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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen syftar att bidra till debatten om estetikens roll inom MDI genom att undersöka hur 

gränssnittets visuella estetik påverkar användarupplevelsen av mobila webbsidor. Som 

teoretisk utgångspunkt användes Tractinskys analysmodell med uppdelning av den upplevda 

estetiken i en klassisk och en uttrycksfull dimension. En jämförelse mellan sju webbsidor 

tillhörande e-handelsföretag inom modebranschen gjordes i studiens kvantitativa del. 

Jämförelsen gjordes även mellan företagens ordinarie webbsidor och mobilsidor. Sidorna med 

mest kontrasterande egenskaper användes som underlag för den kvalitativa intervjudelstudien.  

Studiens resultat visar att Tractinskys modell är ett användbart verktyg för beskrivning och 

analys av mobila enheters upplevda estetik. Mobilsidors upplevda estetik äger aspekter 

tillhörande den klassiska och den uttrycksfulla dimensionen. Estetiken har inverkan på såväl 

mobilsidans upplevda användbarhet som interaktionens meningsfullhet. Struktur och visuell 

balans är nödvändiga förutsättningar för användarens acceptans av en mobilsida. Personlig, 

engagerande och professionell design minskar de initialt höga trösklarna för ovana användare 

och påverkar det fortsatta användarbeteendet. De meningsskapande aspekterna så som 

identifikation och inspiration möjliggör en rikare användarupplevelse och bygger användarens 

relation till artefakten.  

 

 

Nyckelord: Informatik, Människa–datorinteraktion, Estetik, Användarupplevelse, Mobila 

gränssnitt, Webbdesign 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This study contributes to the debate on the role of aesthetics within HCI by examining the 

effects of visual aesthetics on user-experience of mobile websites. Tractinsky's model of 

users' perception consisting of two dimensions termed classical and expressive aesthetics was 

used as a theoretical basis. A quantitative sub-study compared seven mobile and desktop sites 

belonging to e-commerce fashion retailers. The sites with the most contrasting characteristics 

were used as cases for qualitative study. 

The results demonstrate usefulness of Tractinsky's model for analysis of mobile websites' 

perceived aesthetics. Perceived aesthetics of mobile GUI includes both classical and 

expressive elements. Aesthetics impacts on both perceived usability of the mobile website and 

meaningfulness of the interaction. Structure and visual balance are essential for user 

acceptance of mobile websites. Personal, engaging and professional design increases 

acceptance of mobile technology and impinges on the continued user behavior. The meaning-

making aspects of aesthetics such as identification and inspiration enrich user-experience and 

deepen users' relationship to the artifact. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har det skett ett uppsving i användandet av smarta mobiltelefoner som i 

nuläget används av nära på en miljard människor. Sverige är ett av de länderna där denna 

utveckling har varit som starkast och påverkat användarnas data- och internetvanor avsevärt: 

andelen svenskar som kopplar upp sig på internet via sin mobil är idag uppe i 73 %, vilket är 

en mycket kraftig ökning från 2010 då andelen var 22 %. Idag uppskattas runt 70% av 

svenskarna äga minst tre uppkopplade enheter och tillbringa en dryg tredjedel av den totala 

internettiden på smartmobilen (Stiftelsen för internetinfrastruktur .SE 2014). Även E-handeln 

blir allt mer mobil. Enligt senaste E-barometern hade 35 % av e-handelskonsumenterna 

handlat via mobila enheter under tredje kvartalet 2014, vilket är en ökning med 10% mot 

föregående kvartal (Handelns utredningsinstitut, HUI 2014). 

Ökad, och många gånger även simultan, användning av multipla enheter höjer kravet på 

användarupplevelsens standard och jämförbarhet över gränser för olika plattformar och 

skärmstorlekar. I sin tur höjs även kravet på grafiska användargränssnitt när det kommer till 

användningskvalitet och gränssnittens förmåga att öka upplevelsens njutbarhet. Allt fler 

företag och organisationer bemöter utvecklingen genom att satsa på mobila versioner av sina 

sajter, alternativt använder de responsiv design för att optimera sajtens utseende för olika 

skärmstorlekar. När det kommer till e-handelssajter har uppsatsförfattaren (som är 

yrkesverksam som grafisk designer inom e-handel) erfarit att attityden till visuell utformning 

av mobila enheter varierar markant: vissa företag satsar på utseendet och använder sig rikligt 

av färg, symboler och diverse bild- och grafiskt innehåll i syfte att inspirera, medan andra 

avstår från all icke omedelbart funktionsbärande grafik och väljer att fokusera på tydlighet 

och funktionalitet. I samband med rådande brist på konsensus gällande mobilsidornas visuella 

utformning ställs designern inför en del praktiska frågor, så som: hur ska informativt och 

njutbart grafiskt innehållsmaterial för mobilen skapas? hur tar användaren in informationen 

som förmedlas på den mobila sajten jämfört med större skärmar? vad tycker användaren är 

viktigt för att kunna uppskatta en mobilsida och njuta av interaktionen? och slutligen, är det 

samma saker användaren uppskattar oavsett enhet? 

Frågan om visuell utformning av gränssnitt för mobila enheter har en nära koppling till den 

bredare debatten om visuell estetik och digitala artefakter. Tidigare studier inom informatik 

och MDI (eng. Human-Computer Interaction, forskning om människa-datorinteraktion) har 

fastslagit den visuella estetikens påverkan på bland annat acceptans av nya tekniska lösningar, 
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användarnöjdhet vid interaktion, webbsidors upplevda användbarhet, och den totala 

användarupplevelsen av digitala artefakter samt brukarnas vilja till fortsatt användning av 

dessa. (Tractinsky et al. 2000; Karvonen 2000; Lindgaard & Dudek 2002; Van der Heijden 

2003; Deng & Poole 2012 m.fl.) Den visuella estetikens inverkan på andra faktorer relaterade 

till användarupplevelsen av e-handelssajter, så som köpbeslut, kundnöjdhet samt tilltro till 

företaget bakom webbsidan har bekräftats av studier inom såväl informatik som 

marknadsföring. (t.ex. Bloch 1995, Cyr et al. 2006, Li et al 2010, m.fl.) 

När det kommer till webbgränssnitt för stationära datorer har estetiken undersökts ur flera 

olika perspektiv inom informatik och MDI området. En av de mest systematiska studierna 

tillhör Noam Tractinsky som arbetade fram en förklaringsmodell för bedömning av 

gränssnittens visuella estetik med indelning i två övergripande estetiska dimensioner - den 

klassiska och den uttrycksfulla estetiken (se kapitel 2 i denna uppsats). Trots att Tractinsky ser 

sin förklaringsmodell som universell, omtalar han att det kan finnas skillnader mellan olika 

typer av artefakter/enheter vad gäller balans mellan de estetiska dimensionerna samt sättet på 

vilket de kommer till uttryck; enligt honom skulle fortsatta studier behövas för att kartlägga 

eventuella skillnader och särdrag. 

MDI- och informatikstudier om mobila enheter/webbgränssnitt har nyttjat sig av de ovan-

nämnda kunskaperna om estetikens roll för användarupplevelsen av digitala artefakter i 

allmänhet och bekräftat estetikens vikt för de mobila dito i synnerhet (t.ex. Li et al. 2010, 

Zhou 2013, Sheen 2011, m.fl.). I dagens läge verkar det dock finnas ett tomrum när det 

kommer till djupare analyser (inte minst kvalitativa sådana) av hur den visuella estetiken 

påverkar användarupplevelsen av de mobila gränssnitten; det är även oklart vad estetiken är 

för användare av mobila enheter/webbgränssnitt.  

1.2 Problemformulering och syfte  

Noam Tractinskys resonemang pekar på en oklarhet vad gäller generaliserbarheten av egna 

och övriga befintliga studier om estetik på andra typer av användargränssnitt än de traditio-

nella webbsidor för stationär dator. Oklarheten härstammar från brist på empiriska studier 

som berör användarnas upplevelse av estetik hos olika typer av gränssnitt i allmänhet och hos 

mobila webbsidor i synnerhet. Uppsatsförfattaren har för avsikt att granska 

användarupplevelsen av webbsidors visuella estetik på olika enheter (mobila och stationära) 

genom prismat av Tractinskys förklaringsmodell och därmed addera till den empiriska 

kunskapsbasen inom området estetik och MDI.  

Studiens frågeställning är alltså följande: 

Hur påverkar gränssnittets visuella estetik användarupplevelsen av mobila webbsidor?  
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Eftersom området är mycket brett fokuserar uppsatsen huvudsakligen på att kartlägga 

användarupplevelsen av mobila webbsidors estetik samt granska eventuella likheter och 

skillnader mellan webbgränssnitt på olika enheter (mobila och stationära) vad gäller 

användarupplevelsen i fråga.  

Uppsatsförfattarens förhoppning är att ökad kunskap om de mobila webbgränssnittens 

upplevda estetik kan bidra till bättre förståelse för användarnas preferenser gällande 

utformning av dessa, och därmed ge vägledning i hur mobila webbgränssnitt ska optimeras 

för ökad njutbarhet och rikare användarupplevelse. Allteftersom tröskeln för acceptans av 

mobila webbsidor och övriga mobila gränssnitt har varit och fortfarande är låg jämfört med 

gränssnitt på stationära enheter blir den ovannämnda kunskapen viktig för att öka acceptansen 

av den jämförelsevis nya teknologin. Utomvetenskapligt kan alltså studien vara av intresse för 

företag och organisationer som antingen har eller funderar på att lansera en mobil webbsida 

såväl som för webb- och interaktionsdesigners som erbjuder sina tjänster till dessa 

verksamheter.  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsades primärt till en specifik genre inom mobila webbsidor, nämligen  

e-handelssidor inom mode. Konkurrensen och kundernas beteendemönster har lett till att  

e-handelsföretag har varit snabba med att göra sina webbutiker tillgängliga i mobilen samt 

arbetat hårt för att optimera sin mobila närvaro. Dagens växande m-handel förutsätter att det 

finns en mängd mobila webbsidor med olika typer av funktionalitet och utseende som kan 

utgöra ett varierat underlag för studien. Den förutsätter även tillgång till en stor grupp av mer 

eller mindre rutinerade användare (och alltså potentiella undersökningsdeltagare) med 

erfarenhet av interaktion med olika webbgränssnitt och mer eller mindre tydligt utformade 

preferenser. Handel med kläder och skor är andra största branschen inom svensk e-handel 

(endast elektronikbranschen är större till omsättning) och alltså antas representera 

utvecklingen inom e- och m-handeln på ett bra sätt (Handelns utredningsinstitut, HUI 2014).  

Avgränsningen till e-handelssidor inom en specifik bransch (mode) gjordes med hänsyn till 

tidigare forskning som pekar på förekomsten av skillnader i användarupplevelse mellan olika 

genren av såväl webbsidor som mobila applikationer (Lazar 2006, s.10; Ginsburg 2010,  

ss. 4-17). Även gällande praxis inom webb- och grafisk design ger upphov till särskillnader 

när det gäller visuell utformning av webbsidor, exempelvis ser inte en onlinebutik som säljer 

damkläder ut på samma sätt som en online bokhandel. Estetik och mode är tätt 

sammankopplade i det allmänna medvetandet; inköp av kläder har alltid associerats med en 

viss grad av njutning och användaren är van att ställa krav på shoppingupplevelsen, vilket 
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enligt uppsatsförfattarens mening kan underlätta testpersonernas/respondenternas uppdrag att 

bedöma den estetiska upplevelsen av webbutiken.   

En annan avgränsning gäller den estetiska upplevelsens karaktär: uppsatsens fokus är på 

visuell perception och alltså inkluderar exempelvis inte musik och annat ljud som används 

flitigt på webben och kan tänkas ha påverkan på den totala estetiska upplevelsen av sidan och 

dess grafik. 

1.4 Begreppsförklaring 

Grafiska användargränssnitt 

Ett grafiskt användargränssnitt (eng. graphical user interface, GUI) är den för närvarande 

dominerande interaktionsmetoden mellan människa och dator (stationära och mobila enheter) 

som baseras på användning av bilder och grafiska element (ikoner, fönster, menyer och dyl.). 

De visuella elementen utgör metaforer eller analogier till objekt i verkligheten. (Benyon, 

2013, s.92) 

Mobila webbsidor/mobilsidor  

Webbsidor som är framtagna för att ses på mobila enheter, och då framför allt smarttelefonen. 

Oftast handlar det om en specialanpassad version av webbsida för stationär dator (som i denna 

uppsats kommer att kallas även för ordinarie webbsida). Metoden att ta fram två olika 

versioner av en webbsida, en för mobilen och en för dator, är ett alternativ till responsivt 

designade webbsidor som anpassar sig till skärmstorlek och enhet. De flesta e-handelssajter 

och många andra sajter med komplext innehåll har två versioner av webbsida istället för en 

responsiv sådan.  

Estetik 

Estetikbegreppet i denna uppsats baseras på Noam Tractynskys estetikmodell. Begreppet 

delas in i klassisk dimension, uttrycksfull dimension och meningsskapande dimension; 

begreppet beskrivs mer ingående i uppsatsens teoriavsnitt (avsnitt 2.3, s.14). 

Användarupplevelse 

I denna uppsats används begreppet användarupplevelse enligt McCarthy och Wrights 

definition. Begreppet bygget på filosofens John Deweys definition av detta begrepp och kan 

sammanfattas som individens sammansatta agerande, sinnesintryck, tankar, känslor och 

meningsskapande som frambringas av interaktion med en artefakt samt individens uppfattning 

och känsla av artefakten i ett sammanhang. (McCarthy & Wright 2004, s.10ff) 
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Njutbarhet 

Njutbarhetsbegreppet bygger på McCarthy och Wrights definition och syftar på 

användarupplevelsens och artefaktens hedoniska och emotionella kvalitéer, men även en 

känsla av interaktionens meningsfullhet (ibid, s.18ff). 

 

2. TEORI 
I nedan avsnitt behandlas den teoretiska bakgrunden som inkluderar beskrivning av estetikens 

roll inom MDI forskningen (kapitel 2.1) och, mer specifikt, inom forskningen om mobila 

enheter (kapitel 2.2). Efter en kort redogörelse om utveckling och skolbildningar inom estetik-

filosofin presenteras uppsatsens definition av den upplevda visuella estetiken. 

2.1 Estetik inom MDI  

Estetiken har fått en relativt perifer plats inom MDI forskningen, som av tradition fokuserade 

på hårdare aspekter av samspelet mellan människa och dator så som användbarhet, effektivitet 

och produktivitet. Fragmentariska forskningsinsatser inom ämnet ledde till brist på stadfästa 

teoretiska ramverk som skulle kunna ge stöd åt fördjupade empiriska studier med fokus på 

estetiken. Senaste årens paradigmskifte inom informatiken har dock förflyttat forskningens 

fokus alltmer från artefakternas användbarhet till användarens totala upplevelse av 

interaktionen. Allteftersom begreppen ”tillfredställelse” och ”njutbarhet” fick en central 

betydelse för hur både interaktionen och artefakterna själva bedöms och beskrivs, blev även 

den estetiska dimensionen av användarupplevelsen allt mer intressant att studera.    

”Upptäckten” av estetik inom MDI forskningen har utmynnat i en rad studier som syftade att 

undersöka estetikens relevans för informatikområdet. Samtliga av dessa studier har pekat på 

ett samband mellan gränssnittets visuella estetik och användarens tillfredsställande upplevelse 

av interaktionen. Studierna hämtade inspiration från relaterad forskning inom psykologi, 

marknadsföring och miljöestetik (t.ex. Russell & Pratt 1980; Kotler & Rath 1984; Whitney 

1988; Bloch 1995). Av dessa visade framför allt studierna inom marknadsföring att den 

upplevda estetiken av en artefakt är en viktig framgångsfaktor som man bör ta hänsyn till vid 

produktutveckling. 

Inom MDI och interaktionsdesign har estetiken följaktligen utpekats som en av främsta 

faktorer bidragande till en njutbar användarupplevelse (Jordan 1998), den positiva 

korrelationen mellan artefaktens upplevda estetik och dess upplevda användbarhet både före 

och efter användningen (Tractinsky 1997; Tractinsky et al. 2000) samt korrelationen mellan 

upplevd estetik och användarnöjdhet (Lindgaard & Dudek 2002) har påvisats statistiskt. 
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Estetikens påverkan har visat sig vara av stor betydelse för användarnas bedömning av 

webbsidor. Mer specifikt har estetikens påverkan på användarupplevelse på webben 

konstaterats av van der Heijden (Van der Heijden 2003);  även Schenkman och Jonsson har 

kommit till slutsatsen om att estetiken definierar användarens inställning till en sajt och viljan 

att använda den jämfört med andra sajter (Schenkman & Jonsson 2000).  

Gemensamt för dessa studiers syn på den visuella estetiken är att estetiken betraktas som ett 

endimensionellt begrepp. Den upplevda estetiken av en webbsida reduceras till en ja- och  

nej-fråga: anser användaren en sida vara visuellt tilltalande eller inte. Det görs inga märkbara 

försök att varken nyansera begreppet, se hur olika delar av gränssnittets visuella helhet 

påverkar användarupplevelsen eller elaborera över estetik som känslomässig upplevelse med 

påverkan på interaktionens kvalitet. Det viktiga är att stadfästa sambandets existens och inte 

att förklara hur det skapas. 

En del studier går ett steg längre. De syftar att nyansera begreppet ”estetik” och därmed 

överbrygga klyftan mellan forskning om det vackra och det användbara. Exempelvis kommer 

Karvonen fram till att enkelheten är länken mellan estetik och användbarhet (Karvonen 2000). 

Sökandet efter principer, kategorier och verktyg för att beskriva och bedöma artefaktens 

estetiska värde leder oss till Tractinskys frekvent använda modell för analys av estetikens 

påverkan på användarupplevelse av grafiska användargränssnitt.  

Tractinsky inspireras av den filosofiska spänningen mellan den klassiska objektiva estetiken 

med dess sökande efter harmonins och ordningens lagar och romantikens subjektiva estetik 

som hyllar nyskapande och uttrycksfullhet. I sina empiriska studier analyserar Tractinsky hur 

användare uppfattar och beskriver gränssnittens visuella estetik, och kommer fram till att ett 

visuellt tilltalande gränssnitt kännetecknas av både struktur och originalitet. Ur de empiriska 

resultaten kristalliserar Tractinsky fram ett mätinstrument enligt vilket användarens 

upplevelse av gränssnittets visuella estetik kan delas in i två dimensioner - den klassiska och 

den uttrycksfulla estetiken, varav den första dimensionen representeras av visuell tydlighet, 

kompositionell renhet, symmetri och färgharmoni medan den andra dimensionen 

representeras av kreativitet, användning av specialeffekter, originalitet, stil och lockelse som 

tillsammans står för upplevelsens visuella rikedom. (Lavie & Tractinsky 2004) 

En mängd fallstudier använder sig av Tractinskys modell och testar dess giltighet för olika 

typer av sajter och användartyper. En relativt ny artikel av Deng och Poole är av särskild 

relevans för denna uppsats då den berör estetisk design av e-handelssajter. Författarna 

undersöker relationen mellan gränssnittets visuella komplexitet/originalitet, ordning/tydlighet 

och användarens shoppingmotivation beroende på hennes perceptuella stil (yttre och inre 
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motivation). Användare som styrs av inre motivation, handlar för nöjes skull och gillar 

shoppingprocessen som sådan tenderar att uppskatta originella, visuellt komplexa sidor mer 

än användare med yttre motivation som framför allt är ute efter en specifik produkt/tjänst och 

föredrar tydlighet, förutsägbarhet och enkelhet (Deng & Poole 2012).  

Porat och Tractinsky kombinerar tillämpning av Tractinskys estetikmodell med PAD-

modellen (eng. Pleasure-Arousal-Dominance Model, Njutning Upphetsning Dominans 

modell, en psykologisk känslotillståndsmodell utvecklad av Albert Mehrabian och James A. 

Russell). Studien utforskar onlineshopping- upplevelsen utifrån e-handelssajternas fram-

trädande designegenskaper - estetik (klassisk och uttrycksfyll) och användbarhet för att 

avgöra hur dessa påverkar användarnas känslor och därmed även attityd till sajten och 

varumärket/företaget. Studiens resultat visar på att alla tre designegenskaper har påverkan på 

användarens upplevelse av njutning och ökad uppmärksamhet/upphetsning. Känslan av 

njutning som väcks av designens visuella estetik är en länk mellan de visuella 

designegenskaperna och användarens vilja att besöka eller undvika e-handelssajten (Porat & 

Tractinsky 2012).     

Studier som dessa visar att det går med fördel att kombinera Tractinskys modell med andra 

analysverktyg och perspektiv, framför allt beteendevetenskap och marknadsföring, för att 

uppnå ökad förståelse för estetikens roll inom MDI.  

2.2 Användarupplevelse, estetik och grafiska användargränssnitt för 
mobila enheter  

De ovannämnda estetikstudier inom MDI undersöker primärt webbsidor på stationära datorer 

och gör ingen skillnad mellan olika enheter och skärmstorlekar när det kommer till 

användarupplevelse av gränssnittets estetik. Samtidigt som mobila enheter ökar i popularitet 

hos användare tilltar forskningens intresse för hur användare upplever olika aspekter av 

interaktionen med just dessa enheter.  

Även här kan vi snabbt konstatera att en stor del av forskningslitteraturen lägger vikt vid 

innovativa tekniska lösningar och användbarhet. Gränssnittets visuella egenskaper blir oftast 

intressanta i samband med implementering av teknisk innovation, i egenskap av ett medel 

med hjälp av vilket artefaktens användbarhet kan förbättras. Ett exempel är studie av Hang, 

Broll och Wiethoff som berör design av gränssnittets grafiska element för NFC-baserad 

interaktion i mobilen (Hang, Broll & Wiethoff 2010). Studiens syn på gränssnittets grafik är 

strängt utilitaristisk.  De grafiska elementens informationsbärande funktion hamnar i fokus 

och grafikens främsta syfte är att underlätta interaktionen och implementeringen av den  

nya tekniken.  
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Anpassning av grafiska användargränssnitt till specifika behov hos olika grupper av 

användare är ett annat relaterat ämne. Även denna typ av studier kännetecknas av ett 

pragmatiskt angreppssätt vad gäller de grafiska elementen och betraktar dessa först och främst 

som informationsbärande komponent med en primär roll att underlätta förståelse och 

navigering. Ett exempel är studien Mobile Interface Design for Low-Literacy Populations av 

Chaudry et al. som utforskar användning av bilder och piktogram vid utveckling av mobila 

gränssnitt för användare med lässvårigheter (2012).  

Eftersom acceptansen av mobilsajter hos användare är relativt låg (instabil 

internetuppkoppling, små skärmar och obekväm input är bidragande faktorer) och fenomenet 

som sådant är relativt nytt, har flera forskare åtagit sig uppgiften att analysera mobil-

användning i allmänhet och användning av mobila webbsidor i synnerhet. Dessa studier 

använder sig av TAM (eng. Technology Acceptance Model, teknologiacceptansmodellen) som 

har länge nyttjats för att bedöma användarnas acceptans av informationsteknik. Allteftersom 

den ursprungligen hårt användbarhets- och användarvänlighetsfokuserade TAM har 

kompletterats med mjukare faktorer så som upplevd njutning (eng. perceived enjoyment), 

upplevd lekfullhet (eng. perceived playfulness) (Fang et al. 2005), upphetsning (Kim 2008) 

och försjunkenhet (eng. cognitive absorption) (Agarwal & Karahanna 2000) får vi se ett antal 

bedömningar av mobila webbsidors och applikationers hedoniska och estetiska värde. Dianne 

Cyr, Milena Head och Alex Ivanov (2006) undersöker estetikens påverkan på upplevd 

njutbarhet av mobila webbsidor inom ramar för TAM. Resultaten av deras kvantitativa studie 

pekar på den visuella estetikens positiva effekt på TAM nyckelfaktorerna: upplevd 

användbarhet (eng. perceived usefullness, PU) och upplevd användarvänlighet (eng. perceived 

ease of use, PEOU). 

Tao Zhou (2013) gör en ytterligare djupdykning i frågan om faktorerna bakom användning av 

mobila webbsidor och undersöker brukarnas fortsatta användning av dessa. Resultaten visar 

att upplevd njutning och flödesupplevelsen (eng. flow experience), som inkorporerar även den 

upplevda estetiken, har stark påverkan på användarnöjdhet och vilja att inte bara initialt 

acceptera mobilwebben utan även att använda den i fortsättningen. Påverkan från dessa 

"mjukare" faktorer visar sig till och med vara större än den från de traditionellt högre 

prioriterade systemkvalitet och informationskvalitet. Dong-Hee Sheen som undersöker 

användbarhetens och estetikens påverkan på användarnas preferenser vid bruk av 

smarttelefoner pekar på ett paradigmskifte i användarbeteendet från användbarhet till estetik 

och njutning (Sheen 2011).   
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Yung-Ming Li och Yung-Shao Yehs (2010) bidrag till den TAM-inspirerade grenen inom 

studieområdet pekar på att även användarnas/kundernas tilltro till de mobila e-handelssidorna 

och företagen bakom dessa påverkas markant av den visuella estetiska upplevelsen. 

Generellt kan vi konstatera att den kvantitativa infallsvinkeln vid studier av estetik, både när 

det gäller gränssnitt på stationära datorer och mobila enheter, hjälper att påvisa sambandens 

existens men berättar väldigt lite om den upplevda estetikens beskaffenhet. Begrepp upplevd 

estetik, upplevd njutning, försjunkenhet och upplevd användbarhet används i form av 

heuristiska förklaringskomponent som existerar vid sidan av varandra och påverkar varandra, 

men inte går in i varandra eller byter skepnad så som delar av en varierad mänsklig upplevelse 

skulle förväntas göra. En viss simplifiering av Tractinskys tvådimensionella modell äger 

också rum; studierna tar exempelvis för givet att modellen gäller i oföränderlig form för olika 

enheter och att den upplevda estetikens natur förblir densamma oavsett medium. Trots att 

Tractinsky själv ser sin förklaringsmodell som universell i den bemärkelse att alla artefakter 

kan beskrivas med avstamp i både den klassiska och den uttrycksfula estetiska dimensioner, 

antar han att dessa dimensioner kan vara mer eller mindre uttalade beroende på typ av 

artefakt, interaktionens beskaffenhet och skillnader användargrupperna emellan. Enligt 

honom kan detta vara en grund för vidare forskning (Lavie & Tractinsky 2004, s. 291). 

Simplifiering och schematisering är förvisso nödvändiga för framtagande av generaliserbara 

och kvantifierbara resultat, dock kan inte kunskapen om den upplevda estetiken vara komplett 

utan kvalitativa djupdykningar som nyanserar begreppet och kommer den enskilde 

användaren nära. Framför allt gäller detta mobila enheter, där uppsatsens författare inte 

lyckades att hitta några framträdande kvalitativa bidrag eller försök att närma sig ämnet på ett 

sätt som öppnar upp för förståelsen av den upplevda estetikens komplexitet.  

2.3 Definitioner av estetik: från lag till känsla 

Begreppet "estetik" har studerats ur olika synvinklar, det har utvecklats genom åren och fått 

olika betydelser för olika skolbildningar. Även den tidigare forskning inom MDI som 

presenteras ovan nyttjar estetikbegreppet på något skilda sätt, vilket kräver ett förtydligande 

vad gäller användning av begreppet såväl generellt inom MDI som i denna uppsats.  

Den filosofiska diskursen om det skönas natur har en månghundraårig historia och bekräftar 

människans behov av att inte bara skapa och omge sig av vackra ting utan även att förstå och 

bemästra skönhetens kraft. En idéhistorisk tillbakablick skulle innebära en resa i tiden till 

bland annat de antika filosoferna, Thomas av Aquino, Baumgarten och Kant. Nedan lyfts 

några få aspekter av estetikbegreppet som har relevans för vår studie.  
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En av de viktigaste frågorna inom estetikfilosofin är debatten om estetikens 

objektivitet/subjektivitet. Under antiken och renässansen betraktades skönheten som tingens 

objektiva egenskap. Den objektiva estetiken inspireras av detta synsätt och fäster vikt vid 

artefaktens kvaliteter samt söker efter lagar med hjälp av vilka det vackra kan beskrivas och 

återskapas. Den objektiva estetikens lagar lägger tonvikten på ordning, proportion och 

symmetri. Den subjektiva estetiken med rötterna hos Hume och Kant vill istället studera det 

vackra genom betraktarens ögon samt pekar på en koppling mellan skönhet och känsla.  

De allra flesta moderna teorier positionerar sig emellan de filosofiska extremerna och söker 

sig till den interaktionistiska ståndpunkten enligt vilken upplevelsen av det estetiska beror på 

samspel mellan yttre stimuli och individens perception och tolkning av dessa. Tractinsky, vars 

modell är av särskild vikt för denna studie, tillhör denna grupp. (Lavie & Tractinsky 2004,  

s. 272) 

En annan relaterad fråga gäller empiriska studier av estetik. Även här kan vi se två olika 

förhållningssätt. Det första representerar den experimentella metoden som knyter an till 

objektivismen och söker att identifiera generaliserbara estetiklagar genom att isolera och 

manipulera olika element av ett objekt samt studera testpersonens respons på dessa avskilda 

stimuli. Den experimentella skolbildningen associeras med den amerikanske filosofen och 

psykologen Daniel Berlyne som sökte att matematiskt beräkna effekten av enskilda stimuli 

med deras strukturella, psykofysiska och ekologiska egenskaper som variabler.  Den starkaste 

kritiken av experimentell estetik kommer från Gestaltskolan och baseras på vikten av att 

uppfatta objekt i sin helhet snarare än att konstgjort dela in upplevelsen i isolerade element. 

Enligt den gestaltfilosofiska ståndpunkten kan helheten i många fall överstiga summan av 

elementen eftersom estetiken definieras av betraktaren genom upplevelsens dynamiska krafter 

snarare än genom "tingen" själva eller än mindre genom deras beståndsdelar (Arnheim 1969).  

Det andra förhållningssättet vad gäller syn på empiriska studier av estetik har mer 

subjektivistisk karaktär och förknippas främst med empiriska studier som utvärderar 

kompletta ekologiskt gilltiga stimuli (t.ex. konstverk, byggnader, landskap) snarare än 

manipulerade och konstgjorda sådana. Det explorativa förhållningssättet strävar efter att 

definiera mer övergripande faktorer som representerar människors upplevelse av de 

utvärderade objekten. Några exempel på faktorer är känslomässigt uttryck, färg- och 

formharmoni, visuell dynamik och symboliskt uttryck (Lavie & Tractinsky, 2004).  

Vikten av helhetsupplevelsen når nya dimensioner inom pragmatismen. Enligt pragmatismen 

är all kunskap situerad och bygger på deltagande; att lära sig, göra, uppleva och känna är delar 

av samma process och därför aven omöjliga att skilja åt. Den upplevda estetiken  inkorporeras 
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i den totala (användar)uppelvelsen som en del av den viktiga känsloupplevelsen som i sin tur 

bidrar till meningsskapandet. Enligt John Dewey, en av pragmatismens frontfigurer, är 

estetisk upplevelse en raffinerad form av den vardagliga, prosaiska upplevelsen där relationen 

mellan en person (eller en grupp människor) och föremålet för erfarenhet/upplevelse är 

särskilt tillfredsställande och kreativ. Till skillnad från den analytiska objektiva estetiken, 

ligger betoningen på upplevelsen, inte på artefaktens formella egenskaper (McCarthy & 

Wright 2004, s.18). För MDI innebär detta synsätt gruppering av upplevd estetik, upplevd 

användbarhet och användarvänlighet under den totala användarupplevelsens paraply. 

Synsättet är inte främmande för informatikdisciplinens värdegrund som bejakar 

kommunikation och mänsklig interaktion (ibid. s. 4). Användarupplevelsens estetiska värde 

beskrivs som ett samspel mellan en rad hedoniska faktorer som har något olika benämningar 

hos olika författare men som alla berör användarens subjektiva upplevelse av njutning, 

försjunkenhet och visuell njutning, men även meningsskapande, kreativitet, kommunikativa 

värde och upplevelsens totala meningsfullhet.   

I denna uppsats ses visuell estetik som upplevd och alltså definierbar genom användarens 

perception och interpretation av yttre stimuli. Så som Tractinsky väljer uppsatsförfattaren 

hålla sig till den ståndpunkten att den upplevda visuella estetiken kan studeras och förklaras 

med hjälp av mer generella dimensioner/faktorer. En sådan förklaring skulle då äga en viss 

giltighet utöver skildring av den enskilda användarens upplevelse vid interaktionen; kunskap 

om balans och samspel mellan faktorerna skulle kunna användas för att förstå och öka 

artefaktens värde för andra användare. Uppsatsens författare betraktar den visuella estetiken 

som en del av den totala estetiska upplevelsen med kopplingar till artefaktens upplevda 

användbarhet, ändamålsenlighet och interaktionens meningsfullhet. Sammanfattningsvis kan 

uppsatsens definition av artefaktens upplevda visuella estetik presenteras med hjälp av 

tre dimensioner:   

1) den klassiska dimensionen: visuell tydlighet, kompositionell renhet, symmetri och 

färgharmoni; 

2) den uttrycksfulla dimensionen: kreativitet, användning av specialeffekter, originalitet; 

3) den meningsskapande dimensionen/helhetsbedömningen: den generella känslan av sidans 

utseende (tilltalande, välkomnande, traditionell osv.),  upplevelse av modernitet och 

professionalism bakom sidans design, ändamålsenlighet av sidans utseende, bildmaterial och 

övrig grafik (i fallet med e-handel, sidans förmåga att inspirera till köp och vägleda kunden 

genom köpprocessen),  sidans förmåga att väcka nyfikenhet och viljan att utforska mer (skapa 

försjunkenhet).   
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3. METOD 
Nedan avsnitt tillägnas beskrivelsen av metod som användes av uppsatsens författare för 

datainsamling, bearbetning och analys. Kapitel 3.1 berör uppsatsens vetenskapliga ansats; i 

kapitel 3.2 skildras tillvägagångssättet.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod, där den kvantitativa förstudien används 

som stöd för den kvalitativa delen. Den kvalitativa ansatsen har sin vetenskapsteoretiska 

grund inom hermeneutik och är som bäst tillämpbar när undersökningsfrågan rör människors 

upplevelser av olika företeelser. Individens subjektiva sätt att konstruera och förklara 

verkligheten hamnar i fokus för en kvalitativ studie. Den som väljer den kvalitativa metoden 

är intresserad av att beskriva, förklara och tolka, men kan även använda sig av kvalitativ data i 

explorativa syften för att antingen bilda första uppfattning om okända områden eller hitta nya 

ingångar i bättre utforskade sådana (Ahrne 2011).  

Eftersom denna studie söker att uppnå djupgående förståelse för användarupplevelsen av 

mobila webbsidors estetik använder den sig till stor del av den kvalitativa ansatsen.  

Användning av den kvalitativa metoden innebär visa begränsningar beträffande resultatens 

generaliserbarhet. I det stora perspektivet är kvalitativa resultat alltid kompletterande och 

giltigheten säkras genom kopplingar till tidigare forskningsresultat inom området, den så 

kallade korrespondensvaliditeten. Eftersom denna studie strävar att fördjupa sig i ett 

delområde inom ramarna för det relativt väletablerade forskningsområdet estetik och MDI, 

kommer den också återkoppla resultaten och slutsatserna till den befintliga litteraturen inom 

området, däribland Tractinskys analyser av estetik. De kvalitativa resultaten kan även få ett 

ökat värde om deras generaliserbarhet ses ur ett kunskapsteoretiskt synsätt, det vill säga om vi 

ser forskning inte enbart som ett sätt att bevisa saker, utan även som strävan att uppnå 

förståelse inom ett litet område och successivt utvidga tillämpningsområdet för denna 

förståelse genom resonerande och argumenterande (Thomsson 2002, s.33). En kvalitativ 

fallstudie med målsättning att förstå användarupplevelsen av mobila e-handelssidors estetik 

kan således bidra till uppkomst av nya angreppssätt och infallsvinklar i försöken att förstå hur 

andra grupper av användare upplever visuell estetik hos andra typer av gränssnitt och i andra 

situationer än de undersökta.  

Genom att inleda studien med en kvantitativ del eftersträvar uppsatsens författare att skaffa 

sig uppfattning om rådande sakförhållanden samt finna mönster. Den kvalitativa metoden 

tillämpas för att öka förståelsen för orsakssamband bakom kvantitativa resultat och, 

förhoppningsvis, ge liv åt siffrorna genom att visa användarnas upplevelser och preferenser i 
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närbild. Dess utöver är användning av båda metodtyper fördelaktig eftersom högre validitet 

uppnås genom kombination av metoder med kompletterande egenskaper. Således är avsikten 

med metodkombinationen att både skaffa bättre förståelse för de kvantitativa resultaten med 

hjälp av de kvalitativa dito och till en viss grad utvärdera dem genom att se ifall de 

kvantitativa och kvalitativa resultaten pekar åt samma håll.   

3.2 Tillvägagångssätt 

Så som det har uppgetts ovan, delades undersökningen in i två delar: en kvantitativ förstudie 

med onsite-enkätundersökning som datainsamlingsmetod och en kvalitativ fördjupningsstudie 

med semistrukturerade intervjuer, observationer och kortsortering som datainsamlingsmetod. 

Studien gjordes i samarbete med Cellbes AB som var intresserade av att lära sig mer om 

kundernas åsikter om företagets hemsida och förbättra användarupplevelsen för den 

kundgruppen som väljer att handla från företagets nya mobilsajt. 

3.2.1 Kvantitativ studie: onsite-enkät 

Syftet med den kvantitativa förstudien var att bilda ett helhetsintryck av hur användarna 

upplever mobila e-handelssidor inom mode och kartlägga i stora drag eventuella likheter och 

skillnader mellan mobilsidorna och webbsidorna på stationär dator. Syftet var också att 

använda den kvantitativa delen för att förbereda underlag för den kommande kvalitativa 

huvudstudien genom att hitta fall som kunde tjäna som en meningsfull grund för jämförelse, 

så som till exempel hitta extremfall och ställa dem mot varandra.   

För att möjliggöra jämförelsen ombads respondenterna i en onsite-enkätundersökning att 

bedöma sju olika e-handelssidor i ordinarie  och mobilversion. Sidorna valdes med hänsyn till 

målgruppens shoppingpreferenser, dvs. undersökningen inkluderade endast företag som 

målgruppen kände till och kunde tänka sig handla från (information har förvärvats av 

företaget genom tidigare kundundersökningar). Att välja ut sidorna som var potentiellt 

intressanta för målgruppen innebar en viss risk för bias, då positiv attityd till varumärket och 

produkterna kunde "färga av sig" på respondentens omdöme om webbsidan. Dock uppfattade 

uppsatsens författare att det var viktigare att fånga upp sådana delar av respondenternas 

upplevelse som uppstod  ur engagemang, upplevd nytta samt upplevd relevans av den visuella 

kommunikationen - faktorer som har utpekats som relaterade till upplevelsen av estetik 

(McCarthy & Wright 2004, ss.16-19). För att se ifall upplevelsen av sidans estetik påverkades 

av respondentens syn på varumärket och ta en aktiv ställning till detta i analysen hade en 

kontrollfråga ställts där respondenterna ombads betygsätta samtliga företag.   
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Webbsidor/mobilsidor med olika utformning inkluderades i undersökningen utifrån de 

estetiska dimensionerna i Tractinskys modell: (1) sidor som hade ett framför allt enkelt och 

tydlig design (estetikens klassiska dimension var mer framträdande), (2) sidor som var mer 

originella och visuellt detaljrika (den uttrycksfulla dimensionen var mer framträdande) samt 

(3) sidor som var mer balanserade när det kom till tydlighet och originalitet. Valet av sidorna, 

förhandsbedömningen av deras utseende samt kopplingen till en eller annan estetisk 

dimension gjordes med stöd av designkollegor. Bedömningen var inte på något sätt 

utslagsgivande (yrkesutövarens uppfattning om sajtens utseende kan på många punkter skilja 

sig från användarens); det huvudsakliga syftet var att skapa ett brett underlag för 

respondenterna, och därmed kunna hitta sajter som väckte skilda reaktioner. Variation 

eftersträvades även vad gällde förhållandet mellan ordinarie- och mobilversionen av samma 

sida i syfte att fånga upp eventuella skillnader i respondenternas upplevelse av sidornas 

utseende på olika plattformar. Några av sidorna hade likartat utseende och grafiska element 

oavsett plattform medan andra valde att satsa på mer plattformspecifika sådana (se tabell 3.1). 

 

Tabell 3.1 Urval av webbsidor till enkätundersökningen. 

Webbsida Övervägande estetisk 

dimension,  

förhandsbedömning 

Förhållande mellan  

hemsida och 

mobilsida, 

förhandsbedömning 

Kommentarer 

cellbes.se  Blandat  Övervägande lik 

mellan hemsida och 

mobilsida 

Traditionell webbutik. Delvis återanvändning 

av grafisk innehållsmaterial från ordinarie 

hemsidan i mobilen. 

halens.se Blandat Mycket lik mellan 

hemsida och 

mobilsida 

Traditionell webbutik. Återanvändning  

av grafisk innehållsmaterial från ordinarie 

hemsidan i mobilen, icke mobilanpassad 

grafik. 

ellos.se Blandat, övervägande 

klassisk 

Övervägande lik 

mellan hemsida och 

mobilsida 

Exempel på relativt harmonisk design, ren 

och funktionell.  

hm.se Blandat, övervägande 

klassisk  

Övervägande lik 

mellan hemsida och 

mobilsida 

Ren och funktionell design, mer interaktiv, 

mer bilder och inspirationsmaterial.  

oddmolly.se Uttrycksfull dimension Övervägande lik 

mellan hemsida och 

mobilsida 

Kreativ annorlunda design, rik på detaljer. 

Skiljer sig markant från gängse visuella 

uttryck inom branschen.  

zalando.se Klassisk dimension Mycket  lik mellan 

hemsida och 

mobilsida 

Funktionell och mycket avskalad design.  

Minimalt utrymme för grafiska element och  

inspirationsmaterial. 
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joyshop.se Klassisk dimension - 

mobilsida, uttrycksfull 

dimension - ordinarie 

hemsida.  

Olik mellan hemsida 

och mobilsida 

Stor skillnad i utseende mellan plattformarna,  

mobilsidans design är mycket avskalad och 

har fokus på funktion (stora knappar, 

minimalt utrymme för bildmaterial som ej är 

produktbilder), hemsidan på  stationär dator - 

traditionell webbutik med formspråk som 

skiljer sig något från majoriteten av hemsidor 

inom branschen. 

 

 

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av Netigate, en professionell programvara för 

onlineundersökningar, bland annat kundundersökningar och webbplatsfeedback. Netigate har 

ett antal enkla moduler som tillåter bygga upp skräddarsydda frågeformulär, publicera 

undersökningen online, få enkel och överskådlig sammanställning av data samt har flera 

inbyggda analysverktyg. I samråd med Cellbes analysavdelning och Netigates 

supportpersonal valde uppsatsens författare att publicera enkäten i form av pop-up 

undersökning på Cellbes hemsida. 

Frågeformuläret låg online under en veckas tid.  Pop-upen med inbjudan att delta i 

kundundersökningen visades för hälften av sidans samtliga besökare under perioden. Urvalet 

av dessa besökare var slumpmässig.  Pop-upen visades på startsidan efter 3 sekunder. 

Användaren kunde välja mellan att tacka ja eller nej till undersökningen, de som tackade ja 

fick tillgång till online enkät. Användare fick göra aktivt val att delta eller tacka nej till 

undersökningen endast en gång, vilket minimerade risk för dubbletter (såvida respondenten 

inte valde att gå in på sidan från en annan dator eller rensa sina cookies). Som incitament att 

delta i undersökningen, och som tack för deltagande, fick respondenterna en liten rabatt  

hos Cellbes.  

Den generella nackdelen med onsite-baserade undersökningar är att man har begränsad 

möjlighet att selektera fram respondenter utifrån kriterier så som kön, ålder, köpfrekvens och 

dyl. Ett alternativ i vårt fall hade varit att kunna få tillgång till ett relevant e-post register och 

skicka ut en e-postundersökning. Anledningen till att välja onsite-enkäten framför e-post-

undersökningen låg i att det befintliga e-postregistret bestod primärt av aktiva och relativt 

lojala kunder som (med tanke på varumärkets största målgrupp) är kvinnor 55+. 

Slumpmässigt urval bland sajtens besökare möjliggjorde något bättre åldersspridning samt 

bättre spridning vad gäller respondenternas lojalitet till varumärket samt vana att besöka och 

navigera Cellbes hemsida. Det positiva med onsite-enkäten i jämförelse med e-post-
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undersökningen var även att besökaren kunde besvara frågor gällnade online shopping och 

relaterat användarbeteende i samband med självaste handlingen.  

Frågeformuläret bestod av totalt 23 frågor (se bilaga 1). Frågor 1 och 2 gällde respondenternas 

beteende på mobila e-handelssidor. Distinktionen gjordes mellan faktiska köp och besök på 

mobila sajter i andra syften, till exempel för att få information eller inspiration. Vårt anta-

gande var att den mobila sajten, som vanligen ligger under den ordinarie hemsidan när det 

kommer till andelen avslutade köp, kunde ha ett annat värde för användaren, vilket skulle 

återspeglas i hans/hennes krav på sajtens visuella utformning. Frågorna 1, 2 och 21 avsåg 

även respondenternas mobilvana - en faktor viktig för bedömning av respondenternas förmåga 

att svara på frågor om mobilen. Fråga 3 gällde respondenternas generella preferenser gällnade 

mobilsidans utseende. Respondenterna ombads betygsätta ett antal påståenden om olika 

aspekter av sajtens visuella utformning utifrån dessa aspekters betydelse för positiv 

användarupplevelse. Påståenden "sidan har tydlig och strukturerad design", "sidan har 

behagliga färger", "sidan har originell och kreativ design" samt "sidan är modern" utformades 

utifrån definition av Tractinskys estetiska dimensioner: första två påståenden representerade 

den klassiska dimensionen medan resterande representerade den uttrycksfulla dimensionen. 

Att använda flera variabler/påståenden som indikatorer på ett fenomen har, förutom att 

underlätta formuleringen av undersökningsfrågor för att göra dem begripliga för 

respondenten, fördelen av att jämna ut slumpmässiga variationer i enskilda frågesvar. 

Påståendet "sidan ser lättanvänd ut" syftade att belysa respondenternas upplevelse av sidans 

användbarhet. De övriga påståendena - "sidan ser tilltalande ut", "sidan är inspirerande", 

"sidan väcker min nyfikenhet och vilja att utforska mer" syftade att belysa respondenternas 

helhetsupplevelse av sidan samt sidans meningsfullhet. Användbarhet, artefaktens 

ändamålsenlighet och interaktionens meningsfullhet tillhör inte estetikens område men har 

mycket stor inverkan på upplevelsens njutbarhet. Om den visuella estetiken ska ses som en 

del av den totala estetiska upplevelsen i enighet med McCarthy och Wrights tolkning, bör 

undersökningen ta hänsyn till artefaktens användbarhet, ändamålsenlighet och övriga 

meningsskapande aspekter som påverkar den totala upplevelsen. Av denna anledning valde 

uppsatsens författare att bygga fråga 3 och övriga frågor (6 till 19) gällande varje specifik sida 

(Cellbes, Halens, Ellos osv.) kring påståenden tillhörande tre dimensioner: den klassiska 

estetiken, den uttrycksfulla estetiken och den meningsskapande estetiken. För att underlätta 

jämförelsen mellan stationär dator och mobil ombads respondenterna att bedöma båda 

plattformar för varje enskilt företag. Som stöd fick respondenterna se två bilder - en bild på 

startsidan och en bild på kategorisidan med produktlistning innehållande toppar och blusar -  
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i anslutning till varje fråga (se bild 3.1 och bild 3.2 för exempel).  

Innan undersökningen publicerades granskades den av företagets analysavdelning. Formuläret 

skickades ut till sju personer som besvarade frågorna och kom med kommentarerna. Detta 

gjordes i syfte att säkerställa att frågornas formulering uppfattades korrekt och att flödet 

kändes bra. 

 

Bild 3.1 Exempel på stödbilder i anslutning till frågor gällande respondenternas bedömning av 

webbsidor på stationär dator. Exemplet visar startsidan och en produktlista på oddmolly.se 

over-the-fold på en dataskärm.  
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Bild 3.2 Exempel på stödbilder i anslutning till frågor gällande respondenternas bedömning av 

mobilsidor. Exemplet visar startsidan och en produktlista på cellbes.se på en mobilskärm.

 
 

 

 

 

Analys av den kvantitativa delen 

För sammanställning av undersökningens rådata användes Netigates eget analysverktyg samt 

SPSS (eng. Statistical Package for the Social Sciences). Statistiken i analysen var mestadels 

deskriptiv med medelvärde/medelpoäng och index som primära medel för att få överblick 

över svaren. Uppgiften var dels att sammanställa bakgrundsdata om respondenter och deras 

estetiska preferenser och beteende på mobila sidor, dels att få se hur de olika estetikrelaterade 

påståendena ter sig vid bedömning av förestagens webbsidor på datorn och i mobilen. 

Målsättningen med det sistnämnda var att fånga upp skillnader och likheter i användarnas 

bedömning av de olika sajternas utformning samt skillnader och likheter mellan dator- och 

mobilversionerna av dessa sajter. Sajter som tenderade att uppvisa största skillnader (eller på 

annat sätt kunde ses som extrema fall) användes som diskussionsunderlag vid den kvalitativa 

intervjudelen. 

Uppsatsens frågeställningar förutsätter inte arbete med konkreta hypoteser som kräver 

statistiskt signifikanta resultat: målet är inte att påvisa samband med statistiskt korrekthet, 
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utan snarare att finna trender som kan användas för ökad förståelse av de kvalitativa 

intervjuerna. Datainsamling genom en pop-up enkät på en sajt är anpassad för att ge snabba 

indikationer på en viss tendens, varken datamängden eller urvalet är lämpade för att kunna 

arbeta med annat än just tendenserna.       

3.2.2 Kvalitativ studie: semistrukturerade intervjuer  

Den kvalitativa studien byggde på semistrukturerade djupintervjuer med enskilda 

respondenter. Antalet intervjupersoner begränsades till fem respondenter, vilket är ett 

minimalt antal personer vid såväl djupintervjuer som fokusgrupper. Det begränsade antalet 

respondenter kan motiveras dels genom koppling till mer generaliserbar data som införskaffas 

under undersökningens kvantitativa del och dels genom behovet att låta intervjuerna komma 

åt ämnet på djupet och därför ägna varje intervju extra uppmärksamhet.  

Intervjupersonerna skilde sig åt i ålder och bakgrund. Den gemensamma nämnaren var bra 

eller relativt bra datavana, minst ett års innehav och användning av en smarttelefon samt 

erfarenhet av att handla kläder på nätet och från mobilen (erfarenhet av interaktion med  

m-handelssidor var i detta fall viktigare än de genomförda köpen). Intervjuerna genomfördes 

på olika platser, så som på intervjupersonens arbetsplats eller i hemmet, intervjupersonerna 

skulle känna sig bekväma med miljön. Varje intervju pågick i ett avskilt rum med tillgång till 

stationär dator, intervjupersonens egen mobiltelefon, rymlig bordsyta, papper, pennor och 

post-it lappar.    

Intervjusessionen delades in i tre delar. Första delen bestod av inledande frågor gällande 

respondentens mobilvana, shoppingbeteende online och på mobilen samt syn på m-handels-

sidor generellt. Dessa frågors uppgift var att måla upp en bild av respondentens bakgrund, 

vanor och tankemönster som tillsammans skulle bilda grund för intervjuarens förståelse för 

premisser på vilka respondenten bedömer en artefakt.  

Under andra delen av intervjun (observationsdelen) fick respondenten interagera med tre 

utvalda sajter på datorn och i mobilen. Valet av sajterna baserades på den kvantitativa delens 

resultat (se kapitel 4.1). Interaktionen styrdes till en rad vanliga shoppinguppgifter: att gå in 

på en startsida, välja en produktkategori och granska en produktlista, välja ut en produkt och 

granska en produktsida,  lägga till produkten i varukorgen. Respondenten fick med fördel 

kommentera sina val och upplevelser under tiden. Efter interaktionen fick respondenten 

besvara frågor om, bland annat, vilket intryck sidan har gjort, hur användbarhetsaspekterna 

upplevdes, ifall sidan kändes tilltalande samt hur mobilsidan upplevdes i relation till hemsidan 

på den stationära datorn (för intervjuunderlag se bilaga 1).  

Sessionens tredje del handlade om bedömning av de valda sajterna med hjälp av kortsortering.  
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Kortsortering är en enkel och populär teknik inom UX- och interaktionsdesign där en grupp 

användare ombes att kategorisera innehåll från en webbplats i syfte att ta fram ett kategoriträd 

eller en så kallad folksonomi (ett klassificeringssystem uppbyggd av användargenererat 

innehåll). Tekniken används ofta vid utformning av arbetsflöden eller webbplatsernas meny-

strukturer och sökvägar (Benyon 2013, s.164). Modifierade former av kortsortering har 

använts med framgång för evaluering av artefakternas användbarhet och njutbarhet. Ett 

exempel på en sådan teknik är produktreaktionskort (eng. Product Reaction Cards) som 

utvecklades av Micrisoft i syfte att få fram testpersonernas upplevelse av artefaktens 

svårkvantifierbara och svårbeskrivna egenskaper så som "lust" och "njutbarhet". Tekniken går 

ut på att tespersoner får välja ut bland 118 kort med nyckelord som beskriver artefaktens 

egenskaper och/eller känslor som interaktion med artefakten väcker (Benedek & Miner 2002). 

Kortsortering som datainsamlingsmetod har flera styrkor som gör den särskilt lämplig för 

användning inom ramarna för den aktuella studien. Tekniken underlättar dialogen och gör 

intervjun mer lekfull och avslappnad. Frågor som annars kan vara svåra för testpersonen att 

sätta ord på kan beröras. Dialogen kan styras ganska hårt genom utformning av nyckelorden 

(viket är viktigt, då denna studie syftar att komma åt en rad fördefinierade egenskaper) utan 

att samtidigt riskera påverka testpersonens åsikt om självaste artefakten, så som exempelvis 

ledande frågor i en öppen intervju kan göra. Data som förvärvas genom kortsortering är strikt 

kvalitativ och kan inte användas för att få fram generaliserbara resultat på annat sätt än att 

visa på trender. Teknikens viktigaste uppgift är att främja diskussion med testpersonerna i 

syfte att komma åt deras reaktion på artefaktens upplevda egenskaper. Kortsortering kan med 

fördel komplettera en intervju, vilket är fallet med denna studie.  

I vårt fall fick testpersonerna använda utskrivna skärmdumpar som representerade företagens 

mobilsidor samt ett set med kort med semantiskt differentierbara ord- och påståendepar med 

kontrasterade adjektiv (se tabell 3.2). Adjektiven beskrev kvalitéer hos mobilsidorna som 

testpersonerna fick bedöma. Testpersonerna fick tillskriva sidorna attribut genom att placera 

ett kort i taget vid någon av de utskrivna bilderna. Varje attribut kunde tillskrivas endast en av 

sidorna, om valet var svår att göra kunde testpersonen lägga kortet mellan bilderna eller välja 

bort det helt. Under tiden fick testpersonen beskriva sina val. Om testpersonen tyckte att de 

befintliga ordparen var otillräckliga, kunde hon/han använda sig av blanka kort och skriva 

egna påståenden utöver de föreslagna. Samma förfarande upprepades med webbsidorna på 

den stationära datorn. 

 

Tabell 3.2 Påståendeparen som användes för bedömning av sajternas kvalitéer.   
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Estetisk dimension  Påstående 

A tilltalande - oattraktiv 

A inspirerande - oinspirerande 

A spännande - tråkig 

B tydlig - rörig 

B färgglad - färglös 

B har behagliga färger - har obehagliga färger 

B harmonisk - kaotisk 

C originell - konventionell 

C kreativ - fantasilös 

C modern - gammalmodig 

  A Frågan berör den meningsskapande dimensionen/helhetsbedömningen 

B Frågan berör estetikens klassiska dimension, visuell tydlighet/harmoni  

C Frågan berör estetikens uttrycksfulla dimension, kreativitet/originalitet 

 

Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att kunna hantera och dra nytta av det unika samspelet  

mellan intervjuaren och varje enskild intervjudeltagare. Ett reflexivt ställningstagande är då 

viktigt både för att förstå det som sker under själva intervjun, när två människors 

föreställningssystem möts och innebörd skapas, och för att varsebli och ta aktiv ställning till 

den egna personliga utgångspunkten, vardagskunskapen och förförståelsen som intervjuaren 

tar med sig in i en intervjusituation (Thomsson 2002, s.53). I vårt fall var självreflektionen vid 

genomförande och analys av intervjuer nödvändig för att kunna göra tolkningar utöver 

enkelspårig registrering och rapportering av användarnas vardagskunskaper om tekniken som 

de interagerar med dagligen samt intervjuarens egna yrkeserfarenheter och branschspecifika 

synsätt. Självreflektionen innebar ständig reflektion över det som sades vid intervjun och över 

sin egen förmåga att förstå innebörden av det sagda. Det innebar även ständiga försök att hitta 

vetenskapligt relevanta begrepp, underliggande innebörder och övergripande strukturer under 

de registrerade vardagserfarenheternas yta samt att analysera ordens och beteendens  

latenta innebörd.  

Analys av den kvalitativa delen 

Vid analysen användes utskrivna intervjuer inklusive intervjuarens egna notiser gjorda under 

intervjutillfällen samt fotografier tagna vid kortsorteringen. Materialet granskades först 

lodrätt, då innehållet i varje enskilt intervju sammanställdes och analyserades för sig, och 

sedan vägrätt, det vill säga tvärs över samtliga intervjuer. Vid granskningen letade uppsatsens 

författare efter de meningsbärande enheterna i intervjutexten, kodade dessa (och därmed 

dekontextualiserade dem). De preliminära koder och kategorier formulerade under analys av 

en intervju användes som analytiska redskap och sökinstrument vid analys av övriga 
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intervjuer. De preliminära kategorierna rekontextualiserades och verifierades; idéerna som 

uppstod vid den lodrätta analysen testades vid den vågrätta.  

Eftersom det vetenskapliga värdet hos kvalitativa och reflexiva intervjuer växer fram i dialog 

med läsaren är det mycket viktigt att den som gör en undersökning måste tillhandahålla 

läsaren så mycket information att hon/han ska kunna göra egen bedömning av resultatens 

betydelse och kvalitet. Resultaten ska då helst presenteras som en berättelse som läsaren kan 

följa från början till slut. Citaten är viktiga för att skapa förståelse för de enskilda individernas 

upplevelser och illustrera resonemang vid analysen (Thomson 2002, s. 33-35).  

Det ovannämnda presentationssättet används i denna uppsats. 

 

4. STUDIE 
Nedan presenteras studiens resultat och grundanalys. I kapitel 4.1 presenteras resultat och 

grundanalys från den inledande kvantitativa studien. Resultaten från studiens kvalitativa del 

beskrivs i kapitel 4.2.  

4.1 Resultat. Enkätundersökningen 

Det totala antalet respondenter som besvarade onsite enkäten var 1469 (98% av de förväntade 

1500), vilket innebär respons på ca 4,2% med utgångspunkt i pop-upens inställningar och det 

totala antalet besök på sajten under den veckan då undersökningen genomfördes. 

98% av respondenterna var kvinnor, varav 36% var i åldrar 45 till 54 år, 26% i åldrar 55 till 

64 år och 19% i åldrar 35 till 44. Respondenter under 34 år utgjorde 11%. Denna åldersför-

delning stämmer väl överens med åldersfördelningen hos sajtens målgrupp och kan tänkas 

ligga något över genomsnittet jämfört med besökarna på övriga sajter som ingick i undersök-

ningen. Över 80% av respondenterna uppgav att de har använt smarttelefon i över ett år, varav 

34% uppgav att de har använt telefonen under två till fyra år och 27% uppgav att de har 

använt telefonen under längre period än fyra år. Siffrorna tyder på en relativt hög mobilvana 

hos undersökningens respondenter. Gruppen som uppgav att de inte hade någon smarttelefon 

(ca 20% av respondenterna) exkluderades från fortsatt resultatsammanställning och analys 

eftersom de inte ansågs vara lämpade att ge giltiga svar på undersökningens frågor om mobil-

användning.  

69% av respondenter som äger smarttelefon uppgav att de har använt mobilen för att titta efter 

kläder på nätet, 53% av respondenter som äger smarttelefon uppgav att de har använt mobilen 

i detta syfte någon gång i månaden eller oftare och 32% av respondenterna uppgav att de letar 

efter kläder med hjälp av sin mobil flera gånger per månad.  
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Svaren på frågan om hur många klädköp respondenten har gjort från mobilen under det 

senaste året pekar på att det existerar en klyfta mellan att titta på kläder i mobilen och faktiskt 

köpa dem, samt att den mobila sidan har en kompletterande roll i relation till webbsidan på 

stationär dator och till och med till andra sätt att beställa kläder (så som att ringa in sin 

beställning eller använda fysisk ordersedel). Endast 10% av respondenterna har uppgett att de 

handlar kläder uteslutande från mobilsidan under senaste året. 37% har genomfört en del av 

sina köp genom mobilen (15% - fler än hälften av sina köp, 9% - hälften av sina köp och 13% 

under hälften av sina köp). Flest respondenter (29%) har valt svarsalternativet "jag tittar på 

kläderna i mobilen men köper från stationär dator" och ytterligare 2% tittar på kläder i 

mobilen och därefter använder sig av traditionella beställningssätt (ordersedel och telefon). 

Utifrån svaren på frågorna rörande mobilanvändning kan vi sammanfattningsvis utläsa att 

runt hälften av respondenterna är rutinerade användare av mobila e-handelssidor inom mode 

och att mobila enheter är ett viktigt inslag i shoppingen. Respondenternas sätt att interagera 

med de olika enheterna pekar på skillnader i användningen av webbsidor på mobilen och den 

stationära datorn. Skillnaderna kan ha att göra med sajtens plattformspecifika egenskaper så 

som design och funktionalitet men även med användarnas syn på olika plattformar och miljö i 

vilken plattformarna används (APSIS 2014). 

När vi tittar på respondenternas bedömning av de estetikrelaterade påståendenas vikt för den 

positiva användarupplevelsen av en mobilsida ser vi att samtliga påståenden bedöms som 

viktiga (medelpoäng ligger på mellan 4,5 och 5,5 på en skala från 1 till 6). Att kunna bedöma 

sidans utseende som användbart är allra viktigast för en positiv användarupplevelse. Sidans 

tydliga och strukturerade design samt generellt tilltalande utseende är också av hög vikt, 

medan designens modernitet och originalitet får lägsta medelpoäng. Generellt får påståendena 

som tillhör den klassiska estetiken något högre medelpoäng än påståenden som tillhör den 

uttrycksfulla estetiken. Bedömning av påståenden varierar inte märkbart hos användare som 

brukar köpa samtliga eller mer än hälften av sina kläder genom mobilen, och alltså förväntas 

ha bättre mobilvana (respondenter som valde svarsalternativ 1 och 2 på fråga 2), och hos 

användare som endast tittar runt på mobilsidan men handlar på andra sätt (svarsalternativ 5 

och 6). Trots att vana m-handlare tenderar att lägga något högre vikt vid sidans tilltalande 

utseende, ser vi även att designens originalitet och kreativitet tenderar att framstå som ännu 

mindre viktig. Detta skulle kunna ha att göra med en mer pragmatisk och målmedveten 

inställning till interaktionen med mobilsidan hos denna grupp. (Bild 4.1) 
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Bild 4.1 De estetikrelaterade faktorers vikt för den positiva användarupplevelsen av en 

mobilsida hos samtliga respondenter som äger mobiltelefon, hos respondenter som brukar 

besöka mobilsidorna frekvent och handla genom dem samt hos respondenter som besöker 

mobilsidorna men lägger beställning på annat sätt. Medelpoäng utifrån skala från 1 till 6.  

 

Respondenternas bedömning av respektive företags webbsida på datorn och i mobilen utifrån 

samma uppsättning av estetikrelaterade påståenden visar att Cellbes, Ellos, Halens och till en 

viss mån även H&M får något bättre medelbetyg medan Zalando, Odd Molly och Joy får 

sämre medelbetyg (för uppställning over medelvärden se bilaga 2 samt bild 4.2). Betygen som 

företagens webbsidor på dator och i mobilen får från respondenterna kan dock påverkas av 

faktorer som inte omedelbart har med sidans design att göra. När respondenterna blir 

ombedda att betygsätta varumärken på det hela taget (fråga 20), ser vi samma mönster: 

Cellbes (medelbetyget 5.09), Ellos (medelbetyget 4.71), Halens (medelbetyget 4.46) får 

högsta betyg, H&M (medelbetyget 4.23), Zalando (medelbetyget 4.11) och Odd 

Molly(medelbetyget 4.07) får lägre betyg medan Joy får lägst medelbetyg (3,96). Inom 

marknadsföringen är det allmänt känt att gott omdöme om varumärket påverkar upplevelsen 

av både dess produkter/tjänster och annat relaterat till varumärket i fråga, i vårt fall 

webbutikens utseende. Ur interaktions- och webbdesignperspektivet kan även vanan och bra 

bekantskap med sidan påverka användarens upplevelse (Lazar 2006). När vi ser på andel 

respondenter som hade svårt att betygsätta varumärken på grund av dålig kännedom ser vi att 

kännedomen om Cellbes ligger, av naturliga skäl, på 99%, att kännedomen om Halens, Ellos, 

H&M och Zalando ligger på mellan 97% och 68% samt att kännedomen om Odd Molly och 

Joy är betydligt lägre och i båda fallen hamnar något under 50%. Vi kan anta att högre 

kännedom om varumärkena kan hänga ihop med högre besöksfrekvens på deras sidor, bättre 
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bekantskap med sidorna och, som resultat, även bättre omdöme om sidornas utseende och 

funktion. Bättre omdöme om ett varumärke tyder också på högre relevans av varumärket som 

sådant och av dess produkter/tjänster för kunden/användaren; med detta påminns vi om en av 

studiens utgångspunkter - att interaktionens relevans och meningsfullhet påverkar upplevelsen 

av artefaktens utformning. Om användaren av en webbutik känner att han/hon är också en 

kund och att varumärket vänder sig till honom/henne ökar intresset för sidan generellt och 

bedömningen av sidans utseende blir mer positiv. Det är även större sannolikhet att 

formspråket på en sådan sida tilltalar besökaren mer eftersom han/hon ingår i sidans målgrupp 

och designen är anpassad till målgruppens estetiska preferenser. 

 

Bild 4.2 Respondenternas bedömning av företagens mobilsidor och hemsidor på datorn utifrån 

påståenden om upplevelsen av sidans estetik. Medelpoäng utifrån skala från 1 till 6. 

 
Vid granskning av respondenternas svar på enskilda påståenden om respektive sida ser vi en 

mer nyanserad bild vad gäller bedömning av sidornas estetiska kvaliteter. Här jämför vi inte 

sidorna med varandra utan granskningar varje enskild sidas styrkor och svagheter utifrån 

medelpoäng för varje påstående om sidan. Användbarhet upplevs som en styrka (i högre eller 

lägre grad) hos samtliga mobilsidor och hemsidor i undersökningen. Det är förstårligt med 

tanke på att artefakter ska primärt fylla en viss funktion, och att samtliga företag på 

marknaden satsar på att ta fram lättanvända och välfungerande sajter. Sajtens förmåga att 

väcka nyfikenhet och användarens vilja att utforska mer upplevs som en svag sida hos 

samtliga sajter och plattformar. Samma gäller även sajtens visuella originalitet och kreativa 
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utformning, undantaget är Halens hemsida på stationär dator som dess utöver får högsta 

medelpoäng för originalitet/kreativitet bland alla sajter i undersökningen. Sex av sju 

mobilsidor är sämre på att framstå som inspirerande för användaren, samma gäller fem av sju 

hemsidor på stationär dator. H&M och Zalandos sajter framstår som moderna oavsett 

plattform, Ellos och Halens hemsidor på stationär dator har modernitet bland sina svagare 

punkter och hos Cellbes upplevs både mobilsidan och ordinarie hemsidan som mindre 

moderna. Medan ingen av sidorna får struktur och tydlighet bland sina svaga punkter, kan vi 

räkna dessa till styrkor hos H&M, Odd Molly, Zalando och Joys ordinarie hemsidor och 

mobilsidor samt hos Ellos ordinarie hemsida. Cellbes, Halens, Odd Mollys hemsidor på 

stationär dator och mobilsidor samt Joys mobilsida får högre medelpoäng för behagliga 

färger; då dessa sajter är mer färgglada än övriga som ingår i undersökningen kan vi 

konstatera att djärvare färgval upplevs som ett positivt drag.     

Diagram på bild 4.3 visar en uppställning över skillnaderna i medelpoäng mellan mobil och 

dator. Generellt får webbsidor på stationär dator bättre betyg än mobilsidor, vilket kan 

förklaras med användarnas bättre vana att hantera sidor på stationär dator men även med det 

mobila gränssnittets begränsningar, framför allt skärmstorlek. 

Joy's mobilsida framstår som undantag eftersom den får bättre betyg än hemsidan på samtliga 

punkter förutom dess förmåga att väcka användarens nyfikenhet. Det är inte möjligt att avgöra 

huruvida detta beror på den ordinarie webbsidans bristande kvalitéer hos detta företag eller på 

grund av att mobilsidan faktiskt har bättre design och funktion. Med utgångspunkt i 

förhandsbedömning av de olika plattformarna (Joy har en traditionell webbutik och en 

avskalad och enkel mobilsida med endast basfunktioner) kan vi hålla för sannolikt att det är 

den traditionella webbsidan på stationär dator som inte håller måttet i respondenternas ögon. 

Zalandos webbutik uppvisar markant lägre skillnad mellan plattformar jämfört med övriga 

sajter. Ellos sida har störst skillnad i medelbetyg mellan plattformarna följd av Cellbes med 

den näst största skillnaden.  

Faktorer med största skillnader mellan mobil och stationär dator är användbarhet ("ser 

lättanvänd ut") och inspirerande utseende; skillnaderna är minst när det kommer till 

bedömning av sidans modernitet och originalitet (med undantag för Halens, som enligt 

respondenterna har en betydligt mer inspirerande webbsida på stationär dator). 
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Bild 4.3 Skillnaden i medelpoäng mellan hemsidor på stationär dator och mobil. Medelpoäng 

utifrån skala från 1 till 6. 

 
 

Bild 4.4 Meningsskapande estetisk dimension hos webbsidor på stationär dator och mobil. 

Indexet är sammansatt av variablerna "sidans tilltalande utseende", "sidans inspirerande 

utseende", "sidans förmåga att väcka nyfikenhet och vilja att utforska mer". 
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och den estetiska upplevelsen mening medan Zalando, Odd Molly och Joy är sämre på det. 

(Bild 4.4) 

Avslutningsvis går vi över från att granska frågesvaren gällande de enskilda påståendena till 

att se över estetikens dimensioner, den klassiska dimensionen och den uttrycksfulla 

dimensionen, genom att sätta samman indexet för variablerna inom respektive grupp. Vi kan 

konstatera att i stort sett samtliga sajter oavsett plattform har något starkare fokus på klassisk 

dimension med koppling till användbarhet. Även skillnaderna mellan plattformarna är dock 

mer framträdande när det gäller klassisk estetik, och då är tydligast hos Ellos, Cellbes och 

H&M, samt minst hos Zalando. Skillnaden mellan plattformar vad gäller den uttrycksfulla 

estetiken är störst hos Ellos, H&M samt Joy och återigen minst hos Zalando. (Bild 4.5) 

 

Bild 4.5 Klassisk och uttrycksfull estetik hos webbsidor på stationär dator och mobil. Indexet 

är sammansatt av variablerna "sidans tydlighet och strukturerad design", "sidans 

färgharmoni" för den klassiska dimensionen samt "sidans originalitet och kreativitet" och 

"sidans modernitet" för den uttrycksfulla dimensionen.  
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kan inte med all säkerhet hävda att detta inte har att göra med den låga kännedomen om dessa 

företag hos respondenterna). Zalando står dessutom ut bland samtliga andra sajter i och med 

den har lägst skillnader mellan plattformarna på alla punkter. Genom att välja dessa företag 

som underlag för den kvalitativa studien säkerställer vi att underlaget inkluderar (1) fall med 

sajter som har bedömts ha större respektive lägre estetiskt värde samt (2) större respektive 

lägre skillnader mellan stationär dator och mobil. Därmed ser vi till att inkludera extrema 

(eller som minst mycket skilda) fall i syfte att främja dialogen med intervjudeltagarna och 

framför allt för att kunna hitta kvalitativa förklaringar till de observerade skillnadernas natur.  
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4.2 Resultat. Intervjuerna  

Sammanställningen av intervjuerna gjordes utifrån huvudteman: respondentens 

mobilanvändning och shoppingvanor, reflektioner kring mobilsidors egenskaper samt 

hans/hennes bedömning av respektive företags mobilsida och hemsida på stationär dator. 

Varje intervjusammanställning inleds med en kort notis om respondentens agerande under 

samtalet.  

4.2.1 Respondent 1: "Mobilen ger inte inspirationen rättvisa" 

Undersökningens första respondent är en man i trettiofemårsålder med en mycket bra data-

vana. Han har lätt att verbalisera sina åsikter om och intryck av artefakter samt skiljer tydligt 

på sidornas innehåll, funktioner och utseende. Kortsorteringen får en kompletterande roll i 

samtalet som flyter på mycket bra även på egen hand.  

Mobilanvändning och shoppingvanor 

Respondenten uppger att han har använt smarttelefon i över tre år och tycker att han inte var 

lika snabb med att ta till sig den nya tekniken jämfört med andra i hans umgängeskrets. 

Anledningen till detta är enligt respondenten att hans användning av den stationära datorn 

både hemma och på arbetstid upplevdes under lång tid som tillräcklig för att tillfredsställa 

respondentens behov av bland annat internetanvändning. För nuvarande använder 

respondenten smarttelefonen (bortsett från att ringa och skicka meddelanden) för det mesta till 

att surfa och skypa. Han läser mail i mobilen och prenumererar på nyhetsbrev från ett flertal 

företag. Exempel på appar som används av respondenten är väder, nyhets- och sportappar.  

Respondenten uppger att han är van vid att handla varor på internet, och har vid några enstaka 

tillfällen handlat genom mobilen men för det mesta använder stationär dator. Den vanligaste 

anledningen till att gå in på en mobil e-handelssida är att klicka sig vidare från ett nyhetsbrev. 

Mobilsidan tjänar för det mesta som komplement till den ordinarie webbsidan: "Jag surfar 

runt på mobilen, kollar på kläderna och inspireras. Om jag hittar en produkt som jag tycker 

om, sparar jag den till senare och kollar upp igen hemma på datorn innan jag lägger 

beställningen." 

Favorit online butiker inom mode är Jack & Jones, Stayhard och Zalando. Respondenten 

uppger att han har besökt företagens mobilsidor. Fördelarna med dessa online butiker är bra 

utbud av kläder och webbsidors användbarhet - det är lätt att hitta runt på sidorna och genom-

föra ett köp.  

Reflektioner kring mobilsidors egenskaper 

Den stora fördelen med mobilen enligt respondenten är att den är portabel - det går att surfa 

var som helst, exempelvis på bussen eller medan man står i kön. Då är det bra tillfälle att se 
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ifall man har fått bra erbjudande från ett företag man handlar från eller se deras senaste 

nyheter. Däremot upplever respondenten att mobilen brister i användbarhet när man ska 

handla kläder: produktbilderna är för små, i menyerna måste man gå genom fler steg än på 

datorn och överskådligheten är generellt sämre. Produktinformationen och bilderna är svåra 

att ta till sig, då förstoringsfunktionerna är oftast obekväma och väcker irritation. Det är även 

svårt att fylla i formulär eller skriva in sökord på mobilen då de klickbara ytorna är för små 

(respondenten noterar skrattandes att "jag har nog för feta fingrar" och tittar ner på sina 

ganska genomsnittliga händer). 

Skärmstorleken är ett hinder som inte går att kringgå - "den kommer alltid göra mobilen 

underlägsen stationär dator", menar respondenten. Trots mobilens immanenta brister går det 

att utveckla mobilsidorna till att bli mer inbjudande för användarna. Förbättringsförslagen kan 

sammanfattas till kontinuerlig felsökning samt åtgärdande av "buggar" och fel, minskat antal 

mellansteg i navigeringen och anpassning av bild och text för att uppnå bättre läsbarhet på 

skärmen.  

Vad gäller mobilsidors visuella kvalitéer anser respondenten att utseendet är viktigt framför 

allt i två avseenden: dels hjälper det användaren att bilda första intryck om företaget och dels 

lockar det användaren att utforska sidan mer. "Jag är ju skeptiskt inställd till mobilsidor. Om 

jag ser en väldesignad sida kan jag stanna kvar en stund och kolla runt. Det är viktigt att 

sidan ser professionell ut."   

Även om utseendet är viktigt tycker respondenten att mobila e-handelssidor inom mode bör 

ha anpassat innehåll som ska vara mer okomplicerat jämfört med innehållet hos webbsidor på 

stationär dator; grafiskt inspirationsmaterial så som bildspel, matchningsförslag och 

trendrapporter kan med fördel finnas enbart på sajtens version för dator. "Jag tittar inte på 

inspirationsbilder i mobilen. Mobilen ger inte inspirationen rättvisa. Ibland gillar jag att 

kolla in trender och se det senaste inom modet, men då vill jag se det stort. Inte många 

företag visar inspiration på mobilen - de har säkert insett att det ger inget." 

Bedömning av Cellbes webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt Cellbes webbsida på stationär dator vid upprepade tillfällen (han 

brukar hjälpa sin mor att handla från den) men minns inte ifall han har besökt mobilsidan 

tidigare. Under intervjun får respondenten testa mobilsidan och upplever den som "ganska 

ordinär" och "hyfsat enkel att använda".  När respondenten ombes ge exempel på eventuella 

för- och nackdelar med mobilsidans utseende nämner han färgvalet direkt: "Färgerna är 

mycket oroliga, allt är rött, alla knappar och länkar är röda. De beigefärgade delarna 

[respondenten pekar på sökrutan och några symboler] är snyggast, de är lugnare… allt det 
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andra gör en irriterad." Respondenten noterar även att vissa typsnitt är "konstiga och 

svårlästa". Det generella intrycket och känslan av mobilsidan är enligt respondenten "rörig", 

"sidan utstrålar inte mode, den ser ut som elektroniksida", "mossig".   

Respondenten upplever att Cellbes webbsida på datorn är ganska lik mobilsidan, utseendet 

upplevs enhetligt oavsett enhet. Han tycker dock att mobilsidan har en "modernare och 

trevligare design" och tilltalar honom mer. Den ordinarie webbsidan saknar de lugnare beige 

detaljer som respondenten tyckte mycket om hos mobilsidan. Respondenten noterar den 

ordinarie webbsidans grafiska innehåll och tycker att det är "fräscht… modernt i kontrast mot 

daterad hemsida".  

Bedömning av Zalandos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan tidigare och sammanfattar sin känsla av sidan med tre ord: 

"avskalad, tråkig, kaotisk"; därefter förtydligar han att mobilsidan har för små texter som är 

svåra att läsa, röriga menyer, svårtolkade symboler och stor variation mellan olika 

produktbilder i listningar. Respondenten jämför Zalando med Cellbes mobilsida och tycker att 

"sidorna delar på många negativa egenskaper, båda är otydliga, men Cellbes är lättare att ta 

till sig". Sortimentet är för stort och sorteringsfunktion räddar inte situationen: "Ruggigt! 

Zalando har, exempelvis, femton tusen skor… totalt sex hundra arton sidor. Man kommer 

bryta fingret om man scrollar genom alla dessa". De enskilda produkterna syns väl mot den 

avskalade bakgrunden, men respondenten anser att snyggare sajter har kunnat uppnå samma 

effekt. Webbsidan på stationär dator är lik mobilsidan på många punkter, men är enklare att 

navigera och hanterar den stora mängden produkter bättre.  

Respondenten avslutar sitt resumé av Zalando i negativa ordalag: "Jag använder sidan bara 

för sortimentet, rabatterna och enkla leveranser. Jag njuter inte direkt av att gå in på 

Zalando. När jag går in där har jag för det mesta redan fått inspiration någon annanstans 

ifrån, och till och med hittat produkten på en annan sajt".  

 

Bedömning av Ellos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan tidigare. När användaren navigerar igenom Ellos mobilsida 

kommenterar han designen och funktionerna flitigt, omdömen varierar: "Sidan går sönder på 

mobilen… haha… pilarna här hoppar… Kundvagnen syns bra. Det är svårare att hitta menyn 

än på andra sidor, men har man sett den så vet man var den är. Produktlistan är som på alla 

andra. Innehåller allt man behöver… Knappar tydliga… En riktig zoomfunktion, men öppnar 

produkten i ett nytt fönster - jobbigt!" Den totala upplevelsen är positiv: "Snyggaste sidan 

hittills, lättast att använda också!" 
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Även webbsidan på stationär dator gör ett bra intryck på respondenten: sidan har tilltalande 

utseende, upplevs ganska modern och har relevant funktionalitet. Nackdelen med sidan är 

överflöd av information på en liten yta ("alla möjliga menyer", "första intrycket är 

skrämmande - allt på en gång överallt"). Tillsammans gör Ellos mobilsida och dess webbsida 

på stationär dator ett enhetligt intryck på respondenten, men han föredrar ändå att navigera 

och titta runt på datorn.  

4.2.2 Respondent 2: "Designen ska inte vara pretentiös" 

Undersökningens andra respondent är en kvinna i femtiofemårsåldern. Datoranvändningen är 

frekvent men något begränsad när det kommer till uppgifternas variation och komplexitet. Det 

förekommer en viss osäkerhet som återspeglas i beteendet under intervjun. Respondenten litar 

inte på sina åsikter fullständigt eftersom hon tror sig inte vara expert i frågan och söker 

bekräftelse för det hon säger hos lyssnaren. Respondenten har från början svårt att sätta ord på 

sin upplevelse och tycker att kort och bilder är till hjälp. När osäkerheten kring ämnet släpper 

blir respondenten mycket verbal.  

Mobilanvändning och shoppingvanor 

Respondenten har använt smarttelefon i cirka ett och ett halvt år och upplever att telefonen är 

primärt till för att ringa. Denna inställning hindrar inte respondenten från att skicka sms och 

mms, läsa e-post, fotografera mycket och surfa vid behov. Respondenten uppger att hon 

brukar surfa in på sidor som säljer kläder och har vid några enstaka tillfällen genomfört ett 

köp. Bland annat brukar hon vara inne på Halens, Zalando, Bubbleroom, Lindex och Joy. 

Respondenten handlar även skönhets- och hälsoprodukter från Shopping4net, Kicks och Yves 

Rocher. Största fördelar med favoritsajterna är relevant sortiment, tydlig produktinformation 

och gränssnitt som är "bekvämt och enkelt att förstå". Det stora utbudet, möjligheten att få 

paketet direkt in i brevlådan och minimal risk för att produkten ska behöva returneras gör att 

respondenten handlar sina hälso- och skönhetsprodukter nästan uteslutande online. Att handla 

skönhetsprodukter från en mobilsida är inte lika krävande som att handla kläder, eftersom 

kraven på produktbilder inte är lika höga samt att det är enklare att få relevanta sökträffar vid 

sökning på produktens namn, vilket minimerar behovet att navigera runt på mobilsajten.  

Reflektioner kring mobilsidors egenskaper 

En mobilsida ska ge bra produktinformation i bild och text. Bildinnehållets utformning är av 

stor vikt för respondenten: "det är viktigt för mig att se bra bilder på plagg jag ska köpa, det 

ska gå att zooma och se produkten från alla håll, att se materialet och färgen. Bilderna ska 

vara tilltalande, gärna tagna i någon fin miljö och plaggen ska sitta på en vacker modell". 

Bildkvalitén och zoomfunktionen blir ofta lidandes på mobilen, även om bilderna är samma 
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som på datorn, menar hon. Sidans tilltalande utformning är viktig generellt ("jag vill se 

estetisk design, jag gillar vackra och välgjorda ting") och är ännu mer viktig för det första 

intrycket: "om sidan är otydlig, oordnad och inte ser tilltalande ut så lämnar jag den direkt. 

Jag har ingen tålamod med mobilen".  

Respondenten upplever problem med att navigera på mobilen och tycker att menyerna är 

svåröverskådliga och har för många steg. I kombination med det målmedvetna shopping-

beteendet bidrar navigeringsproblemen till att respondenten försöker gå runt de krångliga 

menyerna och använder sökfunktionen i största möjliga utsträckning. Relevansen vid sök blir 

då mycket viktig, men förhoppningarna hos respondenten är inte stora på grund av negativ 

erfarenhet med sökord: "Om jag söker på en svart pälsjacka så förväntar jag mig inte ens att 

se alla svarta jackor som finns på sajten. Jag blir glad om det kommer upp jackor och inte 

mössor eller pälskragar." 

Inspirationsmaterialet behöver inte finnas i mobilen och inte är särskilt intressant på den 

stationära datorn. Respondenten menar att hon är målmedveten när hon ska handla och vet i 

förväg vad hon letar efter. Om hon ska inspireras går hon ”en shoppingrunda på stan” och 

tittar i fysiska butiker, provar plagg och känner på tyger.  

Bedömning av Cellbes webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan tidigare (både på dator och i mobilen) och har fått ett generellt 

bra intryck av den: hon beskriver sidan som logisk i sin uppbyggnad och tilltalande i 

utseendet. Sidan har "feminin design och fina färger… symbolerna är trevliga, som det här 

söta hjärtat [respondenten pekar på en hjärtformad symbol för funktionen "mina favoriter"]". 

Respondentens åsikt om sajten påverkas markant av bildinnehållet. Hon gillar sajtens 

säljgrafik på startsidan och berömmer produktbilderna tagna i miljö ("fina miljöer är som en 

bra inramning till plagget"). Hon tycker att det är positivt med "modeller som är både snygga 

och ser ut som friska människor - inte överdrivet smala".   

Respondenten beskriver Cellbes hemsida i liknande termer, men uttrycker en viss osäkerhet 

kring gränssnittets modernitet: "hur ska man uttrycka det?... innehållet är snyggare än skalet, 

så fina bilder, komposition och färger, men själva sidan verkar inte leva upp till det". Hon 

upplever en diskrepans mellan det grafiska innehållet och sajtens sortiment: "varorna ser 

billiga ut vid närmare granskning… och jag vet att de är billiga, för att jag har testat köpa 

saker härifrån… men de presenteras mycket fint och tilltalande". En positiv anmärkning från 

respondentens sida gäller sajtens knappar, som enligt henne är tydliga, och dess sidomeny 

som "markerar med färg vart man befinner sig på sajten".  Respondenten tycker att Cellbes 

hemsida och mobilsida överensstämmer med varandra i utseende.  
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Bedömning av Zalandos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan tidigare (både på dator och i mobilen). Hon jämför den med 

Cellbes mobilsida direkt och tycker att den är mindre bekväm att navigera på eftersom den är 

mindre tydlig. Det generella känslan av Zalandos mobilsida är att den är "elegantare och 

renare, ser dyrare ut, men det är sortimentet som gör att jag vill handla". Respondenten 

reagerar på hur bilderna är beskurna, och då framför allt på bilder där modeller saknar 

huvuden. Zalando hemsida har enligt respondenten "förfärlig design… den upplevs gammal-

modig eftersom den saknar fräschör och är stel och tråkig... trots många bra funktioner…" 

Respondenten reagerar på mängden produkter; hon relaterar sortimentsrikedom samt tid som 

har lagts ner på sorteringsfunktioner och funktioner som ger förslag på liknande produkter 

(något som respondenten tycker är bra i sig) till det som hon upplever som brist på uppmärk-

samhet till sajtens utseende: "de bryr sig inte om hur hemsidan ser ut… de har klämt in så 

mycket kläder som möjligt för att var och en ska hitta något för sin smak… om man har 

tålamod att leta, förstås".   

Bedömning av Ellos webbsida på mobil och dator 

Respondenten tror att hon har besökt sidan tidigare, men inte är helt säker på det. Efter att ha 

navigerat på mobilsidan uppger hon att menyn är svår att hitta och att sidans struktur är något 

komplicerad. Respondenten gillar inte sidans utseende - sidan är "färglös", har otydliga 

symboler, och "konstigt avklippta och stela bilder" i listningar. När respondenten går över till 

att granska sidan på den stationära datorn noterar hon att innehållsgrafiken på startsidan är 

välgjord och att det ser attraktivt ut. Samtidigt ogillar hon helheten. När intervjuaren ber att 

förtydliga den motsägelsefulla bedömningen förklarar respondenten: "Det syns att Ellos 

strävar efter att visa sig eleganta, stilliga. De gör anspråk på exklusivitet och hög 

modegrad… och de vill vara moderna. När man tittar på vad de säljer så ser man att det inte 

håller hela vägen. Allt det där syns på sidans utseende, och det är inte attraktivt. Designen 

ska inte vara pretentiös!" När intervjuaren ställer frågan om respondentens upplevelse av 

sajtens version för den stationära datorn i jämförelse med mobilsajten tvekar respondenten: 

"Hemsidan ser bättre ut på den stora skärmen… men mobilsidan ger nog bättre 

helhetsintryck. Den är mer avskalad, det gör att den anspråksfulla designen inte syns lika väl. 

Mobilsidans utseende är, kanske, mer okonstlad." 

 

4.2.3 Respondent 3: "Mobilsidor är appendix till desktop" 

Undersökningens tredje respondent är en kvinna i femtioårsåldern med en bra datavana. 

Hennes svar är lakoniska och bestämda. Hon har mycket pragmatisk inställning till shopping 

samt data-  och mobilanvändning, och har därav svårt att abstrahera sig från sitt nyttotänkande 
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och diskutera frågor som enbart berör artefakternas utseende. Intervjuaren behövde styra 

samtalet kontinuerligt genom att bland annat ställa kompletterande frågor och be 

respondenten förtydliga sina svar. Kortsorteringen var till hjälp för att leda samtalet i rätt 

riktning.  

Mobilanvändning och shoppingvanor 

Respondenten har använt smarttelefon i två år. För det mesta använder hon mobilen till att 

lyssna på musik och fotografera (bildkvalitet är viktig och respondentens nuvarande Samsung 

mobil valdes just efter kamerans prestanda). Surftiden är begränsad, oftast går respondenten 

in på nätet via mobilen när behovet att leta fram information uppstår och en stationär dator 

inte finns tillhands. Respondenten brukar köpa bussbiljetter genom mobilen och har även 

beställt böcker från Adlibris mobilsida; hon har aldrig köpt kläder eller skor genom 

mobilsidan, men har vid upprepade tillfällen surfat runt på mobila sidor som säljer kläder. 

Oftast sker det på bussen, då respondenten använder mobilen som tidsfördriv under sina 

dagliga resor till och från jobbet. Respondenten är inte främmande för att klicka på 

annonserna, och därför surfar hon oftast in på Zalando eller Boozt som "har aggressiv 

marknadsföring och syns på många ställen på webben". Att kunna jämföra priser och erbju-

danden i mobilen är viktigt, men respondenten väljer att titta närmare på intressanta produkter 

och lägga eventuella beställningar från datorn. Respondenten brukar besöka ett flertal online 

butiker när hon letar efter kläder och skor. Hon har lärt känna varumärken som passar hennes 

kroppsform och storlek bäst och vänder sig främst till dem när hon ska handla.  En bra online 

butik ska ha rätt sortiment, sajten ska vara användbar och fungera felfritt ("ska inte krångla").  

Reflektioner kring mobilsidors egenskaper 

Medan kravet på användbarhet gäller både dator och mobil, är det extra viktigt för mobilsi-

dornas del. Respondenten påpekar gång på gång att mobilsidorna ska vara lättnavigerade, 

visuellt tydliga och strukturerade. Som exempel hänvisar hon till en av sina favoritsidor 

Littlewoods.com som hon tycker skiljer sig från andra genom tydliga symboler och lätt-

navigerad meny (se bild 4.6). Vid närmare granskning av Littlewoods mobilsida kan 

intervjuaren och respondenten tillsammans konstatera att menyn på sidan är mer lik 

webbsidans navigeringsstruktur på den stationära datorn till sin placering och utformning, 

vilket gör sidan mer lättöverskådlig för respondenten som känner sig mer trygg med den 

stationära datorn. Även för övrigt tycker respondenten om Littlewoods sätt att presentera 

informationen visuellt.  

Tydlighet och struktur är således nyckelord i respondentens bedömning av sidans utseende. 

Mobilsidan skall innehålla det allra viktigaste och inte förbluffa användaren med för mycket 

information och för komplex grafik: "Mobilsidans design ska hänga ihop med hemsidan, men 
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ska vara mer avskalad och ha bra struktur. Jag tycker att mobilsidan är ett appendix till 

desktop - mobilskärmen är för liten för annat. " Den visuella utformningens originalitet är 

viktig för både mobil och dator: "om sidans design skiljer sig från mängden blir sidan unik 

och lättare att komma ihåg". 

 

Bild 4.6 Littlewoods.com är, enligt respondenten, ett bra exempel på en tydlig och 

strukturerad sida med bra meny. 

 
Bedömning av Cellbes webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt företagets mobilsida nyligen och tycker att sidan "ser intressant ut". 

Utseendemässigt hänger Cellbes mobilsida och webbsida på stationär dator väl ihop, "det 

uppstår inga missförstånd om vilket företags sida man är på". Sidan är färgglad men 

respondenten upplever den som svårnavigerad ("svårt att hitta runt", "saknar struktur") och 

därför även en som "en sida för marknadsföring, inte för sälj… mer för att locka och väcka 

intresse än för att sälja".   

Cellbes webbsidan på stationär dator har mer "neutralt utseende", men samtidigt är "mer 

funktionell", och därför är också att föredra framför mobilsidan. Respondenten uppger att hon 

hittar lätt runt på sidan, men ogillar sökfunktionen, då sökningen inte alltid ger relevanta 

resultat.  Det visuella intrycket är stundtals "kaotiskt", men respondenten verkar ha svårt att 

sätta fingret på varför. Den totala känslan av sajten, oavsett plattform, är att den är "vardaglig, 
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inte exklusiv". Med detta refererar respondenten både till produkter som säljs men även till 

sajtens utseende.  

Bedömning av Zalandos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan (både på dator och i mobilen) och handlat från datorn. Den 

generella känslan av mobilsidan är att den är "praktisk" och "lättöverskådlig", "enkel till sin 

utformning och bjuder inte på överraskningar", "som kund vet jag vad jag får". Respondenten 

upplever att mobilsidans utformning hänger väl ihop med den ordinarie sidan, båda känns 

enkla att använda. Respondenten gillar de många produktsorteringsmöjligheterna som sajten 

erbjuder, men tycker att det finns för många valmöjligheter och att mängden produkter är 

oöverskådlig.  

"Zalando kan tilltala en praktiskt sinnad person som redan vet vad hon vill ha. De [Zalando] 

står inte för en specifik stil… karaktär. De är neutrala, intetsägande som ett stort varulager… 

De vill vara top-of-mind när det kommer till sortimentets bredd och passa alla möjliga 

människor och smaker." Respondenten uppger att det är svårt att uttala sig om känslan som 

sajten förmedlar eftersom dess design är visuellt opersonlig.   

Bedömning av Ellos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt Ellos webbsida på stationär dator men inte handlat. Hon har inte 

besökt företagets mobilsida tidigare. Efter interaktionen med mobilsajten uppger 

respondenten att sidan upplevs lik Cellbes när det kommer till navigering och funktioner. Den 

negativa upplevelsen kring navigeringen finns även här eftersom respondenten inte gillar när 

piktogram i navigeringen (så som symboler för meny, mina sidor och kundtjänst) används 

utan text. Däremot tycker användaren om utformningen av navigeringen i mobilsidans footer: 

stora och bekväma knappar där piktogram används i kombination med länkrubriker. Till sitt 

visuella uttryck är sidan i samklang med vad som är brukligt inom branschen, "svart och vit 

som alla modesidor nuförtiden, det kan vara lite enformigt".  

Ellos webbsida på stationär dator upplevs som ”bekväm”, ”stilren”, ”modern” och ”ganska 

snygg”. Den är också på det stora hela lättnavigerad. Produktbilderna är något färglösa, 

uttrycket tilltalar inte respondenten fullt ut: ”stylingen är stel, man vill vara både 

modeinriktad och vardaglig samtidigt.” Enligt respondenten riktar sig Ellos till "den svenska 

familjekvinnan som vill klä sig ganska så modernt men inte sticka ut för mycket eller offra för 

mycket av sina pengar och bekvämlighet". Hon vill handla till hemmet, mannen och barnen 

samtidigt: "för tjugo år sedan skulle hon bläddrat i en stor katalog". Respondenten menar att 

det breda familjesortimentet stämmer inte överens med sidans visuella framtoning och 

företagets strävan att framstå som ”ett trendigt modevarumärke”. 
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4.2.4 Respondent 4: "Tekniken ska vara vacker" 

Undersökningens fjärde respondent är en kvinna i trettioårsåldern med mycket bra datavana. 

Hon är modeintresserad och gillar att prata om sina shoppingvanor och egenskaper hos olika 

e-handelssidor. Respondenten är verbal och använder målande jämförelser. Kortsorteringen är 

kompletterande och styrande, respondenten dras med i leken, använder både de befintliga 

korten kort och post-it lapparna för att addera egna epiteten och påståenden.  

Mobilanvändning och shoppingvanor 

Respondenten har haft smarttelefon i över tre år och använder den i omfattande utsträckning. 

Respondenten använder ganska få appar eftersom hon tycker att de kan lätt bli för många att 

ha koll på, men surfar i mycket hög utsträckning: "Så fort jag undrar någonting tar jag fram 

mobilen och letar fram informationen. Det är jättesmidigt! Man tar också fram mobilen när 

man är uttråkad. Det kan lätt bil för mycket surfande… Det är då man går in på alla möjliga 

sidor och kollar på kläder." Att titta på kläderna online är en njutbar process för 

respondenten, hon går igenom produktlistorna, lägger till plagg som favoriter, eller i kund-

vagnen, men genomför köp mer sällan: "När jag köper brukar jag tänka till lite extra. Jag är 

en spontan person, och möjligheten att bara lägga saker i kundvagnen och lämna sidan en 

stund gör att jag ofta har tid att väga beslutet lite. Oftast minskar köpsuget av att bara titta 

runt." Respondenten har handlat kläder, accessoarer, skönhets- och hälsoprodukter genom 

mobilen, såväl som böcker, buss- och biobiljetter. Vanligtvis brukar respondenten gå in på 

sina favoritsidor direkt och inte genom annonser eller nyhetsbrev. Favoritsidorna är 

Bubbleroom, MQ, Halens, Nelly och Pilgrim, hon är även nyfiken på Indiskas, Mangos och 

Zaras sajter, men har aldrig e-handlat från dem.  

Reflektioner kring mobilsidors egenskaper 

Den stora skillnaden mellan att surfa på mobil och stationär dator är att interaktionen med 

mobilen sker mer spontant och omedelbart när behovet uppstår; att sätta sig vid datorn kräver 

planering och större engagemang, medan mobilen kan användas parallellt med andra 

aktiviteter. Att handla från en mobilsida kräver tålamod och vana. Respondenten uppger att 

det tog tid för henne att lära sig logiken bakom mobilsidornas uppbyggnad och att det 

fortfarande är förbryllande att navigera på vissa sidor. "Det känns som att företagen inte 

satsar fullt ut på att utveckla sina mobilsidor… de [sidorna] är buggiga. Man tar inte alltid 

hänsyn till att skärmen är liten och klämmer in allt på samma gång. Det blir svårt att läsa och 

klicka… Många företag har både appar och mobilsidor… dem [appar] kan jag inte uttala mig 

om. Varför ska man behöva ladda ner något för att köpa ett plagg?"  

Enligt respondenten behöver en bra mobilsida vara tydlig och inte avvika för mycket i sin 

struktur mot vad som är brukligt för liknande m-handelssidor i dagsläget ("jag vill inte 
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uppfinna hjulet på nytt varje gång jag går in på en ny sida"), det ska finnas bra produkt-

information i bild och text, sidan ska ge ett professionellt intryck. Mobilsidans utseende är 

viktig för respondenten som en del av den totala upplevelsen: "Jag inspireras av vackra före-

mål. Tekniken ska också vara vacker, framför allt teknik som ska hjälpa en att utföra saker 

som förgyller ens tillvaro så mycket som shopping gör för en modeintresserad tjej. Att klä mig 

snyggt är viktigt för mig och jag njuter av att handla kläder. Jag vill att sidan ska andas mode 

och stil… man ska få lite pirr i magen som när man går in i en riktigt fin modebutik."   

Respondenten brukar titta på inspirationsmaterial och trendrapporter i mobilen när hon 

kommer över dem av en slump: "Det går bra så länge allt är anpassat till mobilens 

skärmstorlek. Ofta är det ju inte det, så jag tittar hellre på datorn".  

Bedömning av Cellbes webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt Cellbes sida några gånger och handlat från webbsidan på stationär 

dator vid något enstaka tillfälle men aldrig från mobilsidan. Respondentens upplevelse av att 

navigera på sidan är positiv; sidan upplevs som tydlig och lättnavigerad, med konventionell 

struktur. Respondenten gillar färgvalet på sidan, men upplever att de röda elementen är för 

många. Cellbes mobilsida "utstrålar inte fashion" men är "glad och trevlig, på ett alldagligt 

vis". Vid vidare bedömning av helhetsintrycket uppger respondenten: "Stundtals känns det 

som att man har gjort medvetna anspelningar på webbdesign från 90-talet… det är lite 

konstigt med tanke på att sidan är fullt modern för övrigt". Cellbes webbsida på stationär 

dator ser gammaldags ut jämfört med mobilsidan, men visuellt hänger de bra ihop. Trotts att 

sidan har enkel funktionalitet "utan för mycket finesser" och är lättbegriplig, upplever 

respondenten att den är "rörig" och att "det saknas luft" samt att symbolerna är "klumpiga". 

Det positiva är att sidan har färgglad grafik som har "feminin touch" och "optimistisk 

utstrålning". Respondenten tycker mer om Cellbes mobilsida och tycker att den är modernare 

och tydligare.  

Bedömning av Zalandos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har både besökt sidan och handlat från den. Respondenten ogillar både mobil-

sidans och den ordinarie sidans utseende och bedömer den som tråkig, färglös och 

"charmlös": "Zalandos webbshop ser ut att vara framtagen av en stor maskin. Den 

[webbutiken] fungerar väl och har massor med varumärken att välja på, men saknar allt det 

där som gör det roligt för en att handla på nätet. Det är som att slå in en julklapp i 

tidningspapper." Det positiva är att sidan är lättanvänd, har många bra funktioner och känns 

trygg att handla från. Respondenten tycker att Zalandos mobilsida och dess webbsida på 

stationär dator hänger mycket väl ihop och har svårt att bestämma sig ifall hon föredrar den 

ena framför den andra. 
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Bedömning av Ellos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan men aldrig handlat från den. Respondenten upplever att både 

mobilsidan och webbsidan på stationär dator har "väldigt mainstream design" och uppger att 

flera andra sidor håller sig till samma färgval (svart och vitt) och stil. En del texter på 

mobilsidan är för finstilta och svårlästa, men för övrigt är sidan mycket väl strukturerad och 

ren. Respondenten tycker att Ellos har lyckats skala av all onödig information och funktioner 

på mobilsidan, men behållit det viktigaste. Webbsidan på stationär dator är mindre bra på det 

än mobilsidan, då den innehåller för mycket information och länkar redan på startsidan. 

Informationsöverflöd gör att respondenten har svårare att ta beslut vart hon ska klicka och vad 

hon ska titta på. Respondenten gillar att Ellos webbsida på den stationära datorn innehåller en 

stor mängd inspirationsmaterial ("det är som ett modemagasin") och tycker att det borde 

finnas möjlighet att se inspiration även i mobilen.    

4.2.5 Respondent 5: "Mobilen är en mycket personlig ägodel" 

Undersökningens femte respondent är en kvinna i trettiofemårsåldern med mycket bra data-

vana. Respondenten är säker på sin smak och sina behov som användare, men samtalet blir 

stundtals mer moderelaterad än vad som är relevant för studien. Kortsorteringen spelar en 

viktig roll i att driva intervjun åt rätt håll.  

Mobilanvändning och shoppingvanor 

Respondenten har använt smarttelefon i över tre år och använder det både regelbundet och på 

ett varierat sätt. Respondenten använder en del appar, bland annat musik, spel och 

nyhetsappar, men även en mindfulness- och meditationsapp, en stegräknare och en kalori-

räknare. Hon anser att mobilen är ett nyttigt verktyg som underlättar vardagen. Respondenten 

spenderar mycket tid framför datorn på jobbet och vill sällan sätta sig vid en stationär dator 

även på fritiden. Mobilen upplevs dock som en del av den privata zonen, är bra att ta med sig i 

soffan på kvällen (respondenten funderar på att skaffa en surfplatta). Det mesta av 

respondentens icke arbetsrelaterade surfande sker på mobilen, däribland även onlineshopping. 

Hon handlar kläder och skönhetsprodukter nästan uteslutande på nätet: "Ibland är jag mycket 

målmedveten, jag vet exakt vad jag ska ha. Då går det hela mycket snabbt till… på några 

klick. I såna fall kollar jag alltid priset först, på Prisjakt eller annan prisjämförelsesajt. 

Andra gånger är jag bara sugen på något nytt, då kan jag surfa runt hur länge som helst, 

prova plaggen i huvudet… när jag har kommit över något fint plagg och en bild som är 

inspirerande kan det bli ett spontanköp… det är lockande med nya trender, att kunna 

experimentera med kläder. Urvalet på webben är så stort". Favoritsidor är Junarose, Zizzi, 

Zalando, och den brittiska New Look; även Cellbes nämns. Respondenten uppger att det kan 
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vara en utmaning att hitta kläder för en modemedveten kvinna med större kroppsmått, men 

Internet öppnar upp möjligheterna.   

Reflektioner kring mobilsidors egenskaper 

Stationär dator associeras hos respondenten med jobbet eller med gemensam användning 

hemma, där familjen delar på en dator. "Mobilen är en mycket personlig ägodel", menar 

respondenten, hon tycker om dess skräddarsydda innehåll med, exempelvis, push-notiser som 

påminner om mindfulness övningar, kostappen som innehåller en sparad lista på matvaror 

som respondenten brukar köpa och dylikt.  

Mobilsidorna ska vara tydliga, fria från buggar, lättanvända och intuitiva, tycker 

respondenten: "Jag vill inte tänka på hur jag ska gå tillväga när jag är inne på en mobilsida, 

kunskapen om vad man gör näst ska bara komma till en". Respondenten tycker att sidans 

design över lag och även innehållsmaterialets bildspråk är viktiga för en e-handelssida inom 

mode: "Jag vill gärna bli inspirerad. Det finns en hel del modeinspiration på nätet för smala 

tjejer. Webbutiker som säljer små storlekar ser ofta modernare och bättre ut generellt. Därför 

gillar jag Zizzi.se, den har stilren design som andas mode, och modellerna är inte gulliga, 

mysiga eller överdrivet snälla. De är stylade och fotade precis som vilken trendig och cool 

tjej som helst!" 

Bedömning av Cellbes webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt sidan tidigare och handlat från den vid några tillfällen. Hon upplever 

att sidan är förutsägbar och relativt lättanvänd (med undantag för kassan som saknar 

flexibilitet och brister i överskådlighet). Respondentens reagerar starkast på bildspråket, då 

hon upplever att Cellbes egentligen är en webbitik för större kvinnor, men det mesta är 

fotograferat på små modeller. Respondenten tycker att sidans färgval är behaglig, men inte 

vanlig för en modesajt. Mobilsidan upplevs modernare i jämförelse med hemsidan, och 

respondenten tycker mer om den.  

Bedömning av Zalandos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har både besökt sidan tidigare och handlat från den. Hon upplever att sidans 

avskalade utformning är mer fördelaktig på mobilen, men sänker upplevelsen på den 

stationära datorn: "Zalandos mobilsida är ren, modern och ganska trevlig, men kanske något 

opersonlig. Hemsidan däremot är helt charmlös [respondenten lägger betoning på ordet 

"helt" genom att dra ut på vokalen]". Respondenten uppger att Zalando upplevs mycket tyska, 

med "pragmatisk attityd till kläder och mode" och att detta märks på sidans utformning 

eftersom Zalando verkar prioritera njutbarhetsaspekter, så som personlig design, inspirerande 

bilder och inspirationsmaterial lägre jämfört med många andra företag.  
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Bedömning av Ellos webbsida på mobil och dator 

Respondenten har besökt Ellos mobilsida och dess webbsida på stationär dator sidor tidigare 

men inte handlat från dem. Respondenten uppger att såväl mobilsidan som webbsidan på den 

stationära datorn sidan känns enhetliga, moderna, fräscha. Sidan upplevs strukturerad och 

lättnavigerad med tydliga och snygga symboler och lagom stora knappar. Frånvaro av färg 

gör sidan stilren men något för kall, tycker respondenten. Respondenten reagerar även på 

produktbilderna som är olika beskurna och skiljer sig i uttrycket, något som ger ett oroligt 

intryck.  

5. ANALYS 
Nedan presenteras analys och tolkningen av det insamlade materialet i sin helhet. Den våg-

rätta analysen av intervjuerna med återkoppling till de kvantitativa resultaten i kapitel 5.1 följs 

av uppsatsens resultatsammanställning i kapitel 5.2.  

5.1 Fördjupad analys 

Estetikens klassiska dimension hamnar lätt i fokus när respondenter återger sina upplevelser 

av en mobilsida verbalt. De främsta kraven på mobilsidan gäller användbarhet: sidan skall 

fungera felfritt samt ha ett lättöverskådligt och intuitivt gränssnitt (ett gränssnitt som ger 

användaren tydliga ledtrådar om befintliga handlingsalternativ). Användare vill känna sig 

kompetenta och bekväma med sidan; de vill kunna dra nytta av sina invanda interaktions-

mönster och därför uppskattar gränssnitt som håller sig till gällande praxis när det kommer till 

grundfunktionalitet, de viktiga elementens placering samt utformning av symboler/piktogram. 

"Jag vill inte uppfinna hjulet på nytt" - uppger respondent 4 (s.45), behovet framgår även ur 

svaren hos respondent 2 (s.39) samt respondent 5 (s.47) med flera. Även visuellt och 

funktionsmässigt igenkännande mellan stationär dator och mobil tenderar att skapa känsla av 

trygghet hos användare (den stationära datorn upplevs av samtliga respondenter som den 

primära enheten, mobilen är kompletterande). Tydligast uttalas behovet av ett 

funktionsmässigt igenkännande av respondent 3 (s.42) medan mobilens kompletterande roll 

beskrivs väl av respondent 1 (s.37) och respondent 3 (s.42).  

”Enkelhet”, ”tydlighet”, ”renhet” och "överskådlighet" framstår som den klassiska estetikens 

främsta kännetecken vid respondenternas beskrivning av mobila e-handelssidor; samtliga 

respondenter har nyttjat ett eller flera av dessa ord. En mobilsida uppfattas som ”krävande” 

(ordval hos respondent 1 vid kortsortering)  och till och med "skrämmande" (ordval hos 

respondent 2 vid kortsortering) vid överbelastning med visuella och informationsbärande 

element så som symboler, dekor, länkar och knappar, vid dominans av aggressiva färger (för 
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mycket röda element, för mycket tunga svarta element) eller för stor stilvariation i 

bildmaterialet. De röda elementen hos Cellbes hemsida nämns exempelvis av respondent 1 

(s.37) och av respondent 4 (s.45). Den obehagliga känslan vid interaktion med en visuellt 

överbelastad sida nämns bland annat av respondent 1 (s.37) och respondent 2 (s.40). Den 

behagliga visuella enkelheten bör dock inte förväxlas med översimplifiering på bekostnad av 

estetikens uttrycksfulla dimension: sidan ska vara lätt att ta till sig utan att upplevas 

”avskalad”, ”tråkig” och ”fantasilös”. Enformighet, frånvaro av visuell dynamik och tydliga 

referenspunkter för ögat kan upplevas lika ansträngande som överflödet. Undersökningens 

första respondent uppger, exempelvis, att Zalandos sida är ”avskalad” men samtidigt 

”otydlig”, ”kaotisk” i mångt och mycket just på grund av sin enformighet (s.37), medan 

undersökningens andra respondent tycker att sidan upplevs som gammalmodig den moderna 

funktionaliteten till trots (s.40). De kvantitativa resultaten för Zalando visar att sajtens 

klassiska estetik fick något lägre betyg jämfört med Cellbes, Ellos och andra hemsidor trots 

att sakförhållandet skulle förmodas vara den motsatta (enligt den preliminära bedömningen 

ansågs Zalandos gränssnitt vara enklast och renast). Intervjuresultaten leder oss till slutsats 

om att Zalandos svagare uttrycksfulla sida kan sänka den totala upplevelsen och därmed även 

minska effekten av faktorer tillhörande den klassiska dimensionen.  

Den klassiska dimensionens dominans återspeglas även i det kvantitativa data som pekar på 

att struktur och tydlighet är viktigare för användarnas positiva upplevelse av en sida än vad 

exempelvis sidans originalitet är (s.30). En sådan inställning kan i första hand förklaras med 

det naturliga behovet att faktiskt kunna använda artefakten ändamålsenligt och problemfritt: 

den klassiska estetiska dimensionen som står för ordning och harmoni är nära kopplad till 

sidans funktionalitet och informationsarkitektur och därför kan ses som en av 

förutsättningarna för användbarhet. På det viset skulle det kunna gå att ta Karvonens 

resonemang om enkelhet som länk mellan estetik och användbarhet (Karvonen 2000) ett steg 

vidare och resonera att den klassiska estetiken med alla dess beståndsdelar, inklusive 

enkelhet, utgör en sådan länk för användaren. Trots att den klassiska estetiken levererar en 

uppsättning av visuella medel med vilka gränssnittets användbarhet kan uppnås kan den inte 

reduceras till dessa medel utan har ett mycket högre värde i sin helhet: upplevelsen av visuell 

harmoni, fräschör, lugn och till och med trygghet sträcker sig långt utanför användbarhetens 

gränser.  

Jämfört med webbsidor på stationär dator framstår den klassiska dimensionen som viktigare 

för en positiv upplevelse av mobila webbsidor allteftersom mobilens begränsningar ökar 

kraven på användbarhet. Flera respondenters svar pekar på att användarens toleranströskel vid 
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interaktion med mobilen är lägre vilket ökar kraven på enkelhet, tydlighet och enhetlighet 

(uppges t.ex. av respondent 5, s.47 och respondent 3, s.43). Såväl undersökningens 

kvantitativa data som intervjuer och observationer i uppsatsens kvalitativa del pekar på att en 

mobilsida ska vara okomplicerad jämfört med designen hos webbsidor på stationär dator, med 

striktare prioritering av innehåll, enkel navigering utan för mycket tilltro till piktogram, 

minskat antal mellansteg i navigeringen samt fokus på ökad läsbarhet och smidigare input. 

Intervjuerna pekar även på att en avskalad design på mobilen kan ses som modern och trevlig 

medan en mycket liknande utformning av en sida för stationär dator upplevs som tråkig och 

intetsägande (respondent 5, s.48, respondent 4. s.45).  

Samtidigt väcker estetikens mjukare aspekter starka känslor hos intervjupersonerna och 

mobilsidor med tydlig struktur får stundtals sämre omdömen än mycket mindre ordnade och 

funktionella dito. Exempelvis, jämför respondent 1 mobilsidorna hos Cellbes och Zalando och 

menar att "Cellbes är lättare att ta till sig" (s.37); även respondent 4 gör jämförelse mellan 

dessa två varumärkens mobilsidor och bedömer Cellbes mobilsida som generellt "glad och 

trevlig" medan Zalandos mobilsida som opersonlig, "framtagen av en stor maskin" (s.45). 

I en av sina senare studier visar Tractinsky på känslotillståndens roll som länk mellan 

gränssnittets attribut och användarens attityd och intresse. Framför allt känslorna kopplade till 

upplevelse av njutning (eller det motsatta) är starkt kopplade till estetikens uttrycksfulla 

aspekter. Estetiken påverkar alltså känslorna hos användaren och genom dessa känslor även 

relationen till artefakten (Porat & Tractinsky 2012). Inte förvånande blir känslornas språk 

mycket framträdande när respondenterna ska beskriva sina intryck. Eftersom respondenternas 

uppfattning om aspekter tillhörande den uttrycksfulla estetiken är svårare att fånga i en 

intervjusituation krävs det dialog och ingående diskussion. En stor del av informationen går 

att utläsa ur intervjusvarens kontext, omdömen är mer varierade och känsloladdade än vid 

samtal om den klassiska estetiken. Samtliga respondenter reagerar på webbsidornas visuella 

uttryck, bildinnehåll och övrig grafik samt har ganska lätt att beskriva den totala känslan som 

en sida föremedlar. Begreppen "originalitet", "kreativitet" och "modernitet" används antingen 

av respondenterna själva eller går att utläsa ur deras omdömen. Dessa begrepp är utan tvekan 

betydelsefulla för respondenternas bedömning och beskrivning av sidan, trots att både 

intervjuerna och uppsatsens kvantitativa data visar på att originalitet, kreativitet och 

modernitet prioriteras lägre jämfört med aspekter tillhörande den klassiska dimensionen.  

Medan färgharmoni och färgernas informationsbärande roll tillfaller under den klassiska 

estetikens område bör vi notera även färgens inverkan på den uttrycksfulla estetiken. Flera av 

sidor som använder färgstarka bilder och/eller symboler får bättre generella betyg i undersök-
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ningens kvantitativa del (s.31 och bild 4.2). Kraftfullare och uttrycksfullare färgval tenderar 

att upplevas som positiv och blir till en mycket viktig del av det generella intrycket en sida 

gör på användaren. Undersökningen bekräftar den allmänt kända sanningen om färgvalets 

roll: färgerna är ett presentationsredskap som underlättar igenkännandet och ett sätt att 

förmedla webbsidans stämning och karaktär. Respondenter nämner exempelvis att färgvalet 

hjälper dem att definiera sidorna som tillhörande modebranschen (se t.ex. respondent 4, s.44 

och respondent 5, s.47), de uppger även att lyckat färgval får dem att känna glädje, trevnad 

och optimism. Färgvalet gör sidan personlighare och bistår användarna med 

identifikationsverktyg: respondenterna har, exempelvis, utpekat vissa typer av färgval som 

mer feminina än andra eller mer riktade till yngre respektive äldre målgrupper. Respondent 4 

nämner, exempelvis, att Cellbes har färger med "feminin touch" och "optimistisk utstrålning" 

(s.45), medan Ellos svartvita färgskala ses som ungt, moderiktigt men "pretentiöst" 

(respondent 2, s.40) eller som vanligt inom modebranschen (respondent 3, s.42 och 

respondent 4, s.45). 

Bildernas och innehållsgrafikens inverkan på användarupplevelsen är av liknande karaktär 

som färgernas: vid sidan av sin informationsbärande roll är bildmaterialet (i alla dess former) 

ett av de primära medel för skapande av visuell njutbarhet. Till skillnad från gränssnitts-

elementen, som kan med fördel vara lugnare och färre på mobilsidan än på en webbsida på 

stationär dator, är innehållsgrafik lika viktig på mobilen som på datorn. Bildernas kvalitet och 

stil är en av de mest omdiskuterade frågorna under intervjuerna. Bra bilder bör, enligt 

intervjuresultaten, upplevas som tilltalande, hålla hög standard vad gäller utformning/ 

fotokvalitet och även bildkvalitet, väcka fantasin genom användning av miljöer, styling av 

modeller och dylikt, vara begripliga och nära genom att förmedla budskap och känsla som 

användaren är villig att ta till sig och identifiera sig med. De ska även vara en del av 

företagets och artefaktens identitet och större narrativa helhet. Bildvalet kommenteras av 

samtliga respondenter, men mest av respondent 2 (s. 37).  

Bildmaterialets vikt för användarupplevelsen betyder förvisso inte att mängden innehålls-

grafik ska vara samma på mobilen som på den stationära datorn. För att användaren ska kunna 

bedöma grafiken och njuta av den bör utformningen vara mobilanpassad. Respondenternas 

attityd till grafiskt inspirationsmaterial i form av landningssidor med bildspel, trendrapporter 

och fotocollage varierar markant. Flera användare menar att mobilen ger inte utrymme åt 

annat än det mest nödvändiga, att mobilskärmen inte ger inspirationsmaterialet rättvisa. De 

menar också att deras personliga interaktionsmönster inte förutsätter surfande på en mobil e-

handelssida i ett syfte att titta runt och inspireras - den stationära datorn fyller denna funktion 
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hos dem (respondent 1, s. 37 och respondent 3, s.42). Andra användare vill gärna se olika 

sorts innehåll på mobilen och tycker att det berikar upplevelsen (respondent 5, s.45 och 

respondent 4, s.46). Behovet av inspirationsmaterial är kopplad till shoppingbeteendet: 

användare med pragmatisk inställning tenderar att inspireras annanstans än på sidan 

alternativt njuta och inspireras av funktionell upplevelse. Användare som njuter av shopping 

som process gillar lägga ner tid på att surfa och kan vara intresserade av inspirationsmaterial 

även i mobilen. Denna iakttagelse är i samklang med Deng och Pooles slutsatser om att 

konsumenter med yttre respektive inre motivation tenderar ha olika beteendemönster på 

webben och även skilda prioriteringar kring webbsidors utformning (Deng & Poole 2012). 

Det gemensamma för samtliga respondenter är att de inte vill se grafik från datorn 

återanvändas på mobilen, då materialets visuella värde och interaktionskapacitet sjunker 

drastiskt vid en sådan användning och gör själva användandet meningsöst. Bildinnehåll skall 

anpassas både till format och flöde för att passa den enhet som den synas på.  

Intervjuresultaten pekar på att mobilsidans modernitet har mindre värde i sig för den positiva 

användarupplevelsen. Den omtalas av intervjupersonerna i anslutning till andra egenskaper; 

först i kombination med dem blir modernitet till en viktig indikator på gränssnittets estetiska 

värde. När en sida upplevs som omodern sker det ofta i samband med bristande funktionalitet, 

rörig layout, oengagerade uttryck eller uttryck som riktar sig till en målgrupp som användaren 

i fråga inte kan identifieras sig med (se exempelvis omdömen av Cellbes och Zalando hos 

respondent 1, s.37; även respondent 2 som säger att Zalandos design upplevs som 

"gammalmodig… trots många bra funktioner" eftersom den har rörig layout och är "stel och 

tråkig", s.40). Modernitet i positiv bemärkelse associeras med "fräschör" (se exempelvis 

svaren hos respondent 1,  s.37 och respondent 5 s.48), vilket i sig visar sig vara ett 

sammansatt uttryck som omfattar egenskaper tillhörande både den klassiska och den 

uttrycksfulla estetiken. Uttrycket syftar på en kombination av professionalism, kreativitet och 

artefaktens förmåga att absorbera användaren på ett naturligt och icke påträngande sätt. 

Framför allt är länken mellan professionalism och modernitet tydlig, då användare uppfattar 

det som självklart att en väldesignad och välbyggd sida ska hänga med den snabba 

utvecklingen och anpassa teknikens senaste ord till användarmålgruppens behov. Just 

relevansen för målgruppen är av central betydelse vid implementerig av nya tekniska och 

visuella lösningar.  

För övrigt får professionalismbegreppet två tydliga innebörder i intervjumaterialet. Den ena är 

professionalism som uttryck för företagets och designerns respekt för användaren/kunden och 

omtanke om henne. Respondenter upplever bland annat bristande visuell uttrycksfullhet som 
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tecken på att företaget bakom hemsidan inte bryr sig om hur de presenterar sig själva för 

användaren och alltså inte respekterar henne (denna tanke formuleras tydligast av respondent 

2, s.40). Professionalismbegreppets andra innebörd går ut på att markera ut användarens 

trygghetszon. En mobilsida är professionell när den är "riktig", "välgjord" och "ordentlig", när 

dess utformning signalerar pålitlighet och seriös inställning till användaren (se, exempelvis, 

svaren hos respondent 2, s.40 och respondent 1, s.37).  

Denna insikt är särskilt viktig i e-handelssammanhang där företagets seriositet är absolut 

avgörande för att skapa och bygga på relation med användaren/kunden. Den uttrycksfulla 

estetikens viktiga inverkan på användarens attityd till artefakten genom användarens 

kognitiva bedömning av artefaktens godhet, dvs. bedömning av professionalism och 

designkvalitet lyfts även hos Tractinsky (Porat & Tractinsky 2012, s.258). 

De kvantitativa resultaten pekar på att modernitet och professionalism är viktigare för 

användaren än sidans originalitet. Originaliteten har en viss roll för igenkännandet och även 

väcker användarens nyfikenhet vid första kontakt med sidan (detta framgår primärt ur 

undersökningens observationsdel, men även ur intervjusvaren, exempelvis hos respondent 3 

som nämner att sidorna med unik design är lättare att komma ihåg, s.42). Precis som 

modernitet inte betyder något för användaren utan relevans och professionalism, verkar inte 

gränssnittets visuella originalitet ha något värde i sig. Nästan samtliga respondenter reagerar 

negativt på gränssnitt eller gränssnittselement som de upplever som för konventionella (så 

som färg och stilval återkommande hos många webbsidor inom branschen). Respondenter 

reagerar på originalitet i gränssnittets utformning eller sidans bildinnehåll först på när de 

känner sig träffade av det unika i kommunikationen. I den kvantitativa delen får Odd Mollys 

ganska annorlunda sajt sämre generella betyg än de mer konventionella sajter, även 

gränssnittets originalitet får inte någon nämnvärd uppskattning  (s. 34). Först när vi vet att 

Odd Molly som företag inte möter respondenternas preferenser lika bra som exempelvis 

Cellbes eller Halens gör, kan vi anta att sidans originalitet inte uppskattas av respondenter 

som inte ingår i sidans huvudmålgrupp. När respondenterna som handlar från Cellbes 

frekvent bedömer innehållsgrafiken på Cellbes sida berömmer de bildernas unicitet just på 

grund av deras förmåga att skapa känsla av identifikation och igenkännande hos målgruppen: 

modellernas naturliga styling, plus-size kroppsformer, bildspråket och färgglädje gör att 

respondenterna känner igen sig. Respondent 2 säger, till exempel, att Cellbes har "modeller 

som är både snygga och ser ut som friska människor" samt att färgval och miljöer är 

inspirerande (s.39). Respondent 5 berömmer Zizzi.se för att sajtens design och sortimentet 
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tilltalar henne eftersom de återspeglar hennes personlighet som "trrendig och cool… plus-size 

tjej" (s. 48). 

Det för oss till diskussion om estetikens meningsskapande dimension, och då först och främst 

till identifikationens roll för den estetiska totalupplevelsen av mobila e-handelssidor. 

Identifikationen handlar inte bara om att användaren ska känna att mobilsajtens visuella 

kommunikation och utformning anpassar sig till hennes individuella förväntningar (och detta 

är, som vi har sett, en nödvändig grundförutsättning för att användaren ska över huvud taget 

ta del av gränssnittets visuella estetik). Mobilens primära styrka ligger i att den upplevs som 

en del av användarnas privata sfär (tanken uttrycks på ett bra sätt av respondent 5, s.48). 

Undersökningens respondenter har en unik relation till sina mobiltelefoner: mobilen används 

dygnet runt som ett skräddarsytt alltiallo verktyg för att underlätta dagliga sysslor, 

kommunicera, erhålla relevant information, underhållning och nöje. En implikation av detta är 

att den lyckade interaktionen bör spegla användarnas behov på ett mer personligt sätt än vad 

som någonsin tidigare har förväntats av en digital artefakt.  

De olika aspekterna av den meningsskapande dimensionen, så som gränssnittets tilltalande 

utseende, dess förmåga att inspirera och väcka nyfikenhet har nämnts tidigare i detta kapitel 

men behöver ses på nytt i totalupplevelsens ljus. 

Hur ser respondenterna på en tilltalande mobilsida i mer generella ordalag? Olika aspekter 

som vi tittat på tidigare smälter samman hos respondenten till ett övergripande krav på 

användning av "välgjorda ting" (formuleringen hos respondent 2, s.40). Enligt den 

kvantitativa delstudiens resultat framträder mobilsidans tilltalande utseende som den 

nästviktigaste faktorn för användarens positiva upplevelse av en mobilsida (den allra 

viktigaste är sidans användbarhet). Samtidigt visar undersökningens kvantitativa och 

kvalitativa resultat på att sidor på stationär dator är betydligt bättre på att tillhandahålla den 

generella känslan av visuell tillfredsställelse, vilket pekar på de mobila gränssnittens stora 

förbättringspotential. Mobilen har för länge sedan förvandlats till ett modeföremål, ett sätt att 

uttrycka sig, visa status och identitet. Kravet på mobilens hedoniska egenskaper har blivit en 

norm (Katz & Sugiyama 2005). Med det ökar även kraven på alla sorts mobila gränssnitt och 

inte minst mobila webbsidor. En av undersökningens intervjupersoner jämför upplevelsen av 

den mobila webbsidan med en julklapp som kräver ett vackert omslag. Respondenterna ger 

uttryck för sina krav genom att fördefiniera tekniken som vacker, uppge att de vill använda 

fina, "välgjorda ting" (respondent 2, s.40) som "förgyller tillvaron" (respondent 4, s.46) och 

genom att ha höga anspråk på gränssnittets och upplevelsens kvalitet.  
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Försjunkenhet och njutning vi interaktionen med mobil e-handelssida höjs till nivå där en 

form av virtuell verklighet efterfrågas. Den visuella upplevelsen skall kännas som "i en riktig 

butik"; respondenterna ser den fysiska verklighetens upplevelserikedom och kvalitet som 

måttstock för all sorts virtuell upplevelse även om de digitala artefakterna percipieras och 

används på egna premisser. Exempelvis vill respondenterna uppleva tygkvaliteter på en nivå 

som kan ersätta känslan av att känna på det fysiska plagget. De vill återskapa njutningen, få 

"pirr i magen" av att promenera längst en shoppinggata, gå in i butiken och njuta av shopping 

som favoritaktivitet.  

5.2 Resultat 

Tractinskys modell har visat sig vara ett mycket användbart verktyg för beskrivning och 

analys av mobila enheters upplevda estetik. De estetiska dimensionerna och de olika 

faktorerna inom deras ramar har kunnat användas både för insamling av data (i utformning av 

intervjuunderlag) och för analys av användarupplevelse. Mobilsidors upplevda estetik har 

visat sig äga aspekter tillhörande såväl den klassiska som den uttrycksfulla dimensionen. 

Balansen mellan dessa dimensioner är en viktig förutsättning för positiv användarupplevelse 

av en mobilsida.  

Det finns inget disparat eller öppet konkurrerande i användarnas krav på mobila och ordinarie 

webbgränssnittens visuella utformning. Både uppsatsens kvantitativa och kvalitativa data har 

visat att den huvudsakliga skillnaden ligger i förhållandet mellan faktorerna och inte i olika 

uppsättning av dessa. Den klassiska dimensionen framstår som mer avgörande för positiv 

användarupplevelse än den uttrycksfulla dimensionen på mobila enheter medan förhållandet 

mellan dimensionerna är mer balanserad hos stationära enheter. Även den klassiska 

dimensionens roll att fungera som en länk mellan estetiken och användbarheten (i samklang 

med Karvonens resultat, Karvonen 2000) är mer påtaglig vid granskning av mobila enheter, 

då upplevelsen av de mobila enheters användbarhet är underkastat förutsättningar (och 

begränsningar) som är strikt plattformspecifika och inte påverkar upplevelsen av grässnitt på 

stationär dator på samma sätt, så som exempelvis liten skärmstorlek eller utformning av input. 

Den uttrycksfulla dimensionen har, i sin tur, en uttalad koppling till interaktionens 

meningsfullhet och till den totala upplevelsen. Den är svårare att beskriva med fasta begrepp 

och prioriteras lägre av både företagen och användare. Brist på den uttrycksfulla estetiken 

leder däremot till uttalade negativa reaktioner, bristande njutbarhet vid interaktion och, som 

resultat, sänkt användarnöjdhet. Detta återknyter till resultaten i Porat & Tractinskys studie av 

webbgränssnitt på stationära enheter som pekar på känslornas och den uttrycksfulla estetikens 

vikt för njutbar användarupplevelse (Porat & Tractinsky 2012). 
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Den klassiska och den uttrycksfulla estetikens roll för användarupplevelse av mobila 

webbsidor kan alltså sammanfattas på nedan sätt. Genomtänkt funktionalitet och tydligt 

gränssnitt med både bra struktur och visuell balans som integrerade delar i dess 

informationsarkitektur är ett måste för användarens grundläggande acceptans av en mobilsida. 

Visuellt behaglig, personlig, engagerande och professionell design minskar de initialt höga 

trösklarna för icke vana och skeptisk anställda användare samt är ett skäl till att användaren 

väljer en viss mobilsida ur en mängd andra med samma funktionalitet, ändamål och innehåll.  

Meningsskapande aspekter så som identifikation och inspiration skapar premisser för den 

lyckade interaktionen och möjliggör en fullare upplevelse av mobila webbsidors estetik. 

Inspirerande innehåll och design är således viktiga för användarupplevelsen av gränssnittets 

visuella estetik.  

Grafiskt inspirationsmaterial ska vara mobilanpassat och skapas på plattformens egna 

premisser. Som med allt annat mobilt innehåll, bör större enkelhet och tydlighet eftersträvas.  

I den meningsskapande kontexten bör inspirationen ses som handling och totalupplevelse. 

Mobilsidorna har svårare att inspirera genom det visuella i jämförelse med webbsidor på 

stationär dator. Ett möjligt alternativ är att satsa på totalupplevelse som inspirationskälla i allt 

högre grad, och därmed få designen visuella aspekter, grafiskt innehåll, interaktion, 

funktionalitet, tjänsten/varan och varumärket tillsammans stå för närhet, inlevelse och 

njutbarhet.  

Man bör tillåta skillnader mellan plattformar, med en sida på stationär dator som har mer 

komplext innehåll och mer fokus på uttrycksfull estetik. Att eftersträva maximal likhet mellan 

mobil och stationär dator sker ofta på bekostnad av den sistnämnda, men även på bekostnad 

av användarnas förväntningar och invanda interaktionsmönster. Det innebär att offra mycket 

av vad webbgränssnitt på stationära enheter har att erbjuda när det kommer till njutbar visuell 

upplevelse. Vi har sett att Zalando som har maximalt lika ordinarie webbsida och mobilsida 

får lägre betyg och sämre omdömen från respondenterna än sidor där designen på stationär 

dator är rikare och mer innehållsmässigt och visuellt komplex än mobilsidans design. 

Stationära och mobila enheter brukas på skilda men kompletterande sätt av respondenter som 

verkar inte uppleva några problem med igenkännandet av samma webbsida och företag på 

olika plattformar. I den visuella utformningen av gränssnitt rekommenderar vi således att 

utnyttja styrkor med varje plattform för en mer njutbar och meningsfull helhetsupplevelse. I 

en värld där utbudet av digitalas artefakter blir allt mer heterogent och webbgränssnitten 

varierar allt mer är det viktigt att tillåta större visuell variation och rikare resurspalett för att 

kunna med olika medel nå samma designmål. 
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6. DISKUSSION 
Metod och resultatdiskussionen i denna uppsats togs upp löpande i samband med metod- och 

resultatpresentationen. Nedan sammanfattas några punkter som uppsatsförfattaren anser vara 

av extra vikt.  

6.1 Metoddiskussion 

Uppsatsresultaten som erhölls genom kombination av kvantitativ och kvalitativ metod visade 

på ett antal trender. För att kunna säga hur starka de noterade trenderna är eller ifall det finns 

signifikanta samband mellan dessa skulle det krävas en renodlat kvantitativ studie med ett mer 

kontrollerat urval än vad som kunde tillgodoses av online-enkäten och/eller involvering av 

större respondentgrupp. Det kvantitativa materialet samlades in och användes först och främst 

för att placera de kvalitativa resultaten i ett kontext (se kapitel 3.1 för djupare metod-

diskussion).  

Att göra en undersökning för en uppdragsgivare och använda dennes kundbas i studien 

innebär alltid en viss risk för vinkling av svaren till fördel för företaget i frågan. Inte helt 

oväntat fick Cellbes webbsida höga betyg i den kvantitativa undersökningsdelen. Andra 

företag som borde vara kända och omtyckta av respondenterna inkluderades i undersökningen 

för att balansera resultaten, undersökningsfrågorna byggdes på ett sätt som skulle visualisera 

eventuella skillnader i attityd till företagen på det stora hela. Uppsatsförfattaren instämde med 

ett ställningstagande som presenteras i delar av litteraturen vad gäller vikten av igenkännande, 

kontext och relation till artefakten hos en undersökningsperson som ska bedöma artefaktens 

estetiska värde. Det är möjligt att de kvantitativa resultaten hade blivit mer pålitliga om 

undersökningen genomfördes med sidor som var helt okända för respondenterna, alternativt 

med prototyper med renodlade egenskaper. Risken är dock att respondenterna hade då haft det 

svårt att ta ställning i frågor om upplevelsens värde och mening. De kvalitativa intervjuerna 

demonstrerade vikten av respondentens relation till den undersökta artefakten.  

En annan punkt som är intressant att blicka tillbaka på är kortsorteringens roll för den 

kvalitativa intervjustudien. Kortsortering visade sig fungera bra i kombination med semi-

strukturerade intervjuer och observationer. Metodens primära värde låg i dess förmåga att 

engagera respondenten och hjälpa honom/henne verbalisera, konkretisera och visualisera sina 

tankar på ett enkelt och effektivt sätt. Framför allt var kortsorteringens bidrag påtaglig vid 

intervjuer med mindre teknikintresserade och/eller mindre verbala personer. Att ställa frågor 

på olika sätt och med hjälp av olika metoder hjälpte även med verifiering av intervjudata. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Tillämpning av kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod gjordes i syfte att uppnå högre 

validitet och reliabilitet. När vi granskar uppsatsens resultat ser vi att både kvalitativa och 

kvantitativa uppgifter pekar åt samma håll och resultaten stärker varandra. Samtidigt har de 

kvalitativa och kvantitativa delarna kompletterande funktion: vi fick ta del av de mer 

generella trenderna genom kvantifiering för att sedan komplettera dem med användarnas 

personliga upplevelser under intervjuer och observationer.  

Resultaten i en i grunden kvalitativ studie är alltid en fråga om tolkning. Den kvalitativa och 

reflexiva metoden innebär en djupdykning i respondentens upplevelsevärld. Resultaten av 

uppsatsens kvalitativa del får ett värde genom korrespondensvaliditet, relation till de 

kvantitativa resultaten samt genom aktiv involvering av läsaren och tillit till hans/hennes egen 

bedömning av data som presenteras.  

För att säkerställa resultatens reliabilitet har valet av metodkombination samt den 

efterföljande sammanställningen/transkriberingen av data tilldelats en stor vikt. Olika 

datatyper och analystekniker ställdes mot varandra. Uppsatsförfattaren har granskat sin 

förförståelse av ämnet och sin tolkning av det insamlade materialet aktivt och kontinuerligt i 

syftet att komma närmare respondenternas skildringar av användarupplevelsen. Analytikerna 

från beställarföretaget har konsulterats vid flera tillfällen under arbetet, deras erfarenhet 

gjorde det möjligt att ställa uppsatsens resultat mot de befintliga kunskaperna om mål-

gruppens agerande och se ifall de nuvarande resultaten överensstämmer med den generella 

bilden av användargruppen i fråga och alltså kunde anses vara trovärdiga. 

Att studera estetiken och digitala artefakter innebär att bemöta ständig förändring. Nya 

uppdateringar, funktioner och större trender inom grafisk design såväl som inom webb-

utveckling kommer innebära ändringar i användarupplevelsen av mobila gränssnitt. Redan 

under studiens gång har några av de undersökta sajterna bytt utseende och därmed skapat nya 

situationer och upplevelser för användarna. Vid sammanställning av uppsatsens resultat 

strävade författaren efter att undvika kortvariga slutsatser om de mobila gränssnittens 

utformning och istället fokuserat på bredare tillämpning av en befintlig förklaringsmodell 

samt på de övergripande trenderna som denna tillämpning hjälper att kartlägga. Uppsatsen 

opererar med dimensioner och faktorer som har direkt relation till denna förklaringsmodell.  

Tidigare forskning har pekat på faktorernas giltighet över tid, faktorerna kan därför antas vara 

tillämpliga även för kommande studier.  

För att öka överförbarheten i studien gjordes även en grundlig skildring av respondenterna, 

intervjusituationerna och det resulterande materialet. De så kallade "thick deskriptions" och 
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de utförliga underlagen användes för att relatera denna uppsatsens resultat till nya undersök-

ningssituationer samt förhoppningsvis bidra till nya tolkningar. 

 

7. SLUTSATS 
Denna studie syftade att bidra till den rådande debatten om estetikens roll inom informatik 

och MDI genom att svara på frågan: 

Hur påverkar gränssnittets visuella estetik användarupplevelsen av mobila webbsidor?  

Studien ämnade även att kartlägga eventuella likheter och skillnader vad gäller användarens 

upplevelse av webbsidans estetik mellan mobila webbgränssnitt och webbgränssnitt på 

stationär dator. 

För att besvara frågorna användes Tractinskys analysmodell med uppdelning av den upplevda 

estetiken i två dimensioner - den klassiska och den uttrycksfulla estetiken. Modellen togs fram 

för analys av webbgränssnitt på stationär dator men har visat sig mycket användbar även vid 

undersökning av mobila webbgränssnitt.  

Resultaten av den genomförda undersökningen visar på att användarens perception och 

tolkning av mobilsidans visuella estetik påverkar hans/hennes totala upplevelse av sidans 

användbarhet, interaktionens grundläggande meningsfullhet och njutbarhet. Estetikens 

klassiska dimension med fokus på visuell harmoni och ordning är sammanlänkad med 

upplevelsen av mobilsidans användbarhet, medan den uttrycksfulla estetiken som står för 

designens kreativitet och originalitet är en viktig del av meningsskapandet. Tydlig struktur 

och visuell balans är nödvändiga förutsättningar för användarens acceptans av en mobilsida; 

dessa aspekter av den klassiska estetiken hjälper användaren att ta till sig informationen och 

förstå funktionaliteten. Personlig, engagerande och professionell design minskar de initialt 

höga trösklarna för icke vana och skeptisk inställda användare samt har ett inverkan på 

användarnas fortsatta preferenser och beteendemönster. Estetikens meningsskapande aspekter 

så som identifikation och inspiration möjliggör en fullare upplevelse av mobila webbsidor och 

bygger en relation till artefakten.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan mobila enheter och stationära dito ligger i förhållandet 

mellan de estetiska dimensionerna: på mobilen är den klassiska dimensionen av större vikt för 

positiv användarupplevelse jämfört med den uttrycksfulla dimensionen medan förhållandet 

mellan dimensionerna är mer balanserad på stationär dator. Mobilanpassning av sidans 

gränssnitt och innehåll är nödvändig. Skillnaderna i visuell utformning och innehållsstruktur 

mellan plattformarna är oundvikliga och kan vara till fördel då mobil och stationär dator fyller 
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oftast kompletterande funktion hos användaren. För att kunna påverka användarupplevelsen 

positivt bör mobilsajternas visuella utformning bemöta utmaningen med mobilens 

plattformspecifika egenskaper som portabel, multifunktionell och ytterst privat ägodel med 

unikt användaranpassat innehåll.   

 

8. FRAMTIDA FORSKNING 
Dagens utveckling visar på att den upplevda estetiken kommer ha allt större roll för användare 

av digitala artefakter. Ökade krav kommer att ställas på interaktionens njutbarhetsaspekter, 

vilket i sin tur kommer att kräva både mer praktisk kunskap i frågan och bättre teoretiska och 

analytiska verktyg. Estetik inom MDI är således ett område som skulle gynnas såväl av fler 

och mer varierade empiriska studier som av ytterligare teoretiska infallsvinklar. 

Med uppsatsens som utgångspunkt finns det som minst två sätt att utveckla ämnet estetik och 

mobila webbgränssnitt i en fortsatt studie. Om vi väljer att följa det kvantitativa spåret skulle 

en studie som fördjupar sig i eventuella samband och relationer mellan estetikens kompo-

nent/faktorer vara av intresse. Test med olika urval av respondenter samt användning av helt 

okända eller simulerade webbsidor som undersökningsunderlag skulle bidra till bättre 

förståelse av de respektive faktorers inverkan på resultaten. Uppsatsens författare kan även 

föreslå en kvalitativ studie med andra typer av mobila webbsidor än dem inom mode samt 

studier med olika respondentgrupper så som yngre och äldre, nybörjare och erfarna 

användare, användare med olika etnisks bakgrund och kulturellt betingade estetiska 

preferenser.  
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BILAGA 1 

E-postundersökning - frågeformulär   

1) Hur ofta brukar du använda mobilen när du tittar efter kläder på nätet? (frågans 

uppbyggnad: rullgardin) 

 flera gånger i månaden 

 någon gång i månaden  

 flera gånger per år 

 en gång per år eller mer sällan 

 aldrig  

 

2) Hur många av dina klädköp under senaste året har du gjort från mobilen? (frågans 

uppbyggnad: rullgardin) 

 samtliga 

 fler än hälften 

 hälften 

 färre än hälften 

 jag tittar på kläderna i mobilen men köper från stationär dator 

 jag tittar på kläderna i mobilen men ringer in/skickar in min beställning  

 jag använder inte mobilen för att handla på nätet  

 

3) Vad tycker du är viktigt för att du ska uppskatta en mobilsida? (frågans uppbyggnad: 

matris, poäng 1-6 där 1 är "instämmer inte alls" och 6 "instämmer helt", "vet ej" som 

svarsalternativ) 

 ser lättanvänd ut 

 ser tilltalande ut 

 är inspirerande 

 väcker min nyfikenhet och vilja att utforska mer 

 har tydlig och strukturerad design 

 har behagliga färger 

 har originell och kreativ design  

 är modern 

 

4) Har du handlat från Cellbes mobilsida? (frågans uppbyggnad: radioknappar) 

  ja, jag har sett sidan och handlat från den 
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 jag har sett sidan men inte handlat från den 

 nej, då jag inte har sett sidan  

 

5) Vilket betyg skulle du ge Cellbes mobilsida på det hela taget? (frågans uppbyggnad: 

matris, poäng 1-6 där 1 är "mycket dålig" och 6 "mycket bra", "har ingen åsikt" som 

svarsalternativ) 

 

6) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Cellbes hemsida? (frågans uppbyggnad: 

matris, poäng 1-6 där 1 är "instämmer inte alls" och 6 "instämmer helt", "vet ej" som 

svarsalternativ) 

(Bild startsida, bild listning under kategorin damkläder - överdelar) 

Cellbes hemsida... 

 ser lättanvänd ut 

 ser tilltalande ut 

 är inspirerande 

 väcker min nyfikenhet och vilja att utforska mer 

 har tydlig och strukturerad design 

 har behagliga färger 

 har originell och kreativ design  

 är modern 

 

7) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Cellbes mobilsida? 

(frågans uppbyggnad: matris, poäng 1-6 där 1 är "instämmer inte alls" och 6 "instämmer 

helt", "vet ej" som svarsalternativ) 

(Bild startsida, bild listning under kategorin damkläder - överdelar) 

Cellbes mobilsida... 

 ser lättanvänd ut 

 ser tilltalande ut 

 är inspirerande 

 väcker min nyfikenhet och vilja att utforska mer 

 har tydlig och strukturerad design 

 har behagliga färger 

 har originell och kreativ design  

 är modern 
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8) Du kommer nu få se på några mobilsidor och hemsidor och betygsätta dem utifrån enkla 

påståenden. Hur väl stämmer följande påståenden överens med Ellos hemsida? (Frågor 8-19 

är uppbyggda på samma sätt som frågor 6 och 7. Respondenten ombes bedöma samma 

påståenden som i frågor 6 och 7) 

 

9) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Ellos mobilsida? 

10) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Halens hemsida? 

11) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Halens mobilsida? 

12) Hur väl stämmer följande påståenden överens med H&M hemsida? 

13) Hur väl stämmer följande påståenden överens med H&M mobilsida? 

14) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Joy's hemsida? 

15) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Joy's mobilsida? 

16) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Odd Molly's hemsida? 

17) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Odd Molly's mobilsida? 

18) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Zalando hemsida? 

19) Hur väl stämmer följande påståenden överens med Zalando mobilsida? 

 

20) Vilket betyg skulle du ge följande varumärken på det hela taget? (frågans uppbyggnad: 

matris, poäng 1-6 där 1 är "mycket dålig" och 6 "mycket bra", "7 Vet ej / Känner inte till 

varumärket" som svarsalternativ) 

 Cellbes  

 Ellos 

 Halens 

 H&M 

 Joy 

 Odd Molly 

 Zalando  

 

21) Hur länge har du använt smarttelefon? (frågans uppbyggnad: rullgardin) 

 4 år eller längre 

 3-4 år 

 2-3 år 

 1-2 år 
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 under 1 år 

 jag har ingen smarttelefon  

 

22) Vänligen ange ditt kön. (frågans uppbyggnad: radioknappar) 

 Kvinna 

 Man 

 

23) Vänligen ange din ålder. (frågans uppbyggnad: rullgardin) 

 19-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65-74 

 över 75 

 

Semistrukturerade intervjuer - frågeunderlag   

Intervjuaren berättar om syftet med intervjun samt beskriver intervjuns upplägg. 

Del 1: Inledande frågor om mobilanvändning och shopping via mobilen 

1) Hur länge har du haft smarttelefon? 

2) Vad brukar du använda din smarttelefon till (bortsett från att ringa)? Surfar du 

mycket? Vilka slags tjänster/ appar använder du? 

3) Fler och fler online butiker har mobilversioner av sina hemsidor. Brukar du använda 

mobilen när du tittar efter kläder/skor/accessoarer och skor på nätet?  

4) Finn det några specifika onlinebutiker som du brukar besöka och handla från? 

Använder du både deras ordinarie webbsida och mobilsida? Vad är fördelaktigt med just 

dessa onlinebutikers sidor? 

5) Vad är den största skillnaden för dig mellan att handla från mobil och från stationär 

dator?  

6)Vad upplever du som för och nackdelar med att handla kläder/skor från mobilen? 

7) Om du ska handla kläder/skor/accessoarer från en mobilsida, vilka egenskaper bör 

sidan ha för att du ska genomföra ett köp? 

8) Är sidans utseende viktigt? På vilket sätt?  
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9) Brukar du titta på inspirationsmaterial, så som bildspel, trendrapporter, 

matchningsförslag och liknande? År det viktigt att dessa finns tillgängliga på mobilen? 

 

Del 2: Observation och frågor kring tre utvalda sidor. 

Testpersonen navigerar igenom mobilsida #1 

10) Har du besökt sidan tidigare? 

11) Vad får du för känsla av mobilsidan? Vad gör den för intryck på dig? 

12) Känns det som att mobilsidan är enkel att använda? Varför? Varför inte? 

13) Tycker du att den ser tilltalande ut? Nämn tre saker som du tycker är bra/dåliga med 

sidans utseende. 

Testpersonen navigerar igenom webbsida #1 på stationär dator 

14) Har du besökt sidan tidigare? 

15) Vad får du för känsla av webbsidan? Vad gör den för intryck på dig? 

16) Känns det som att webbsidan är enkel att använda? Varför? Varför inte? 

17) Tycker du att den ser tilltalande ut? Nämn tre saker som du tycker är bra/dåliga med 

sidans utseende. 

18) Upplever du att sidans mobilversion och ordinarie version hör ihop 

utseendemässigt? Varför/varför inte? Vilken tilltalar dig mer? Varför? 

Testpersonen navigerar igenom mobilsida #2 och #3 samt sida på stationär dator # 2 och #3 

samt svarar på frågor 10-13 resp. 14-18. 

 

Del 3: Kortsortering 

Testpersonen får bedöma mobilsidorna och sidorna på stationär dator  med hjälp av kort med 

påståendepar.  

 

Avslutande fråga: 

19) Vad tyckte du om intervjun? Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

BILAGA 2 

E-postundersökning - Resultatsammanställning 

Respondenternas bedömning av företagens mobilsidor och sidor på stationär dator utifrån 

påståenden om upplevelsen av sidans estetik. Medelpoäng utifrån skala från 1 till 6. 
 

 

Cellbes Ellos 

 

Mobilsida Hemsida Mobilsida Hemsida 

 

Medel σ Medel σ Medel σ Medel σ 

ser lättanvänd ut  4,90 1,21 5,19 1,11 4,55 1,26 4,84 1,17 

ser tilltalande ut 4,81 1,13 5,01 1,13 4,52 1,27 4,74 1,18 

är inspirerande 4,62 1,08 4,83 1,06 4,39 1,22 4,66 1,15 

väcker nyfikenhet och vilja att utforska  4,57 1,23 4,78 1,02 4,35 1,22 4,60 1,13 

har tydlig och strukturerad design 4,74 1,22 4,90 1,20 4,40 1,29 4,68 1,22 

har behagliga färger 4,81 1,11 5,02 1,20 4,48 1,23 4,71 1,17 

har originell och kreativ design  4,47 1,12 4,53 1,11 4,28 1,17 4,46 1,25 

är modern 4,61 1,12 4,68 1,12 4,50 1,19 4,62 1,24 

Total 4,69 
 

4,87 
 

4,44 
 

4,66 
 

 

Halens H&M 

 

Mobilsida Hemsida Mobilsida Hemsida 

 

Medel σ Medel σ Medel σ Medel σ 

ser lättanvänd ut  4,60 1,25 4,81 1,20 4,46 1,40 4,67 1,38 

ser tilltalande ut 4,57 1,28 4,69 1,27 4,31 1,43 4,45 1,40 

är inspirerande 4,46 1,23 4,58 1,18 4,21 1,39 4,34 1,28 

väcker  nyfikenhet och vilja att utforska  4,43 1,27 4,54 1,23 4,18 1,34 4,28 1,30 

har tydlig och strukturerad design 4,55 1,29 4,64 1,25 4,35 1,37 4,50 1,35 

har behagliga färger 4,57 1,26 4,66 1,27 4,33 1,36 4,44 1,29 

har originell och kreativ design  4,38 1,24 4,66 1,26 4,25 1,43 4,33 1,35 

är modern 4,48 1,33 4,52 1,26 4,46 1,46 4,56 1,36 

Total 4,51 
 

4,64 
 

4,32 
 

4,45 
 

 

Joy Odd Molly 

 

Mobilsida Hemsida Mobilsida Hemsida 

 

Medel σ Medel σ Medel σ Medel σ 

ser lättanvänd ut  4,04 1,45 3,92 1,43 4,08 1,45 4,35 1,46 

ser tilltalande ut 3,86 1,42 3,80 1,45 4,02 1,44 4,20 1,50 

är inspirerande 3,83 1,40 3,82 1,40 4,00 1,40 4,12 1,44 

väcker nyfikenhet och vilja att utforska  3,76 1,38 3,83 1,40 3,97 1,45 4,04 1,48 

har tydlig och strukturerad design 4,02 1,39 3,92 1,46 4,08 1,42 4,23 1,45 

har behagliga färger 4,09 1,40 4,02 1,46 4,19 1,46 4,28 1,45 

har originell och kreativ design  3,87 1,37 3,80 1,46 4,07 1,40 4,15 1,49 

är modern 3,99 1,45 3,92 1,44 4,19 1,40 4,20 1,48 

Total 3,93 
 

3,88 
 

4,07 
 

4,19 
 

 

Zalando 
    

 

Mobilsida Hemsida 
    

 
Medel σ Medel σ 

    ser lättanvänd ut  4,24 1,39 4,30 1,40 
    ser tilltalande ut 4,14 1,42 4,16 1,43 
    är inspirerande 4,02 1,37 4,12 1,37 
    väcker  nyfikenhet och vilja att utforska  4,03 1,37 4,07 1,38 
    har tydlig och strukturerad design 4,13 1,36 4,20 1,40 
    har behagliga färger 4,14 1,34 4,13 1,37 
    har originell och kreativ design  4,13 0,00 4,04 1,38 
    är modern 4,26 0,00 4,26 1,42 
    

Total 4,14 
 

4,16 
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