid	  en	  fysisk	  butik.	  Rådmark	  (2009)	  
skriver	  att	  det	  bör	  finnas	  funktioner	  som	  lyfter	  fram	  varor,	  som	  kan	  liknas	  vid	  ett	  
skyltfönster,	  och	  att	  man	  bör	  ha	  tydliga	  strukturer	  för	  hur	  man	  delar	  in	  varor,	  
exempelvis	  i	  olika	  kategorier,	  för	  att	  kunden	  lätt	  ska	  hitta	  de	  varor	  den	  söker.	  Vidare	  
menar	  han	  att	  sökfunktionen,	  som	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  funktionerna	  på	  sidan,	  bör	  
finnas	  lätt	  tillgänglig	  och	  underlätta	  sökandet	  efter	  specifika	  varor.	  Varukorg	  och	  
kassafunktion	  är	  två	  andra	  delar	  som	  bör	  finnas	  med	  och	  vara	  enkelt	  att	  använda	  
menar	  Rådmark	  (2009).	  Varukorgen	  ska	  liknas	  vid	  en	  fysisk	  korg,	  där	  kunden	  lägger	  i	  
varor	  och	  kan	  ta	  bort	  dem	  precis	  som	  i	  en	  fysisk	  korg.	  Fördelen	  för	  e-‐handelssiter	  är	  
att	  man	  här	  kan	  specificera	  pris,	  moms	  och	  frakt	  redan	  i	  varukorgen	  så	  att	  kunder	  är	  
beredd	  på	  vad	  priset	  kommer	  att	  bli.	  Kassafunktionen	  kan	  även	  den	  användas	  på	  ett	  
mer	  avancerat	  sätt	  än	  en	  fysisk	  kassadisk.	  Här	  kan	  sidan	  generera	  merförsäljning	  
baserat	  på	  det	  som	  kunder	  redan	  valt	  att	  köpa	  och	  det	  gör	  att	  merförsäljningen	  blir	  
enklare	  och	  specificerad	  för	  just	  den	  personen	  (ibid).	  	  
	  
En	  definition	  av	  vad	  e-‐handel	  är	  ger	  Eriksson	  och	  Nilsson	  (2001),	  de	  skriver	  att	  e-‐
handel	  kan	  förklaras	  som	  att	  vara	  företagens	  sätt	  att	  göra	  affärer	  virtuellt,	  men	  det	  
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är	  även	  en	  portal	  för	  kommunikation	  mellan	  företag	  och	  kunder.	  Det	  är	  via	  e-‐handel	  
som	  de	  köper,	  säljer	  och	  distribuerar	  sina	  varor	  och	  tjänster	  samt	  kommunicerar	  
med	  både	  kunder,	  anställda	  och	  leverantörer.	  Eriksson	  och	  Nilsson	  (2001)	  menar	  att	  
e-‐handel	  kan	  beskrivas	  som	  elektroniska	  affärer	  som	  begränsar	  sig	  till	  varor	  och	  
tjänster	  som	  kan	  beställas	  via	  nätet.	  
	  

1.2.2 Design 
Cato	  (2001,	  s.	  3)	  skriver	  att	  för	  att	  skapa	  en	  fungerande	  e-‐handelssite	  måste	  man	  
använda	  sig	  av	  grafisk	  design.	  När	  vi	  pratar	  om	  design	  i	  denna	  uppsats	  menar	  vi	  att	  
design	  är	  en	  process	  för	  att	  skapa	  någonting	  som	  har	  ett	  syfte,	  är	  strukturerat	  och	  
kreativt,	  som	  uppfyller	  ett	  specifikt	  ändamål.	  
	  
Grafisk	  design	  innebär	  här,	  i	  förlängning	  till	  design,	  en	  optimal	  form	  av	  visuell	  
kommunikation	  mellan	  sändare	  och	  mottagare.	  Nelson	  et	  al.	  (2011,	  s.	  15)	  menar	  att	  
denna	  kommunikation	  kan	  ta	  sin	  form	  i	  olika	  typer	  av	  tekniker	  som:	  typografi,	  
illustrationer,	  form	  och	  färg.	  Det	  övergripande	  målet	  är	  att	  effektivt	  förmedla	  
information	  med	  hjälp	  av	  visuella	  element.	  	  
	  
Webbdesign	  är	  den	  formen	  av	  design	  som	  vi	  undersökt,	  men	  den	  är	  nära	  relaterad	  
till	  den	  grafiska	  designen.	  När	  vi	  pratar	  om	  design	  så	  syftar	  vi	  på	  just	  webbdesign,	  
och	  att	  designa	  för	  webben.	  Grafisk	  design	  innefattar	  inte	  hela	  begreppet	  
webbdesign,	  då	  webbdesign	  på	  senare	  tid	  blivit	  så	  mycket	  mer	  än	  grafisk	  design.	  
Aleo	  (2010,	  s.	  263)	  säger	  att	  yrket	  numera	  även	  omfattar	  exempelvis	  forskning,	  
besöksanalyser,	  användartestning	  osv.	  och	  att	  vara	  webbdesigner	  är	  att	  ta	  på	  sig	  en	  
mängd	  olika	  roller.	  	  
	  
I	  det	  här	  examensarbetet	  kommer	  vi	  fokusera	  på	  den	  grafiska	  aspekten	  av	  
webbdesign,	  samt	  hur	  man	  med	  hjälp	  av	  design	  tar	  fram	  en	  fungerande	  e-‐
handelssite.	  Vi	  har	  även	  undersökt	  på	  hur	  design	  kan	  hjälpa	  till	  att	  skapa	  tillit	  och	  
öka	  besökarens	  känsla	  av	  säkerhet	  vid	  köp	  på	  sidan.	  
	  

1.2.3 Konverteringsgrad 
När	  vi	  använder	  uttrycket	  god	  konverteringsgrad	  om	  en	  e-‐handelssite	  innebär	  det	  
att	  siten	  har	  ett	  högt	  antal	  besökare	  som	  faktiskt	  handlar	  på	  sidan.	  Fadeyev	  (2009)	  
säger	  att	  konverteringsgrad	  är	  en	  marknadsföringsterm	  inom	  e-‐handel.	  Detta	  
beskriver	  ett	  exempel	  med	  en	  besökare	  som	  utför	  det	  man	  vill	  att	  besökaren	  ska	  
utföra	  på	  siten.	  Det	  kan	  handla	  om	  en	  e-‐handelssite	  där	  besökaren	  genomför	  ett	  
köp,	  men	  det	  kan	  även	  innebära	  en	  blogg	  som	  besökaren	  väljer	  att	  följa	  via	  ett	  RSS	  
flöde	  (2009,	  s.	  212).	  Man	  kan	  på	  detta	  sätt	  se	  om	  siten	  är	  effektiv,	  och	  om	  e-‐
handelssitens	  försäljning	  är	  effektiv.	  
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1.3 Frågeställning/Problemställning 
Den	  övergripande	  frågeställningen	  som	  vi	  kommer	  att	  arbeta	  mot	  är:	  
“Vilka	  metoder	  och	  regler	  finns	  det	  för	  design	  av	  e-‐handelssiter	  och	  används	  de	  i	  
praktiken?” 
 
För	  att	  kunna	  besvara	  denna	  behövde	  vi	  bryta	  ner	  den	  i	  ett	  antal	  underfrågor,	  som	  
går	  in	  mer	  specifikt	  på	  det	  som	  vi	  ville	  ha	  ut	  ifrån	  arbetet.	  Dessa	  är	  även	  till	  för	  att	  
precisera	  och	  ge	  oss	  en	  tydligare	  bild	  av	  vad	  exakt	  det	  är	  vi	  ville	  få	  fram	  i	  den	  
undersökning	  och	  efterforskning	  vi	  gjort:	  
 

• Vilka	  metoder	  och	  regler	  använder	  webbdesigners	  i	  framtagningen	  av	  e-‐
handelssiter?	  

• Vilka	  vetenskapliga	  principer	  finns	  dokumenterade	  i	  dagsläget	  för	  att	  ta	  fram	  
e-‐handelssiter?	  

• Hur	  väl	  överensstämmer	  dessa	  principer	  med	  hur	  webbdesigners	  använder	  
dem?	  

o Vilka	  metoder	  och	  regler	  använder	  webbdesigners,	  och	  vilka	  
använder	  de	  sig	  inte	  av?	  

o Hur	  skiljer	  de	  sig,	  och	  varför?	  

1.4 Syfte och mål 
Genom	  att	  sammanställa	  befintliga	  vetenskapliga	  studier	  i	  ämnet	  hur	  man	  bör	  
designa	  e-‐handelssiter	  tog	  vi	  reda	  på	  vad	  dagens	  forskning	  säger	  är	  bra	  design,	  vilka	  
metoder	  och	  regler	  man	  bör	  tillämpa	  i	  designprocessen,	  och	  vilka	  element	  som	  bör	  
finnas	  med	  för	  att	  en	  hemsida	  ska	  få	  en	  god	  konverteringsgrad.	  Detta	  ställer	  vi	  
sedan	  mot	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  branschen	  idag,	  hur	  designers	  faktiskt	  jobbar,	  om	  de	  
följer	  vetenskapen	  och	  ligger	  i	  framkant	  inom	  området,	  eller	  om	  verkligheten	  ser	  
annorlunda	  ut	  jämfört	  med	  forskningen.	  	  
	  
Detta	  ämne	  är	  högst	  relevant	  för	  de	  som	  arbetar	  med	  design	  av	  webben,	  för	  att	  se	  
vart	  man	  själv	  befinner	  sig	  i	  förhållande	  till	  forskningen	  och	  sina	  konkurrenter.	  
Företagen	  kan	  utläsa	  om	  man	  håller	  sig	  uppdaterad	  och	  jobbar	  på	  ett	  optimalt	  sätt	  
utifrån	  vad	  som	  är	  bevisat	  effektivt,	  eller	  om	  man	  inte	  är	  uppdaterad	  och	  medveten	  
om	  vilka	  aspekter	  som	  är	  viktiga	  hos	  en	  e-‐handelssite.	  

1.5 Avgränsningar 
Arbetet	  innefattar	  en	  geografisk	  avgränsning	  i	  samband	  med	  intervjuerna	  och	  
deltagarna	  i	  dessa.	  Eftersom	  vi	  riktat	  oss	  till	  en	  specifik	  bransch	  där	  vi	  hittat	  
deltagare	  med	  rätt	  position	  krävdes	  det	  att	  vi	  utnyttjade	  våra	  kontaktnät,	  vilka	  i	  sin	  
tur	  är	  begränsade	  till	  Göteborgs-‐	  respektive	  Skövdeområdet.	  De	  flesta	  aktörerna	  
befinner	  sig	  i	  Göteborgsområdet,	  men	  genom	  att	  även	  inkludera	  Skövde	  fick	  vi	  en	  
geografisk	  spridning	  som	  ökar	  värdet	  på	  resultatet.	  	  
	  
Vi	  har	  också	  valt	  att	  avgränsa	  oss	  inom	  området	  design.	  Fokus	  ligger	  i	  designteorier	  
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och	  metoder	  som	  gynnar	  e-‐handelssiters	  grafiska	  snitt	  och	  dess	  element.	  
Webbdesign	  är	  även	  det	  ett	  väldigt	  stort	  område	  och	  genom	  att	  ha	  begränsat	  
uppsatsen	  till	  grafisk	  design	  och	  utformning	  av	  e-‐handelssiter	  får	  vi	  en	  välkommen	  
avsmalning.	  Vi	  har	  valt	  att	  titta	  efter	  specifika	  detaljer	  och	  element	  som	  bör	  finnas	  
med	  på	  en	  välgjord	  e-‐handelssite,	  på	  vilket	  sätt	  de	  bör	  utformas	  och	  var	  de	  bör	  
placeras.	  Sedan	  gick	  vi	  vidare	  och	  genom	  intervjuer	  sett	  hur	  designers	  faktiskt	  
arbetar	  med	  dessa	  element	  och	  metoder	  och	  om	  de	  håller	  sig	  uppdaterade	  med	  
den	  senaste	  forskningen.	  Avgränsningen	  här	  är	  att	  vi	  valt	  bort	  att	  titta	  på	  andra	  
processer	  och	  delar	  inom	  designande,	  så	  som	  vilka	  designprocesser	  man	  väljer	  att	  
arbeta	  med.	  Vi	  har	  undersökt	  vilka	  regler	  och	  metoder	  man	  använder	  i	  själva	  
processen	  och	  vilka	  element	  man	  använder	  sig	  av,	  och	  om	  dessa	  stämmer	  överens	  
med	  vad	  forskningen	  säger.	  

2 Teori/Bakgrund 
Denna	  c-‐uppsats	  använder	  sig	  av	  några	  grundläggande	  teorier.	  Vi	  har	  vid	  
framtagningen	  av	  litteratursammanställningen	  utnyttjat	  dessa	  för	  att	  se	  till	  så	  det	  
urval	  av	  regler,	  metoder	  och	  även	  teorier	  som	  gjorts	  är	  relevant	  för	  uppsatsens	  
natur	  och	  frågeställning.	  Här	  nedan	  följer	  tre	  teorier	  eller	  begrepp	  som	  vi	  använt	  vid	  
selektionen	  av	  litteratursammanställningen.	  Alla	  är	  på	  något	  sätt	  kopplade	  till	  det	  
grafiska	  och	  kan	  användas	  i	  samband	  med	  utvecklingen	  av	  e-‐handelssiter. 

2.1 Designteori  
Man	  skulle	  kunna	  förklara	  designteori	  som	  att	  föreskriva	  utfallet	  av	  en	  
designprocess,	  men	  Löwgren	  och	  Stoltermans	  (2010,	  s.10-‐11)	  definition	  av	  
designteori	  bygger	  på	  avsikten	  att	  diskutera	  design	  på	  ett	  sätt	  som	  hjälper	  
designern	  att	  utveckla	  sin	  designförmåga,	  framförallt	  genom	  reflektion.	  De	  säger	  
även	  att	  designteori	  innehåller	  kunskap	  om	  design	  som	  hjälper	  designern	  att	  frigöra	  
sitt	  tankesätt	  kring	  design	  och	  skapa	  sina	  egna	  föreställningar	  om	  hur	  
designprocessen	  kan	  se	  ut.	  Utöver	  att	  frigöra	  så	  ska	  man	  även	  som	  designer	  skapa	  
ordning	  och	  mening	  i	  en	  komplex	  värld.	  Löwgren	  och	  Stolterman	  (2010,	  s.	  11)	  
menar	  att	  designern	  kan	  skapa	  ordning	  och	  mening	  genom	  att	  strukturera,	  
organisera,	  kategorisera	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  göra	  något	  komplext	  hanterbart.	  
Detta	  är	  syftet	  med	  teorier,	  att	  ordna	  och	  ge	  mening	  till	  något	  som	  verkar	  komplext.	  	  
	  
Vad	  Löwgren	  och	  Stolterman	  säger	  angående	  att	  ordna	  och	  ge	  mening	  åt	  något	  
komplext	  är	  till	  stor	  grad	  viktigt	  vid	  skapandet	  av	  en	  e-‐handelssite	  och	  därmed	  även	  
för	  denna	  c-‐uppsats.	  Designern	  måste	  ha	  en	  mängd	  aspekter	  i	  åtanke	  med	  varje	  
beslut.	  Dessa	  ska	  vara	  försvarbara	  med	  hjälp	  av	  etablerade	  standarder	  eller	  regler.	  
Genom	  att	  arbeta	  strukturerat	  kan	  designern	  skapa	  ordning	  och	  designa	  en	  väl	  
genomtänkt	  e-‐handelssite.	  
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2.2 Visuell kommunikation 
Den	  visuella	  kommunikationen	  mellan	  sändare	  och	  mottagare	  menar	  Nelson	  et	  al.	  
(2011,	  s.	  15)	  är	  de	  visuella	  delar	  av	  innehållet	  och	  informationen	  som	  sänds.	  Det	  kan	  
vara	  symboler,	  tecken,	  typsnitt,	  färger	  mm,	  men	  det	  är	  även	  strukturen	  på	  hur	  de	  
befinner	  sig	  i	  förhållande	  till	  varandra,	  alltså	  hur	  de	  är	  designade	  tillsammans.	  I	  vårt	  
fall	  är	  sändaren	  designern	  som	  skapar	  siten	  och	  mottagaren	  är	  användaren	  som	  
kommer	  att	  besöka	  siten.	  Det	  som	  designern	  vill	  förmedla	  till	  användaren	  är	  den	  
visuella	  kommunikationen,	  då	  annat	  innehåll	  skapas	  av	  beställaren.	  Det	  är	  den	  
visuella	  kommunikationen	  som	  är	  viktigast	  för	  designern.	  	  	  
	  
Som	  designer	  måste	  man	  fatta	  beslut	  angående	  alla	  dessa	  aspekter:	  färg,	  typsnitt,	  
förhållanden	  o.s.v.	  Dessa	  beslut	  bör	  vara	  grundade	  i	  denna	  teori,	  att	  de	  ska	  fungera	  
som	  en	  enhetlig	  visuell	  kommunikation.	  Denna	  teori	  använde	  vi	  även	  i	  c-‐uppsatsen	  
för	  att	  skapa	  en	  relevant	  litteratursammanställning,	  vi	  försökte	  alltså	  samla	  regler	  
och	  metoder	  som	  tar	  upp	  dessa	  visuella	  delar.	  	  

2.3 Designprocess 
Löwgren	  och	  Stolterman	  (2010,	  s.	  8)	  skriver	  att	  designprocessen	  börjar	  när	  de	  första	  
idéerna	  om	  en	  möjlig	  framtid	  tar	  form,	  och	  att	  hela	  processen	  fortsätter	  fram	  till	  en	  
specifikation	  som	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  konstruktion	  eller	  produktion.	  I	  vissa	  fall	  
kan	  specifikationen	  vara	  en	  färdig	  produkt,	  och	  man	  gör	  ingen	  skillnad	  mellan	  
processer	  som	  leder	  till	  olika	  slutresultat.	  Vare	  sig	  det	  rör	  sig	  om	  teknisk	  
nyutveckling	  och	  en	  process	  som	  leder	  till	  en	  ny	  produkt	  eller	  något	  som	  skapas	  
genom	  konfigurering	  av	  en	  standardprodukt,	  så	  är	  både	  delarna	  resultat	  av	  en	  
designprocess.	  Designprocessen	  kan	  alltså	  förklaras	  som	  den	  process	  eller	  
arbetsgång	  en	  designer	  använder	  sig	  av	  från	  idé	  till	  färdig	  produkt.	  I	  vårt	  
sammanhang	  handlar	  det	  om	  processen	  som	  designers	  använder	  för	  att	  skapa	  en	  ny	  
hemsida,	  alternativt	  gör	  om	  en	  befintlig,	  men	  i	  båda	  fallen	  är	  det	  den	  processen	  från	  
idén	  om	  sidan	  till	  färdig	  e-‐handelssite.	  
	  
Det	  vi	  ville	  ha	  fram	  i	  våra	  intervjuer	  med	  deltagarna	  var	  just	  hur	  de	  tänker	  när	  de	  
befinner	  sig	  i	  sin	  designprocess.	  Vi	  ville	  veta	  vilka	  metoder	  och	  regler	  som	  de	  
använder	  sig	  av	  och	  varför.	  Designprocessen	  är	  relevant	  för	  oss	  eftersom	  vi	  ber	  
designern	  reflektera	  i	  hur	  de	  tänker	  när	  de	  befinner	  sig	  i	  en	  designprocess	  och	  få	  
fram	  faktiska	  regler	  och	  metoder	  som	  de	  faktiskt	  använder	  sig	  av.	  På	  detta	  sätt	  så	  är	  
det	  inte	  själva	  designprocessen	  vi	  tog	  reda	  på,	  utan	  vad	  som	  händer	  inuti	  själva	  
processen.	  	  

3 Tidigare forskning 
Song	  och	  Zahedi	  (2001)	  skriver	  i	  artikeln	  Web	  design	  in	  e-‐commerce:	  a	  theory	  and	  
empirical	  analysis,	  att	  effektiv	  design	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  för	  att	  attrahera	  och	  
behålla	  kundernas	  intresse,	  och	  att	  påverka	  deras	  köpbeteende.	  Vidare	  skriver	  de	  
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att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  välgjord	  e-‐handelssite	  för	  att	  den	  blir	  en	  viktig	  kanal	  för	  
kommunikation	  med	  kunderna	  och	  för	  profilering	  av	  företaget.	  De	  gör	  en	  studie	  i	  
hur	  kunden	  prioriterar	  köp	  på	  siten	  och	  vad	  som	  påverkar	  detta.	  Song	  och	  Zahedi	  
(2001)	  gör	  en	  omfattande	  empirisk	  studie	  med	  hjälp	  av	  enkäter	  och	  experiment	  för	  
att	  ta	  fram	  viktiga	  element	  på	  en	  e-‐handelssite,	  vilka	  som	  är	  viktigast	  för	  en	  nöjd	  
kund	  och	  besöksupplevelse.	  De	  vill	  utveckla	  en	  teori	  för	  att	  förklara	  hur	  
designelement	  kan	  påverka	  nät	  kundens	  köpbeteende.	  Författarna	  menar	  att	  
ytterligare,	  och	  mer	  omfattande	  forskning	  kan	  göras	  inom	  området	  och	  till	  skillnad	  
från	  vår	  studie	  så	  tittar	  man	  här	  på	  kundens	  synvinkel.	  Det	  är	  en	  för	  oss	  intressant	  
artikel,	  vi	  har	  dock	  en	  annan	  synvinkel	  och	  tittar	  istället	  på	  designerns	  perspektiv	  
och	  deras	  kunskap.	  
	  
Designa	  för	  webben	  -‐	  designers	  perspektiv	  (Gunic,	  2009)	  är	  en	  kandidatuppsats	  med	  
syfte	  att	  skapa	  förståelse	  för	  vilka	  förutsättningar	  som	  behövs	  vid	  utformning	  av	  
webbplatser,	  och	  vilka	  kunskaper	  designern	  bör	  ha	  för	  att	  lyckas	  med	  sitt	  arbete.	  
Författaren	  tittar	  på	  hemsidor	  generellt	  och	  inte	  specifikt	  på	  e-‐handel,	  men	  den	  är	  
relevant	  för	  oss	  eftersom	  författaren	  skriver	  om	  kunskaper	  och	  färdigheter	  som	  en	  
webbdesigner	  bör	  ha	  för	  att	  kunna	  utforma	  en	  bra	  hemsida.	  Hon	  tar	  upp	  många	  
delar	  som	  bör	  vara	  med	  och	  varför.	  Detta	  har	  hon	  tagit	  fram	  genom	  att	  forska	  i	  
ämnet,	  och	  vi	  kan	  använda	  denna	  uppsats	  och	  jämföra	  med	  vad	  vi	  hittar	  och	  bygga	  
vidare	  på	  de	  teorier	  som	  författaren	  tagit	  fram.	  Den	  empiriska	  studien	  som	  gjorts	  
har	  gjorts	  med	  deltagare	  som	  jobbar	  med	  en	  befintlig	  hemsida,	  och	  hur	  de	  arbetar	  
med	  sidan.	  Här	  kommer	  vi	  istället	  titta	  på	  hur	  den	  som	  skapar	  hemsidan	  jobbar,	  
genom	  vår	  empiriska	  studie.	  Vi	  kan	  använda	  oss	  av	  de	  delar	  hon	  presenterar	  och	  
bygga	  vidare	  på	  dessa.	  	  
	  
Flystam-‐Alvarsson	  och	  Tossavainen	  (2011)	  har	  skrivit	  en	  kandidatuppsats	  som	  de	  
kallar	  Bakom	  hemsidan	  –	  Viktiga	  faktorer	  för	  e-‐handlare,	  där	  de	  tittar	  på	  hur	  e-‐
handelsföretag	  arbetar,	  ser	  ut	  och	  bedriver	  sin	  verksamhet.	  De	  tittar	  närmare	  på	  
vilka	  faktorer	  som	  e-‐handlare	  beskriver	  vara	  viktiga	  för	  sin	  verksamhet.	  Detta	  har	  
relevans	  för	  vårt	  arbete	  då	  det	  har	  ytterligare	  en	  synvinkel	  på	  hur	  de	  som	  arbetar	  
med	  en	  e-‐handelssite	  tänker	  och	  arbetar.	  Författarna	  tar	  fram	  användbara	  teorier	  
och	  viktiga	  delar	  som	  bör	  användas	  på	  en	  e-‐handelssite	  som	  vi	  kan	  använda	  oss	  av	  
och	  bygga	  vidare	  på.	  	  
	  
Global	  e-‐commerce:	  a	  portal	  bridging	  the	  world	  markets	  (Singh	  et	  al.,	  2010)	  är	  en	  
essä	  som	  studerar	  relevansen	  av	  e-‐handel	  i	  den	  globala	  ekonomin.	  Den	  påvisar	  vilka	  
växande	  trender	  som	  finns/fanns	  inom	  global	  e-‐handel	  samt	  vilka	  potentiella	  
utmaningar	  och	  möjligheter	  som	  multinationella	  e-‐handelssiter	  kan	  möta.	  	  
	  
Sörensen	  Tveter	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  kandidatuppsats	  Vad	  skapar	  förtroende	  på	  e-‐
handelssidor?	  En	  undersökning	  med	  fokus	  på	  designprinciper	  om	  grafiska	  
designprinciper	  inom	  webbdesign.	  Författaren	  analyserar	  teorier	  inom	  design	  för	  
att	  sedan	  applicera	  dessa	  teorier	  och	  principer	  på	  två	  befintliga	  e-‐handelssiter.	  
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4 Metod 
Studien	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  designteori,	  där	  vi	  bidrar	  med	  en	  form	  av	  mall	  eller	  
checklista	  för	  hur	  en	  e-‐handelssite	  bör	  designas.	  För	  att	  klargöra	  vad	  vi	  menar	  med	  
detta	  bör	  det	  nämnas	  att	  vi	  med	  ordet	  designas	  syftar	  till	  de	  grafiska	  elementen	  i	  en	  
hemsida	  och	  deras	  karaktär,	  placering	  och	  relevans.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  besvara	  frågeställningen	  “Vilka	  metoder	  och	  regler	  finns	  det	  för	  design	  
av	  e-‐handelssiter	  och	  används	  de	  i	  praktiken?”	  har	  vi	  genomfört	  en	  intervjustudie	  
med	  designers	  som	  har	  genomfört	  eller	  genomför	  designarbete	  av	  e-‐handelssiter.	  I	  
intervjun	  ställde	  vi	  frågor	  till	  deltagarna	  i	  syfte	  att	  kartlägga	  deras	  användning	  av	  de	  
metoder	  och	  regler	  som	  den	  vetenskapliga	  forskningen	  visar	  är	  relevanta	  i	  sådana	  
projekt.	  Detta	  ska	  ge	  en	  kvalitativ	  insyn	  i	  designerns	  designprocess	  och	  en	  form	  av	  
checklista	  vid	  designandet	  av	  en	  e-‐handelssite.	  
	  
Vår	  intervjustudie	  bygger	  på	  etablerade	  teorier	  inom	  området.	  I	  den	  här	  uppsatsen	  
är	  teorin	  tätt	  knuten	  till	  intervjumetoden	  och	  dess	  resultat	  eftersom	  det	  är	  den	  som	  
vi	  baserar	  intervjuerna	  på.	  Vi	  ställer	  vårt	  samlade	  vetenskapliga	  material	  mot	  hur	  
designers	  faktiskt	  arbetar	  och	  jämför	  vad	  som	  stämmer	  eller	  skiljer	  sig	  mellan	  teori	  
och	  verklighet.	  	  
	  
Vi	  har	  gjort	  en	  sammanställning	  av	  vetenskapliga	  artiklar,	  kandidatuppsatser	  och	  
böcker	  inom	  området	  e-‐handel,	  webbdesign	  och	  grafisk	  design.	  Detta	  kallar	  vi	  vår	  
uppsats	  för	  vår	  litteraturstudie.	  Eftersom	  målet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  ta	  fram	  
någon	  form	  av	  checklista	  med	  regler	  och	  metoder	  för	  design	  av	  e-‐handelssiter,	  så	  
görs	  litteraturstudien	  för	  att	  kunna	  få	  fram	  ett	  resultat	  som	  vi	  sen	  kan	  använda	  i	  
intervjuerna	  för	  att	  se	  om	  den	  faktiskt	  används.	  	  	  

4.1  Valet av intervju som metod 
Den	  metod	  arbetet	  primärt	  använder	  är,	  som	  Holme	  &	  Solvang	  (1991,	  s.102)	  
diskuterar,	  kvalitativa	  intervjuer.	  Vi	  anser	  att	  detta	  är	  den	  optimala	  metoden	  för	  
vårt	  arbete	  då	  det	  ger	  oss	  en	  god	  insyn	  i	  vad	  vår	  frågeställning	  vill	  behandla,	  på	  ett	  
sätt	  som	  är	  mer	  intressant	  än	  vad	  en	  rent	  kvantitativ	  metod	  skulle	  resultera	  i.	  Detta	  
pga.	  att	  själva	  naturen	  hos	  vår	  frågeställning	  kräver	  en	  så	  autentisk	  återgivning	  av	  
handlingsmönstret	  hos	  deltagarna	  som	  möjligt.	  Arbetet	  syftar	  med	  andra	  ord	  inte	  
till	  att	  visa	  på	  någon	  form	  av	  statistisk	  representation	  av	  den	  generella	  designerns	  
kunskaper	  och	  designprocess.	  	  
	  
Styrkan	  hos	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  metod	  är	  att	  den	  liknar	  en	  vardaglig	  
situation.	  Det	  innebär	  att	  forskaren	  endast	  utövar	  en	  liten	  styrning	  mot	  deltagarna	  
och	  strävar	  efter	  att	  låta	  dem	  påverka	  intervjuns	  utveckling	  (1991,	  s.	  110).	  På	  så	  sätt	  
kan	  arbetet	  få	  en	  djupare	  insyn	  i	  designerns	  metodik	  utan	  att	  riskera	  att	  styra	  dem	  
till	  förutfattade	  meningar,	  något	  vi	  tror	  är	  en	  stor	  riskfaktor	  i	  den	  här	  typen	  av	  
undersökning	  och	  med	  ett	  så	  pass	  brett	  och	  personligt	  begrepp	  som	  design.	  	  
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I	  kontrast	  till	  detta	  kräver	  intresset	  för	  arbetet	  att	  det	  är	  tillräckligt	  specifikt	  för	  att	  
vara	  värdefullt	  för	  någon	  annan.	  Designers	  involverade	  i	  e-‐handelsprojekt	  i	  
framtiden	  ska	  kunna	  ta	  del	  av	  arbetet	  och	  finna	  det	  nyttigt	  i	  syfte	  att	  undvika	  
fallgropar	  som	  resultat	  av	  att	  ha	  försummat	  viktiga	  metoder	  och	  regler	  i	  sin	  
designprocess.	  Det	  ska	  också	  resultera	  i	  en	  tillräckligt	  konkret	  kartläggning	  av	  
designerns	  beteende	  att	  deltagarna	  och/eller	  deras	  arbetslag	  kan	  använda	  arbetet	  
för	  att	  täppa	  till	  eventuella	  luckor	  i	  sin	  kompetens	  och	  designprocess.	  

4.1.1 Andra metoder 
Nedan	  tar	  vi	  upp	  ett	  par	  andra	  metoder.	  Vi	  har	  valt	  ut	  dessa	  därför	  att	  vi	  kan	  se	  en	  
nytta	  i	  dess	  användning	  för	  frågeställningen	  men	  vill	  samtidigt	  argumentera	  för	  
varför	  vi	  ej	  valt	  att	  använda	  dem	  framför	  intervjun.	  

4.1.2 Kvalitativa metoder 
Holme	  &	  Solvang	  (1991,	  s.	  13)	  menar	  att	  en	  kvalitativ	  undersökning	  har	  som	  primärt	  
syfte	  att	  skapa	  förståelse.	  Man	  är	  inte	  ute	  efter	  ett	  generellt	  validerat	  resultat.	  Det	  
som	  är	  viktigt	  i	  en	  kvalitativ	  undersökning	  är	  att	  samla	  in	  information	  som	  ger	  en	  
djupare	  förståelse	  av	  det	  problem	  man	  studerar	  men	  även	  att	  kunna	  formulera	  en	  
beskrivning	  av	  helheten	  av	  det	  sammanhang	  problemet	  ryms	  i.	  En	  kvalitativ	  intervju	  
kännetecknas	  av	  en	  personlighet	  och	  närhet	  till	  deltagarna	  som	  man	  hämtar	  
informationen	  ifrån.	  Detta	  resulterar	  i	  utförliga	  svar	  som	  ger	  god	  insyn	  i	  deltagarens	  
personliga	  åsikter	  och	  tankar.	  

4.1.2.1 Enkät 
En	  alternativ	  metod	  för	  att	  undersöka	  designerns	  användande	  av	  metoderna	  och	  
reglerna	  ur	  den	  vetenskapliga	  undersökningen	  är	  enkäter.	  Man	  skulle	  kunna	  
presentera	  deltagarna	  med	  ett	  antal	  metoder	  och	  regler	  och	  be	  dem	  fylla	  i	  till	  vilken	  
frekvens	  grad	  de	  brukar	  dessa.	  	  Holme	  &	  Solvang	  (1991,	  s.167-‐168)	  skriver	  att	  en	  
problematisk	  faktor	  med	  enkäter	  är	  de	  fel	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  
insamlings-‐	  och	  bearbetningsfaserna.	  	  
	  
Vi	  tror	  även	  att	  ett	  specifikt	  problem	  kan	  uppstå	  i	  relation	  till	  vår	  frågeställning.	  Om	  
designern	  använder	  dessa	  metoder	  och	  regler	  i	  så	  hög	  frekvens	  att	  de	  inte	  själva	  är	  
medvetna	  om	  det,	  hur	  kan	  vi	  få	  reda	  på	  detta	  i	  en	  enkät?	  Detta	  i	  samband	  med	  att	  
en	  kvantitativ	  enkät	  kräver	  ett	  mycket	  högre	  antal	  deltagare	  än	  kvalitativa	  intervjuer	  
gör	  att	  vi	  finner	  metoden	  olämplig	  i	  jämförelse.	  
	  
En	  enkät	  skulle	  i	  kontrast	  till	  intervjun	  resultera	  i	  ett	  kvantitativt	  resultat	  med	  
konkret	  statistik	  om	  designerns	  designprocess,	  vi	  kan	  då	  inte	  vara	  säkra	  på	  
resultatets	  trovärdighet.	  

4.1.2.2 Öppen observation 

Observation	  är	  ytterligare	  en	  metod	  som	  ur	  ett	  perspektiv	  vore	  intressant	  att	  
använda	  för	  att	  ta	  reda	  på	  designerns	  bruk	  av	  metoder	  och	  regler.	  Molich	  (2002,	  
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s.53)	  menar	  att	  vi	  genom	  observation	  skulle	  vi	  kunna	  observera	  dem	  i	  deras	  egen	  
miljö.	  Detta	  medför	  att	  vi	  relativt	  enkelt	  skulle	  kunna	  kartlägga	  varje	  metod	  och	  
regel	  de	  tillämpar	  genom	  designprocessen	  utan	  risk	  för	  att	  missa	  något	  pga.	  att	  de	  
själva	  inte	  är	  medvetna	  om	  det.	  Det	  finns	  dock	  ett	  par	  problem,	  som	  gör	  att	  
observation	  inte	  är	  ett	  alternativ.	  För	  det	  första	  har	  vi	  det	  faktum	  att	  
webbdesignern	  ofta	  ingått	  ett	  sekretess-‐avtal	  med	  kunden,	  vilket	  innebär	  att	  de	  inte	  
får	  dela	  med	  sig	  av	  projektet	  under	  tiden	  det	  pågår.	  Detta	  leder	  till	  realisationen	  av	  
ett	  ännu	  större	  problem,	  att	  deltagarna	  måste	  vara	  aktiva	  i	  skapandet	  av	  en	  e-‐
handelssite	  under	  den	  korta	  tid	  vi	  har	  möjlighet	  att	  observera	  dem.	  Ett	  problem	  
som	  minskar	  vår	  målgrupp	  kraftigt.	  Till	  sist	  har	  vi	  tidsavgränsningen,	  att	  göra	  en	  
observation	  tar	  tid.	  Holme	  &	  Solvang	  (1991,	  s.128)	  skriver	  att	  för	  att	  genomföra	  en	  
lyckad	  öppen	  observation	  krävs	  det	  att	  man	  är	  accepterad	  av	  den	  man	  ska	  
observera	  och	  bli	  en	  “fluga	  på	  väggen”,	  detta	  kan	  enligt	  Molich	  (2002,	  s.55)	  ta	  2-‐4	  
timmar.	  
	  

4.2 Förutsättningar 
Förutsättningarna	  för	  att	  kunna	  genomföra	  intervjustudien	  var	  att	  hitta	  deltagare	  
som	  jobbar	  inom	  branschen.	  Övriga	  kontakter	  har	  tagits	  genom	  kontakter	  via	  
klasskamrater	  och	  mailkontakt	  via	  företagens	  hemsida.	  Kontakterna	  i	  Skövde	  går	  de	  
genom	  bekanta	  som	  jobbar	  inom	  branschen	  och	  deras	  kontaktnät.	  
 

4.3 Genomförandebeskrivning 

4.3.1 Urval 
För	  att	  kvalificera	  sig	  som	  intervjudeltagare	  hade	  vi	  några	  krav,	  för	  att	  säkerställa	  
relevansen	  i	  deltagarnas	  svar.	  Deltagarna	  måste	  i	  dagsläget	  arbeta	  med	  design	  i	  
någon	  utsträckning	  och	  deltagarna	  måste	  ha	  erfarenhet	  av	  att	  designa	  en	  e-‐
handelssite	  antingen	  självständigt	  eller	  som	  en	  del	  av	  ett	  projektlag.	  Vi	  har	  valt	  att	  
utesluta	  kravet	  av	  någon	  form	  av	  utbildning.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  ett	  sådant	  krav	  
förmodligen	  skulle	  ge	  ett	  starkare	  resultat	  från	  deltagarna,	  dvs.	  fler	  “korrekta”	  svar.	  
Dock	  anser	  vi	  att	  branschen	  design	  inte	  kräver	  någon	  formell	  utbildning	  och	  många	  
har	  tagit	  sig	  in	  i	  den	  självständigt.	  	  
	  
Urvalet	  av	  intervjupersonerna	  är	  alltså	  grundat	  på	  vilka	  deltagare	  som	  givit	  besked	  
om	  att	  de	  vill	  ställa	  upp,	  och	  som	  samtidigt	  klarar	  dessa	  krav.	  Vi	  har	  inte	  tagit	  
hänsyn	  till	  andra	  faktorer	  så	  som	  ålder,	  kön	  och	  etnisk	  bakgrund.	  Detta	  beror	  i	  
huvudsak	  på	  att	  antalet	  potentiella	  deltagare	  redan	  är	  en	  relativt	  liten	  grupp	  men	  
även	  att	  vi	  inte	  anser	  att	  dessa	  faktorer	  är	  relevanta	  för	  frågeställningen.	  	  	  
	  
Vi	  hörde	  av	  oss	  till	  ett	  tiotal	  webbdesign	  byråer	  i	  både	  Skövde-‐	  och	  
Göteborgsområdet.	  Fyra	  byråer	  svarade	  att	  de	  kunde	  ställa	  upp	  på	  intervjuer,	  och	  
det	  blev	  totalt	  nio	  personer	  som	  intervjuades.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  det	  
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fanns	  flera	  på	  samma	  byrå	  som	  uppfyllde	  våra	  krav	  och	  därför	  var	  relevanta	  att	  
intervjua.	  

4.3.2 Förutsättningar för intervjuerna 
Intervjuerna	  var	  planerade	  att	  ta	  mellan	  fyrtio	  till	  sextio	  minuter.	  Kylén	  (2004,	  s.	  18)	  
skriver	  att	  en	  intervju	  inom	  den	  tidsramen	  är	  tillräckligt	  för	  att	  täcka	  flera	  områden	  
och	  fördjupa	  sig	  inom	  det	  som	  är	  intressant.	  De	  närvarande	  vid	  intervjuerna	  var	  vid	  
olika	  tillfällen	  antingen	  en	  av	  oss	  samt	  intervjudeltagaren	  eller	  båda	  två	  från	  vår	  
sida,	  en	  så	  kallad	  panelintervju	  (2004,	  s.	  23).	  Vid	  de	  tillfällen	  båda	  var	  närvarande	  
åtog	  vi	  olika	  roller.	  En	  som	  den	  ledande	  i	  samtalet	  vars	  roll	  var	  att	  driva	  intervjun	  
framåt	  och	  se	  till	  så	  deltagaren	  höll	  sig	  till	  de	  förvalda	  temana.	  Den	  andre	  hade	  en	  
mer	  observerande	  roll	  där	  denne	  lyssnade,	  förde	  kortare	  anteckningar	  och	  
samtidigt	  kontrollerade	  så	  den	  förste	  inte	  missade	  något	  tema.	  	  
	  
Platsen	  och	  tidpunkten	  för	  intervjuerna	  varierade	  med	  varje	  deltagare.	  Bell	  (2006,	  
s.168)	  säger	  att	  de	  behov	  och	  önskemål	  deltagarna	  har	  måste	  respekteras	  när	  det	  
gäller	  tid	  och	  plats.	  Vi	  har	  haft	  turen	  att	  få	  hålla	  alla	  intervjuer	  på	  deltagarnas	  
arbetsplatser.	  Detta	  för	  att	  underlätta	  för	  dem	  att	  besvara	  de	  frågor	  vi	  har	  genom	  
att	  de	  befinner	  sig	  på	  samma	  plats	  om	  de	  genomför	  designarbete	  på.	  Tiderna	  har	  
för	  intervjuerna	  varit	  högst	  flexibla	  då	  vi	  har	  anpassat	  oss	  helt	  till	  deltagarnas	  
scheman,	  men	  alla	  deltagare	  har	  varit	  generösa	  nog	  att	  genomföra	  intervjun	  under	  
normala	  arbetstider,	  dvs.	  mellan	  09.00	  -‐	  19.00.	  
	  
För	  dokumentationen	  av	  intervjuerna	  fördes	  kortare	  anteckningar,	  främst	  vid	  de	  fall	  
då	  det	  handlade	  om	  en	  panelintervju	  där	  en	  av	  oss	  haft	  möjlighet	  att	  anteckna	  utan	  
att	  avbryta	  deltagaren.	  Samtidigt	  användes	  en	  diktafon	  för	  ljudupptagning,	  detta	  för	  
att	  säkerställa	  att	  inget	  viktigt	  gick	  förlorat	  ur	  dessa	  samtalslika	  intervjuer.	  Även	  om	  
alla	  deltagare	  blivit	  lovade	  anonymitet	  kan	  ljudupptagning	  medföra	  problem.	  Både	  
Bell	  (2006,	  s.165)	  och	  Kylén	  (2004,	  s.	  40)	  varnar	  för	  att	  en	  diktafon	  kan	  hämma	  
deltagaren	  och	  deras	  ärliga	  respons.	  Av	  den	  anledningen	  tillfrågades	  alla	  deltagare	  
på	  förhand	  om	  de	  kände	  sig	  bekväma	  med	  detta	  varav	  alla	  svarade	  ja.	  Vi	  anser	  att	  
ljudupptagningens	  fördelar	  överväger	  dess	  nackdelar	  då	  det	  ger	  möjligheten	  att	  
återuppleva	  materialet	  flera	  gånger,	  något	  som	  var	  nödvändigt	  för	  att	  vi	  skulle	  
kunna	  analysera	  de	  olika	  frågeområdena	  på	  djupet.	  Vi	  kunde	  även	  märka	  att	  
deltagarna	  ganska	  snart	  blev	  omedvetna	  om	  inspelningen	  och	  pratade	  obehindrat.	  

4.3.3 Intervjuguiden 
Alla	  intervjuerna	  kan	  klassificeras	  som	  fokuserad	  intervju.	  Som	  Bell	  (2004,	  s.	  162)	  
skriver	  innebär	  det	  att	  man	  inte	  använder	  ett	  frågeformulär	  utan	  intervjuar	  med	  en	  
viss	  struktur	  av	  olika	  teman	  som	  ska	  täckas	  upp	  under	  intervjun.	  Deltagaren	  får	  
frihet	  att	  röra	  sig	  inom	  dessa	  teman.	  Genom	  att	  ibland	  ställa	  frågor	  och	  sedan	  låta	  
deltagaren	  prata	  kring	  dessa	  och	  ge	  uttryck	  för	  de	  tankar	  som	  dyker	  upp	  får	  vi	  en	  
fokuserad	  men	  kvalitativ	  intervju.	  	  
	  
De	  teman	  vi	  försökt	  belysa	  och	  som	  finns	  med	  i	  intervjuguiden	  beskrivs	  här	  under.	  
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För	  att	  läsa	  intervjuguiden	  i	  sin	  helhet	  se	  bilaga	  1.	  Dessa	  är	  framtagna	  baserade	  på	  
vår	  litteraturstudie	  inom	  området	  för	  att	  få	  deltagarnas	  ställning	  till	  samma	  punkter	  
som	  beskrivs	  i	  resultatet	  av	  sammanställningen.	  
	  
Som	  en	  ingång	  i	  intervjuerna	  förberedde	  vi	  även	  en	  mindre	  övning	  för	  varje	  
deltagare.	  Den	  gick	  ut	  på	  att	  deltagaren	  fick	  ett	  papper.	  På	  pappret	  fanns	  det	  en	  
yttre	  ram	  med	  en	  inre	  ram	  markerad	  som	  “content”.	  Utanför	  yttre	  ramen	  fanns	  en	  
lista	  på	  fasta	  element,	  dvs.	  element	  som	  bör	  finnas	  tillgängliga	  på	  de	  flesta	  sidor	  i	  en	  
e-‐handelssite.	  Deltagaren	  fick	  placera	  ut	  dessa	  innanför	  den	  yttre	  ramen	  enligt	  hur	  
de	  anser	  att	  de	  ska	  vara	  lokaliserade.	  Genom	  att	  genomföra	  uppgiften	  behövde	  vi	  
inte	  fråga	  deltagaren	  om	  dessa	  elements	  placering	  och	  de	  fick	  ett	  enklare	  sätt	  att	  
visualisera	  dem	  än	  med	  ord.	  För	  att	  ta	  del	  av	  uppgiftens	  utformning	  se	  bilaga	  2.	  

4.3.3.1 Startsidan och fasta element 
Här	  har	  vi	  försökt	  få	  deltagaren	  att	  beskriva	  vad	  som	  är	  viktigt	  ur	  deras	  synvinkel	  när	  
de	  designar	  en	  startsida	  för	  en	  e-‐handelssite.	  De	  fick	  berätta	  både	  om	  vilka	  element	  
som	  är	  viktigast,	  hur	  dessa	  kan	  framhävas	  och	  även	  hur	  de	  tänker	  ur	  ett	  rent	  design-‐
perspektiv	  för	  att	  skapa	  en	  startsida	  som	  är	  attraktiv	  och	  har	  en	  professionell	  
känsla.	  

4.3.3.2 Typografi & Färg 
Deltagaren	  delade	  med	  sig	  om	  hur	  de	  tänker	  kring	  den	  genomgående	  typografin	  
samt	  hur	  de	  med	  typografin	  utmärker	  vissa	  element	  och	  hur	  de	  använder	  typsnitt,	  
storlekar,	  versaler	  och	  gemener	  för	  att	  skapa	  en	  tydlig	  texthierarki.	  De	  fick	  även	  
berätta	  om	  hur	  de	  går	  tillväga	  för	  att	  välja	  färgsättning	  på	  hemsidan,	  vilka	  aspekter	  
de	  har	  i	  åtanke	  vid	  detta	  samt	  hur	  de	  använder	  färg	  på	  individuella	  element.	  

4.3.3.3 Sökning 
Vi	  frågade	  deltagaren	  hur	  de	  tycker	  att	  en	  sökfunktion	  ska	  vara	  utformad,	  deras	  
tankar	  kring	  en	  avancerad	  sökfunktion	  samt	  hur	  de	  skulle	  designa	  upplevelsen	  när	  
en	  sökning	  misslyckat.	  

4.3.3.4 Produktnavigering 
Deltagaren	  fick	  ge	  sin	  åsikt	  kring	  hur	  navigeringen	  av	  produkter	  bör	  se	  ut	  och	  
struktureras.	  Vi	  försökte	  få	  dem	  att	  tänka	  till	  kring	  hur	  många	  nivåer	  som	  är	  
acceptabelt	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  med	  i	  navigeringens	  innehåll.	  	  

4.3.3.5 Produktsida 
Deltagarna	  tillfrågades	  om	  vad	  de	  tycker	  är	  viktigt	  på	  en	  produktsida,	  vilken	  
information	  som	  bör	  finnas	  med	  och	  om	  de	  kunde	  tänka	  sig	  några	  fler	  element	  
utöver	  själva	  produkten.	  
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4.3.3.6 Betalning & registrering 
Vilka	  element	  som	  deltagaren	  anser	  är	  viktiga	  vid	  betalning	  respektive	  registrering	  
och	  även	  vilken	  information	  som	  bör	  vara	  med.	  Vi	  bad	  dem	  även	  förklara	  hur	  de	  
tänker	  designmässigt	  vid	  utformningen	  av	  en	  kassafunktion.	  Slutligen	  bad	  vi	  dem	  
förklara	  deras	  tankar	  kring	  inloggning	  i	  samband	  med	  betalning,	  hur	  viktigt	  det	  är	  
att	  kunden	  är	  inloggad.	  	  

4.3.3.7 Tillit 
Här	  får	  deltagaren	  berätta	  om	  hur	  de	  tänker	  kring	  designen	  för	  att	  kunden	  ska	  
känna	  tillit	  till	  företag	  och	  produkt	  när	  de	  besöker	  e-‐handelssiten.	  De	  får	  även	  
berätta	  hur	  de	  tänker	  kring	  företagets	  transparens	  och	  värdet	  av	  symboler	  för	  
företag	  som	  hanterar	  säkerheten	  vid	  köp	  osv.	  

4.3.3.8 Användbarhets- & handlingsbarhets-principer 
Ett	  försök	  att	  fånga	  deltagarens	  tendenser	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  principer	  för	  just	  
användbarhet	  och	  handingsbarhet	  och	  hur	  mycket	  de	  påverkar	  deras	  designbeslut.	  

4.3.3.9 Slutliga frågor 
Det	  här	  temat	  handlar	  om	  hur	  mycket	  deltagaren	  håller	  sig	  uppdaterad	  i	  
communitiet	  och	  de	  nya	  trender	  och	  tekniker	  som	  tas	  fram.	  Temat	  är	  inte	  direkt	  
tillskrivet	  e-‐handelssiter	  utan	  ett	  försök	  att	  skapa	  en	  generell	  bild	  av	  deltagarnas	  
tendenser	  att	  hämta	  inspiration	  och	  hålla	  sig	  uppdaterade.	  

4.3.4 Analysering av resultatet 
För	  att	  kunna	  analysera	  resultatet	  av	  intervjuerna	  har	  dessa	  strukturerats	  upp	  med	  
anteckningar	  som	  förts	  under	  intervjuerna	  samt	  sammanställningar	  av	  intervjuerna	  
i	  efterhand.	  Genom	  att	  lyssna	  igenom	  råmaterialet	  och	  jämföra	  detta	  med	  de	  
kortare	  anteckningarna	  förde	  vi	  ner	  sammanställningar	  av	  valda	  sektioner	  baserat	  
på	  dess	  relevans	  och	  kontext	  för	  frågeställningen	  och	  vad	  arbetet	  försöker	  belysa.	  
Detta	  gav	  överskådliga	  texter	  från	  varje	  intervju	  som	  gjort	  att	  resultatet	  kunde	  
jämföras	  och	  analyseras	  mot	  de	  teorier,	  regler	  och	  metoder	  som	  framtagits	  i	  den	  
teoretiska	  grunden.	  Resultatet	  är	  strukturerade	  på	  samma	  sätt	  och	  inom	  liknande	  
teman	  som	  forskningen,	  vilket	  gör	  det	  lätt	  överskådligt	  och	  enhetligt.	  Vi	  plockar	  ut	  
och	  skriver	  med	  citat	  från	  intervjuerna	  för	  att	  styrka	  sammanställningen.	  
	  
	  



Hur	  designar	  man	  en	  E-‐handelssite:	  är	  designers	  och	  dokumenterad	  forskning	  överens?	  

	  

	   17	   	  

5 Resultat 
5.1 Resultat av litteraturstudie 
I	  denna	  litteratursammanställning	  har	  vi	  tagit	  fram	  de	  mest	  centrala	  
designprinciperna.	  Vi	  presenterar	  dessa	  under	  temarubriker	  som	  återkommer	  i	  
intervjuguiden.	  

5.1.1 Användbarhetsprinciper 
Nielsen	  (1993),	  Molich	  (2002),	  Cronholm	  och	  Goldkuhl	  (2010),	  Freidman	  (2008)	  och	  
Björk	  och	  Johansson	  (2007)	  skriver	  alla,	  och	  är	  eniga	  i	  sina	  framtagningar	  av,	  vad	  
som	  är	  viktigt	  att	  ha	  med	  på	  en	  välfungerande	  e-‐handelssite. 

• Lärbar	  -‐	  sidan	  bör	  vara	  enkel	  för	  besökaren	  att	  lära	  sig.	  
• Effektiv	  -‐	  tunga	  och	  avancerade	  sidor	  som	  tar	  lång	  tid	  att	  ladda	  blir	  snabbt	  

ointressanta	  och	  besökaren	  tappar	  tålamodet	  och	  lämnar	  sidan.	  	  	  
• Lätt	  att	  minnas	  -‐	  besökaren	  bör	  känna	  igen	  sig,	  vart	  på	  sidan	  den	  än	  befinner	  

sig.	  Sökvägar	  och	  klickningar	  ska	  vara	  lätt	  att	  komma	  ihåg.	  
• Låg	  felfrekvens	  -‐	  Besökaren	  ska	  lätt	  hitta	  just	  det	  den	  söker,	  och	  inte	  behöva	  

leta	  i	  flera	  steg	  för	  att	  finna	  det	  denne	  söker,	  inte	  heller	  ska	  besökaren	  
hamna	  fel	  på	  sidan	  och	  behöva	  leta	  sig	  tillbaka	  till	  rätt	  ställe.	  

• Tillfredställande	  -‐	  Alla	  delar	  av	  sidan	  ska	  bidra	  till	  att	  besökaren	  är	  nöjd	  med	  
besöket,	  detta	  gör	  att	  besökaren	  kommer	  tillbaka	  till	  sidan	  igen.	  

5.1.2 Handlingsbarhetsprinciper 
Björk	  och	  Johansson	  (2007)	  samt	  Nielsen	  (1993)	  skriver	  även	  om	  viktiga	  delar	  som	  
bör	  beaktas	  och	  användas	  för	  att	  uppnå	  en	  god	  handlingsbarhet	  på	  e-‐handelssiten.	  
Handlingsbarhet	  är	  hemsidas	  förmåga	  att	  underlätta	  genomförandet	  av	  handlingar	  
för	  besökaren	  och	  tillåta,	  uppmuntra	  och	  underlätta	  dennes	  handlingar	  på	  sidan. 

• Tydlig	  handlingsrepetoar	  -‐	  Man	  ska	  leda	  besökaren	  genom	  en	  klar	  
handlingsrepetoar,	  från	  början	  av	  besöket	  till	  avslutandet	  av	  ett	  köp.	  

• Lättnavigerat	  -‐	  Hela	  sidan	  bör	  vara	  lätt	  att	  navigera	  och	  alla	  vägar	  bör	  vara	  
logiska	  för	  besökaren.	  

• Tydlig	  feedback	  -‐	  Besökaren	  vill	  ha	  tydlig	  feedback	  vid	  val	  av	  länkar	  och	  
klickningar,	  så	  fort	  ett	  val	  görs	  ska	  något	  hända	  så	  att	  besökaren	  vet	  att	  
något	  händer.	  

• Tydligt	  och	  lättåtkomligt	  verksamhetsminne	  -‐	  Allt	  som	  händer	  under	  besöket	  
på	  sidan	  ska	  kommas	  ihåg	  av	  sidan	  så	  att	  besökaren	  lätt	  kan	  gå	  tillbaka	  till	  
tidigare	  val.	  

• Känd	  och	  begriplig	  vokabulär	  -‐	  All	  text	  på	  sidan	  bör	  vara	  säljande,	  lagom	  lång	  
och	  intressant	  för	  besökaren,	  inga	  tillkrånglade	  texter	  av	  akademisk	  eller	  
bransch-‐typ.	  

• Ändringsbart	  -‐	  Det	  ska	  vara	  lätt	  för	  kunden/besökaren	  att	  ändra	  sina	  val,	  ex	  
ta	  bort	  något	  från	  varukorgen	  eller	  gå	  tillbaka	  och	  välja	  något	  nytt.	  

• God	  handlingsöversikt	  -‐	  Besökaren	  bör	  tydligt	  se	  de	  val	  den	  gjort	  på	  sidan,	  
och	  vilka	  val	  den	  har	  möjlighet	  att	  göra.	  



Hur	  designar	  man	  en	  E-‐handelssite:	  är	  designers	  och	  dokumenterad	  forskning	  överens?	  

	  

	   18	   	  

5.1.3 Metoder för uppbyggnad av siten 
Fadeyev	  (2009,	  s.	  213-‐215)	  skriver	  om	  två	  tillvägagångssätt	  för	  design	  av	  säljande	  
siter: 

• AIDA	  -‐	  Detta	  är	  ett	  tillvägagångssätt	  för	  att	  titta	  på	  säljande.	  Det	  är	  engelska	  
och	  står	  för	  “Attention,	  Interest,	  Desire,	  Action”.	  AIDA	  kan	  liknas	  vid	  en	  
person	  som	  har	  som	  uppgift	  att	  sälja	  någonting	  genom	  en	  pitch	  (att	  sälja	  in	  
en	  idé	  till	  design).	  På	  en	  hemsida	  finns	  ingen	  person	  som	  pitchar	  utan	  det	  är	  
själva	  sidan	  som	  bör	  vara	  säljande.	  Då	  är	  det	  informationen	  om	  produkten	  
tillsammans	  med	  den	  grafiska	  designen	  och	  layouten	  som	  fungerar	  som	  
själva	  pitchen.	  

o Den	  första	  delen	  av	  AIDA,	  Attention,	  är	  den	  viktigaste	  delen	  för	  en	  e-‐
handelssite,	  eftersom	  det	  är	  lätt	  för	  besökaren	  av	  en	  site	  att	  lämna	  
den	  fort	  om	  man	  inte	  finner	  något	  av	  intresse.	  Man	  har	  bara	  en	  kort	  
stund	  på	  sig	  att	  fånga	  besökarens	  intresse	  och	  försöka	  bibehålla	  det	  
så	  pass	  länge	  att	  besökaren	  genomför	  ett	  köp.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  
att	  det	  första	  man	  ser	  är	  lockande	  och	  intressant.	  I	  e-‐handel	  kan	  det	  
vara	  en	  säljande	  text	  eller	  att	  man	  ser	  produkten	  direkt	  när	  man	  
kommer	  in	  på	  siten,	  alltså	  högt	  upp	  på	  sidan	  som	  är	  det	  första	  man	  
ser.	  

o AIDA	  på	  en	  hemsida	  kan	  användas	  till	  att	  strukturera	  upp	  sidan	  från	  
toppen	  till	  botten	  då	  attention	  hamnar	  högst	  upp	  följt	  under	  av	  
Interest	  sedan	  under	  det,	  Desire	  och	  sist	  kommer	  Action	  genom	  en	  
köp	  knapp/lägg	  i	  varukorgen	  knapp.	  

• “The	  Gutenberg	  rule”	  -‐	  baseras	  på	  att	  vi	  i	  västvärlden	  läser	  från	  vänster	  till	  
höger.	  Vilket	  på	  en	  hemsida	  innebär	  att	  vi	  först	  ser	  det	  som	  ligger	  längst	  upp	  
till	  vänster,	  sekundärt	  ser	  vi	  det	  som	  ligger	  högst	  upp	  till	  höger,	  sedan	  
vänster	  ner	  och	  sist	  höger	  nere.	  Det	  innebär	  att	  man	  ska	  placera	  det	  som	  
fångar	  intresse	  hos	  besökaren	  i	  vänster	  hörnet	  längst	  upp	  och	  sedan	  leda	  
besökarens	  blick	  genom	  sidan	  till	  action	  knappen	  i	  högra	  hörnet	  längst	  ner	  
på	  sidan.	  Liknande	  AIDA	  metoden,	  där	  man	  leder	  besökarens	  
uppmärksamhet	  genom	  sidan	  i	  samma	  mönster.	  

5.1.4 Typografi 
Texten	  på	  en	  e-‐handelssite	  är	  viktig	  då	  den	  förmedlar	  direkt	  information	  till	  
besökaren.	  Viktiga	  delar	  som	  bör	  beaktas	  när	  man	  använder	  text	  på	  en	  e-‐
handelssite,	  när	  det	  gäller	  utformning	  och	  typografi,	  tas	  upp	  i	  The	  smashing	  book	  av	  
Monsef	  (2009,	  s.	  64-‐69): 

• Läsbarheten	  påverkas	  av	  vilket	  teckensnitt	  man	  väljer,	  skärmoptimering	  och	  
mikrotypografi,	  vilket	  innebär	  att	  valet	  av	  font	  bör	  vara	  väl	  genomtänkt.	  

• Brödtexten	  måste	  ha	  ett	  typsnitt	  som	  är	  lätt	  att	  läsa,	  där	  bokstäverna	  är	  
lätta	  att	  urskilja	  i	  förhållande	  till	  varandra.	  

• Gemener	  är	  lättare	  att	  läsa	  än	  versaler,	  därför	  bör	  man	  använda	  ord	  med	  
enbart	  versaler	  sparsam.	  

• Kursiv	  text	  är	  svårare	  att	  läsa	  än	  icke	  kursiv	  text.	  
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• Fonter	  som	  är	  seriffer	  är	  lättare	  att	  skanna	  av	  och	  se,	  dessa	  är	  därför	  lättare	  
att	  läsa	  och	  följa	  i	  texten.	  

• En	  text	  bör	  vara	  mellan	  45-‐75	  bokstäver	  på	  längden,	  inklusive	  punkter	  och	  
mellanslag.	  66	  tecken	  är	  en	  optimal	  längd	  då	  det	  uppfattas	  som	  bekvämt	  att	  
läsa,	  och	  ögonen	  inte	  behöver	  scanna	  ett	  långt	  område,	  samtidigt	  som	  det	  
inte	  är	  så	  kort	  att	  det	  blir	  hoppigt	  när	  man	  börjar	  på	  nästa	  rad.	  

5.1.5 Färg 
Monsef	  (2009,	  s.156-‐168)	  skriver	  i	  The	  smashing	  book	  även	  om	  att	  färg	  är	  en	  viktig	  
komponent	  på	  en	  e-‐handelssite	  och	  lyfter	  fram	  följande: 

• Färgvalen	  är	  viktigt	  för	  att	  skapa	  en	  gemytlig	  upplevelse/erfarenhet	  av	  
hemsidan.	  

• Man	  bör	  ta	  fram	  färgpalleteter	  som	  passar	  ihop	  och	  ser	  bra	  ut,	  och	  detta	  är	  
ofta	  det	  första	  man	  gör	  när	  man	  ska	  designa	  hemsidan.	  

• Man	  bör	  använda	  färger	  smart,	  för	  att	  underlätta	  för	  besökaren	  i	  dennes	  
navigering	  av	  hemsidan,	  och	  ge	  fokus	  och	  uppmärksamhet	  till	  specifika	  
element	  med	  hjälp	  av	  färg.	  Beställknappen	  kan	  exempelvis	  få	  en	  utstickande	  
färg.	  

• Designern	  bör	  tänka	  på	  att	  färg	  har	  olika	  effekter	  för	  besökaren,	  de	  kan	  vara	  
lugnande,	  uppmuntrande	  osv.	  

• Man	  bör	  tänka	  på	  för	  vilken	  kulturell	  målgrupp	  man	  designar.	  Färg	  har	  olika	  
betydelse	  i	  olika	  kulturer	  och	  vilket	  land	  man	  bor	  i	  vilket	  bör	  beaktas.	  

5.1.6 Startsidan och fasta element 
Davis	  och	  Nah	  (2002),	  Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  och	  Bernard	  (2003)	  tar	  allihop	  upp	  
en	  del	  kriterier	  för	  hur	  en	  startsida	  bör	  vara	  utformad,	  vad	  designern	  bör	  ha	  i	  åtanke	  
vad	  gäller	  utseendet	  samt	  vilka	  fasta	  element	  som	  bör	  finnas,	  gärna	  genomgående,	  
på	  en	  e-‐handelssite.	  Med	  fasta	  element	  menas	  interaktiva	  eller	  informativa	  block	  på	  
en	  hemsida	  som	  bör	  vara	  synliga	  och	  nåbara	  oavsett	  vilken	  sida	  besökaren	  befinner	  
sig	  på.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  sökfunktionen. 

• Den	  genomgående	  designen	  ska	  vara	  stilren	  och	  snygg.	  När	  man	  pratar	  om	  
att	  den	  ska	  vara	  snygg	  så	  menar	  man	  att	  snyggt	  är	  vad	  det	  allmänna	  
designsamhället	  anser	  ser	  snyggt	  ut.	  Den	  ska	  inte	  innehålla	  några	  störande	  
och	  onödiga	  element.	  

• Startsidan	  ska	  visa	  en	  sökfunktion	  placerad	  i	  mitten	  eller	  till	  höger	  högst	  upp	  
på	  sidan.	  

• Alla	  e-‐handelssitens	  huvudfunktioner	  ska	  vara	  väl	  synliga	  redan	  på	  
startsidan.	  Exempel	  på	  detta	  är	  kundvagn,	  länk	  till	  mitt	  konto	  samt	  
produkter.	  

• Att	  ha	  en	  kort	  beskrivning	  av	  vad	  företaget	  gör	  och	  säljer	  är	  att	  föredra,	  dock	  
inte	  alltid	  nödvändigt.	  

• Huvudnavigationen	  bör	  vara	  placerad	  till	  vänster	  högt	  upp	  på	  hemsidan.	  
• En	  knapp	  som	  leder	  tillbaka	  till	  startsidan	  bör	  finnas	  i	  övre	  vänstra	  hörnet	  

och/eller	  i	  mitten	  längst	  ner	  på	  hemsidan.	  
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• Om	  hemsidan	  har	  möjlighet	  för	  inloggning	  och	  registrering	  bör	  dessa	  
knappar	  finnas	  i	  övre	  vänstra	  eller	  högra	  hörnet	  av	  hemsidan.	  

• Varukorgen,	  med	  synliga	  varor,	  bör	  finnas	  i	  det	  övre	  högra	  hörnet.	  
• Hjälpknappar	  så	  som	  kundservice,	  hjälp	  eller	  info	  bör	  finnas	  på	  den	  övre	  

högra	  sidan	  av	  hemsidan.	  
• Länkar	  till	  utvalda	  produkter	  bör	  finnas	  till	  vänster,	  antingen	  i	  mitten	  eller	  i	  

övre	  delen	  av	  hemsidan.	  
• Knappar	  för	  konto	  och	  “Gå	  till	  kassa”	  bör	  finnas	  i	  det	  övre	  högra	  hörnet.	  

5.1.7 Sökfunktionalitet 
Molich	  (2002,	  s.	  90-‐108)	  skriver	  om	  sökfunktioner.	  Han	  tar	  upp	  en	  del	  riktlinjer	  att	  
följa	  för	  designern	  när	  han	  tar	  fram	  dess	  design,	  användning	  och	  placering	  på	  
hemsidan.	  Detta	  kompletteras	  av	  Bernards	  (2003)	  studie	  av	  sökfunktionens	  
förväntade	  placering	  på	  en	  e-‐handelssite:	  
 

• Sökfunktionen	  ska	  vara	  lätt	  att	  finna	  var	  man	  än	  befinner	  sig	  i	  hemsidans	  
sidstruktur.	  Den	  bör	  vara	  lokaliserad	  i	  mitten	  eller	  till	  höger	  högst	  upp	  i	  
hemsidan.	  

• Sträva	  efter	  ett	  så	  enkelt	  sökformulär	  som	  möjligt.	  Det	  optimala	  är	  ett	  
inmatningsfält	  för	  text	  med	  en	  tillhörande	  knapp	  med	  texten	  “sök”.	  

• Om	  man	  tillhandahåller	  en	  avancerad	  sökfunktion	  bör	  denna	  vara	  tydligt	  
särskild	  från	  den	  enkla	  sökfunktionen.	  

• Om	  en	  användare	  misslyckas	  med	  sin	  sökning	  bör	  denne	  få	  korta	  
användbara	  tips	  till	  hur	  man	  kan	  förändra	  sökningen.	  Man	  kan	  även	  ge	  
förslag	  på	  saker	  de	  möjligtvis	  är	  ute	  efter	  som	  liknar	  deras	  sökning.	  

 

5.1.8 Produktkategorisering 
Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  och	  Bernard	  (2003,	  s.8)	  skriver	  om	  produktkategorisering,	  
och	  om	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  lyfta	  fram	  och	  belysa	  då	  besökaren	  letar	  efter	  en	  
produkt	  som	  den	  är	  intresserad	  av.	  Man	  skriver	  att: 

• Kategoriseringen	  av	  produkter	  ska	  vara	  på	  ett	  lättförståeligt	  sätt.	  Man	  bör	  
undvika	  bokstavsordning	  och	  istället	  kategorisera	  efter	  typ.	  

• Det	  bör	  inte	  krävas	  mer	  än	  tre	  mus-‐klick	  från	  att	  besökaren	  börjat	  leta	  efter	  
en	  produkt	  till	  det	  att	  produkten	  hittas.	  Navigationen	  bör	  ha	  ett	  max-‐djup	  på	  
tre	  nivåer.	  

• Kategoriseringen	  bör	  designas	  som	  en	  vertikal	  listning	  snarare	  än	  en	  
horisontell.	  Den	  vertikala	  listan	  tar	  25	  %	  kortare	  tid	  än	  den	  horisontella	  för	  
besökaren	  att	  orientera.	  

• Produktmenyer	  bör	  ha	  en	  kort	  beskrivning	  under	  varje	  menyval	  istället	  för	  
bara	  ett	  ord.	  Detta	  underlättar	  för	  besökaren,	  är	  visuellt	  behagligt,	  ökar	  
förståelsen	  för	  innehållet	  samt	  tillfredställelsen	  från	  kund	  och	  ser	  
professionellt	  ut.	  
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5.1.9 Enskild produkt/produktsida 
Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  och	  Bernard	  (2003)	  skriver	  även	  om	  när	  besökaren	  hittar	  
den	  produkt	  som	  den	  letat	  efter	  och	  vad	  som	  bör	  finnas	  med	  på	  den	  enskilda	  
produktens	  produktsida.	  När	  produkt/produktsida	  presenteras	  bör	  följande	  
beaktas.	  Produktsidan:	  
 

• Bör	  ge	  en	  detaljerad	  och	  korrekt	  beskrivning	  av	  produkten,	  på	  ett	  språk	  som	  
besökaren	  förstår.	  

• Bör	  ha	  helhetsbilder	  på	  produkten,	  gärna	  flertalet	  bilder.	  
• Bör	  ha	  någon	  form	  av	  jämförelsefunktionalitet	  mot	  liknande	  produkter.	  
• Bör	  ha	  lagerupplysning,	  om	  varan	  finns	  inne	  eller	  inte.	  Vilken	  måste	  vara	  

ständigt	  uppdaterad,	  och	  aktuell	  information.	  
• Bör	  ha	  ett	  tydligt	  pris,	  gärna	  inklusive	  omkostnader	  som	  leverans,	  moms,	  

avgifter	  etc.	  

5.1.10 Betalning och registrering 
Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  och	  Rådmark	  (2009)	  skriver	  om	  viktiga	  delar	  som	  kommer	  
in	  när	  besökaren	  har	  kommit	  till	  stadiet	  då	  det	  är	  dags	  för	  betalning	  och/eller	  
registrering	  på	  en	  e-‐handelssite.	  
 

• Hemsidan	  bör	  bara	  be	  om	  nödvändig	  information	  vid	  registrering	  eller	  
betalning.	  Inte	  be	  om	  mer	  information	  om	  kunden,	  så	  som	  intressen	  eller	  
arbete,	  för	  att	  sedan	  använda	  i	  kommersiella	  syften	  som	  reklamutskick.	  

• Kunden	  bör	  ha	  tillgång	  till	  hela	  siten	  även	  utan	  att	  ha	  loggat	  in.	  
• Kassafunktionen	  kan	  användas	  på	  ett	  mer	  avancerat	  sätt	  än	  en	  fysisk	  kassa.	  

Man	  bör	  använda	  sig	  av	  merförsäljning,	  baserat	  på	  vad	  kunden	  redan	  har	  
lagt	  i	  varukorgen.	  Detta	  gör	  att	  förslagen	  blir	  specificerade	  för	  just	  den	  
personen	  och	  merförsäljningen	  blir	  enklare	  och	  mer	  effektiv.	  

• Kassan	  bör	  innehålla	  relevanta	  beräkningar,	  ex.	  hur	  mycket	  momsen	  och	  
frakten	  blir.	  

5.1.11 Att skapa tillit 
Nah	  och	  Davis	  (2002)	  presenterar	  ett	  antal	  faktorer	  som	  har	  inflytande	  över	  
kundens	  tillit,	  både	  för	  företaget	  och	  för	  produkterna.	  Även	  Bernard	  (2003)	  skriver	  
en	  del	  om	  hur	  man	  kan	  få	  kundens	  lojalitet	  och	  därmed	  tillit.	  
 

• Tydlighet	  med	  en	  produkts	  kvalitet,	  om	  två	  produkter	  har	  samma	  funktion	  
men	  den	  ena	  är	  billigare	  bör	  det	  tydligt	  anges	  varför	  den	  är	  billigare.	  

• Att	  ge	  kunden	  möjlighet	  att	  vara	  delaktig,	  ett	  bra	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  
låta	  kunden	  ge	  recensioner	  och/eller	  kommentera	  på	  produkten.	  

• Ett	  steg	  i	  samma	  riktning	  är	  att	  visa	  referat	  och	  tester	  på	  produkten	  från	  
trovärdiga	  och	  opartiska	  tredjeparts-‐källor.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  länka	  
till	  en	  teknisk	  artikel	  där	  man	  testar	  produkten	  i	  olika	  kategorier.	  
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• Hemsidans	  designkvalitet	  som	  den	  uppfattas	  i	  sin	  helhet	  är	  en	  viktig	  faktor	  
för	  kundens	  tillit.	  Den	  måste	  kännas	  professionell,	  genomarbetad	  och	  vara	  
lättförståelig.	  	  	  

• All	  information	  på	  hemsidan	  ska	  vara	  omfattande,	  korrekt	  och	  framför	  allt	  
uppdaterad.	  Även	  produkturvalet	  måste	  vara	  uppdaterat,	  dvs.	  det	  får	  ej	  
finnas	  kvar	  varor	  som	  inte	  längre	  säljs.	  

• Det	  bör	  finnas	  en	  sida	  där	  kunden	  kan	  få	  all	  information	  om	  företaget.	  Det	  
bör	  finnas	  kontaktuppgifter,	  en	  fysisk	  adress,	  ägarskap,	  företagets	  affärsidé	  
osv.	  En	  bra	  tumregel	  är	  att	  kunden	  ska	  få	  förståelse	  för	  företagets	  
grundläggande	  syfte.	  

• Besökaren	  ska	  kunna	  läsa	  företagets	  policy.	  D.v.s.	  företaget	  måste	  ha	  en	  
tydlig	  och	  lättförståelig	  policy	  angående	  besökarens	  integritet	  och	  säkerhet.	  
Den	  bör	  framförallt	  visa	  vilken	  information	  man	  behandlar	  om	  besökaren,	  
vem	  som	  har	  tillgång	  till	  denna	  information	  samt	  på	  vilket	  sätt	  den	  skyddas.	  

• Innan	  besökaren	  slutför	  en	  betalning	  bör	  alla	  uppgifter	  om	  avgifter,	  
leverans,	  returrätt,	  kompensation	  för	  sen	  leverans	  osv.	  finnas	  tillgängliga	  
och	  lättförståeliga.	  

• Ytterligare	  en	  möjlighet	  för	  att	  fastställa	  kundens	  säkerhet	  är	  att	  visa	  upp	  
bevis	  från	  externa	  tjänster	  som	  Certifierad	  e-‐handel	  eller	  Verified	  by	  Visa.	  

5.2 Intervjuresultat 
Vi	  har	  genomfört	  intervjuer	  med	  nio	  personer	  som	  alla	  arbetar	  inom	  området	  
design	  och	  e-‐handel.	  Vi	  har	  hittat	  deltagare	  med	  de	  kvalifikationer	  som	  vi	  sökte	  och	  
de	  vi	  intervjuat	  jobbar	  som	  bl.a.	  som	  art	  directors,	  utvecklare,	  
interaktionsdesigners,	  webbutvecklare	  och	  renodlade	  designers.	  Samtliga	  deltagare	  
har	  erfarenhet	  av	  att	  jobba	  med	  uppbyggnad	  och	  design	  av	  e-‐handelssiter,	  antingen	  
direkt	  eller	  i	  samarbete	  med	  ett	  projektlag	  eller	  andra	  designers.	  

5.2.1 Uppgift - Var ska fasta element placeras? 
För	  att	  undvika	  att	  ställa	  frågor	  som	  “Var	  skulle	  du	  sätta	  ut	  en	  sökfunktion?”	  och	  
underlätta	  för	  deltagarna	  fick	  de	  initialt	  i	  intervjun	  göra	  en	  uppgift	  på	  papper.	  Den	  
gick	  ut	  på	  att	  de	  fick	  ett	  papper	  med	  en	  utmarkerad	  ram	  som	  symboliserade	  en	  e-‐
handelssite	  yta.	  På	  den	  skulle	  de	  rita	  ut	  placeringar	  av	  ett	  antal	  förutsatta	  element	  
som	  vanligtvis	  finns	  med	  på	  alla	  sidor	  i	  en	  e-‐handelssite.	  Deltagaren	  fick	  själv	  välja	  
om	  de	  ville	  sätta	  ut	  elementen	  eller	  om	  de	  ville	  ha	  dem	  på	  flera	  ställen.	  Ansåg	  
deltagaren	  att	  det	  saknades	  element	  kunde	  denne	  själv	  skriva	  till	  dessa	  utöver	  de	  
förutsatta.	  	  
	  
I	  rutorna	  nedan	  visualiserar	  vi	  var	  deltagarna	  valde	  att	  placera	  ut	  respektive	  
element	  genom	  att	  markera	  ut	  varje	  position	  som	  blå	  boxar.	  Under	  rutan	  står	  det	  
en	  siffra	  som	  motsvarar	  antalet	  deltagare	  som	  valt	  den	  positionen	  av	  det	  antal	  
deltagare	  som	  någonstans	  placerat	  ut	  elementet.	  Exempelvis	  innebär	  9/9	  att	  alla	  
deltagare	  placerade	  ut	  elementet	  och	  alla	  på	  den	  platsen	  medan	  2/8	  innebär	  att	  
åtta	  deltagare	  placerade	  ut	  elementet	  och	  två	  av	  dem	  på	  den	  platsen.	  Eftersom	  
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deltagarna	  fick	  möjlighet	  att	  placera	  ut	  element	  på	  flera	  ställen	  så	  kan	  den	  totala	  
summan	  bli	  mer	  än	  nio.	  	  
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5.2.2 Startsidan och fasta element 
Majoriteten	  av	  deltagarna	  tycker	  att	  det	  är	  produkterna	  som	  ska	  visas	  upp	  på	  
startsidan,	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  besökaren	  direkt	  ser	  vart	  man	  kommit	  och	  att	  man	  
känner	  igen	  företaget,	  samt	  att	  man	  visar	  upp	  produkterna	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Produkterna	  ska	  vara	  uppdaterade	  och	  visas	  på	  ett	  snyggt,	  enkelt	  och	  tydligt	  sätt,	  
exempelvis	  i	  en	  slider	  eller	  en	  blogg	  som	  ligger	  högt	  upp	  på	  startsidan.	  Har	  man	  
produkter	  som	  är	  billiga	  eller	  på	  rea	  kan	  dessa	  lyftas	  fram	  för	  att	  företaget	  vill	  ha	  
fokus	  på	  att	  sälja.	  	  
	  
“Produkten	  i	  fokus,	  har	  man	  ett	  flaggskepp	  ska	  det	  visas	  upp	  tydligt,	  och	  köpet	  ska	  
bara	  vara	  ett	  klick	  bort.”	  –	  Deltagare	  6	  
	  
“Att	  ha	  en	  blogg	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  visa	  upp	  produkter”	  –	  Deltagare	  1	  	  
	  
“Först	  och	  främst;	  kund,	  vad	  är	  det	  för	  produkter	  som	  de	  ska	  sälja,	  och	  hur	  kan	  man	  
presentera	  dem	  på	  bästa	  sätt.”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
“Enkelhet	  och	  se	  vad	  det	  är	  för	  något,	  vart	  man	  är,	  tydligt	  och	  användarvänligt.”	  –	  
Deltagare	  3	  
	  
Deltagarna	  tycker	  även	  det	  är	  viktigt	  att	  produkterna	  är	  det	  första	  man	  lägger	  märke	  
till,	  och	  att	  det	  är	  en	  snygg	  design	  som	  presenterar	  produkterna.	  Detta	  gör	  man	  
med	  hjälp	  av	  stora	  ytor	  och	  bildytor	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  jobba	  med	  stora,	  snygga	  
bilder.	  Finns	  inte	  några	  bilder	  så	  får	  man	  lösa	  det	  på	  bästa	  sätt,	  men	  kunden	  
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uppskattar	  alltid	  att	  sidan	  hela	  tiden	  är	  uppdaterad	  med	  ny	  information	  och	  nya	  
produkter	  eller	  kampanjer.	  Detta	  ses	  som	  rörligt	  material	  på	  sidan	  och	  detta	  bör	  
finnas	  med	  och	  uppdateras	  kontinuerligt.	  	  
	  
“Ofta	  jobbar	  vi	  med	  stora	  ytor,	  stora	  bildytor	  så	  att	  man	  kan	  jobba	  med	  snygga	  
produktbilder	  och	  att	  man	  kan	  lägga	  på	  text	  så	  att	  det	  ser	  snyggt	  ut.”	  –	  Deltagare	  2	  	  
	  
“Kunderna	  uppskattar	  när	  de	  kommer	  in	  på	  sidan	  och	  det	  har	  hänt	  något	  nytt	  varje	  
gång”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
För	  att	  sidan	  ska	  kunna	  lyfta	  fram	  produkterna	  och	  se	  snygg,	  proffsig	  och	  
överskådlig	  ut	  är	  majoriteten	  av	  deltagarna	  överens	  om	  att	  man	  bör	  använda	  sig	  av	  
mycket	  fria	  ytor	  och	  helst	  inga	  bakgrundsfärger	  som	  tar	  över.	  Produktbilderna	  är	  
viktigast	  och	  det	  bör	  synas	  tydligt	  vad	  det	  är	  och	  vad	  det	  handlar	  om.	  Det	  ska	  synas	  
på	  sidan	  att	  den	  är	  genomtänk	  och	  väl	  designad,	  att	  texterna	  är	  tydliga	  och	  färgerna	  
är	  genomtänkta.	  
	  
“Startsidan	  ska	  ge	  känslan	  av	  att	  ha	  blivit	  omhändertagen	  designmässigt.”	  –	  
Deltagare	  9	  
	  
De	  rörliga	  elementen	  gör	  att	  sidan	  blir	  mer	  levande,	  men	  man	  bör	  även	  ha	  fasta	  
element	  på	  sidan	  som	  gör	  att	  besökaren	  känner	  igen	  sidan	  och	  företaget.	  
Majoriteten	  av	  deltagarna	  pratar	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  en	  känsla	  på	  sidan,	  
att	  sidan	  förmedlar	  företagets	  profil	  och	  stil.	  Har	  företaget	  även	  en	  befintlig	  fysisk	  
butik	  så	  ska	  det	  vara	  samma	  stil	  på	  e-‐handelssiten	  som	  det	  är	  i	  butiken.	  Har	  
företaget	  ingen	  butik	  får	  man	  titta	  mer	  på	  vilken	  målgrupp	  företaget	  har	  och	  deras	  
referensramar	  för	  vad	  de	  förväntar	  sig	  av	  hemsidan.	  Här	  tar	  man	  ett	  exempel,	  om	  
målgruppen	  tycker	  om	  hemmets	  journal	  eller	  om	  det	  är	  en	  trendig	  modebutik	  med	  
en	  yngre	  målgrupp.	  Detta	  påverkar	  då	  designen	  och	  utseendet	  på	  hemsidan.	  Även	  
produkterna	  sätter	  prägel	  på	  sidan,	  vad	  för	  typ	  av	  produkter	  man	  jobbar	  med.	  
Designen	  runt	  sidhuvud,	  navigation	  och	  loggan	  används	  sparsamt,	  så	  att	  kunden	  
inte	  fastnar	  vid	  fel	  fasta	  element.	  	  
	  
“Sidan	  ska	  vara	  levande”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Om	  det	  även	  finns	  en	  befintlig	  butik	  ska	  hemsidan	  ha	  samma	  stil	  och	  känsla.”	  –	  
Deltagare	  2	  
	  
“Jag	  har	  inga	  grundregler	  för	  mina	  designer	  utan	  den	  ska	  spegla	  vad	  företaget	  gör,	  
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designen	  beror	  alltså	  på	  kunden.”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
“Att	  undvika	  överflödiga	  designelement	  kring	  sidhuvudet,	  navigationen	  och	  loggan	  
för	  att	  undvika	  att	  kunden	  fastnar	  för	  fel	  element.”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
Även	  om	  designen	  beror	  mycket	  på	  vilken	  kund	  det	  är	  så	  får	  man	  en	  personlig	  
prägel	  på	  sidan	  beroende	  på	  vad	  man	  som	  designer	  tycker	  är	  snyggt,	  menar	  några	  
av	  våra	  deltagare.	  De	  menar	  även	  att	  man	  till	  viss	  del	  även	  tänker	  på	  hur	  sidan	  
kommer	  att	  kodas	  upp,	  och	  man	  använder	  sig	  av	  vissa	  grids	  som	  gör	  att	  koden	  för	  
sidan	  inte	  behöver	  skrivas	  om	  flera	  gånger.	  Detta	  bidrar	  även	  till	  harmoni	  på	  sidan,	  
och	  i	  designen.	  Vissa	  av	  deltagarna	  har	  bestämda	  idéer	  om	  fasta	  element	  som	  de	  
utgick	  efter	  i	  sin	  design,	  så	  som	  att	  ha	  produkter	  och	  kategorier	  till	  vänster,	  lägga	  
mycket	  fokus	  på	  loggan,	  inte	  ha	  reklam	  på	  startsidan	  och	  max	  ha	  7-‐8	  länkar	  till	  
produktsidor	  eller	  liknande	  undersidor.	  	  
	  
“Man	  har	  inget	  specifikt	  signum	  eftersom	  det	  är	  begränsande	  för	  designen,	  
designern	  kan	  dock	  sätta	  sin	  egen	  prägel,	  beroende	  på	  att	  man	  själv	  har	  en	  viss	  stil	  
och	  tycker	  vissa	  saker	  ser	  bra	  ut	  osv.”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
En	  annan	  sak	  som	  är	  viktig	  för	  en	  startsida	  är	  enligt	  två	  av	  deltagarna	  
sökmotoroptimering.	  Man	  lägger	  in	  en	  ruta	  där	  man	  kan	  lägga	  in	  beskrivande	  ord	  
för	  både	  produkterna	  och	  företaget,	  som	  kan	  användas	  och	  hittas	  i	  optimeringen.	  
En	  blogg	  gör	  sidan	  mer	  levande	  och	  eftersom	  den	  då	  uppdateras	  med	  nytt	  material	  
hela	  tiden	  kommer	  sökmotorerna	  gå	  in	  oftare	  på	  sidan.	  För	  en	  e-‐handelssite	  är	  det	  
viktigt	  att	  hamna	  högt	  upp	  i	  resultatlistan	  hos	  sökmotorerna	  och	  man	  sätter	  sig	  ofta	  
ner	  och	  diskuterar	  med	  kunden	  vad	  de	  har	  för	  målgrupp	  mm,	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  
kunna	  optimera	  sidan.	  	  
	  
“Man	  kan	  också	  lägga	  in	  en	  blogg	  eftersom	  det	  gör	  att	  sidan	  uppdateras	  ofta	  och	  då	  
går	  sökmotorerna	  in	  oftare	  och	  hämtar	  information	  på	  sidan.”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
Redan	  på	  startsidan	  ska	  varukorgen	  finnas	  tillgänglig,	  och	  denna	  ska	  vara	  statisk	  
men	  förändringsbar	  om	  besökaren	  bestämmer	  sig	  för	  att	  lägga	  någonting	  i	  den.	  
Varukorgen	  fungerar	  som	  ett	  fast	  element	  på	  sidan	  och	  ska	  alltid	  vara	  synbar.	  Här	  
kan	  man	  även	  markera	  med	  hjälp	  av	  animationer	  att	  det	  händer	  någonting	  när	  man	  
interagerar	  med	  produkterna,	  ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  produktbilden	  lyfts	  upp	  från	  
sin	  plats	  och	  förflyttas	  till	  varukorgen	  där	  den	  blinkar	  till.	  	  
	  
“Animationer	  kan	  stödja	  interaktioner,	  som	  att	  en	  produktbild	  kan	  flytta	  sig	  från	  
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produkten	  till	  varukorgen	  och	  lysa	  upp	  för	  att	  visa	  att	  man	  lagt	  in	  material.”	  –	  
Deltagare	  4	  
	  
Enligt	  majoriteten	  av	  deltagarna	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  är	  tydligt	  hur	  man	  ska	  ta	  sig	  
vidare	  på	  sidan,	  och	  var	  allting	  på	  sidan	  finns,	  och	  man	  ska	  leda	  kunden	  nedåt	  på	  
sidan	  till	  den	  specifika	  produktsidan	  och	  i	  slutänden	  ett	  köp.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  
designen	  följet	  två	  olika	  scenarios;	  det	  ena	  är	  att	  besökaren	  vet	  exakt	  vad	  den	  vill	  
ha,	  och	  det	  ska	  gå	  snabbt	  och	  lätt	  att	  hitta	  just	  detta,	  och	  det	  andra	  är	  att	  besökaren	  
inte	  vet	  vad	  denne	  vill	  ha.	  I	  första	  fallet	  kan	  besökaren	  hjälpas	  med	  en	  sökfunktion,	  
där	  den	  snabbt	  hittar	  just	  det	  den	  söker.	  I	  andra	  bör	  det	  finnas	  någon	  form	  av	  
inspirationssida	  eller	  ett	  s.k.	  showroom	  där	  besökaren	  kan	  bli	  inspirerad	  till	  köp.	  	  
	  
“Man	  kan	  “tratta”	  ner	  det	  till	  en	  målsida	  där	  produkten	  finns,	  och	  alla	  sidor	  till	  den	  
är	  egentligen	  bara	  vägskäl.”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
Deltagarna	  tycker	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  kan	  gå	  snabbt	  till	  ett	  köp.	  
Köp/beställ-‐knapparna	  ska	  finnas	  på	  flera	  ställen	  så	  att	  ett	  köp	  bara	  är	  ett	  klick	  iväg,	  
även	  köpinformationen	  ska	  vara	  lätt	  att	  hitta.	  
	  
“Det	  ska	  vara	  kort	  tid	  till	  köp,	  call-‐to-‐action	  knapparna	  ska	  vara	  tydliga	  och	  de	  ska	  
vara	  tydligt	  utplacerade.”	  –	  Deltagare	  5	  

5.2.3 Typografi 
Deltagarna	  är	  alla	  överens	  om	  att	  det	  handlar	  om	  att	  använda	  sig	  av	  lättlästa	  
typsnitt	  som	  fungerar	  bra	  på	  webben.	  Idag	  finns	  det	  mer	  att	  välja	  på	  än	  det	  gjort	  
innan,	  det	  kommer	  fler	  typsnitt	  som	  är	  säkra	  att	  använda	  sig	  av	  på	  webben.	  Man	  
håller	  sig	  i	  de	  flesta	  fall	  till	  de	  klassiska	  typsnitten	  för	  brödtext,	  men	  blandar	  gärna	  
med	  lite	  nya,	  annorlunda	  typsnitt	  för	  rubriker	  och	  andra,	  speciella	  delar	  av	  sidan.	  
Det	  som	  är	  viktigt	  är	  att	  de	  fungerar	  likadant	  på	  alla	  datorer,	  skärmar	  och	  i	  alla	  
webbläsare.	  Typsnitten	  måste	  även	  passa	  i	  resten	  av	  designen,	  och	  det	  finns	  verktyg	  
som	  hjälper	  till	  att	  ta	  fram	  typsnitt	  som	  passar	  bra	  ihop,	  s.k.	  typekits.	  Man	  letar	  
även	  inspiration	  i	  tidningar,	  trender	  och	  med	  hjälp	  av	  paletter.	  Ibland	  får	  man	  en	  
grafisk	  profil	  att	  jobba	  efter	  och	  då	  finns	  det	  färdiga	  typsnitt	  att	  använda	  sig	  av.	  	  
	  
“Kriterierna	  är	  att	  det	  ska	  gå	  att	  läsa	  lätt	  och	  att	  hålla	  tillbaka	  lite	  på	  brödtext.”	  –	  
Deltagare	  1	  	  
	  
“Läsbarhet,	  att	  man	  ska	  kunna	  läsa	  även	  om	  man	  har	  problem	  med	  sina	  ögon”.	  –	  
Deltagare	  4	  
	  
“Man	  vill	  gärna	  hitta	  typsnitt	  som	  passar	  och	  går	  ihop	  med	  resten	  av	  designen.	  Det	  
är	  en	  bra	  tillgång	  att	  kunna	  hitta	  typsnitt	  som	  går	  bra	  ihop	  och	  är	  harmoniska	  med	  
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varandra,	  samt	  att	  våga	  ta	  ut	  svängarna	  lite	  grann”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
“Typografin	  är	  jätteviktig.	  Att	  ha	  bra	  teckenavstånd	  och	  radavstånd	  som	  passar	  med	  
den	  text	  och	  typsnitt	  som	  är	  aktuell.	  Det	  ska	  vara	  lättläst.”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
En	  annan	  faktor	  som	  spelar	  in	  är	  laddningstiden	  för	  sidan,	  man	  väljer	  att	  inte	  ha	  
många	  olika	  typsnitt	  eller	  typsnitt	  som	  tar	  lång	  tid	  att	  ladda.	  Att	  hålla	  ner	  antalet	  
typsnitt	  gör	  man	  även	  för	  att	  designen	  ser	  enhetlig	  ut,	  för	  många	  olika	  typsnitt	  kan	  
göra	  att	  sidan	  blir	  svårnavigerad.	  	  
	  
“Vi	  blandar	  oftast	  inte	  jättemycket	  typsnitt,	  jag	  har	  gjort	  sidor	  med	  max	  4	  olika	  
typsnitt	  i	  olika	  storlekar.”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
När	  det	  gäller	  radavstånd	  är	  deltagarna	  även	  här	  överens,	  men	  de	  går	  mer	  på	  det	  
som	  ser	  bra	  ut	  för	  ögat	  än	  några	  konkreta	  regler.	  En	  av	  deltagarna	  använder	  sig	  av	  
1.3	  pt	  radavstånd	  men	  detta	  är	  mer	  som	  riktlinje	  än	  regel	  och	  kan	  ändras	  beroende	  
på	  designen.	  Högre	  radbredd	  menar	  man	  kan	  användas	  för	  att	  markera	  ut	  stycken	  
som	  är	  viktigare	  att	  dra	  besökarens	  uppmärksamhet	  till,	  medans	  mindre	  text	  verkar	  
mindre	  viktig.	  	  
	  
“1,3	  radavstånd	  brukar	  användas,	  men	  det	  är	  lite	  beroende	  på	  sidan	  och	  vad	  som	  
ser	  snyggt	  ut	  för	  ögat”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
“Högre	  radbredd	  visar	  något	  som	  är	  viktigt	  att	  veta,	  mindre	  typsnitt	  är	  lite	  mer	  
oviktig	  text”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
Radlängd	  är	  även	  detta	  något	  som	  går	  på	  känsla	  när	  man	  lägger	  in	  text.	  Deltagarna	  
menar	  att	  man	  kan	  använda	  sig	  av	  grids	  för	  att	  strukturera	  upp	  brödtext	  och	  få	  en	  
enhetlig	  och	  läsbar	  text.	  	  
	  
“Radlängden	  kör	  jag	  på	  känn,	  vad	  som	  ser	  bra	  ut.”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
Runt	  rubrikerna	  ska	  det	  finnas	  mycket	  luft,	  och	  de	  ska	  vara	  lätta	  för	  ögat	  att	  känna	  
igen	  och	  hitta.	  Gemensamt	  för	  deltagarna	  är	  att	  man	  använder	  sig	  av	  samma	  
typsnitt	  för	  samma	  typ	  av	  rubriker	  i	  olika	  nivåer,	  d.v.s.	  beroende	  på	  om	  det	  är	  en	  
huvudrubrik	  eller	  en	  underrubrik.	  De	  olika	  nivåerna	  kan	  även	  särskiljas	  med	  hjälp	  av	  
storlek	  och	  vikt	  på	  texten.	  Det	  är	  viktigt	  för	  deltagarna	  att	  man	  gör	  skillnad	  på	  rubrik	  
och	  brödtext	  genom	  att	  ha	  olika	  typsnitt	  och/eller	  storlek	  på	  dem.	  Har	  man	  inte	  en	  
grafisk	  profil	  att	  utgå	  efter	  går	  man	  på	  känsla	  i	  rubrikerna,	  och	  har	  även	  
sökmotoroptimering	  i	  baktanke.	  
	  
“Väljer	  man	  ett	  rubriktypsnitt	  är	  det	  det	  som	  gäller	  genom	  hela	  siten.”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
“Det	  finns	  ett	  ganska	  bra	  designtrick	  och	  det	  är	  att	  kisa	  med	  ögonen	  och	  så	  ska	  man	  
kunna	  särskilja	  rubriken	  från	  brödtexten”	  –	  Deltagare	  6	  



Hur	  designar	  man	  en	  E-‐handelssite:	  är	  designers	  och	  dokumenterad	  forskning	  överens?	  

	  

	   30	   	  

	  
När	  det	  gäller	  hur	  brödtext	  bör	  utformas	  är	  deltagarna	  rörande	  överens	  om	  att	  det	  
bör	  vara	  en	  san	  seriff.	  Viktigt	  för	  brödtexten	  är	  att	  den	  är	  lätt	  att	  läsa,	  och	  
besökaren	  ska	  kunna	  skumma	  igenom	  sidan.	  Här	  använder	  man	  sig	  av	  ingresser,	  
radbrytning	  och	  korta	  textstycken.	  	  
	  
“Jag	  tycker	  om	  att	  blanda	  san	  seriffer	  och	  seriffer,	  som	  kan	  bli	  ett	  skönt	  avbrott,	  
men	  san	  seriff	  i	  brödtext.”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
“Alltid	  med	  sans-‐seriffer	  i	  brödtext.”	  –	  Deltagare	  6	  

5.2.4 Färg 
Precis	  som	  med	  typografin	  så	  är	  färgvalet	  enligt	  alla	  deltagare	  en	  viktig	  del	  av	  
designen,	  och	  ska	  följa	  samma	  stil	  som	  företaget	  har.	  Även	  färgen	  har	  en	  del	  i	  att	  
skapa	  en	  känsla	  på	  sidan	  och	  om	  företaget.	  Färgen	  bidrar	  till	  att	  texten	  blir	  lättläst.	  	  
	  
“Färgvalet	  beror	  på	  vad	  företaget	  sysslar	  med,	  och	  vad	  kunden	  vill	  ha.	  Man	  går	  även	  
på	  sin	  egen	  känsla	  för	  vad	  som	  är	  snyggt	  men	  den	  måste	  passa	  med	  företaget.	  Få	  
fram	  känslan	  som	  finns	  hos	  företaget.”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
Ofta	  har	  man	  en	  grafisk	  profil	  att	  utgå	  ifrån	  där	  företaget	  man	  designar	  åt	  redan	  har	  
bestämda	  färger	  som	  man	  använder	  sig	  av.	  Här	  kan	  man	  då	  använda	  företagets	  
färger	  och	  utveckla	  dessa	  med	  olika	  färgstrukturer	  och	  nyanser.	  I	  de	  fallen	  då	  
företaget	  inte	  har	  en	  grafisk	  profil	  utgår	  majoriteten	  av	  våra	  deltagare	  från	  
företagets	  logga	  och	  använder	  färgerna	  som	  finns	  i	  denna,	  och	  kanske	  lägger	  till	  
någon	  eller	  några	  accentfärger	  i	  de	  fall	  då	  loggan	  endast	  har	  neutrala	  färger.	  	  Två	  av	  
deltagarna	  säger	  även	  att	  man	  ibland	  kan	  utgå	  ifrån	  en	  utvald	  bild	  som	  sätter	  prägel	  
på	  sidan,	  och	  man	  hämtar	  då	  färger	  ifrån	  bilden.	  	  
	  
“Får	  oftast	  inte	  välja	  själv	  vilka	  färger	  man	  ska	  använda	  utan	  det	  kommer	  från	  
kunden.”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
“Vissa	  gånger	  kommer	  företagen	  med	  färdiga	  logotyper	  eller	  grafiska	  profiler,	  och	  
då	  kan	  man	  variera	  till	  viss	  del	  men	  det	  bästa	  är	  när	  de	  har	  en	  neutral	  logga	  och	  
man	  själva	  kan	  ta	  ut	  en	  färgskala	  att	  använda	  sig	  av.”	  –	  Deltagare	  2	  	  	  
	  
“Färgvalet	  gör	  man	  när	  man	  gör	  en	  grafisk	  profil,	  alltid	  innan	  man	  börjar	  designa.	  
Annars	  utgå	  från	  loggans	  färger.	  Har	  företaget	  en	  svart/vit	  logga	  lyfter	  man	  in	  en	  
accentfärg.”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
En	  annan	  faktor	  som	  påverkar	  färgvalet	  kan	  vara	  målgruppen	  för	  hemsidan.	  Alla	  
deltagare	  tänkte	  dock	  inte	  på	  detta	  i	  sitt	  färgval	  utan	  tyckte	  att	  det	  mer	  satt	  i	  
ryggmärgen	  och	  att	  det	  var	  andra	  faktorer	  som	  vägde	  in	  tyngre	  i	  färgvalen,	  så	  som	  
kund	  och	  känslor	  i	  olika	  färger.	  	  
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“Man	  gör	  väl	  det,	  men	  på	  ett	  undermedvetet	  plan.	  Man	  sitter	  inte	  och	  tänker	  vilken	  
färg	  är	  bra	  för	  en	  japan?”	  –	  Deltagare	  6	  
	  
Två	  utav	  deltagarna	  tyckte	  dock	  att	  målgruppen	  hade	  stor	  betydelse	  för	  färgvalet	  på	  
sidan	  för	  att	  man	  vill	  ta	  hjälp	  av	  kunskapen	  som	  besökaren	  har	  för	  att	  de	  ska	  känna	  
igen	  sig	  på	  sidan	  och	  även	  känna	  igen	  företaget.	  	  
	  
“Målgruppen	  spelar	  in	  för	  vad	  man	  gör	  av	  färgen,	  man	  vill	  att	  kunderna	  ska	  känna	  
igen	  sig.”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
Gemensamt	  för	  samtliga	  deltagare	  är	  att	  man	  tar	  fram	  färgerna	  tidigt	  i	  processen,	  
innan	  man	  börjar	  designa	  andra	  element.	  Man	  arbetar	  med	  moodboards	  och	  
färgkartor	  och	  hämtar	  en	  färgpalett	  så	  att	  man	  vet	  vilka	  färgen	  man	  kommer	  att	  
arbeta	  med	  under	  hela	  processen.	  Detta	  underlättar	  även	  för	  den	  som	  senare	  ska	  
koda	  upp	  sidan,	  att	  ha	  färdiga	  färgkoder	  att	  använda	  sig	  av.	  Färgen	  måste	  även	  gå	  
ihop	  med	  interaktionsdesignen	  så	  att	  den	  inte	  förvirrar	  besökaren.	  
	  
“Man	  har	  alltid	  en	  färgmall	  innan	  man	  börjar	  med	  designen.”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
“Jag	  försöker	  göra	  moodboards,	  eller	  hitta	  en	  bild	  som	  passar	  och	  sätter	  lite	  stil	  på	  
sidan	  genom	  att	  ha	  en	  stor	  bildyta.”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Jag	  samlar	  ihop	  en	  färgskala	  i	  en	  mapp	  i	  min	  lagerstruktur	  som	  heter	  färger	  där	  
färgerna	  ligger	  som	  smartobjects	  som	  snabbt	  går	  att	  hitta.	  Även	  bra	  för	  kodarna	  så	  
de	  har	  färdiga	  färgkoder	  att	  använda	  sig	  av.”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
Färg	  kan	  även	  användas	  till	  att	  förtydliga	  eller	  visa	  olika	  element	  på	  sidan	  som	  man	  
vill	  att	  besökaren	  ska	  se,	  exempel	  som	  tas	  upp	  här	  av	  våra	  deltagare	  är	  köp-‐
knappen,	  viktiga	  rubriker,	  rea	  varor,	  produktknappar	  m.m.	  Då	  använder	  man	  de	  
starkare	  accentfärgerna	  som	  gör	  att	  dessa	  syns	  ordentligt	  i	  kontrast	  till	  bakgrund	  
och	  andra	  element.	  Detta	  använder	  sig	  samtliga	  deltagare	  sig	  av	  i	  sina	  designs,	  
eftersom	  det	  är	  inlärt	  hos	  kunden	  och	  man	  vill	  använda	  sig	  av	  sådant	  som	  
besökaren	  känner	  igen.	  Man	  kan	  även	  använda	  sig	  av	  olika	  mättnad	  och	  styrka	  i	  
färgerna	  för	  att	  betona	  dess	  vikt.	  	  
	  
“Man	  är	  inte	  helt	  bunden	  vid	  rött	  utan	  man	  kan	  förstärka	  någonting	  med	  en	  
starkare	  nyans	  av	  en	  annan	  färg,	  bara	  färgen	  sticker	  ut	  och	  syns.”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Färgen	  kan	  användas	  till	  detaljnivån,	  ej	  i	  text	  eller	  i	  bakgrunder	  så	  att	  den	  inte	  tar	  
över,	  eftersom	  det	  är	  en	  accentfärg.	  Inom	  e-‐handel	  används	  den	  till	  speciellt:	  köp	  
knapp,	  lägg	  till	  knapp	  och	  liknande.”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
“Det	  viktigaste	  är	  call-‐to-‐action	  knapparna,	  den	  ska	  poppa	  och	  det	  tänker	  man	  på	  
vid	  färgen.”	  –	  Deltagare	  6	  
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5.2.5 Sökfunktionalitet 
Alla	  deltagare	  var	  överens	  om	  att	  det	  bör	  finnas	  en	  sökfunktionalitet,	  men	  de	  var	  
oense	  om	  hur	  viktig	  den	  är	  för	  besökarens	  upplevelse.	  Några	  deltagare	  anser	  att	  
sökfunktionen	  är	  bland	  det	  viktigaste	  som	  finns	  på	  en	  e-‐handelssite:	  
	  
“Det	  viktigaste	  är	  att	  ha	  den	  så	  stor	  som	  möjligt,	  på	  en	  e-‐handelssite	  är	  det	  viktigt	  
att	  kunna	  söka	  efter	  produkter.	  Den	  bör	  kanske	  ta	  upp	  ⅖	  av	  headern	  och	  vara	  tydlig	  
och	  centrerad.”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
Medan	  andra	  argumenterade	  för	  att	  sökfunktionen	  har	  en	  negativ	  inverkan	  på	  
försäljningen	  och	  upplevelsen.	  De	  anser	  att	  sökfunktionen	  ska	  fungera	  som	  en	  sista	  
utväg	  snarare	  än	  ett	  primärt	  sätt	  att	  hitta	  produkter.	  En	  deltagare	  säger	  att	  man	  
måste	  ha	  i	  åtanke	  vilken	  typ	  av	  e-‐handel	  det	  är	  och	  om	  det	  är	  någon	  man	  måste	  
kunna	  söka	  på	  får	  sökfunktionen	  en	  central	  roll	  men	  att	  man	  normalt	  stoppar	  undan	  
den	  lite	  för	  att	  låta	  kategorierna	  och	  produkterna	  tala	  för	  sig	  själva.	  Anledningen	  till	  
detta	  är	  att	  när	  användaren	  använder	  sökfunktionen	  så	  försvinner	  möjligheten	  att	  
bläddra	  bland	  produkter,	  jämföra	  dem	  mot	  varandra	  osv.	  En	  deltagare	  påstår	  även	  
att	  kunden	  ofta	  vill	  ha	  en	  sökfunktion	  men	  inte	  ställer	  krav	  på	  den	  vilket	  gör	  att	  den	  
blir	  värdelös.	  
	  
“Sökfunktionen	  ska	  egentligen	  vara	  en	  sista	  resort	  för	  att	  du	  missar	  produkter,	  du	  
missar	  att	  jämföra	  produkter	  och	  tappar	  upplevelsen”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
En	  annan	  deltagare	  säger	  att	  sökknappen	  idag	  är	  underordnad	  om	  man	  tittar	  på	  hur	  
besökaren	  beter	  sig	  på	  en	  e-‐handelssite,	  med	  undantag	  för	  de	  större	  företagen	  med	  
många	  produkter	  där	  man	  kan	  söka	  efter	  produktnummer.	  Denne	  anser	  att	  man	  
som	  mindre	  företag	  missar	  chansen	  att	  marknadsföra	  sig	  när	  kunden	  letar	  sig	  fram	  
till	  en	  produkt	  om	  man	  låter	  sökfunktionen	  ta	  för	  stor	  plats.	  	  	  
	  
Vad	  gäller	  dess	  funktionalitet	  är	  alla	  deltagare	  ense.	  Det	  bör	  vara	  en	  sökruta	  där	  
användaren	  får	  realtidsbaserade	  svar	  i	  en	  dropdown	  som	  uppdateras	  med	  varje	  
knapptryckning.	  Flera	  av	  deltagarna	  poängterar	  även	  att	  dessa	  ska	  gå	  att	  bläddra	  
bland	  med	  piltangenterna.	  	  
	  
“Det	  ska	  det	  vara	  en	  ajax-‐dropdown	  som	  tar	  fram	  förslag	  samtidigt	  som	  du	  skriver	  
och	  du	  ska	  kunna	  gå	  ner	  i	  den	  med	  piltangenterna“	  –	  Deltagare	  6	  (Ajax-‐dropdown	  är	  
ett	  sätt	  att	  ge	  förslag	  i	  realtid	  genom	  att	  använda	  en	  väljare,	  ett	  element	  inom	  
hemsidor)	  
	  
“Ett	  inputfält	  där	  när	  man	  börjar	  skriva	  så	  ska	  det	  komma	  upp	  resultat	  direkt	  som	  är	  
kategoriserade	  direkt	  i	  realtids-‐resultatet”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
Sökfunktionen	  ska	  se	  simpel	  ut	  och	  vara	  enkel	  att	  använda.	  En	  deltagare	  säger	  även	  
att	  de	  är	  viktigt	  att	  den	  lilla	  knappen	  som	  normalt	  heter	  sök	  eller	  har	  ett	  
förstoringsglas	  på	  sig	  ska	  vara	  klickbar.	  Detta	  p.g.a.	  av	  allt	  fler	  använder	  tablets	  och	  
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liknande	  för	  att	  handla	  på	  nätet	  och	  de	  vill	  skriva	  in	  sökningen	  och	  sedan	  trycka	  på	  
knappen	  istället	  för	  att	  trycka	  enter.	  Deltagare	  9	  anser	  att	  sökresultatet	  som	  
kommer	  upp	  i	  realtid	  bör	  vara	  upplagt	  som	  primära	  och	  sekundära	  träffar:	  
	  
“Man	  kan	  ha	  primära	  och	  sekundära	  träffar	  där	  de	  primära	  har	  bild,	  namn,	  
beskrivning	  och	  kanske	  pris	  medan	  de	  sekundära	  har	  mindre	  information”	  –	  
Deltagare	  9	  
	  
De	  flesta	  deltagare	  anser	  även	  att	  en	  avancerad	  sökfunktion	  som	  komplement	  till	  
den	  enklare	  är	  bra	  och	  viktigt.	  De	  anser	  att	  den	  ska	  vara	  väl	  utformad	  och	  hjälpsam	  
om	  besökaren	  inte	  riktigt	  vet	  vad	  de	  letar	  efter	  eller	  behöver	  förfina	  sin	  sökning.	  Vi	  
märkte	  här	  att	  deltagarna	  hade	  olika	  definitioner	  av	  vad	  en	  avancerad	  sökfunktion	  
innebär.	  Vissa	  såg	  det	  som	  ett	  form	  av	  filter	  som	  hjälper	  besökaren	  att	  förfina	  sin	  
sökning	  efter	  en	  initial	  sökning	  medan	  andra	  ansåg	  att	  det	  filtret	  inte	  är	  en	  
avancerad	  sökfunktion	  utan	  just	  ett	  filter	  i	  sin	  egen	  rätt.	  	  
	  
“Nu	  kan	  man	  göra	  sökfunktioner	  så	  pass	  bra	  att	  det	  inte	  ska	  behövas	  en	  avancerad	  
sökfunktion,	  då	  kan	  man	  filtrera	  sökresultatet	  sen	  i	  så	  fall”	  –	  Deltagare	  6	  
	  
Majoriteten	  av	  deltagarna	  ser	  den	  avancerade	  sökfunktionen	  som	  något	  som	  finns	  
på	  sökresultatets	  sida,	  dvs.	  något	  som	  placeras	  högst	  upp	  på	  sidan	  som	  presenterar	  
sökresultatet	  när	  användaren	  klickat	  på	  sök-‐knappen	  eller	  tryckt	  enter.	  Där	  ska	  
sökordet	  användaren	  skrev	  finnas	  samt	  möjligheten	  till	  att	  förfina	  sökningen	  med	  
ett	  antal	  olika	  parametrar.	  Dock	  anser	  flera	  av	  deltagarna	  även	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  
länk	  direkt	  under	  den	  enkla	  sökfunktioner	  som	  antingen	  tar	  fram	  den	  avancerade	  
under	  eller	  laddar	  om	  webbläsaren	  till	  en	  ny	  sida	  med	  den	  avancerade	  funktionen.	  	  
	  
“Ett	  aktivt	  val	  av	  användaren	  tar	  fram	  den	  avancerade	  sökfunktionen”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
Alla	  deltagare	  var	  också	  ense	  om	  att	  användaren	  aldrig	  ska	  få	  ett	  tomt	  sökresultat,	  
d.v.s.	  ett	  misslyckat	  resultat.	  De	  säger	  alla	  att	  det	  värsta	  man	  kan	  göra	  är	  att	  bara	  
presentera	  användaren	  med	  en	  tom	  sida	  som	  säger	  att	  sökningen	  misslyckats.	  För	  
att	  undvika	  detta	  vill	  de	  flesta	  att	  man	  ska	  visa	  förslag	  på	  produkter	  som	  skulle	  
kunna	  vara	  vad	  användaren	  letade	  efter,	  en	  del	  tycker	  även	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  
ha	  en	  sorts	  felstavningskontroll	  som	  frågar	  användaren	  om	  de	  menade	  något	  annat	  
i	  sina	  söktermer	  och	  ger	  förslag	  på	  detta.	  En	  deltagare	  föreslår	  också	  att	  man	  
försöker	  hålla	  en	  humoristisk	  ton	  i	  det	  hela.	  
	  
“Det	  finns	  olika	  anledningar	  till	  att	  man	  inte	  hittar	  det	  man	  söker,	  en	  säljande	  sida	  
vill	  sälja	  så	  man	  kan	  ge	  alternativ,	  om	  produkter	  eller	  korrekt	  sökord.	  Man	  ska	  inte	  
ha	  en	  sida	  som	  inte	  har	  ett	  resultat.	  Sidan	  kan	  också	  komma	  ihåg	  vad	  du	  sökt	  efter	  
innan,	  eller	  visa	  liknande	  varor”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
Två	  av	  deltagarna	  ger	  ett	  alternativt	  förslag.	  De	  anser	  att	  med	  hjälp	  av	  
realtidssökningen	  på	  den	  enklare	  sökfunktionen	  kan	  motverka	  att	  användaren	  får	  
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ett	  noll-‐resultat.	  De	  vill	  alltså	  avaktivera	  möjligheten	  att	  klicka	  på	  sökknappen	  eller	  
enter	  när	  användaren	  skrivit	  in	  något	  som	  inte	  ger	  något	  realtidsresultat.	  	  
	  
“Jag	  skulle	  försöka	  se	  till	  så	  det	  inte	  går	  att	  få	  ett	  noll-‐resultat	  i	  själva	  sökningen,	  i	  
dropdownen.	  Man	  borde	  göra	  att	  du	  inte	  kan	  trycka	  dig	  vidare	  om	  ajax-‐dropdownen	  
inte	  ger	  något	  resultat”	  –	  Deltagare	  6	  

5.2.6 Produktnavigering 
I	  produktnavigeringen	  ska	  besökaren	  lätt	  kunna	  leta	  sig	  fram	  till	  produkten	  som	  den	  
söker.	  Kategoriseringen	  av	  produkterna	  är	  samtliga	  deltagare	  överens	  om	  beroende	  
av	  vilka	  produkter	  företaget	  säljer,	  samt	  hur	  kunden	  vill	  att	  det	  ska	  se	  ut.	  Det	  bör	  
även	  vara	  logiskt	  för	  besökaren,	  och	  kan	  vara	  indelade	  i	  antingen	  vad	  det	  är	  eller	  
hur	  eller	  till	  vad	  de	  används.	  Vanligast	  är	  att	  navigationen	  ligger	  till	  vänster	  på	  sidan	  
och	  fungerar	  som	  en	  trädhierarki	  där	  man	  har	  upp	  till	  3	  undernivåer	  för	  
underkategorier.	  Kategoriseringen	  och	  underkategorierna	  beror	  även	  på	  vilken	  
målgrupp	  företaget	  har	  och	  hur	  mycket	  kunskap	  de	  har	  om	  produkten.	  	  
	  
“Beror	  på	  hur	  sortimentet	  ser	  ut,	  man	  tar	  ut	  detta	  ihop	  med	  kunden	  så	  man	  vet	  hur	  
kunden	  vill	  att	  det	  ska	  se	  ut,	  vad	  som	  är	  mest	  beprövat	  och	  logiskt”	  –	  Deltagare	  3	  	  
	  
“Navigering	  av	  kategorier	  i	  en	  hierarki	  som	  en	  trädhierarki	  till	  vänster	  på	  sidan”	  –	  
Deltagare	  5	  
	  
“Exempel	  på	  kategorier	  och	  underkategorier	  i	  navigationen	  kan	  vara	  skor,	  och	  i	  
nästa	  led	  sneakers	  eller	  stövlar	  och	  i	  sista	  ledet	  hittar	  man	  produktsidor	  med	  mer	  
information	  och	  produkter”	  –	  Deltagare	  6	  
	  
“Kategorisera	  produkter	  efter	  vad	  man	  använder	  dem	  till,	  eller	  kategorisera	  dem	  för	  
vad	  de	  är.	  Här	  testar	  man	  sig	  fram	  och	  det	  beror	  lite	  på	  produkterna	  och	  
användarens	  kunskap	  om	  dessa	  hur	  man	  utformar	  funktionen”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
“Säljer	  man	  saker	  till	  proffs	  inom	  en	  bransch	  kan	  man	  specificera	  mer	  än	  en	  allmän	  
webbshop	  som	  kan	  behöva	  sätta	  mer	  grova	  kategorier”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
En	  annan	  viktig	  del	  av	  kategoriseringen	  är	  att	  besökaren	  ska	  kunna	  gå	  mellan	  
produkterna	  och	  kategorierna	  utan	  att	  behöva	  leta	  sig	  tillbaka	  till	  kategorin	  den	  var	  
på	  innan.	  Besökaren	  ska	  fritt	  och	  enkelt	  kunna	  röra	  sig	  mellan	  kategorierna.	  	  
	  
“Man	  måste	  kunna	  hoppa	  mellan	  produkterna	  inom	  samma	  kategori	  och	  kunna	  
jämföra	  dem”	  –	  Deltagare	  6	  
	  
Samtliga	  deltagare	  är	  eniga	  om	  att	  man	  ska	  försöka	  hålla	  nere	  antalet	  klick,	  men	  
åsikterna	  går	  isär	  något	  när	  det	  gäller	  just	  klick	  i	  navigationen	  där	  vissa	  tycker	  att	  
det	  bara	  ska	  vara	  max	  tre	  klick	  i	  menyn	  medans	  andra	  menar	  att	  det	  inte	  har	  så	  stor	  
betydelse	  om	  navigationen	  och	  produktsidorna	  är	  väl	  strukturerade.	  Majoriteten	  
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säger	  dock	  att	  de	  ska	  vara	  max	  tre	  nivåer	  och	  således	  tre	  klick	  tills	  man	  är	  framme	  
vid	  rätt	  produkt.	  	  
	  
“Bara	  tre	  klick	  ifrån	  att	  hitta	  produkten	  man	  söker	  och	  i	  framtiden	  endast	  vara	  tre	  
klick	  ifrån	  ett	  köp”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
“Antalet	  klick	  är	  inte	  jätteviktigt,	  vet	  kunden	  att	  han	  är	  på	  rätt	  väg	  så	  spelar	  det	  
ingen	  roll	  om	  det	  är	  40	  klick	  eller	  2	  klick”	  –	  Deltagare	  6	  
	  
“Navigationsträdet	  ska	  helst	  inte	  gå	  mer	  än	  två	  tre	  nivåer”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
Beskrivningen	  av	  kategorierna	  bör	  enligt	  alla	  deltagare	  endast	  bestå	  av	  en	  titel	  på	  
kategorin,	  och	  endast	  en	  av	  deltagarna	  kunde	  tänka	  sig	  att	  ha	  med	  upp	  till	  två	  
stödord.	  De	  andra	  deltagarna	  skulle,	  om	  det	  inte	  var	  klart	  vad	  som	  menades	  med	  
bara	  en	  titel,	  kunna	  tänka	  sig	  att	  i	  så	  fall	  ha	  med	  en	  liten	  ikon.	  	  
	  
“Har	  man	  färre	  kategorier	  kan	  man	  ha	  en	  beskrivning	  under,	  men	  det	  är	  bara	  om	  
kategorierna	  är	  svåra	  att	  förstå.	  Ju	  mer	  text	  du	  har	  desto	  svårare	  är	  det	  att	  uppfatta	  
menyn.	  Jag	  skulle	  undvika	  mer	  text	  och	  om	  man	  måste	  ha	  något	  mer	  än	  rubriken	  
skulle	  jag	  välja	  en	  ikon”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
“I	  navigationen	  har	  man	  haft	  bara	  titel,	  beroende	  på	  att	  det	  inte	  får	  bli	  för	  långa,	  
eftersom	  det	  då	  är	  för	  svårt	  att	  läsa	  ut	  var	  man	  egentligen	  är	  någonstans”	  –	  
Deltagare	  3	  	  
	  
“Produktkategoriernas	  namn	  borde	  vara	  så	  pass	  relevanta	  att	  man	  förstår	  
skillnaden	  på	  dem”	  –	  Deltagare	  6	  	  
	  
“I	  menyn	  som	  den	  är	  bör	  det	  bara	  vara	  titeln”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
Har	  man	  produkter	  som	  besökaren	  vill	  hitta	  via	  sökning	  på	  ett	  varumärke	  kan	  man	  
använda	  sig	  av	  filter.	  Man	  kan	  även	  lägga	  på	  flera	  egenskaper	  så	  att	  besökaren	  lätt	  
kan	  hitta	  det	  den	  vill	  ha.	  Detta	  skulle	  majoriteten	  av	  våra	  deltagare	  använda	  sig	  av	  
och	  de	  tycker	  det	  fungerar	  bra	  om	  kunden	  har	  en	  stor	  mängd	  varor.	  
	  

5.2.7 Enskild produkt/produktsida 
Alla	  deltagare	  anger	  två	  saker	  som	  viktigast,	  produktbild	  och	  en	  köp-‐knapp.	  Ungefär	  
hälften	  anser	  att	  produktbilder	  är	  det	  allra	  viktigaste	  på	  en	  produktsida,	  det	  bör	  
vara	  en	  detaljerad	  bild	  där	  man	  ser	  hela	  produkten	  och	  som	  går	  att	  förstora.	  Att	  ha	  
flera	  bilder	  är	  även	  det	  väldigt	  bra	  om	  det	  finns	  grund	  för	  det.	  En	  deltagare	  anser	  
också	  att	  man	  kan	  ha	  bilder	  där	  produkten	  är	  placerad	  i	  en	  miljö	  som	  ger	  en	  känsla	  
av	  dess	  storlek	  och	  användningsområde.	  	  
	  
“I	  och	  med	  att	  man	  inte	  kan	  känna	  på	  produkten	  är	  det	  väldigt	  viktigt	  att	  ha	  en	  
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detaljerad	  bild	  där	  man	  ser	  produkten	  som	  går	  att	  förstora	  och	  dra	  upp	  för	  att	  se	  
alla	  detaljer	  på	  den.	  Vissa	  har	  en	  zoomeffekt	  på	  den	  så	  man	  kan	  komma	  nära	  och	  se	  
den”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
Den	  andra	  hälften	  anser	  att	  en	  call-‐to-‐action	  knapp	  är	  det	  viktigaste,	  i	  det	  här	  fallet	  
själva	  köp-‐knappen.	  De	  motiverar	  det	  med	  att	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  göra	  ett	  snabbt	  
köp,	  besökaren	  är	  där	  för	  att	  handla.	  Utöver	  dessa	  två	  är	  även	  priset	  viktigt	  att	  visa	  
upp.	  	  
	  
Den	  information	  som	  finns	  på	  produktsidan	  ska	  vara	  uppdelad	  i	  sektioner.	  Det	  bör	  
finnas	  en	  beskrivning	  som	  ska	  vara	  kort,	  koncis	  och	  relevant	  för	  besökaren	  men	  
ändå	  avslappnad.	  Två	  deltagare	  poängterar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  informationen	  är	  
anpassad	  till	  målgruppen	  och	  dess	  ton	  är	  relaterad	  till	  företagets	  varumärke.	  	  
	  
“Rent	  generellt	  bör	  tonen	  i	  texten	  relatera	  till	  varumärkes-‐upplevelsen,	  om	  det	  är	  
leksaker	  bör	  det	  vara	  leksaksspråk,	  inte	  tekniska	  termer”	  –	  Deltagare	  4	  	  
	  
Sedan	  bör	  det,	  beroende	  på	  produkten,	  finnas	  någon	  form	  av	  teknisk	  specifikation.	  
Den	  kan	  separeras	  från	  beskrivningen	  i	  t.ex.	  en	  egen	  flik	  på	  sidan.	  Den	  kan	  vara	  olika	  
komplicerad	  men	  vanligen	  innehåller	  den	  information	  så	  som	  mått,	  vikt,	  material	  
osv.	  	  
	  
Ur	  ett	  designperspektiv	  anser	  en	  deltagare	  att	  all	  information	  måste	  stödja	  
skumläsning,	  att	  användaren	  lätt	  kan	  skumma	  igenom	  all	  information	  och	  hitta	  det	  
denne	  är	  intresserad	  av.	  En	  annan	  deltagare	  säger	  att	  all	  information	  om	  produkten	  
bör	  vara	  uppdelad	  i	  två	  kolumner	  för	  att	  få	  plats	  med	  all	  information	  inklusive	  bild,	  
pris	  osv.	  på	  besökarens	  skärm	  utan	  att	  denne	  ska	  behöva	  scrolla.	  	  
	  
“Det	  blir	  mindre	  rörigt	  om	  man	  har	  två	  spalter,	  det	  blir	  mer	  överskådligt.	  Även	  rubrik	  
och	  text	  och	  kanske	  en	  smalare	  linje	  för	  att	  dela	  av	  gör	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  läsa	  
och	  ser	  bra	  ut”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
Annan	  information	  som	  att	  visa	  på	  någon	  form	  av	  livsstil	  i	  samband	  med	  produkten	  
kan	  också	  vara	  aktuellt,	  eller	  att	  mindre	  företag	  har	  en	  mer	  personlig	  ton	  och	  
beskriver	  hur	  de	  själva	  prövat	  produkten	  i	  exempelvis	  ett	  blogginlägg.	  	  
	  
När	  deltagarna	  berättade	  om	  vilka	  andra	  element	  utöver	  produktens	  som	  borde	  
eller	  skulle	  kunna	  finnas	  på	  produktsidan	  kom	  nästan	  alla	  upp	  med	  några	  
gemensamma	  svar.	  Nästan	  alla	  var	  överens	  om	  att	  det	  ska	  finnas	  någon	  form	  av	  
merförsäljning.	  Det	  som	  kom	  upp	  var	  att	  visa	  upp	  relaterade	  produkter	  och	  tillbehör	  
till	  den	  aktuella	  produkten.	  En	  deltagare	  föreslog	  även	  att	  man	  visar	  upp	  en	  historik	  
specifik	  för	  kunden	  med	  de	  senaste	  besökta	  produkterna	  och	  möjligheten	  att	  
jämföra	  dessa.	  	  
	  
“Man	  ska	  försöka	  vara	  transparent	  och	  ärlig”	  –	  Deltagare	  8	  
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För	  att	  lyckas	  med	  transparens	  kan	  man	  exempelvis	  delge	  information	  om	  
tillverkaren	  och	  visa	  externa	  videos	  om	  produkten.	  Att	  ha	  recensioner	  eller	  länkar	  
till	  artiklar	  från	  andra	  hemsidor	  som	  testat	  produkten	  är	  också	  bra	  alternativ.	  En	  av	  
deltagarna	  benämner	  detta	  som	  en	  merfunktion.	  	  
	  
“Man	  lägger	  gärna	  in	  en	  merfunktion,	  det	  kan	  vara	  recept,	  filmer	  om	  produkten,	  
kommentarer,	  tips	  på	  användningsområden,	  länkar	  till	  relaterade	  sidor,	  lite	  extra	  
information	  på	  sidan	  man	  är	  på,	  man	  skickas	  inte	  iväg	  utan	  man	  stannar	  och	  
expanderar	  produktsidan”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
Deltagare	  4	  sa	  också	  att	  kommentarer	  på	  produktsidan	  är	  bra	  för	  att	  skapa	  en	  dialog	  
med	  och	  mellan	  besökare,	  på	  plats	  i	  butiken	  och	  inte	  bara	  i	  sociala	  medier.	  
Deltagare	  7	  varnade	  dock	  för	  att	  recensioner	  kan	  bli	  en	  flaskhals	  och	  måste	  passa	  
ihop	  med	  produkten	  och	  företaget.	  Denne	  säger	  även	  att	  djupare	  teknisk	  
information	  som	  tillhörande	  dokument	  osv.	  bör	  separeras	  från	  produktsidan	  och	  
istället	  vara	  tillgängliga	  från	  en	  service-‐sida.	  

5.2.8 Beställning och registrering 
När	  det	  kommer	  till	  betalning	  och	  registrering	  så	  menar	  deltagarna	  att	  de	  färdiga	  
lösningar	  som	  finns	  idag	  inte	  är	  optimala	  då	  de	  ofta	  är	  låsta	  och	  inte	  går	  att	  designa	  
om,	  men	  om	  de	  själva	  fick	  bestämma	  över	  designen	  så	  var	  de	  överens	  om	  att	  det	  
ska	  vara	  så	  få	  steg	  som	  möjligt	  och	  man	  ska	  bara	  behöva	  uppge	  uppgifter	  som	  är	  
relevanta,	  alltså	  inga	  uppgifter	  som	  kan	  uppfattas	  som	  onödiga,	  så	  som	  yrke	  eller	  
intressen.	  Besökaren	  förstår	  att	  detta	  inte	  är	  relevant	  för	  själva	  försäljningen	  eller	  
leveransen	  och	  detta	  kan	  bidra	  till	  att	  besökaren	  avbryter	  köpet.	  Om	  man	  som	  
företag	  vill	  ha	  dessa	  uppgifter	  finns	  det	  andra	  sätt	  att	  hämta	  dessa	  på.	  
	  
“Man	  ska	  bara	  skriva	  så	  lite	  information	  som	  möjligt.	  Man	  vill	  minimera	  sig	  av	  de	  
uppgifter	  som	  man	  fyller	  i	  vid	  betalning”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Kunden	  ska	  bara	  behöva	  fylla	  i	  det	  som	  är	  viktigt,	  den	  minsta	  gemensamma	  
nämnaren.	  Att	  samla	  in	  kommersiella	  saker	  är	  inte	  viktigt,	  det	  kan	  man	  istället	  
hämta	  från	  kundens	  köpbeteende”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
“Inga	  onödiga	  rutor,	  med	  information	  som	  man	  vill	  använda	  till	  annat,	  följa	  upp	  kan	  
man	  göra	  på	  andra	  sätt,	  ex	  mail”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
Några	  av	  deltagarna	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  idag,	  eftersom	  optimala	  lösningar	  inte	  
finns,	  att	  man	  har	  en	  tre-‐stegs	  lösning,	  där	  kunden	  först	  ser	  vad	  den	  köpt,	  sedan	  
vart	  allt	  ska	  skickas	  och	  sist	  en	  bekräftelse	  på	  att	  man	  är	  säker	  och	  inte	  vill	  ångra	  
något	  köp.	  Flera	  av	  deltagarna	  är	  ense	  om	  att	  kommunikationen	  efter	  ett	  köp	  är	  
viktigt	  för	  kunden,	  att	  den	  vet	  att	  köpet	  gick	  igenom	  och	  vad	  som	  händer	  med	  
varorna	  man	  har	  beställt,	  så	  som	  att;	  nu	  packas	  varorna,	  nu	  har	  de	  skickats	  osv.	  	  
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“Man	  behöver	  ha	  med	  några	  steg	  för	  att	  göra	  kunden	  säker	  på	  vad	  som	  händer,	  tre	  
steg:	  dessa	  är	  dina	  produkter,	  hit	  kommer	  de	  skickas,	  är	  du	  säker?	  Kommunikation	  
från	  företaget	  är	  också	  väldigt	  viktigt.	  Att	  ha	  ett	  käckt	  sätt	  att	  kommunicera	  med	  
kunden	  t.ex.	  genom	  kvittot.	  Att	  förklara	  att	  köpet	  har	  gått	  bra”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
“Tydligt	  vilket	  steg	  man	  är	  på	  och	  att	  man	  vet	  att	  man	  kan	  gå	  enkelt	  tillbaka	  till	  
föregående	  steg,	  samt	  att	  priser	  syns	  tydligt,	  och	  om	  det	  ändras”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
Har	  företaget	  flera	  olika	  betalningsmöjligheter	  ska	  detta	  tydligt	  visas	  för	  besökaren,	  
genom	  att	  ha	  symboler	  och	  information	  synligt	  vid	  betalningen.	  	  
	  
“Att	  visa	  upp	  symboler	  folk	  känner	  igen	  för	  olika	  typer	  av	  betalningar	  osv”	  –	  
Deltagare	  7	  	  
	  
“Man	  ska	  se	  när	  man	  kommer	  in	  vilka	  betalningsmedel	  osv	  man	  kan	  använda	  sig	  av	  
på	  sidan.	  Har	  man	  olika	  betalningsalternativ	  bör	  man	  kunna	  anpassa	  informationen	  
man	  ska	  fylla	  i	  efter	  dessa,	  så	  man	  slipper	  se	  alla	  alternativ”	  –	  Deltagare	  3	  	  
	  
Inloggning/registrering	  och	  långa	  betalningssidor	  i	  flera	  steg	  börjar	  försvinna	  mer	  
och	  mer	  och	  samtliga	  deltagare	  menar	  att	  den	  optimala	  lösningen	  skulle	  vara	  att	  ha	  
ett	  steg	  till	  köp.	  Vilket	  innebär	  att	  när	  man	  trycker	  på	  köp	  så	  har	  man	  köpt	  
produkten	  och	  uppgifter	  om	  frakt	  och	  betalning	  hämtas	  med	  hjälp	  av	  verktyg	  så	  att	  
man	  inte	  behöver	  fylla	  i	  sina	  uppgifter	  alls.	  	  
	  
“Single-‐checkout,	  bara	  ett	  klick	  till	  köp.	  Det	  ska	  vara	  smart,	  enkelt,	  kort”	  –	  Deltagare	  
2	  
	  
“Att	  få	  tillgång	  till	  en	  cookie	  vore	  kanon,	  som	  kunde	  plocka	  ur	  informationen	  om	  
kunden	  och	  så	  bara	  fråga	  kunden;	  vi	  kommer	  skicka	  produkterna	  hit?	  –	  Ja!”	  –	  
Deltagare	  4	  
	  
“Bästa	  lösningen	  vore	  att	  bara	  lämna	  bara	  namn	  eller	  personnr,	  så	  hämtar	  systemet	  
information	  från	  bokföringen”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Ta	  bort	  betal-‐processen,	  när	  man	  trycker	  på	  köp	  har	  man	  köpt	  varan.	  Man	  har	  tid	  
på	  sig	  att	  ångra	  köpet.	  Ett	  klick	  till	  köp	  –	  den	  ultimata	  lösningen.	  Man	  vill	  inte	  fylla	  i	  
sina	  uppgifter,	  man	  vill	  handla	  på	  siten,	  inte	  ge	  en	  massa	  uppgifter	  varje	  gång”	  –	  
Deltagare	  8	  
	  
“Bäst	  hade	  varit	  om	  man	  inte	  behövde	  betala	  på	  en	  gång,	  att	  kunden	  inte	  ska	  
behöva	  skapa	  ett	  konto”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
I	  dagens	  läge	  måste	  det	  dock	  finnas	  en	  betalsida	  och	  denna	  ska	  enligt	  deltagarna	  
vara	  enkel	  att	  använda,	  innehålla	  relevant	  information,	  så	  som	  leveranstid,	  
fraktkostnad	  och	  kostnad,	  vilka	  produkter	  man	  beställer	  och	  adress,	  och	  hela	  tiden	  
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vara	  uppdaterat	  om	  innehållet	  besökaren	  vill	  beställa	  ändrar	  sig.	  Man	  ska	  kunna	  se	  
vart	  man	  är	  som	  besökare,	  i	  vilket	  steg	  i	  processen,	  så	  att	  man	  har	  en	  tydlig	  översikt	  
över	  de	  olika	  stegen.	  Helst	  ska	  man	  även	  stanna	  på	  samma	  sida	  och	  inte	  bli	  
ivägskickad	  till	  en	  tredjepartssida	  för	  betalning.	  Rutorna	  man	  fyller	  i	  ska	  vara	  bra	  
förklarade	  och	  lätta	  att	  förstå	  och	  fylla	  i.	  	  
	  
“Rutor	  som	  är	  enkla	  att	  fylla	  i”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Något	  som	  visar	  hur	  långt	  man	  kommit	  i	  processen	  är	  viktigt	  för	  kunden	  att	  veta,	  
t.ex.	  att	  de	  kommit	  till	  steg	  2	  av	  5	  av	  betalningen.	  Att	  kunden	  fyller	  i	  kort-‐uppgifter	  
korrekt,	  visa	  tydligt	  på	  hur	  detta	  görs”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
“Man	  måste	  också	  vara	  tydlig	  med	  vilket	  steg	  betalningen	  ligger	  i”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
Designelement	  på	  betalsidor	  ska	  användas	  sparsamt,	  och	  fokus	  ska	  ligga	  på	  vad	  
kunderna	  ska	  göra	  på	  sidan,	  vilka	  uppgifter	  den	  ska	  fylla	  i	  och	  vad	  som	  ska	  köpas.	  
Blir	  det	  fokus	  på	  fel	  element	  kan	  det	  uppfattas	  krångligt	  och	  osäkert	  för	  kunden.	  	  
	  
“Att	  elementen	  inte	  är	  för	  designade,	  de	  ska	  vara	  sparsmakligt	  designade	  så	  de	  
känns	  seriöst.	  Det	  måste	  visas	  tydligt	  vilken	  information	  som	  ska	  fyllas	  i.	  När	  det	  
kommer	  till	  själva	  betalningen	  kan	  man	  släcka	  ner	  andra	  saker	  runt	  omkring,	  att	  
eliminera	  allt	  brus	  runt	  omkring	  betalningen	  för	  att	  göra	  det	  tydligt”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
“Det	  ska	  vara	  avskalat.	  Språket	  ska	  vara	  korrekt,	  det	  ska	  införa	  förtroende”	  –	  
Deltagare	  8	  
	  
Många	  sidor	  idag	  har	  antingen	  en	  inloggnings-‐	  eller	  en	  registreringssida.	  Detta	  
menar	  nästan	  samtliga	  av	  våra	  deltagare	  kommer	  försvinna	  mer	  och	  mer,	  man	  ska	  
idag	  kunna	  handla	  utan	  att	  varken	  logga	  in	  eller	  registrera	  sig.	  Så	  dessa	  moment	  på	  
e-‐handelssiter	  är	  inte	  så	  viktiga	  och	  kan	  plockas	  bort.	  Det	  enda	  som	  vissa	  av	  
deltagarna	  såg	  som	  positivt	  med	  dessa	  är	  om	  besökaren	  handlar	  ofta	  och	  mycket,	  
då	  det	  kan	  bidra	  till	  att	  kunden	  känner	  sig	  trygg	  på	  sidan.	  	  
	  
“Det	  kan	  vara	  ganska	  viktigt	  för	  kunden	  för	  att	  känna	  trygghet,	  att	  man	  inte	  bara	  
kan	  glida	  in	  och	  köpa.	  Precis	  som	  Itunes	  har	  ett	  lösenord	  man	  måste	  skriva	  in	  varje	  
gång	  man	  handlar	  är	  det	  viktigt	  med	  sånt	  för	  att	  kunden	  ska	  känna	  sig	  säker”	  –	  
Deltagare	  7	  
	  
“Det	  ska	  gå	  att	  handla	  utan	  att	  behöva	  bli	  medlem”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
“Inlogg	  och	  registrering	  försvinner,	  kunder	  vill	  inte	  behöva	  komma	  ihåg	  vilken	  inlogg	  
de	  har	  nästa	  gång	  de	  ska	  handla,	  man	  vill	  ha	  en	  kort	  betalningsprocess”	  –	  Deltagare	  
3	  
	  
En	  av	  deltagare	  går	  helt	  emot	  de	  andra	  deltagarna	  och	  säger	  att	  en	  inloggningssida	  
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är	  viktig,	  då	  man	  menar	  att	  sidan	  då	  kommer	  kännas	  mer	  skräddarsydd	  för	  den	  
enskilde	  besökaren,	  och	  att	  företaget	  då	  får	  viktig	  information	  om	  besökaren.	  	  
	  
“Det	  är	  jätteviktigt.	  För	  att	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  använda	  hemsidan	  och	  man	  får	  en	  
upplevelse	  som	  är	  skräddarsydd	  för	  den	  enskilde	  besökaren”	  –	  Deltagare	  9	  
	  
Om	  man	  ska	  ha	  en	  inlogg	  eller	  registrering	  så	  menar	  flera	  av	  deltagarna	  att	  det	  finns	  
andra	  lösningar	  till	  att	  kunden	  själv	  ska	  fylla	  i	  sina	  uppgifter,	  man	  kan	  t	  ex	  hämta	  
information	  om	  kunden	  genom	  att	  hämta	  information	  från	  sociala	  medier	  eller	  via	  
ett	  mail	  som	  kunden	  snabbt	  och	  enkelt	  kan	  svara	  på.	  	  
	  
“Fördelen	  om	  man	  som	  besökare	  besöker	  sidan	  många	  gånger	  att	  skapa	  konto	  med	  
bara	  lösenord.	  Men	  detta	  kan	  man	  få	  på	  förfrågan	  via	  exempelvis	  mailen,	  med	  en	  
färdig	  kontolösning	  som	  bara	  är	  att	  fylla	  i	  och	  registrera”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
“Att	  använda	  t.ex.	  facebook	  eller	  twitter	  är	  mycket	  smidigare	  för	  att	  få	  ut	  
informationen	  om	  kunden”	  –	  Deltagare	  4	  	  
	  
“Genom	  att	  köra	  en	  facebook	  eller	  twitter-‐connect	  kan	  man	  få	  in	  information	  på	  det	  
sättet	  istället”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
Uppgifter	  som	  behövs	  finnas	  vid	  ett	  sådant	  formulär	  är	  enligt	  deltagarna	  
personnummer,	  adress,	  telefon	  och	  mail.	  Man	  kan	  även	  fråga	  om	  kunden	  vill	  ha	  
utskick	  om	  företaget	  eller	  sidan.	  	  
	  
“Man	  skulle	  behöva	  adress,	  telefonnummer	  och	  email	  också,	  men	  hålla	  nere	  det	  så	  
mycket	  som	  möjligt”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
Två	  utav	  våra	  deltagare	  pratar	  även	  om	  betalning	  i	  mobilen	  och	  tablets,	  att	  det	  ska	  
vara	  lätt	  att	  handla	  via	  sin	  smartphone	  eller	  sin	  tablett.	  Idag	  finns	  lösningar	  fram	  till	  
just	  kassan,	  där	  det	  är	  svårt	  att	  designa	  lösningar	  som	  fungerar.	  	  
	  
“I	  framtiden	  ska	  man	  även	  kunna	  shoppa	  från	  mobilen,	  d.v.s.	  om	  du	  hittar	  en	  
produkt	  som	  du	  vill	  ha	  ska	  du	  snabbt	  kunna	  klicka	  in	  och	  skriva	  in	  uppgifter	  och	  
beställa	  den”	  –	  Deltagare	  3	  

5.2.9 Att skapa tillit 
Ur	  ett	  design	  perspektiv	  finns	  det	  en	  del	  man	  måste	  tänka	  på	  som	  designer.	  
Hemsidan	  ska	  se	  enhetlig	  ut	  och	  varje	  sida	  ska	  ge	  känslan	  av	  att	  den	  har	  blivit	  
kontrollerad.	  Den	  ska	  vara	  snyggt	  gjord,	  se	  professionell	  ut,	  modern	  och	  utnyttja	  
ytan	  på	  ett	  luftigt	  sätt.	  Många	  deltagare	  påpekar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  designen	  
speglar	  företagets	  varumärke	  och	  att	  den	  ser	  ut	  på	  ett	  sådant	  sätt	  som	  besökaren	  
förväntar	  sig.	  	  
	  
“Varumärkes	  kommunikation	  genom	  form	  och	  färg	  är	  viktigt.	  Att	  det	  ser	  stiligt	  ut,	  
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men	  på	  ett	  sånt	  sätt	  som	  besökaren	  förväntar	  sig.	  Man	  pratar	  om	  Tone-‐of-‐voice,	  hur	  
företagets	  hemsida	  ska	  kännas	  och	  hur	  språket	  ska	  vara	  ska	  reflektera	  vad	  företaget	  
säljer	  och	  är”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
En	  deltagare	  pratade	  om	  att	  ju	  högre	  design-‐nivå	  e-‐handelssiten	  har	  desto	  mer	  litar	  
besökaren	  på	  butiken.	  Detta	  för	  att	  det	  ser	  kostsamt	  ut	  och	  att	  det	  inte	  ser	  ut	  som	  
att	  den	  är	  någon	  som	  “slängt”	  ihop	  hemsidan.	  	  
	  
“Ju	  mer	  tanke	  man	  har	  bakom	  den	  desto	  mer	  tillit	  får	  man	  till	  sidan”	  –	  Deltagare	  2	  
	  
När	  deltagarna	  bads	  förklara	  vad	  som	  bör	  finnas	  med	  på	  en	  “Om	  oss”	  -‐sida	  var	  alla	  
överens	  om	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  skapa	  förtroende	  för	  företaget.	  Ett	  nyckelord	  är	  
transparens,	  alla	  deltagare	  anser	  att	  det	  måste	  finnas	  tillräckligt	  med	  information	  
för	  att	  besökaren	  ska	  känna	  att	  de	  vet	  vilka	  som	  ligger	  bakom	  företaget	  och	  vad	  
dess	  syfte	  är.	  Konkret	  information	  som	  bör	  finnas	  med	  är	  exempelvis	  
kontaktuppgifter,	  vilka	  som	  står	  bakom	  företaget,	  samarbetspartners,	  en	  
presentation	  av	  de	  anställda,	  årsredovisningar	  osv.	  Två	  deltagare	  anser	  också	  att	  
mindre	  företag	  kan	  gynnas	  av	  en	  personligare	  framhållning	  med	  bilder	  på	  
personalen.	  
	  
“Beroende	  på	  storleken	  på	  företaget	  är	  det	  jättetrevligt	  att	  slänga	  in	  bilder	  på	  folket	  
som	  jobbar	  där	  så	  man	  får	  ett	  ansikte	  bakom	  det	  man	  köper”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
Deltagare	  7	  säger	  även	  att	  prioriteringen	  för	  större	  företag	  är	  att	  ha	  en	  bra	  text	  om	  
företaget,	  eftersom	  större	  företag	  oftast	  redan	  är	  välkända	  hos	  sina	  besökare	  och	  
inte	  behöver	  bevisa	  sin	  genuinitet.	  Deltagare	  8	  påpekar	  också	  att	  större	  företag	  kan	  
gynnas	  av	  att	  marknadsföra	  hur	  deras	  produkter	  tillverkas	  och	  om	  de	  görs	  med	  fair	  
trade	  osv.	  	  
	  
Deltagarna	  är	  splittrande	  angående	  relevansen	  i	  att	  ha	  symboler	  för	  säkerhet	  som	  
utfärdats	  av	  tredjepartsföretag	  som	  exempelvis	  Trygg	  e-‐handel	  osv.	  Ungefär	  hälften	  
av	  deltagarna	  anser	  antingen	  att	  dessa	  försvinner	  mer	  och	  mer	  eller	  att	  de	  är	  
mindre	  viktiga	  och	  kan	  ha	  en	  låg	  position	  på	  hemsidan.	  Detta	  motiveras	  dels	  genom	  
påståendena	  att	  de	  som	  vill	  veta	  mer	  om	  sådant	  letar	  efter	  det	  och	  därför	  kan	  dessa	  
ha	  en	  mindre	  synlig	  position	  och	  dels	  genom	  att	  människor	  handlar	  mer	  och	  mer	  
över	  landsgränserna	  och	  gör	  därmed	  dessa	  symboler	  värdelösa.	  	  
	  
“Det	  är	  inte	  livsviktigt	  att	  det	  syns	  direkt,	  vill	  man	  veta	  om	  sådant	  letar	  man.	  Därför	  
skulle	  jag	  placera	  det	  i	  footern	  eller	  långt	  ner	  i	  en	  högerkolumn”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
Dock	  anser	  två	  av	  dessa	  deltagare	  att	  dessa	  kan	  vara	  relevanta	  om	  företaget	  säljer	  
något	  som	  kräver	  stort	  förtroende	  och	  att	  symbolerna	  då	  ska	  få	  en	  synligare	  
position.	  
	  
De	  andra	  deltagarna	  anser	  att	  dessa	  symboler	  bör	  finnas	  och	  synas.	  De	  är	  viktiga	  för	  
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att	  kunden	  ska	  känna	  sig	  säker	  med	  hemsidan	  och	  att	  ha	  med	  betalmedlens	  egna	  
symboler	  så	  som	  verified	  by	  Visa	  etc.	  är	  lika	  viktigt	  som	  symboler	  i	  stil	  med	  Trygg	  e-‐
handel.	  En	  deltagare	  anser	  att	  den	  optimala	  placeringen	  av	  dessa	  är	  direkt	  under	  
navigationen.	  	  
	  
“Det	  är	  en	  trygghetsfaktor,	  att	  kunden	  även	  har	  någonstans	  att	  gå	  med	  sina	  
klagomål,	  veta	  om	  vem	  som	  sköter	  betalning	  så	  att	  den	  kan	  vända	  sig	  till	  dem”	  –	  
Deltagare	  3	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  besökarens	  trygghet	  vid	  betalningstillfället	  verkar	  det	  viktigaste	  
vara	  att	  ha	  god	  kommunikation	  med	  kunden.	  Kunden	  ska	  hela	  tiden	  veta	  var	  i	  
betalningsprocessen	  de	  befinner	  sig	  och	  när	  de	  genomfört	  betalningen	  ska	  inte	  
kommunikationen	  upphöra	  utan	  de	  ska	  få	  ett	  kvitto	  som	  säger	  att	  köpet	  är	  
genomfört	  osv.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  all	  information	  finns	  tillgänglig	  tidigt	  i	  
betalningsprocessen.	  Information	  så	  som	  fraktkostnad,	  alla	  kostnader,	  detaljer	  om	  
produkterna	  man	  valt	  och	  hur	  de	  fraktas	  samt	  köpvilkoren	  är	  viktiga	  att	  de	  finns	  
tillgängliga	  tidigt.	  Köpvilkoren	  ska	  vara	  utformade	  så	  att	  man	  lätt	  förstår	  dem.	  En	  
deltagare	  poängterar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  visa	  kontaktinformation	  till	  
företaget	  så	  att	  kunden	  vid	  betalning	  kan	  ringa	  till	  företaget	  om	  de	  har	  frågor	  och	  få	  
svar	  direkt.	  	  
	  
“Att	  ge	  en	  slags	  bekräftelse	  på	  att	  beställningen	  är	  mottagen	  är	  väldigt	  viktigt,	  ett	  
kvitto.	  Det	  handlar	  väldigt	  mycket	  om	  kommunikation	  med	  kunden,	  att	  meddela	  om	  
de	  olika	  stegen	  i	  köpet	  och	  kanske	  ge	  en	  tracking-‐kod	  så	  kunden	  kan	  ha	  koll	  på	  
produkten”	  –	  Deltagare	  7	  
	  
“Kvitto	  för	  att	  veta	  att	  köpet	  är	  klart.	  Fraktinformation	  och	  vart	  man	  är	  i	  köpet,	  och	  
att	  man	  vet	  när	  man	  är	  klar	  med	  köpet,	  det	  är	  viktigt	  med	  kommunikation	  med	  
kunden”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
Rent	  designmässigt	  säger	  en	  deltagare	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  håller	  sidorna	  rena	  
utan	  onödig	  information.	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  tydligt	  markerar	  ut	  vilket	  
betalningssätt	  som	  används,	  gärna	  genom	  att	  låta	  betal-‐lösningen	  sticka	  ut	  från	  
hemsidans	  design.	  	  
	  
För	  att	  skapa	  tillit	  till	  produkten	  ges	  flera	  exempel.	  En	  deltagare	  anser	  att	  det	  främst	  
handlar	  om	  den	  tekniska	  informationen	  och	  att	  sätta	  in	  produkten	  i	  ett	  
inspirationskontext,	  exempelvis	  en	  reklamfilm	  där	  produkten	  används.	  Andra	  
möjligheter	  är	  att	  uppmana	  kunden	  till	  att	  förbättra	  sin	  information	  om	  produkten	  
på	  olika	  sätt	  eller	  att	  blogga	  om	  en	  ny	  produkt.	  Man	  kan	  även	  visa	  upp	  eventuella	  
utmärkelser	  från	  externa	  företag	  som	  testar	  produkter,	  recensioner	  från	  andra	  
kunder	  är	  också	  de	  förtroendeingivande.	  Deltagare	  1	  tycker	  att	  kunden	  ska	  få	  en	  
känsla	  av	  att	  företaget	  kan	  allt	  om	  produkten.	  	  
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“Information	  och	  bilder	  måste	  vara	  uppdaterade.	  Kunden	  ska	  känna	  att	  företaget	  
kan	  allt	  om	  produkten”	  –	  Deltagare	  1	  

5.2.10 Användbarhets- och handlingsprinciper 
Deltagarna	  jobbar	  inte	  efter	  principer	  som	  de	  nämner	  vid	  namn,	  utan	  använder	  sig	  
av	  sin	  erfarenhet	  och	  känsla	  när	  det	  kommer	  till	  användarbarhet	  och	  
handlingsbarhet	  på	  hemsidan.	  Många	  svarar	  att	  det	  fungerar	  som	  att	  använda	  en	  
princip	  men	  att	  det	  sitter	  i	  ryggen	  och	  att	  man	  designar	  med	  principer,	  regler	  och	  
metoder	  som	  man	  vet	  fungerar.	  En	  sådan	  sak	  är	  att	  man	  aldrig	  ska	  stå	  i	  vägen	  för	  
besökaren,	  den	  ska	  känna	  igen	  sig	  och	  detta	  gör	  att	  vissa	  saker	  har	  sin	  bestämda	  
plats,	  och	  man	  nämner	  åter	  igen	  att	  man	  designar	  utefter	  besökarens	  tidigare	  
kunskap	  om	  hur	  det	  brukar	  se	  ut.	  Man	  vet	  hur	  man	  vill	  leda	  besökaren	  genom	  
hemsidan	  och	  till	  ett	  köp.	  Det	  handlar	  mer	  om	  rena	  designprinciper	  och	  hur	  man	  ska	  
designa	  så	  att	  det	  blir	  användarvänligt	  än	  just	  att	  tänka	  specifikt	  på	  användbarhets-‐	  
och	  handlingsprinciper.	  	  
	  
“Visst	  finns	  det	  ställen	  vissa	  element	  ska	  vara	  på	  men	  detta	  vet	  man	  från	  erfarenhet,	  
även	  om	  det	  finns	  standarder	  för	  det	  är	  det	  ingen	  man	  aktivt	  tänker	  på.”	  –	  Deltagare	  
1	  
	  
“Jag	  känner	  efter	  själv	  vad	  jag	  tycker	  är	  bekvämt,	  vad	  som	  händer	  när	  jag	  rör	  ögat	  
över	  hemsidan	  och	  var	  jag	  vill	  att	  besökaren	  ska	  fastna	  med	  blicken.	  Det	  mesta	  går	  
per	  automatik“	  –	  Deltagare	  7	  
	  
“Man	  får	  inte	  stå	  i	  vägen	  för	  användaren,	  navigationen	  är	  viktig	  för	  detta.	  Man	  
optimerar	  köp-‐knappar	  osv.	  Smådetaljer	  och	  läsbarhet	  spelar	  in,	  och	  att	  följa	  
metaforer,	  sådant	  som	  folk	  känner	  igen.	  Köpknappen	  ska	  ligga	  till	  höger	  här	  i	  
Europa	  och	  i	  mitten	  i	  Asien	  t	  ex.	  Man	  tänker	  på	  vilket	  håll	  man	  läser	  åt	  och	  vilka	  
kunskaper	  besökaren	  har”	  –	  Deltagare	  8	  
	  
“Vissa	  element	  har	  en	  specifik	  plats,	  eftersom	  det	  är	  tradition	  att	  ha	  dem	  där,	  och	  
man	  benämner	  knappar	  och	  dylikt	  på	  ett	  visst	  sätt	  eftersom	  det	  är	  tradition,	  man	  vill	  
styra	  besökaren	  litegrann	  och	  hitta	  flödet	  på	  shopen	  på	  ett	  smart	  sätt	  utan	  att	  
kunden	  behöver	  tänka	  på	  det.”	  –	  Deltagare	  3	  
	  
“Tydliga	  knappar,	  tydliga	  länkar	  som	  är	  lätta	  att	  hitta	  och	  klicka	  på,	  tydligt	  igen,	  inte	  
tappa	  kunden	  på	  vägen	  till	  köpet,	  tydliga	  bilder,	  och	  bra	  information”	  –	  Deltagare	  5	  
	  
“Inga	  metoder	  som	  vi	  nämner	  vid	  namn,	  men	  man	  försöker	  tänka	  att	  vänster	  är	  
tillbaka	  och	  då	  ligger	  loggan	  till	  vänster	  på	  sidan,	  likadant	  med	  varukorgen,	  att	  den	  
är	  till	  höger,	  om	  man	  tänker	  att	  högre	  går	  framåt/gå	  vidare”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
Handlingsbarhet	  menar	  man	  är	  viktigt	  när	  det	  kommer	  till	  feedback	  på	  hemsidan,	  
som	  att	  det	  händer	  någonting	  när	  man	  klickar	  på	  en	  länk	  eller	  att	  ögonen	  dras	  till	  en	  
specifik	  färg	  på	  en	  knapp	  eller	  en	  något	  annat	  man	  vill	  rikta	  besökarens	  
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uppmärksamhet	  mot.	  
	  
“Man	  ska	  få	  bra	  feedback	  från	  sina	  handlingar.	  Det	  ska	  även	  vara	  tydligt	  vad	  man	  
klickar	  på,	  och	  vad	  som	  händer	  när	  man	  klickar	  just	  där,	  och	  att	  använda	  färger	  för	  
att	  visa	  kunder	  vägen	  och	  handlingsmöjligheter”	  –	  Deltagare	  2	  

5.2.11 Hur mycket håller deltagarna sig uppdaterade? 
Som	  ett	  avslut	  till	  intervjuerna	  bad	  vi	  deltagarna	  delge	  sina	  vanor	  och	  tankar	  när	  det	  
kommer	  till	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  i	  designsamhället.	  De	  flesta	  anger	  att	  de	  flitigt	  
surfar	  runt	  på	  bloggar	  och	  liknande	  och	  anledningen	  är	  oftast	  att	  få	  inspiration	  i	  
samband	  med	  projekt	  men	  även	  att	  ha	  koll	  på	  vad	  som	  är	  nytt.	  	  
	  
“Inspirationssurfa	  som	  det	  kallas	  för,	  då	  kan	  man	  ha	  otroligt	  kul	  och	  se	  fantastiska	  
siter.	  Det	  kallar	  jag	  för	  att	  hålla	  mig	  uppdaterad”	  –	  Deltagare	  1	  
	  
Några	  deltagare	  tittar	  på	  e-‐handeln	  specifikt	  då	  det	  händer	  mycket	  inom	  området	  
just	  nu.	  De	  letar	  efter	  nya	  marknadsföringsstrategier,	  praktiska	  förbättringar	  inom	  
betalning,	  frakt	  osv.	  Detta	  i	  huvudsak	  med	  anledningen	  att	  kunna	  erbjuda	  kunder	  
nya	  lösningar.	  En	  av	  deltagarna	  driver	  dessutom	  ett	  sorts	  lunch-‐möte	  där	  de	  
närvarande	  berättar	  om	  projekt	  och	  ny	  information	  de	  tagit	  till	  sig.	  	  
	  
“Jag	  driver	  också	  en	  lunch	  där	  vi	  sätter	  oss	  ner	  med	  medarbetare	  från	  jobbet	  och	  
pratar	  om	  projekt	  och	  liknande”	  –	  Deltagare	  4	  
	  
En	  av	  deltagarna	  anger	  att	  han	  medvetet	  avskärmar	  sig	  från	  designsamhället,	  med	  
anledning	  av	  att	  denne	  inte	  vill	  bli	  påverkad	  och	  i	  slutänden	  kopiera	  andras	  verk.	  En	  
annan	  deltagare	  anser	  att	  inspirationen	  man	  får	  är	  väldigt	  viktig	  och	  att	  det	  inte	  
behöver	  vara	  just	  design	  av	  hemsidor	  utan	  att	  enkla	  bilder	  kan	  räcka.	  	  
	  
Här	  nedan	  följer	  tre	  tabeller	  över	  deltagarnas	  vanor.	  
	  
Figur	  3:	  
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Figur	  4:	  
	  

 

 

 

Figur	  5:	  
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6 Diskussion 
6.1 Diskussion om metod 
Kvalitativa	  intervjuer	  har	  fungerat	  bra	  som	  metod	  i	  denna	  uppsats.	  Trots	  att	  vi	  var	  
två	  personer	  som	  gjorde	  intervjuerna	  var	  ingen	  av	  deltagarna	  obekväma	  med	  
situationen.	  Eftersom	  en	  av	  oss	  förde	  intervjun	  och	  den	  andra	  lyssnade	  och	  förde	  
anteckningar	  var	  det	  enkelt	  för	  intervjuaren	  att	  få	  en	  bra	  dialog	  med	  deltagarna	  
eftersom	  denne	  inte	  behövde	  fokusera	  på	  att	  dokumentera	  vad	  som	  sas.	  	  
	  
Risken	  med	  att	  göra	  efterforskningen	  innan	  intervjuerna	  var	  att	  vi	  hade	  bra	  kunskap	  
om	  området	  och	  visste	  till	  viss	  del	  vad	  vi	  ville	  ha	  för	  sorts	  svar	  på	  frågorna.	  Risken	  
att	  vi	  styrde	  svaren	  på	  frågorna	  ökade	  även	  med	  antalet	  intervjuer	  vi	  gjorde,	  då	  vi	  
ofta	  fick	  liknande	  svar	  från	  deltagarna	  och	  kunde	  leda	  dem	  till	  svar	  som	  vi	  ville	  
ha/förväntade	  oss	  att	  få	  om	  de	  inte	  riktigt	  förstod	  vad	  det	  var	  vi	  var	  ute	  efter.	  	  
	  
En	  svårighet	  med	  vissa	  av	  de	  teman	  intervjuerna	  tog	  upp	  är	  dess	  djupa	  integrering	  i	  
deltagarnas	  arbete.	  Många	  av	  deltagarna	  tyckts	  inneha	  mycket	  kunskap	  om	  flera	  av	  
forskningens	  punkter	  men	  denna	  kunskap	  är	  så	  självklar	  för	  dem	  i	  deras	  dagliga	  
arbete	  att	  de	  får	  svårigheter	  att	  antingen	  sätta	  ord	  på	  dem	  eller	  själva	  inse	  att	  de	  
besitter	  dem.	  Ett	  annat	  problem	  var	  att	  det	  krävdes	  en	  del	  generalisering	  från	  
deltagarens	  håll	  eftersom	  de	  aldrig	  jobbar	  efter	  någon	  slags	  mall	  som	  passar	  alla	  
projekt.	  Detta	  innebär	  att	  resultatet	  också	  det	  blir	  generaliserat	  och	  därmed	  även	  
dess	  relevans	  mindre	  för	  ett	  specifikt	  projekt.	  
	  
En	  reflektion	  som	  dykt	  upp	  i	  efterhand	  är	  att	  det	  finns	  alternativa	  metoder	  som	  
hade	  kunnat	  lägga	  grunden	  för	  arbetet.	  Istället	  för	  att	  intervjua	  designers	  skulle	  
sammanställningen	  av	  forskningen	  kunna	  jämföras	  med	  existerande	  framgångsrika	  
e-‐handelssiter	  i	  dagsläget.	  Detta	  hade	  dock	  lett	  till	  ett	  annat	  perspektiv	  och	  
förmodligen	  inneburit	  en	  annorlunda	  frågeställning.	  

6.2 Diskussion om resultatet 
Här	  följer	  en	  diskussion	  runt	  skillnader	  och	  likheter	  som	  vi	  fått	  fram	  om	  vad	  aktuell	  
forskning	  säger	  och	  hur	  det	  stämmer	  ihop	  med	  deltagarnas	  svar	  från	  den	  kvalitativa	  
intervjun.	  Diskussionen	  är	  uppdelad	  i	  samma	  teman	  som	  resultatet	  för	  att	  skapa	  en	  
tydlig	  struktur.	  Vissa	  teman	  har	  dock	  slagits	  ihop	  då	  de	  har	  en	  naturlig	  tillhörighet	  
till	  varandra.	  

6.2.1 Användbarhets-principer & handlingsbarhets-principer 
Tidigare	  studier	  radar	  upp	  saker	  som	  gör	  en	  e-‐handelssite	  användbar,	  och	  dessa	  
delar	  tänker	  samtliga	  av	  deltagarna	  på	  när	  de	  designar	  men	  för	  dem	  handlar	  det	  
mer	  om	  att	  det	  ingår	  i	  deras	  designidé	  och	  erfarenhet	  eftersom	  det	  är	  saker	  som	  de	  
vet	  fungerar	  och	  gör	  sidan	  användarvänlig.	  De	  tänker	  inte	  på	  att	  göra	  sidan	  
användarvänlig	  eftersom	  allt	  i	  detta	  redan	  görs	  i	  designen.	  Man	  kan	  säga	  att	  de	  inte	  
designar	  någonting	  som	  inte	  är	  användarvänligt	  eftersom	  de	  alltid	  har	  besökaren	  i	  
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åtanke	  i	  alla	  de	  olika	  designelement	  som	  de	  har	  på	  sidan.	  Det	  gör	  att	  sidan	  blir	  
användarvänlig	  eftersom	  alla	  olika	  designelement	  är	  genomtänkta.	  	  
	  
Handlingsprincip	  är	  även	  detta	  sådant	  som	  finns	  med	  i	  designen	  och	  som	  deltagarna	  
säger	  är	  sådant	  som	  sitter	  i	  ryggmärgen	  när	  de	  designar.	  Man	  säger	  att	  det	  ska	  se	  
bra	  ut	  för	  ögat	  och	  leda	  besökaren	  genom	  sidan	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  så	  att	  sidan	  får	  
ett	  fint	  flow.	  Man	  pratar	  även	  om	  feedback	  och	  att	  handlingar	  ska	  hjälpas	  med	  hjälp	  
av	  olika	  hjälpmedel	  så	  som	  typsnitt	  och	  färg.	  På	  detta	  sätt	  kan	  man	  säga	  att	  man	  
följer	  vad	  Björk	  och	  Johansson	  (2007)	  och	  även	  Nielsen	  (1993)	  säger,	  men	  det	  går	  
samman	  med	  det	  man	  vet	  av	  erfarenhet	  fungerar.	  

6.2.2 Typografi & färg 
Deltagarna	  har	  en	  god	  kännedom	  om	  hur	  de	  ska	  tänka	  kring	  typografin	  i	  enlighet	  
med	  vad	  Monsef	  (2009)	  skriver.	  Det	  handlar	  i	  huvudsak	  om	  läsbarhet	  och	  vad	  som	  
påverkar	  denna	  och	  i	  den	  aspekten	  är	  deltagarnas	  i	  huvudsak	  eniga	  med	  
forskningen.	  Något	  som	  särskiljer	  sig	  är	  att	  flera	  deltagare	  föredrar	  att	  alltid	  
använda	  sans-‐seriffer	  i	  brödtext	  medan	  Monsef	  (2009)	  anser	  att	  seriffer	  är	  att	  
föredra	  pga.	  att	  det	  är	  lättare	  att	  skanna	  av	  för	  ögat.	  	  
	  
Monsef	  (2009)	  säger	  att	  färgpaletter	  är	  något	  man	  bör	  ta	  fram	  redan	  från	  början.	  
Detta	  är	  något	  de	  flesta	  deltagare	  följer	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  men	  kan	  tänja	  på	  vid	  
behov.	  Något	  som	  skiljer	  deltagarna	  från	  Monsef	  (2009)	  är	  att	  deltagarna	  oftast	  inte	  
tänker	  på	  kulturella	  eller	  geografiska	  målgrupper	  och	  färgens	  psykologiska	  
betydelse,	  utan	  det	  tycks	  vara	  andra	  faktorer	  som	  påverkar	  färgvalet	  så	  som	  
företagets	  grafiska	  profil	  osv.	  I	  avseendena	  att	  färgen	  ska	  användas	  för	  att	  skapa	  en	  
helhet	  och	  att	  man	  kan	  använda	  färg	  för	  att	  ge	  fokus	  på	  specifika	  element	  är	  
deltagarna	  helt	  i	  linje	  med	  Monsef	  (2009).	  
	  
Att	  det	  finns	  skillnader	  här	  kan	  vara	  för	  att	  designern	  inte	  alltid	  har	  fria	  händer	  när	  
det	  gäller	  färgvalet,	  samt	  att	  temat	  på	  sidan	  man	  designar	  alltid	  är	  unikt	  och	  det	  
finns	  inte	  två	  sidor	  som	  har	  samma	  förutsättningar.	  Beroende	  av	  vad	  företaget	  gör	  
förhåller	  sig	  designern	  till	  vad	  för	  sorts	  känsla	  man	  vill	  förmedla.	  Denna	  bör	  även	  
följa	  företagets	  produkter	  eller	  tjänster.	  	  

6.2.3 Startsidan & fasta element 
När	  det	  kommer	  till	  designen	  av	  startsidan	  är	  deltagare	  i	  princip	  i	  linje	  med	  
resultatet	  av	  litteraturstudien.	  Som	  Davis	  och	  Nah	  (2002)	  skriver	  ska	  det	  vara	  
stilrent	  och	  snyggt	  utan	  störande	  element.	  När	  vi	  jämför	  resultatet	  från	  uppgiften	  i	  
bilaga	  1	  med	  vad	  Bernard	  (2003)	  säger	  visar	  det	  sig	  att	  deltagarna	  i	  huvudsak	  är	  
korrekta	  i	  sina	  placeringar	  av	  elementen,	  med	  mindre	  avvikelser	  efter	  personliga	  
preferenser.	  Det	  vi	  upptäckt	  är	  att	  litteraturen	  ger	  fler	  väl	  separerade	  möjliga	  
positioner	  än	  deltagarna	  medan	  deltagarna	  gärna	  har	  en	  mindre	  spridning	  runt	  
samma	  område.	  
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6.2.4 Sökfunktionalitet 
I	  enlighet	  med	  Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  anser	  deltagarna	  att	  kategoriseringen	  inte	  
ska	  vara	  alfabetisk	  utan	  hellre	  får	  vara	  i	  form	  av	  typ,	  deltagarna	  anser	  även	  att	  
kategoriseringen	  kan	  göras	  efter	  användningsområde,	  så	  länge	  den	  känns	  logisk.	  
Majoriteten	  av	  deltagarna	  tänker	  också	  på	  nivådjupet	  och	  försöker	  hålla	  sig	  till	  
regeln	  att	  besökaren	  ska	  vara	  tre	  klick	  ifrån	  en	  produkt,	  dvs.	  ett	  djup	  på	  max	  tre	  
nivåer.	  Att	  navigationen	  bör	  vara	  vertikal	  tycks	  vara	  underförstått	  hos	  alla	  deltagare	  
och	  ett	  bevis	  på	  att	  forskningen	  kring	  detta	  är	  väl	  beprövad	  och	  blivit	  något	  av	  en	  
standard.	  I	  motsats	  till	  vad	  Bernard	  (2003)	  skriver	  vill	  deltagarna	  inte	  ha	  någon	  
beskrivning	  under	  varje	  menyval	  utan	  anser	  att	  dess	  titel	  ska	  vara	  klargörande	  nog,	  
vid	  extrema	  fall	  kan	  ikoner	  användas	  som	  stöd.	  Detta	  var	  den	  generella	  
uppfattningen	  med	  undantaget	  av	  en	  deltagare	  som	  gärna	  använder	  en	  kortare	  
beskrivning	  på	  två	  till	  tre	  ord.	  

6.2.5 Enskild produkt/produktsida 
På	  den	  enskilda	  produktsidan	  är	  deltagarna	  överens	  med	  Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  
och	  Bernard	  (2003)	  om	  vad	  som	  bör	  finnas	  med,	  men	  även	  här	  har	  deltagarna	  flera	  
och	  mer	  utvecklade	  designidéer	  och	  regler	  för	  hur	  det	  ska	  se	  ut.	  Det	  samtliga	  
deltagare,	  samt	  Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  och	  Bernard	  (2003),	  är	  helt	  överens	  om	  är	  
att	  bilder	  har	  stor	  betydelser	  på	  produktsidan,	  en	  korrekt	  information	  och	  
beskrivning	  av	  produkten	  ska	  finnas	  med,	  tydligt	  pris	  och	  att	  extra	  information	  om	  
varan,	  så	  som	  moms,	  frakt	  och	  recensioner	  ska	  finnas.	  Majoriteten	  av	  deltagare	  har	  
med	  mer	  information	  om	  produkten,	  samt	  merförsäljning.	  Det	  som	  deltagarna	  tar	  
upp	  som	  varken	  Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  eller	  Bernard	  (2003)	  talar	  om	  är	  köp-‐
knappen,	  vilken	  deltagarna	  tycker	  är	  en	  mycket	  viktig	  del	  av	  den	  enskilda	  
produktsidan.	  

6.2.6 Betalning & registrering 
Deltagarna	  är	  i	  linje	  med	  vad	  Rådmark	  (2009)	  skriver	  när	  det	  gäller	  informationen	  
på	  betalsidan,	  att	  den	  ska	  vara	  så	  sparsam	  som	  möjligt	  när	  det	  gäller	  uppgifter	  från	  
kunden.	  Onödig	  information	  så	  som	  kundens	  intressen	  eller	  yrke	  i	  syfte	  för	  framtida	  
utskick	  ska	  inte	  finnas	  med.	  Även	  att	  kunden	  bör	  ha	  tillgång	  till	  hela	  sidan	  och	  ha	  
möjlighet	  att	  gå	  ifrån	  betalsidan	  för	  att	  handla	  mer	  utan	  att	  köpet	  avbryts	  stämmer	  
för	  både	  deltagare	  och	  forskning.	  Det	  deltagarna	  säger	  som	  varken	  Rådmark	  (2009)	  
eller	  Fang	  och	  Salvendy	  (2003)	  tar	  upp	  är	  att	  inloggning	  och	  registrering	  börjar	  
försvinna	  och	  att	  man	  ska	  kunna	  handla	  på	  en	  sida	  utan	  att	  vara	  inloggad	  eller	  
registrerad.	  	  
	  
Informationen	  på	  betalsidan	  ska	  enligt	  litteraturen	  innehålla	  relevant	  information	  
om	  kundens	  köp,	  så	  som	  moms	  och	  frakt.	  Deltagarna	  är	  överens,	  men	  vissa	  vill	  lägga	  
till	  information	  om	  antal	  produkter	  och	  leveranstid.	  Betalsidan	  ska	  enligt	  Rådmark	  
(2009)	  innehålla	  förslag	  till	  merförsäljning,	  och	  detta	  håller	  de	  flesta	  av	  deltagarna	  
med	  om	  men	  man	  menar	  att	  merförsäljning	  inte	  får	  göra	  betalningsprocessen	  
krånglig	  eller	  rörig,	  utan	  kan	  i	  vissa	  fall	  komma	  efter	  köpet	  är	  gjort	  för	  att	  inte	  stjäla	  



Hur	  designar	  man	  en	  E-‐handelssite:	  är	  designers	  och	  dokumenterad	  forskning	  överens?	  

	  

	   49	   	  

uppmärksamhet	  från	  pågående	  köp.	  	  
	  
Deltagarna	  tar	  upp	  nya	  lösningar	  för	  att	  få	  information	  om	  kunden	  som	  forskningen	  
idag	  inte	  tar	  upp,	  mycket	  beroende	  på	  att	  deltagarnas	  idéer	  ligger	  före	  det	  som	  idag	  
är	  möjligt.	  Man	  har	  idéer	  och	  lösningar	  till	  dessa	  problem,	  så	  som	  att	  använda	  
sociala	  medier,	  betalningar	  med	  bara	  ett	  steg,	  att	  betala	  med	  mobilen	  osv,	  men	  i	  
dagsläget	  finns	  inga	  praktiska	  lösningar,	  vilket	  är	  varför	  forskningen	  inte	  tar	  upp	  
detta.	  

6.2.7 Att skapa tillit 
Alla	  deltagare	  var	  mycket	  medvetna	  om	  på	  vilket	  sätt	  designen	  kan	  öka	  kundens	  
tillit,	  både	  när	  det	  gäller	  produkter	  och	  företaget.	  De	  flesta	  deltagare	  anger	  samma	  
information	  som	  både	  Nah	  och	  Davis	  (2002)	  och	  Bernard	  (2003)	  säger	  vad	  gäller	  
företagets	  transparens	  och	  alla	  deltagare	  anser	  i	  enlighet	  med	  Nah	  &	  Davis	  (2002)	  
och	  Bernard	  (2003)	  att	  man	  kan	  skapa	  förtroende	  genom	  att	  ha	  korrekt	  
information,	  och	  exempelvis	  att	  hemsidan	  vid	  betalningstillfället	  måste	  erbjuda	  
kunden	  all	  viktig	  information	  så	  som	  avgifter,	  leverans	  osv.	  Några	  av	  deltagarna	  
motsatte	  sig	  något	  till	  att	  använda	  symboler	  för	  säkerhet	  men	  erkänner	  samtidigt	  
dess	  relevans	  i	  specifika	  sammanhang	  och	  avfärdar	  inte	  helt	  dess	  användbarhet.	  	  
	  
I	  vissa	  aspekter	  gav	  deltagarna	  en	  känsla	  av	  förståelse	  om	  kundens	  tillit	  som	  vi	  inte	  
funnit	  någon	  dokumentation	  av	  i	  litteraturen.	  Exempelvis	  har	  många	  av	  deltagarna	  
en	  stark	  åsikt	  om	  betalningsprocessens	  design	  och	  struktur,	  något	  som	  Nah	  och	  
Davis	  (2002)	  och	  Bernard	  (2003)	  knappt	  berör	  i	  forskningen.	  Detta	  kan	  bero	  på	  
tidsskillnaden	  mellan	  forskningskällorna	  och	  nutid,	  geografiska	  skillnader	  eller	  
möjligtvis	  att	  sammanställningen	  av	  forskningen	  var	  ofullständig	  i	  den	  aspekten.	  I	  
alla	  övriga	  punkter,	  som	  exempelvis	  att	  låta	  kunden	  vara	  delaktig	  genom	  
kommentarer	  eller	  recensioner,	  är	  majoriteten	  av	  deltagarna	  överens	  med	  Nah	  &	  
Davis	  (2002)	  och	  Bernard	  (2003).	  

6.2.8 Hur mycket håller deltagarna sig uppdaterade? 
Deltagarna	  anger	  alla	  med	  undantag	  av	  en	  att	  de	  försöker	  hålla	  sig	  uppdaterade	  i	  
olika	  utsträckning.	  Sättet	  och	  områdena	  de	  läser	  om	  skiljer	  sig	  en	  del	  men	  i	  
huvudsak	  verkar	  det	  handla	  om	  att	  finna	  inspiration	  eller	  lära	  sig	  om	  ny	  teknik	  och	  
uppkommande	  trender,	  inte	  nödvändigtvis	  specifikt	  inom	  e-‐handel	  eftersom	  denna	  
fråga	  riktar	  sig	  till	  deras	  yrke	  som	  helhet.	  
	  

7 Slutsats 
Utifrån	  jämförelsen	  mellan	  forskningsresultatet	  och	  intervjuresultatet	  kan	  vi	  skapa	  
oss	  en	  ganska	  bra	  bild	  om	  hur	  man	  arbetar	  med	  e-‐handelssiters	  design	  och	  struktur	  
i	  Västra	  Götaland.	  Det	  finns	  en	  del	  mönster	  att	  upptäcka	  när	  man	  jämför	  
intervjuresultaten.	  
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• Vilka	  metoder	  och	  regler	  använder	  webbdesigners	  i	  framtagningen	  av	  e-‐

handelssiter?	  
• Vilka	  vetenskapliga	  principer	  finns	  dokumenterade	  i	  dagsläget	  för	  att	  ta	  fram	  

e-‐handelssiter?	  
• Hur	  väl	  överensstämmer	  dessa	  med	  hur	  webbdesigners	  använder	  dem?	  

o Vilka	  metoder	  och	  regler	  använder	  webbdesigners,	  och	  vilka	  
använder	  de	  sig	  inte	  av?	  

• Varför	  finns	  det/finns	  inte	  någon	  skillnad?	  
 
De	  metoder	  och	  regler	  som	  vi	  tog	  fram	  i	  vår	  litteraturstudie	  används	  när	  man	  
designar	  en	  e-‐handelssite.	  Enligt	  samtliga	  av	  våra	  deltagare	  använder	  de	  i	  olika	  
utsträckning	  dessa	  regler	  och	  metoder	  men	  har	  även	  ytterligare	  regler	  och	  metoder	  
som	  de	  använder	  sig	  av.	  Beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  e-‐handelssite	  man	  designar	  och	  
hur	  företaget	  ser	  ut	  som	  man	  designar	  för	  finns	  det	  ytterligare	  regler	  och	  metoder	  
som	  avgör	  hur	  sidan	  i	  slutändan	  ser	  ut. 
 
Svaren	  på	  dessa	  frågor	  blir	  ganska	  tydliga	  utifrån	  resultatet	  i	  uppsatsen.	  Vi	  har	  
genom	  intervjuerna	  lyckats	  skapa	  en	  generell	  bild	  av	  vad	  de	  som	  skapar	  e-‐
handelssiterna	  tänker	  på.	  I	  litteraturstudien	  har	  vi	  fått	  fram	  ett	  antal	  logiska	  teman	  
för	  olika	  sektioner	  av	  en	  e-‐handelssite	  och	  vad	  man	  bör	  tänka	  på	  under	  varje	  tema.	  
Intervjuerna	  har	  sedan	  visat	  att	  många	  som	  arbetar	  med	  att	  ta	  fram	  e-‐handelssiter	  
använder	  sig	  av	  dessa	  regler	  och	  metoder,	  nästan	  helt	  i	  linje	  med	  vad	  forskningen	  
säger.	  Självfallet	  går	  åsikterna	  isär	  mellan	  de	  olika	  deltagarna	  och	  alla	  har	  inte	  lika	  
stor	  fokus	  på	  alla	  delar,	  men	  deltagarna	  är	  eniga	  om	  att	  de	  teman	  vi	  tagit	  fram	  i	  vår	  
litteraturstudie	  är	  de	  delar	  som	  väger	  tyngst,	  och	  alla	  använder	  sig	  av	  dessa.	   
 
Vi	  antar	  att	  en	  viktig	  anledning	  till	  varför	  dessa	  människors	  designande	  stämmer	  så	  
väl	  överens	  med	  vad	  forskningen	  säger	  är	  deras	  tendenser	  att	  hålla	  sig	  
uppdaterade.	  De	  jobbar	  inom	  ett	  fält	  i	  ständig	  utveckling	  vilket	  våra	  deltagare	  är	  
medvetna	  om.	  I	  jämförelsen	  mellan	  litteraturstudien	  och	  intervjuresultatet	  har	  vi	  
upptäckt	  att	  deltagarna	  visar	  på	  mer	  förståelse	  för	  vissa	  teman	  än	  vad	  forskningen	  
säger.	  Detta	  tror	  vi	  beror	  mycket	  på	  att	  fältet	  är	  i	  ständig	  utveckling	  vilket	  gör	  att	  
nya	  tekniker	  och	  regler	  uppkommer	  snabbare	  än	  forskningen	  hinner	  redogöra	  för.	  
En	  annan	  anledning	  kan	  vara	  att	  de	  individer	  som	  gjort	  forskningen	  observerar	  
snarare	  än	  utvecklar	  medan	  våra	  deltagare	  är	  en	  del	  av	  gruppen	  som	  hela	  tiden	  
utvecklar	  dessa	  metoder	  och	  regler	  och	  därmed	  har	  kännedom	  om	  dessa	  innan	  det	  
kan	  publiceras	  forskning	  om	  dem.	   
 
En	  viktig	  sak	  att	  ha	  i	  åtanke	  efter	  att	  ha	  läst	  denna	  uppsats	  är	  det	  att	  det	  inte	  finns	  
någon	  detaljerad	  lösning	  för	  att	  skapa	  en	  lyckad	  e-‐handelssite	  som	  passar	  alla	  
projekt.	  Denna	  uppsats	  är	  en	  generalisering	  av	  de	  metoder	  och	  regler	  som	  
forskningen	  säger	  och	  vad	  ett	  antal	  yrkesmän	  anser.	  Resultatet	  kan	  inte	  användas	  
som	  en	  fullständig	  mall	  vid	  skapandet	  av	  en	  e-‐handelssite	  utan	  fungerar	  som	  en	  
generell	  mall,	  en	  riktlinje,	  över	  hur	  fältet	  ser	  ut	  i	  dagsläget.	  
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7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För	  ytterligare	  arbete	  skulle	  man	  kunna	  undersöka	  befintliga	  e-‐handelssiter	  som	  
driver	  en	  lyckad	  sida,	  med	  god	  konverteringsgrad,	  för	  att	  se	  om	  de	  regler	  och	  
metoder	  framtagna	  i	  vår	  efterforskning	  har	  applicerats.	  Man	  skulle	  även	  kunna	  gå	  
vidare	  med	  en	  enkätundersökning	  för	  att	  få	  ett	  kvantitativt	  resultat	  och	  därigenom	  
även	  får	  en	  större	  generalisering	  över	  hur	  designers	  använder	  dessa	  olika	  teman	  
och	  metoder	  i	  sitt	  arbete.	  	  
	  
Ett	  exempel	  på	  en	  fråga	  skulle	  kunna	  vara:	  Hur	  väl	  stämmer	  forskningen	  överens	  
med	  aktuella	  framgångsrika	  e-‐handelssiter	  och	  vad	  finns	  det	  för	  skillnader?	  
	  
En	  annan	  vinkling	  att	  titta	  på	  kan	  vara	  att	  fråga	  användarna	  hur	  de	  tycker	  att	  en	  e-‐
handelssite	  bör	  se	  ut,	  och	  fråga	  dem	  om	  de	  olika	  temana,	  och	  vad	  de	  anser	  bör	  
finnas	  med	  och	  inte.	  Detta	  skulle	  vara	  ett	  bra	  komplement	  till	  vår	  forskning	  för	  att	  
se	  om	  användarna	  är	  överens	  med	  dem	  som	  designar.
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A. Intervjuguide 
Intervjun	  börjar	  med	  att	  deltagaren	  får	  ett	  papper.	  På	  pappret	  finns	  det	  en	  ram	  
markerad	  som	  “hemsidemall”	  med	  en	  inre	  ram	  markerad	  som	  “content-‐yta”.	  
Utanför	  yttre	  ramen	  finns	  en	  lista	  på	  fasta	  element,	  dvs.	  element	  som	  bör	  följa	  med	  
på	  de	  flesta	  sidor	  i	  en	  e-‐handelssite	  (exempelvis	  sökfunktion,	  kundvagn	  osv.)	  
Deltagaren	  ska	  placera	  ut	  dessa	  i	  den	  yttre	  ramen	  enligt	  hur	  de	  anser	  att	  de	  bör	  vara	  
placerade.	  	  

Startsidan och fasta element 
• Vad	  tycker	  du	  man	  bör	  tänka	  på	  när	  man	  designar	  en	  startsida?	  
• Om	  man	  bortser	  från	  elementen	  och	  enbart	  ser	  på	  den	  rena	  designaspekten,	  

vad	  anser	  du	  krävas	  för	  att	  sidan	  ska	  uppfattas	  som	  professionell,	  snygg	  och	  
överskådlig?	  

• Vilka	  element	  är	  det	  viktigt	  att	  tydligt	  markera	  ut?	  
 

Typografi & färg 
• Vilka	  regler	  tillämpar	  du	  vid	  designen	  av	  typografin?	  	  

o Typsnitt,	  seriffer,	  text	  längd,	  kursivt,	  gemener	  VS.	  versaler	  
• Hur	  tänker	  du	  kring	  text-‐hierarki?	  
• I	  vilket	  skede	  av	  designprocessen	  tar	  du	  ställning	  till	  färgval?	  
• Vad	  påverkar	  färgvalet?	  
• Tar	  du	  hänsyn	  till	  målgruppen	  vid	  valet	  av	  färger?	  

o kultur,	  geografiskt.	  
• Hur	  använder	  du	  färgerna	  i	  designen	  på	  individuella	  element?	  

Sökning 
• Hur	  skulle	  du	  utforma	  en	  sökfunktion?	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  avancerad	  sökfunktion	  som	  komplement?	  
• Hur	  skulle	  du	  särskilja	  dessa?	  
• Vad	  händer	  om	  en	  sökning	  misslyckas?	  

Produktnavigering  
• Hur	  skulle	  du	  designa	  navigationen	  av	  produkter?	  
• Finns	  det	  någon	  oskriven	  regel	  du	  följer?	  Som	  exempelvis	  antal	  klick.	  
• Vad	  tycker	  du	  är	  viktigt	  att	  de	  finns	  med	  i	  en	  navigation	  av	  produkter?	  

 

Produktsida 
• Vad	  är	  viktigt	  att	  ha	  på	  en	  enskild	  produktsida?	  
• Vilken	  textinformation	  bör	  finnas	  med?	  
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• Finns	  det	  andra	  element	  som	  kan	  vara	  relaterade	  till	  produkten	  som	  kan	  
finnas	  med	  utöver	  själva	  produkten?	  

 

Betalning och registrering 
• Vilka	  element	  anser	  du	  är	  viktiga	  vid	  ett	  betalningsformulär?	  
• Vilka	  aspekter	  är	  viktiga	  att	  tänka	  på	  när	  du	  designar	  en	  kassa?	  	  

o Vilken	  information	  är	  viktigt	  att	  den	  finns	  med?	  
• Vilka	  element	  anser	  du	  är	  viktiga	  vid	  ett	  registreringsformulär?	  
• Hur	  viktigt	  är	  det	  att	  kunden	  är	  inloggad?	  

Tillit 
• På	  vilket	  sätt	  kan	  designen	  tillföra	  till	  kundens	  tillit	  för	  företaget?	  
• Vad	  bör	  finnas	  med	  på	  en	  “Om	  oss”	  sida?	  
• Hur	  skulle	  du	  visa	  upp	  att	  företaget	  stödjs	  av	  tredjepartsföretag	  inom	  

säkerhet	  osv.?	  
• Vad	  bör	  man	  ta	  med	  i	  designen/innehållet	  för	  att	  kunden	  ska	  känna	  sig	  trygg	  

vid	  betalning?	  
• På	  vilket	  sätt	  kan	  designen	  tillföra	  till	  kundens	  tillit	  för	  produkten?	  

Användbarhets-principer & handlingsbarhets-principer 
• Finns	  det	  några	  generella	  användbarhets-‐principer	  du	  tänker	  på	  vid	  

designandet?	  
• Hur	  mycket	  spelar	  de	  in	  i	  designen?	  
• Vilka	  kriterier	  försöker	  du	  uppnå	  med	  designen	  för	  att	  den	  ska	  vara	  enkel	  att	  

använda?	  
• Det	  finns	  metoder	  som	  exempelvis	  AIDA,	  The	  Gutenberg	  rule	  (att	  vi	  i	  väst	  

läser	  från	  vänster	  till	  höger)	  osv.	  Är	  detta	  något	  du	  använder	  dig	  av	  eller	  
tänker	  på?	  

 

Slutliga frågor 
• Försöker	  du	  hålla	  dig	  uppdaterad	  i	  designcommunityt?	  
• På	  vilket	  sätt?	  
• Vilka	  kanaler?	  
• Om	  vad?	  
• Hur	  ofta?	  
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B. Intervju – uppgift  

 


