
EXAMENSARBETE I INFORMATIONSARKITEKTUR, INRIKTNING WEBBREDAKTÖR 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2017:X 

  

Det ligger i luften 
Utveckling och framställning av utcheckningsprototyp  

utifrån kvalitativa undersökningsmetoder 

CHRISTINA PARISI 
FRIDA WESTERGREN 

!  

© Christina Parisi & Frida Westergren 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i detta arbete  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 

�0



Svensk titel:  Det ligger i luften: Utveckling och framställning av 
utcheckningsprototyp utifrån kvalitativa undersök-
ningsmetoder 

Engelsk titel: It is in the air: Development and production of a 
checkout prototype based on qualitative research 
methods 

Författare: Christina Parisi & Frida Westergren 

Färdigställt: År 2017 

Abstract: The purpose of this study is to identify why custo-
mers choose to cancel their purchases in an e-com-
merce checkout process and then develop a solution 
to the problem, which is presented in a prototype. 
The survey methods that are used to find the func-
tional weaknesses is a usability test with think aloud 
and an interview. The collected data is categorized 
and grouped to obtain a result of what affects the 
customer to abandon the checkout. The most impor-
tant aspects of why the customers choose to leave is 
that effectiveness, learnability and accommodation 
of the checkout is not fulfilled, which is a part of the 
checkout usability. The customers' user experience 
should also be in focus in a checkout process, as 
their feelings about a difficult moment make them 
leave the checkout. The result indicated that custo-
mers prefer a checkout that has more prominent 
steps and fewer actions, and that sensitive data 
should not be repeated more than once. When these 
customizations are made for the target audience, the 
usability and user experience are increased, which 
leads to a higher trust for the company. These ac-
tions can lead to customers completing their purcha-
ses. 

Nyckelord: E-handel, kund, användbarhet, användarupplevelse, 
utcheckning, utvecklingsförslag  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1. Introduktion 

Denna rapport kan ligga till grund för utveckling av en e-handelsplats utcheck-
ningssida. Vi går igenom metodval, utförande och analys av data med syfte att 
ta fram ett utvecklingsförslag. Efter genomgång av de centrala delarna i under-
sökningen samt metoderna, presenteras ett utvecklingsförslag för webbplatsens 
utcheckning i form av en pappersprototyp. 

E-handel är ett ständigt växande område och har under det senaste året ökat 
med 16 procent (Postnord, 2017). Det har varit en utmaning för e-handelsföre-
tagen att följa med i utvecklingen som under det senaste decenniet har befunnit 
sig i en ständigt ökande trend. Som Lantz (2014, s. 17) påpekar är det att anta 
en stor utmaning när du ska upprätthålla en e-handelsplats. Det finns många 
aspekter som bör utformas och anpassas efter målgruppen och det är inte lätt 
att ta hänsyn till allt. Inte minst med tanke på att utvecklingen är en oavbruten 
process då marknaden och målgruppens förväntningar ständigt förändras. 

I denna studie har en utcheckningssida tillhörande en e-handelsplats under-
sökts, med fokus på huruvida användbarhet och användarupplevelse uppfyller 
användarens förväntningar vid genomförandet av ett köp. På den undersökta 
webbplatsen har uppdragsgivaren uppmärksammat att en stor del av användar-
na som besöker utcheckningssidan väljer att lämna sidan utan att genomföra 
sina köp. Detta ligger till grund för studiens problemområde. 

1.1. Bakgrund 

Vår uppdragsgivare, vars webbplats behandlas i studien, bedriver sedan tio år 
tillbaka försäljning av värmepumpar över internet och är idag en av Nordens 
största e-handel inom området. Med sitt decennium i branschen har de stor 
medvetenhet om marknaden och målgruppen, till vilka de erbjuder ett brett sor-
timent med tillval av installation till bra priser. Sedan tidigare har värmepum-
par enbart sålts i fysisk butik, vilket innebar att e-handelsmarknaden för vär-
mepumpar var ett outforskat område. De fick inledningsvis ta emot mycket kri-
tik från övriga inom branschen, men har efter uppstarten haft stora framgångar 
med att skapa en nisch på marknaden. Företagets webbplatsgenre är e-handel, 
vilket enligt Laudon och Traver (2013, s. 50), Van Duyne, Landay och Hong 
(2006, s. 120-121) samt Edmar (2016, s. 15) betyder att det över internet ska gå 
att genomföra en digital transaktion. Den plattform som företaget använder sig 
av på webbplatsen är innehållshanteringssystemet (Content Management Sy-
stem, CMS) Magento, vilken marknadsförs som ledande inom flexibla e-han-
delsplattformar. 

Kontakten med företaget skapades genom en bekant till en bekant. Efter samtal 
med företagets VD fattades beslutet att utföra arbetet i samarbete med dem (Se 
Bilaga B). I efterhand har den största delen av kommunikationen skett via mejl 
och ett antal möten på företaget. Kommunikationen med uppdragsgivaren har 
varit öppen och information om arbetets utveckling har delgivits från förarbete 
till färdigställd prototyp. Inriktningen på det här teoretiska utvecklingsarbetet 
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är grundat på den data som företaget har samlat in genom en egen utförd un-
dersökning. Företaget använde sig av metoden webbanalys för undersökning-
en, vilket har blivit en alltmer populär datainsamlingsmetod (Preece, Sharp & 
Rogers, 2016, s. 355). Vid användning av metoden samlas kvantitativ data in 
och kategoriseras, något som i sin tur redogör för användarnas rörelsemönster 
vid ett besök på webbplatsen. Problemet på webbplatsens utcheckningssida 
klargjordes redan under första mötet och det är vad arbetets problembeskriv-
ning är grundat på - bortfallet i kassan. 

Under arbetets gång utfördes en egen webbanalys för att styrka det problem-
område som företaget redan hade identifierat och resultaten stämde överens 
med det som redan hade delgetts. För att kunna utföra studien på datan fick un-
dersökarna tillgång till företagets konto på Google Analytics. Webbanalys delas 
vanligen upp i två olika kategorier, som i brist på bättre översättning kallas för 
on-site och off-site (Preece et al., 2016, s. 355). Skillnaden mellan de båda 
tillämpningarna är att vid användning av on-site samlas data in om företagets 
faktiska kunder som besöker webbplatsen, medan off-site istället samlar in data 
om potentiella kunder. Företaget använder sig av on-site där enbart deras egna 
kunders rörelsemönster dokumenteras. Inom denna typ av datainsamling är 
Google Analytics det mest använda verktyget, speciellt bland de större företa-
gen (Lumm, 2015, s. 27; Sharp, Preece & Rogers, 2015, s. 265). Företaget har 
använt sig av detta verktyg under ett flertal år och det är idag en naturlig del av 
deras dagliga arbete.  

Undersökningen utfördes med syfte att studera webbplatsens konverteringsfre-
kvens (Conversion rate), användarflöde och bortfall på utcheckningssidan. Ge-
nom att analysera konverteringsfrekvensen på webbplatsen har det gett värde-
full data gällande hur stor andel av besökarna på webbplatsen som genomför 
ett köp. Vad konverteringsfrekvensen ger för data varierar mellan företagen då 
de själva får välja vilken data som ska samlas in då den delger statistik för eget 
valt mål. Användarflödet blev optimalt att undersöka med tanke på att det visar 
hur användarna rör sig på utcheckningssidan samt var i flödet möjliga problem 
uppstår. Genom att studera bortfallet specifikt på utcheckningssidan har det 
gett oss en uppfattning om hur många som går in där och sedan lämnar utan att 
genomföra en transaktion (Lumm, 2015, s. 28).  

Den data som togs fram genom vår webbanalys påvisar att konverteringsfre-
kvensen är låg på utcheckningssidan, vilket indirekt påvisar ett högt bortfall. 
Som Nielsen (2013) poängterade låg den genomsnittliga konverteringsfrekven-
sen för e-handelsplatser på 3,0 procent 2013. Företaget har en lägre frekvens än 
genomsnittet, vilket kan ge en indikation på att de har problem på webbplatsen. 
Resultatet har legat till grund för att stärka problemområdet och därmed studi-
ens inriktning. Då statistiken som togs fram genom webbanalysen är känslig 
information, har vi och företaget kommit överens om att utesluta siffror samt 
företagsnamn i rapporten. Om dessa siffror hade delgivits hade det givit tillfälle 
för konkurrenter att använda statistiken på bekostnad av vår uppdragsgivare. På 
grund av detta redovisas inte heller webbanalys som en metod i rapporten. Da-
tan som samlades in kommer enbart anges relativt till genomsnittet inom e-
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handel, detta för att styrka problemområdet samt de problem som identifierats 
genom de två andra undersökningsmetoderna.  

Genom samarbetet önskar företaget erhålla utvecklingsförslag inför egen ut-
veckling av utcheckningssidans funktionalitet. Uppdateringen av sidan var re-
dan planerad innan samarbetet inleddes och det var efter deras önskemål som 
arbetet inriktades på utcheckningssidan. Uppdragsgivarens mål är att minska 
bortfallet och att öka de potentiella kundernas användarupplevelse. 

1.2. Problembeskrivning 

Företaget hade själva identifierat ett problem på webbplatsen med hjälp av 
Google Analytics samt Heat maps, vilket var att många kunder lämnar ut-
checkningssidan utan att genomföra köpet. De får även samtal från kunder som 
väljer att avbryta processen på webbplatsen och istället utföra sitt köp via tele-
fon. Detta tyder på att kunden vill köpa produkten men att webbplatsens ut-
checkningssida inte uppfyller användarens förväntningar. Användare som av-
bryter sina köp är en relativt vanlig företeelse inom e-handel och därför kan 
denna studie bidra till att fler e-handlare kan lösa sina eventuella problem med 
avbrutna köp.  

Det är essentiellt att se till ett företags konverteringsfrekvens, det vill säga de 
sessioner som i det här fallet leder till ett köp. Nielsen (2011) har i sina studier 
kommit fram till att en fjärdedel av alla köp avbryts. Detta bekräftas till viss 
del av Xu och Huang (2015), vilka skriver att intervallet på avbrutna köp är en 
till tre fjärdedelar. Vad som påverkar användaren att avbryta sitt köp kan bero 
på olika faktorer. See-To, Papagiannidis och Westland (2014) nämner flertalet 
anledningar som kan påverka, exempelvis säkerhet, tillit, bekvämlighet, priser 
samt betalningsmetod. Shukla (2014) förklarar att användare är oroliga över 
vad som händer med deras personuppgifter som oftast anges vid betalning på 
utcheckningssidan, vilket kan vara en av orsakerna till varför användare avbry-
ter sina köp i utcheckningen.  

See-To et al. (2014) skriver även att webbplatsens tillgänglighet och använd-
barhet kan påverka ett avbrutet köp. Användaren nyttjar ibland varukorgen till 
att jämföra produkter, det vill säga att produkterna förvaras i varukorgen samti-
digt som användaren söker efter en liknande produkt på en annan webbplats. 
Vad det är som påverkar att användarna verkar avbryta sina köp hos just vår 
uppdragsgivare, kan bero på de faktorer som nämns ovan och dessa ligger till 
grund för de tester som utförts. Genom att studera kassan ingående med test-
deltagare i användbarhetstester på webbplatsen har befintliga problem upp-
märksammats, vilka leder till att de potentiella kunderna lägger varor i kund-
korgen och sedan lämnar webbplatsen utan att slutföra köpet.  

På företagets utcheckningssida finns en orderöversikt av de varor som ligger i 
varukorgen med orderns totala summa och användaren kan här även beställa 
installation om så önskas. Nedanför visas rekommenderade produkter och där-
efter behöver användaren skrolla ner för att kunna välja ett leveranssätt, vilket 
är beroende på var denne bor. Vidare behöver användaren skrolla ytterligare för 
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att välja ett betalsätt där denne även ska ange sitt personnummer. Efter detta 
kan en eventuell rabattkod anges och därefter fyller användaren i sina person-
uppgifter under delen fakturaadress. Om användaren har en annan leveransa-
dress än fakturaadress, ska denna anges i nästkommande steg. En eventuell 
kommentar kan anges i en ruta efter att användaren angett en leveransadress 
och slutligen behöver användaren kryssa i ett antal godkännanden om beställ-
ningen innan den kan slutföras. Det är många steg som användaren går igenom 
för att kunna utföra sin beställning. Varför denne väljer att avbryta i något av 
dessa steg skulle kunna bero på de faktorer som See-To et al. (2014) och Shuk-
la (2014) nämner, det vill säga att användaren inte känner tillit till hur person-
uppgifter behandlas.  

Företag bör vara tydliga med vilken typ av säkerhet som finns på e-handels-
platsen, på så sätt skapas ett bättre förtroende gentemot användaren och denne 
blir då mer villig att ange sina personuppgifter på utcheckningssidan (Shukla, 
2014). På företagets utcheckningssida finns det inga tydliga uppgifter om hur 
personuppgifter behandlas, vilket kan vara en av orsakerna till bortfallet i kas-
san. Det kan även bero på att det ej är bekvämt eftersom det är många steg som 
ska utföras, att det inte finns en betalningsmetod som passar eller för att den 
totala summan slutligen blev högre än väntat (See-To et al., 2014). Det kan 
även vara att användaren inte får tillräckligt med vägledning genom utcheck-
ningen beroende på hur denne upplever webbplatsens användbarhet samt an-
vändarupplevelse. Oavsett vad det är som påverkar användaren att lämna ut-
checkningssidan är det just på den specifika sidan som problemet verkar fin-
nas. Användaren har kommit såpass långt att denne verkar vara beredd på att 
slutföra ett köp, men istället väljer att avbryta. Det finns flertalet anledningar 
till detta, vilka redovisas i resultatet av studien. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att identifiera anledningen till det höga bortfallet i kassan och 
därefter utveckla en lösning på problemet. 

Arbetet har utgått från följande frågeställningar: 

• Vad påverkar att användare lämnar utcheckningssidan innan köpet är slut-
fört? 

• Vilka förändringar kan utföras på utcheckningssidan för att minska bortfal-
let? 

1.4. Avgränsningar 

Arbetets fokus ligger på webbplatsens utcheckningssida då det var här proble-
met var lokaliserat enligt uppdragsgivaren. Detta hade uppmärksammats efter 
företagets egna undersökningar genom analys av data från Google Analytics 
och Heat maps, som i sin tur påvisade ett högt bortfall sent i utcheckningspro-
cessen. Studien kommer ej att ta upp estetiska aspekter eller se till hela webb-
platsens system, utan fokuserar på användbarhet samt användarupplevelse på 
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utcheckningssidan. Detta medför att resultatet blir mer väsentligt än om hela 
webbplatsens användbarhet samt användarupplevelse i stort skulle studeras. 
Den begränsade tidsramen för arbetet har resulterat i att en avgränsning har 
gjorts gällande utvecklingsförslaget. Det kommer enbart att tas fram en proto-
typ av desktopversionen, vilket gör att de mindre versionerna faller bort. 

1.5. Disposition 

I rapportens 1. Introduktion beskrivs arbetet i sin helhet och går kortfattat ige-
nom hur den svenska e-handelsmarknaden ser ut i dagsläget samt vilket områ-
de som har undersökts i studien. Vidare ges i 1.1. Bakgrund en inblick i det fö-
retag som studien grundas på. Här förklaras hur kontakten skapades, vilka öns-
kemål uppdragsgivaren har och hur samarbetet fortskred under hela studiepro-
cessen. I punkt 1.2. Problembeskrivning motiveras ämnesområdet och detta 
förklaras mer ingående med fokus på det problem som har identifierats. Moti-
veringen ligger sedan till grund för 1.3. Syfte och frågeställningar som anges i 
den nästkommande delen. Där anges utgångsfrågorna som står till grund för 
arbetets resultat. I den sista delen av inledningen 1.4. Avgränsningar delges en 
beskrivning av de avgränsningar som har gjorts för studien med fokus på äm-
nesområde. 

Den andra delen av rapporten inleds med att gå igenom studiens centrala be-
grepp. Med referenser till forskning i punkt 2. Tidigare forskning studeras be-
grepp inom ämnesområdet i ett djupare avseende med inriktning på hur de kan 
ligga till grund för denna studie. De delar som studerats är 2.1. E-handel och 
utcheckning samt 2.2. Användbarhet och användarupplevelse. Avsnittet avslu-
tas med en kort sammanfattning, 2.3. Sammanfattning och analysverktyg, inne-
hållande de viktigaste delarna samt valda analysverktyg med avseende på rap-
portens frågeställningar. 

Nästkommande del 3. Metod och metodval tar upp de valda studiemetoderna 
och går in mer på detalj med information om bland annat valet av metod samt 
hur scenario och intervjuformulär har byggts upp. Den första metoden som ut-
värderas och motiveras är 3.1. Användbarhetstest med tänka-högt-metoden som 
går igenom studiens inledande undersökning där observatörerna har suttit med 
testdeltagarna, vilka har utfört uppgifter på en utcheckningssida. I den näst-
kommande delen, 3.2. Intervju, ges en insikt i den metod som hölls i anslutning 
till användbarhetstestet. Efter genomgång av metoder ges en kortare beskriv-
ning i punkt 3.3. Urval av de selektioner som har gjorts i valet av testdeltagare. 
Under 3.4. Begränsningar behandlas och förklaras de restriktioner som har 
uppdagats under arbetets gång. I undersökningarna kan inte alla aspekter un-
dersökas och det är dessa som redovisas. Avsnitt 3.5. Tillvägagångssätt förkla-
rar genomförandet av metoderna och avslutande behandlas 3.6. Forskningsetis-
ka överväganden, vilka har legat till grund för utformning av avtal med upp-
dragsgivare och testpersoner. Där beskrivs de lagar, riktlinjer och etiska regler 
som finns inom forskning. 

Den fjärde delen, 4. Analys och Resultat, inleds med att gå igenom analysverk-
tygen samt presentera testdeltagarnas självskattade e-handelsvana. Vidare 
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kopplas analysverktygen till det empiriska materialet under 4.1. Analys av em-
piriskt material. 4.2. Aktivitetsdiagram över utcheckningsprocess visar aktivite-
ten över den nuvarande utcheckningssidan. Analysen avslutas med 4.3. Tillvä-
gagångssätt av analys, vilket mynnar ut i 4.4. Resultat av undersökningar där 
resultatet delges i form av ett affinitetsdiagram. Kapitlet avslutas med 4.5. Slut-
sats och diskussion av resultat. 

Genom det resultat som redogörs i det föregående kapitlet har ett utvecklings-
förslag tagits fram och detta motiveras under 5. Utvecklingsförslag och diskus-
sion. Utvecklingsförslaget redovisas mer i detalj under 5.1. Steg 1 i utcheck-
ningsprocess, 5.2. Steg 2 i utcheckningsprocess samt 5.3. Steg 3 i utcheck-
ningsprocess. Kapitlet avslutas med 5.4. Aktivitetsdiagram över utchecknings-
process där aktiviteterna i utvecklingsförslaget för utcheckningsprocessen vi-
sualiseras.  

I det avslutande kapitlet av rapporten, 6. Slutsatser och diskussion, tas de cen-
trala delar upp som har lett fram till studiens resultat. Det förs diskussion kring 
resultatet och arbetets utförande samt hur utvecklingsförslaget togs emot av 
uppdragsgivaren i 6.1. Presentation hos uppdragsgivare. Responsen från pre-
sentationen ledde till ett alternativt utvecklingsförslag, vilket redovisas under 
6.2. Förslag till vidare utveckling där även nytillkomna frågor tas upp.  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2. Tidigare forskning och analysverktyg 

Den tidigare forskningen som ligger till grund för studien har varit centrerade 
kring e-handel, utcheckning, användbarhet samt användarupplevelse. De artik-
lar, böcker och konferensmaterial som har varit till hjälp i utvecklingen finns 
tillgängliga i databaserna Summon, Google Scholar, Web of Science, ACM 
Digital Library samt Primo. Informationssökningen gjordes med hjälp av cen-
trala begrepp och den tidigare forskningen valdes därefter utifrån dess relevans 
gentemot studiens syfte. De nyckelord som har använts vid sökningarna har 
identifierats genom syftet samt tillhörande frågeställningar, vilket även kan ses 
som problemområdets centrala begrepp. Vidare har nya artiklar uppmärksam-
mats genom att utgå från referenserna i redan valda artiklar. 

Området kring e-handel tas till en början upp rent generellt under 2.1., men 
även själva köpprocessen som genomförs samt utcheckning. Därefter behand-
las användbarhet och användarupplevelse under 2.2. vilka tas upp tillsammans 
då det inom detta området är svårt att skilja dessa åt, det ena berörs av det and-
ra. 

2.1. E-handel och utcheckning 

Försäljningen av varor på internet, även kallad e-handel, befinner sig i en väx-
ande trend (Postnord, 2017). I takt med ökningen blir konkurrensen allt hårda-
re, något som leder till att det blir allt mer väsentligt att kundernas behov upp-
fylls (Germanakos & Belk, 2016; Safa & Von Solms, 2016). Germanakos och 
Belk (2016) menar att tidigare studier har visat att det är sidornas och innehål-
lets design som har störst inverkan på försäljningen inom e-handel. I valet av e-
handel har även förtroendet en central roll (Bandodkar & Singh, 2015) och det 
är essentiellt att förtroendet byggs upp tidigt då ett initialt förtroende hjälper 
kunderna att känna sig säkra på webbplatsen. Vidare understryker Safa och Von 
Solms (2016) vikten av att använda sig av ett pålitligt betalsystem av den orsa-
ken att betalningen sker elektroniskt och utan direkt mänsklig kontakt.  

Genom att studera tidigare forskning inom de olika delarna av e-handel och 
utcheckning har nödvändig information, vilken ligger till grund för utveck-
lingsförslaget, samlats in. Vi har genom forskningen uppmärksammat vad kun-
derna kräver av ett företags utcheckning och har därefter framställt ett utveck-
lingsförslag i form av en prototyp. Tidigare forskning är en central del i utveck-
ling då det ger mer detaljerad data att gå efter. Problemet med att ta fram ett 
utvecklingsförslag är att det oftast är individuellt beroende på vad för typ av e-
handel det är, exempelvis som i det här fallet där sällanköp behandlas. Detta 
begrepp används för att beskriva produkter som inte inhandlas ofta, exempelvis 
bilar, värmepumpar och tv.  

Att företag erbjuder sina kunder att handla över internet har idag blivit något av 
en standard och gränserna mellan fysiska butiker och e-handel har suddats ut 
(Edmar, 2016, s. 15; Germanakos & Belk, 2016). Kunderna har skapat sig en 
förväntan av att det ska finnas tydliga steg i genomförandet vid köp över inter-
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net (Germanakos & Belk, 2016). Som poängteras av Safa och Von Solms 
(2016) samt Germanakos och Belk (2016) är bekvämlighet en betydande faktor 
inom e-handel, det fortskrider i att kunderna vill att utförandet ska gå relativt 
snabbt och utan komplikationer. Om förväntan inte uppfylls väljer kunderna i 
de flesta fall att lämna sidan och söka sig vidare till en annan e-handel. 

Det finns en stor mängd studier inom e-handel. Ett framträdande problem i 
dessa studier är bortfallet i kassan, vilket i e-handeln representerar förlorade 
köp (Egeln & Joseph, 2012; Germanakos & Belk, 2016). Här blir det då främst 
aktuellt att studera och skapa en förståelse kring kundernas beteende i kassan, 
vilket ger en tydligare bild av vad som ligger bakom deras handlingar. De tidi-
gare studierna går igenom olika designval som kan vara till hjälp för att under-
lätta köpprocessen och därmed minska bortfall på grund av problem i designen. 
I en studie som utfördes av Germanakos och Belk (2016) undersöktes skillna-
den i vilken design som testdeltagarna föredrog vid användning av olika enhe-
ter. Vid användning av desktop fanns det ingen signifikant skillnad mellan de 
båda grupperna som testdeltagarna var indelade i. Däremot uppmärksammades 
en signifikant skillnad gentemot det tidigare resultatet när testdeltagarna istället 
skulle använda sig av touch-skärm. Testdeltagarna prefererade nu den design 
av kassan där alla steg visades på samma sida, vilket är av samma designtyp 
som företaget använder sig av i nuläget.  

Xu och Huang (2015) utförde en studie på direkta och indirekta faktorer som 
kan påverka att kunder överger sina köp inom e-handel, vilket betyder att kun-
derna lägger varor i varukorgen och sedan lämnar sidan utan att genomföra 
transaktionen. Främst handlar undersökningen om att ju mer kunderna söker 
upp och undersöker produkterna innan köp, desto större är chansen att köpet 
genomförs. Detta kan även påverka hur kunderna uppfattar priset i jämförelse 
med andra e-handelsplatser. Utifrån de modeller som användes påvisades även 
att problem vid transaktionen fick kunderna att lämna kassan i ett tidigt stadie. 

Ensuring that the checkout process design in an E-Commerce retail envi-
ronment is in alignment with the task at hand and providing satisfactory 
user experience (UX) is critical to business success. (Germanakos & 
Belk, 2016) 

Med detta citat menar Germanakos och Belk (2016) att det är av stor vikt för 
en e-handelsförsäljare att utcheckningsprocessens design är anpassad efter syf-
te och uppfyller en god användarupplevelse. Om inte kan det påverka ett före-
tags lönsamhet. 

2.2. Användbarhet och användarupplevelse 

Statistiken i Google Analytics som är kopplad till företagets webbplats visar att 
trafiken till startsidor, det vill säga sidor som användaren kommer in på direkt 
från en söktjänst, är hög. Detta kan tyda på att de använder sig av en bra sök-
motoroptimering (SEO). Dock har startsidorna en relativt hög avvisningsfre-
kvens, vilket betyder att användarna lämnar webbplatsen redan på en startsida. 
Nielsen (2011) påtalar att SEO är viktigt för att öka trafik till en webbplats, 
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men för att öka antalet kunder är det andra faktorer som spelar roll. Nielsen 
Group utförde en studie där de undersökte användare som besöker en webb-
plats efter att de använt sig av en söktjänst och det visade sig att drygt två tred-
jedelar av användarna valde att lämna den första webbplats de besökte. Även 
om SEO är viktigt på en webbplats visar resultatet att det inte endast går att 
använda sig av detta för att få besökare. Webbplatsen behöver även uppfylla 
användarens behov (a.a.), vilket även Jach och Kuliński (2015) poängterar. 
Jach och Kuliński (a.a.) menar att om e-handelns layout är designad efter an-
vändarnas förväntningar, ökar därmed användbarheten. Som nämndes i föregå-
ende avsnitt ökar e-handeln och därmed tätnar konkurrensen. För att stå sig 
bättre i kampen om kunder rekommenderar Distante, Garrido, Camelier-Carva-
jal, Giandini och Rossi (2014) att förbättringar av användbarheten utförs på 
webbplatsen. Safa och Von Solms (2016) förklarar att kunders belåtenhet har 
att göra med hur användarvänligheten samt användbarheten är på en webbplats 
och det påverkar i sin tur lojaliteten hos kunderna. En lojal kund är ej endast en 
återkommande kund utan rekommenderar även företagets e-handelsbutik till 
sina vänner. Webbplatsens användbarhet har i denna studie testats med använd-
barhetstester.  

Preece, Rogers och Sharp (2016, s. 42-43) beskriver användbarhetsmålet verk-
ningsgrad som ett relativt övergripande mål, vilket innefattar att e-handeln 
fungerar som det är tänkt. Användaren ska alltså kunna köpa en vara i en e-
handel, vilket är en ytterst viktig aspekt både för användaren och vår uppdrags-
givare. Vidare beskriver Preece et al. (2016, s. 45-46) att användbarhetsmålet 
intuitivitet handlar om hur enkelt det är att lära sig att interagera med något. På 
en e-handelsplats är även detta en viktig aspekt att ta hänsyn till då kunden 
kanske ej återvänder om utcheckningen är för svår att lära sig. Jach och Ku-
liński (2015) studerade hur en e-handelsplats layout påverkar användaren och i 
studien deltog personer med varierande erfarenheter av e-handel. Det är ett ur-
val som även gjorts i denna studie för att få en bättre bild över hur användbar-
heten fungerar då användaren ej ska behöva ha en stor erfarenhet av e-handel 
för att kunna genomföra ett köp på webbplatsen. Jach och Kuliński (2015) un-
dersökte stora delar av webbplatsen, bland annat kundvagnen, lägg i varukorg, 
användarvillkor samt liknande produkter, det vill säga föreslagna produkter 
inom en viss kategori. Det framkom i studien att en e-handels layout kan på-
verka användaren, i synnerhet genom e-handelns användbarhet (Jach & Ku-
liński, 2015). Distante et al. (2014) förklarar att om en e-handel har en avsak-
nad av användbarhet, kan det bero på att dess köpprocess är för komplex i själ-
va genomförandet och detta kan orsakas av en bristfällig design.  

I en studie av Song, Baker, Lee och Wetherbe (2012) visade det sig att e-han-
delns användbarhet även är viktig för att öka tillfredsställelsen hos användaren 
och användbarheten kan förbättras genom att kvalitén stärks inom e-handelns 
service, system samt information. Användarens tillfredsställelse är en del av 
användarupplevelsen likaså användarnas känslor när de interagerar med en 
produkt, det vill säga huruvida de är nöjda eller tillfredsställda när produkten 
används (Preece et al., 2016, s. 35). Även Soleimani och Law (2015) beskriver 
att känslor är viktiga beståndsdelar i användarupplevelsen och att dessa påver-
kar kundens beteende på en e-handelsplats. Albert och Tullis (2013, s. 5) säger 
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att en del separerar användarupplevelse samt användbarhet eftersom använ-
darupplevelse ofta förknippas med något som inte kan mätas, vilket de ej in-
stämmer med. Albert och Tullis (a.a.) menar att både attityder och beteende kan 
mätas genom exempelvis framgångar, tid samt antal klick på en webbplats och 
dessa kan ge en förståelse för användarupplevelsen. Vidare beskriver författar-
na att användbarhet har att göra med huruvida användaren kan utföra en upp-
gift eller ej, medan användarupplevelsen mer ser till användarens känslor och 
tankar när denne samverkar med en produkt (Albert & Tullis, 2013, s. 6). So-
leimani och Law (2015) förklarar att användarnas upplevelse skapar incitament 
för besöket på e-handelsplatsen och då är det viktigt att e-handeln kan uppfylla 
dessa förväntningar. I studien spelar användareupplevelsen en stor roll och So-
leimani och Law (2015) tydliggör att det som påverkar kunders beteende gäl-
lande att utföra köp i en e-handel baseras mycket på känslor. Har kunden en 
känsla av positivitet vid besök på en e-handelsplats, behandlar denne informa-
tionen på ett relativt enkelt sätt. Är känslan dominerad av en negativitet, bidrar 
detta till att informationen granskas mer kritiskt (Soleimani & Law, 2015). Det 
här är något som behöver tas hänsyn till då resultaten analyseras, mer om detta 
under begränsningar i avsnitt 3.4. 

2.3. Sammanfattning och analysverktyg 

För att användare på en e-handelsplats ska kunna köpa en produkt behöver 
webbplatsens verkningsgrad uppfyllas, vilket är ett användbarhetsmål som är 
viktigt att ta med i utvecklingsprocessen för en webbplats (Preece et al., 2016, 
s. 42-43). Företaget har många inkommande besökare, men som Nielsen (2011) 
poängterar är inte en bra SEO det viktigaste för ett företag, utan snarare att 
webbplatsen uppfyller användarnas behov så att de stannar kvar och förhopp-
ningsvis blir kunder. Vilka behov kunderna har behöver undersökas och som 
Egeln och Joseph (2012) samt Germanakos och Belk (2016) säger behöver det 
därför utföras studier på användarna och deras beteenden. Både innehållet på 
webbplatsens sidor samt sidorna i sig har en stor inverkan på användarna 
(Germanakos & Belk, 2016) och även dess layout påverkar användarnas för-
väntningar, vilket ökar användbarheten om dessa uppfylls (Jach & Kuliński, 
2015).  

Det är mycket som förenas med användbarhet på en webbplats och användar-
nas behov är en central del att ta hänsyn till för att öka förtroendet hos använ-
darna (Bandodkar & Singh, 2015). Att uppfylla användarnas behov är en ytterst 
viktig aspekt gällande e-handel där en central faktor är att de vill ha en smidig 
betalningsprocess som fungerar utan komplikationer (Germanakos & Belk, 
2016; Safa & Von Solms, 2016). Det behövs alltså tydliga steg på en utcheck-
ningssida, vilka skapas genom lämpliga designval enligt Germanakos och Belk 
(2016). E-handeln behöver även ha ett pålitligt betalsystem då även detta ökar 
förtroendet gentemot användarna (Safa & Von Solms, 2016), vilket har en stär-
kande effekt på e-handelns kvalité. Song et al. (2012) förklarar att om e-han-
delns information, system samt service håller en hög kvalité ökar även använd-
barheten och likaså användarnas tillfredsställelse. Användarnas beteende är in-
fluerat av dess känslor och känslorna i sin tur utgör en del av användarupple-
velsen (Soleimani & Law, 2015). Som Song et al. (2012) förklarar har mycket 
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att göra med användbarheten, för om e-handeln har en god användbarhet ökar 
detta tillfredsställelsen och tillfredsställelse är en del av användarupplevelsen 
(a.a.).  

Holtzblatt och Beyer (2015) förklarar att affinitetsdiagram är ett bra verktyg att 
använda sig av för att strukturera den kvalitativa data som samlats in. Preece et 
al. (2016, s. 365) poängterar att de teman och mönster som framkommer ska ha 
en samhörighet med studiens syfte. Då det är utcheckningssidans funktioner 
som undersöks bör både mönster och teman kunna kopplas till dessa. För att ta 
fram teman ur den insamlade datan skapades ett affinitetsdiagram där de punk-
ter som framkom ur testresultatet grupperades (Preece et al., 2016, s. 365-366). 
Enligt Holtzblatt och Beyer (2015) bör de olika grupperna hållas relativt små 
med ungefär fyra till sex punkter i varje grupp som organiseras i en hierarki. 
Vidare beskriver författarna att diagrammet samlar de problem som observerats 
av testdeltagarna, vilka tematiseras för att endast beskriva en fråga som rör 
problemet inom området (a.a.).  

Utifrån den tidigare forskningen har de nedanstående begrepp valts ut gentemot 
deras vikt inom studiens undersökningsområde. Dessa är en utgångspunkt vid 
analysen av den insamlade datan samt när utvecklingsförslaget arbetas fram.  

• Förtroende - Vid valet av e-handel har förtroendet en stor vikt. Har kunden 
valt att genomföra ett köp betyder det att denne har ett förtroende till det 
valda företaget och dess webbplats. Väljer kunden att avbryta sitt köp på 
utcheckningssidan kan detta tyda på en brist på förtroendet till e-handelns 
utcheckning. 

• Bekvämlighet - Under en utcheckningsprocess vill kunden att det ska gå att 
genomföra ett köp utan avbrott eller andra problem. Finns det exempelvis 
för många upprepande moment vid utcheckningen kan detta leda till att 
kunden väljer att avbryta då det blir en påverkan av dess bekvämlighet. 
Detta uppmärksammas genom att bland annat studera användarflödet. 

• Verkningsgrad - I en e-handel ska det gå att genomföra ett köp. Finns det 
något på webbplatsen som påverkar att detta ej går att genomföra, exem-
pelvis ett avbrutet köp, uppfylls inte användbarhetsmålet verkningsgrad.  

• Intuitivitet - När kunden väl är på utcheckningssidan ska det inte finnas 
några tveksamheter till hur utcheckningsprocessen fungerar. Det ska både 
vara enkelt att förstå samt att arbeta sig igenom processen. Kunden ska 
följaktligen inte behöva ha någon tidigare erfarenhet för att webbplatsens 
utcheckning ska uppfylla detta användbarhetsmål. Om detta ej fullgörs på-
verkas även användarupplevelsen.  

• Känslor - Detta är en central del av användarupplevelsen och är direkt 
kopplat till användbarheten. Kunden bör känna tillfredsställelse vid genom-
förandet av ett köp. 
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Genom att utgå från de fem ovanstående aspekter kan vi på ett mer effektivt 
samt rättvisande sätt dra en parallell mellan den data som samlas in och an-
vändbarhet samt användarupplevelse.  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3. Metod och material 

För att kunna besvara frågeställningarna har kvalitativa metoder använts då 
dessa kan ge bättre bild av användaren och dess interaktion med webbplatsen. 
Patel och Davidson (2011, s. 13-14) beskriver att det är textbaserad data som 
framkommer genom denna metod, medan det i en kvantitativ metod fram-
kommer numerisk data vilken det kan göras en beräkning av. I kvalitativa un-
dersökningar är det svårt att ge en konkret förklaring på validitet respektive 
reliabilitet då de i dessa typer av undersökningar är sammanfogade. Validiteten 
kan dock förklaras som att hela forskningsprocessen inräknas. Det är bland an-
nat hur problemet till studien tagits fram, den teoretiska bakgrunden, hur urva-
let gjorts av de som deltagit i studien, hur informationen samlats in samt hur 
den insamlade datan sedan har analyserats (Patel & Davidson, 2011, 
s. 105, 106 & 109).  

I figur 3.1. nedan visas hur metoderna har använts för att besvara studiens frå-
geställningar. 

Figur 3.1. Schema över den studiedesign som använts. 
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Användbarhetstest tillsammans med tänka-högt-metoden samt intervju är de 
kvalitativa metoder som använts i denna studien. Det som ger oss datan är ak-
tiviteten i användbarhetstestet och det verbala i tänka-högt samt de svar som 
framkommer i intervjun. Dessa metoder har använts i studien för att få en upp-
fattning av användarens beteende och tankar kring processen på utchecknings-
sidan. När användbarheten har undersökts samt när utvecklingsförslaget arbe-
tats fram, har verkningsgraden haft en stor betydelse. 

Den efterföljande intervjun innehåller frågor om de handlingar användaren ut-
förde under användbarhetstestet samt frågor om utcheckningssidans olika delar 
och funktioner. I och med detta besvarar datan från användbarhetstestet samt 
intervjun studiens första frågeställning, det vill säga vad det är som påverkar att 
användare lämnar utcheckningssidan utan att slutföra sitt köp. Vad det är som 
inverkar på att användaren ej väljer att slutföra sitt köp på utcheckningssidan 
anser vi att användaren själv bör besvara och därför valdes det att ta hjälp av 
användare från målgruppen. Att endast använda sig av tidigare forskning vid ett 
utvecklingsförslag för utcheckningssidan kan vara riskabelt då e-handlare har 
olika målgrupper. Därför används datan, som dessa metoder genererat, i en 
kombination med tidigare forskning när utformningen av förbättringsförslaget 
gjordes.  

Under kommande två avsnitt beskrivs de två metoder som använts i studien. 
Under respektive avsnitt beskrivs metoden alternativt metoderna i sin helhet, 
vilket material som använts, tillvägagångssätt samt hur urvalet gjorts. 3.1. be-
handlar användbarhetstest med tänka-högt-metoden och 3.2. behandlar inter-
vju. Under 3.3. beskrivs urvalet och i 3.4. går igenom de begränsningar som 
funnits i studien. Undersökningarnas tillvägagångssätt behandlas under 3.5. 
och i 3.6. beskrivs de forskningsetiska överväganden som vidtagits vid utfö-
randet av studien. 

3.1. Användbarhetstest med tänka-högt-metoden 

Användbarhetstest har sedan tidigt 1980-tal visat sig vara en bra metod för att 
ta reda på användarens behov (Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 156). Unger 
och Chandler (2012, s. 127) beskriver att användbarhetstest utförs med använ-
dare av en webbplats för att upptäcka eventuella problem med webbplatsens 
användbarhet. Dessa tester kan utföras under hela utvecklingsprocessen och i 
denna studie har valet gjorts att använda testet för utvärdering av webbplatsens 
utcheckningssida gällande användbarhet samt användarupplevelse. Unger och 
Chandler (2012, s. 293) skriver även att genom att utföra användbarhetstester 
på en webbplats kan 80 procent av de problem som finns inom användarupple-
velse identifieras. Då det som skapar problem på vår uppdragsgivares utcheck-
ningssida behöver identifieras för att kunna förbättras, anser vi att användbar-
hetstest är en metod som kan bidra med mycket information i vår utveckling. 
Användbarhetstestet som utförts är en direktobservation i kontrollerad miljö 
vilken Preece et al. (2016, s. 239) förklarar är en metod där det finns viktiga 
aspekter att ha i åtanke, bland annat hur eventuell utrustning placeras. Vidare 
nämner de att en kontrollerad miljö kan vara obekväm för en testperson, vilket 
kan återspeglas i resultatet av testet. De poängterar dock att i en kontrollerad 
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miljö kan testdeltagarna utföra uppgiften mer ostört och användbarhetsproblem 
blir därmed lättare att identifiera (Preece et al., 2016, s. 239 & 565). För att 
undvika en obekväm situation avsattes tid i direkt anslutning till testets utfö-
rande, där testpersonen bjöds på fika under en pratstund innan testet utfördes.  

Vid en observation av användbarhetstest belyser Preece et al. (2016, s. 330) 
problemet med att det är omöjligt att veta vad en person tänker. De rekommen-
derar därför att utföra testet med en kombination av att tänka högt, vilket även 
Duyne et al. (2006, s. 835) samt Shneiderman och Plaisant (2010, s. 161) före-
slår. När testpersonen tänker högt kan observatörerna skapa sig en bättre upp-
fattning om dennes tankar och känslor under testet. Duyne et al. (a.a.) poängte-
rar dock att ej påminna testpersonen under testets gång att tänka högt om denne 
skulle glömma av sig då detta kan påverka resultatet negativt. Kombinationen 
av att utföra en uppgift i ett användbarhetstest tillsammans med att tänka högt 
ger oss därmed goda indikationer på var problemen finns på utcheckningssi-
dan, vilket leder till att studien kan få ett bra resultat. 

I ett tidigare skede utfördes en pilotstudie av användbarhetstestet och då var 
scenariot såpass specifikt att användaren endast skulle följa en lista. En vara 
skulle hittas samt läggas i kundkorgen och därefter skulle varan betalas. De 
instruktioner som fanns med på listan gjorde testpersonen osäker vid ett flertal 
tillfällen och denne stannade då upp. Detta uppmärksammades under testets 
gång och i efterhand togs beslutet att det skulle omarbetas för att ej riskera att 
resultatet påverkas. Som Unger och Chandler (2012, s. 295) förklarar är det 
viktigt att ha en plan för sin forskning och i planen ingår att tänka på följande 
frågor: varför något testas samt vad det är som testas. Duyne et al. (2006, 
s. 828) poängterar även att det är viktigt att tänka på att de uppgifter som ska 
utföras under testet bör vara realistiska för att resultatet ska bli givande. Får 
testpersonen för specifika direktiv i ett scenario blir uppgiften för styrd, men är 
scenariot av en mer öppen karaktär lämnas mer frihet till användaren vilket 
även ger en bättre bild av hur denne löser uppgiften. Med detta i åtanke utfor-
mades scenariot. Varför testet utförs är för att identifiera de problem som kan 
uppstå när en kund vill betala sina varor, men istället väljer att lämna utcheck-
ningssidan. Det som testas är utcheckningssidan. Scenariot som utvecklades 
och användes vid utförandet av användbarhetstestet återfinns som Bilaga D. 
När utcheckningssidan fick fullt fokus blev därmed problemen tydligare att 
identifiera. 

Duyne et al. (2006, s. 835) rekommenderar att både spela in ljud och bild samt 
att föra anteckningar när testet utförs. När testet utfördes med testpersonen an-
vändes en dator, kamerautrustning samt anteckningsmaterial. Datorn användes 
av testpersonen och det utfördes även en inspelning av skärmen för att i efter-
hand kunna se hur testpersonen navigerade på webbplatsen. För att se eventu-
ellt minspel av testpersonen samt att lyssna när denne tänker högt, utfördes en 
videoinspelning med kamerautrustning och som Preece et al. (2016, s. 239) 
rekommenderar gjordes det noggranna överväganden gällande utrustningens 
placering. Observatörerna förde även anteckningar under testets gång. Med 
dessa datainsamlingsinstrument kan validiteten antas vara hög. 
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3.2. Intervju 

En intervju utgörs av frågor och är vanligtvis personlig till den betydelse att 
intervjuaren och intervjupersonen möts (Patel & Davidson, 2011, s. 73). Det 
finns fyra olika typer av intervjuer och det är ostrukturerade, strukturerade, 
semi-strukturerade samt gruppintervjuer (Sharp, Preece & Rogers, 2015, 
s. 233). Intervjun i den här studien utgjordes av strukturerade frågor som pre-
senteras i Bilaga E. Så långt det är möjligt har öppna frågor ställts, vilket bety-
der att de inte har gått att besvara dem med ja eller nej. Sharp et al. (2015, s. 
233-234) betonar att denna typ av frågor möjliggör bättre beskrivningar och 
därmed större djup i svaren. Det är även optimalt att inte ställa för ledande frå-
gor i följd, utan att sträva mot att hålla de mer neutrala. Författarna poängterar 
också vikten av att inte använda sig av sammansatta frågor under intervjun då 
det kan skapa förvirring (Sharp et al., 2015, s. 239).  

Sharp et al. (a.a.) menar att som intervjuare ska man vara medveten om att in-
tervjupersonerna inte alltid delger vad de tänker, istället kan frågorna besvaras 
med förvrängda svar med den avsikt att personen vill verka i bättre dager. Det 
är inte alla som gör på detta vis och ibland görs det omedvetet, men det är bra 
att ha i åtanke när intervjun utförs. Något tydligt sätt för att undvika den här 
typen av svar saknas, men genom en kombination av datainsamlingsmetoder 
kan risken minskas. För att vidare undvika felsyftningar från intervjuarnas sida 
när intervjupersonen besvarar frågorna har det spelats in ljud under intervjuer-
na i den här studien. Patel och Davidson (2011, s. 104) poängterar att det un-
derlättar att utföra en inspelning då undersökarna kan repetera intervjun de an-
tal gånger som krävs för att vara säker på att inget har missats eller feltolkats. 
Inspelningen kan dessutom användas för att kontrollera interbedömarreliabili-
teten, vilket vid intervju är när två intervjuare är närvarande och efter genom-
förd undersökning jämför anteckningar för att kontrollera överensstämmelsen. 
I den mån det är möjligt har intervjuerna transkriberats, vilket betyder att allt 
som intervjupersonen säger under testet har skrivits ner. Vidare kan det bli ak-
tuellt att överväga om hela samtalet ska transkriberas då det kan innehålla in-
formation som inte är relevant för studien, vilket Preece et al. (2016, s. 350) 
påtalar. Dessutom styrker Patel och Davidson (2011, s. 121) detta påstående då 
de menar att den kvalitativa datan som samlas in kan innehålla mycket infor-
mation. Rekommendationen är att göra löpande analyser efter varje observation 
eller intervju, något som ger en uppfattning om det saknas något.  

Sammanfattningsvis ger intervjuerna mer ingående tankar från testdeltagarna 
och blir till god hjälp vid framtagningen av utvecklingsförslaget då svaren 
hjälper till att besvara studiens båda frågeställningar.  

3.3. Urval 

I urvalsprocessen har ett flertal selektioner fått göras, vilket i första hand har 
grundats på den information som uppdragsgivaren har delgivit. Processen in-
leddes med att specificera målgruppen som företaget menade innefattade män i 
40-årsåldern. Att ha en målgrupp där endast män i 40-årsåldern ingår betyder 
att alla män inkluderas i den åldern oavsett om de bor i ett hus eller lägenhet. 
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Detta blir inte helt korrekt då det främst är husägare som är i behov av en vär-
mepump och inte de som bor i en lägenhet. Att utesluta kvinnor är inte heller 
något som ger en korrekt bild av målgruppen då det även finns kvinnor som är 
husägare. Åldern är inte längre definierad i målgruppen då det ger en för speci-
fik begränsning. Att utgå från en bredare åldersgrupp är i det här fallet mer lön-
samt då personer med olika förutsättningar inkluderas. Som Germanakos och 
Belk (2016, s. 244) poängterar har de äldre helt andra krav gentemot yngre per-
soner. För de äldre är det vanligast att de förblir lojala till ett specifikt märke 
och att de föredrar att informationen om produkten är samlad på en plats innan 
de bestämmer sig för att köpa. De yngre personerna genomför istället en nog-
grann sökning på webben där de själva samlar information om produkten och 
efter det bestämmer var de vill utföra köpet. Beslutet baseras då på pris, betal-
ningsalternativ, tillgänglighet med flera (a.a.). Att utgå från en bredare ålders-
grupp är därmed en fördel då de har olika förutsättningar och kan därför ge en 
bättre inblick i hur sidan kan anpassas. 

De som deltog i studiens användbarhetstest med tänka-högt-metoden samt ef-
terföljande intervju är husägare i åldern 25-57 år. Testdeltagarna hade olika er-
farenhet av både internet samt e-handel och detta valdes för att få en bättre bild 
av hur utcheckningssystemet fungerar. Vi anser att en e-handel ska vara till-
gänglig för hela målgruppen och inte endast för de med erfarenhet av att handla 
på internet. Kontakten förmedlades via bekantas grannar vilka är husägare. 
Duyne et al. (2006, s. 829) rekommenderar att använda sig av fem till sex per-
soner vid utförande av användbarhetstest, vilket även bekräftas av Nielsen 
(2012) och i denna studie har testet utförts på sex testdeltagare. 

3.4. Begränsningar 

Genom att studera utcheckningssidan går det att få en uppfattning om vad det 
är som påverkar att användaren ej genomför sitt köp på webbplatsen. Då arbe-
tet är inriktat på att undersöka funktionaliteten i kassan har därför yttre påver-
kan som leder till avbrutet köp inte undersökts. Det går inte att undersöka alla 
bakomliggande aspekter då det är testdeltagare som deltagit i studien och ej de 
som faktiskt ska genomföra ett köp. Denna begränsning har arbetats förbi ge-
nom att kombinera användartest och intervju med webbanalys, vilket har gett 
möjligheten att dra en parallell mellan testdeltagarna och företagets kunder. 

Under utförandet av användbarhetstestet med användare fanns det en medve-
tenhet om ett par faktorer som kunde påverka resultatet. Scenariot som använ-
des utformades för att framstå så realistiskt som möjligt och med minsta möjli-
ga påverkan från vår sida. Det var däremot nödvändigt att ha i åtanke att det är 
testdeltagare som medverkat och ej de som faktiskt ska genomföra ett köp i just 
den stunden, vilket gör att det endast går att urskilja den funktionella anled-
ningen till varför ett köp avbryts. Dock kan validiteten av de kvalitativa under-
sökningarna i detta avseende påstås vara hög då hela processen av studien lett 
fram till en förståelse kring problemet och därmed har även en lösning varit 
möjlig att arbeta fram. 
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Vid testen som utfördes fanns enbart ett betalsätt tillgängligt för användarna då 
köpet genomfördes på företagets utvecklingssida. Detta påverkar resultatet då 
det kan finnas andra betalsätt som testdeltagarna föredrar och denna begräns-
ning kan således ha sänkt testets reliabilitet. Om det är vid betalsätt som den 
största bristen finns gick inte att få någon klarhet i vid testtillfällena, dock 
uppmärksammade testdeltagarna de olika betalningsalternativen vilket gav stu-
dien ett relativt tillförlitligt resultat. Som Soleimani och Law (2015) nämner 
påverkas kundernas kognition av deras känslor och det som påverkar känslorna 
kan bland annat bero på e-handelsplatsens gränssnitt, såsom färger och ljud el-
ler kundens sinnesstämning. Vid testernas utförande var en av de största utma-
ningarna testdeltagarnas dåvarande sinnesstämning, vilken ej går att påverka 
något nämnvärt.  

Testdeltagarna ombads att tänka högt under testet och det behövdes tas med i 
beräkningarna att det inte finns någon garanti för att de återger allt som försig-
går i deras tankar. I scenariot framgick det att testpersonen hade valet att avbry-
ta processen när denne ville. Vi anser att det var en viktig aspekt att ha med, 
men förmodar även att testdeltagarnas toleransnivå är högre då det var ett test 
på systemet som utfördes och att de ville vara oss till lags. I den efterföljande 
intervjun ställdes frågan vad som hade gått bra under testet och testdeltagarna 
ansåg att frågan var svår att besvara. För de som hade problem med att genom-
föra köpet blev svaret ”inte så mycket” eller ”inget”. Det kan bero på att delta-
garna fokuserar på problemen som de uppmärksammade, vilket gjorde att de 
hade svårt att se förbi dem och fokusera på det positiva. Alternativt att det som 
går bra inte är något som deltagarna lägger märke till då det ses som en själv-
klarhet. 

De sista frågorna i intervjun, vilka behandlar e-handel rent generellt, visade sig 
gå in i varandra. Beroende på hur bekväm testpersonen kände sig, räckte det 
med att ställa den första frågan och sedan var de resterande besvarade. En av 
testdeltagarna kände sig dock inte lika bekväm i situationen och alla frågor fick 
då ställas för att leda deltagaren till svaren. Frågorna kan i vidare studier for-
muleras annorlunda för att få varje fråga besvarad. 

3.5. Tillvägagångssätt 

När testpersonen anlände till platsen där testet utfördes, bjöds denne på fika 
och samtal för att situationen skulle blir mer avslappnad. Samtalet inleddes 
med en allmän konversation om hur dagen varit samt hur testpersonen mår och 
övergick sedan till en beskrivning av testets utförande. Det avtal som upprättats 
med information till deltagaren, se Bilaga C, gicks igenom och alla parter 
skrev under. Därefter förklarades hur testet rent praktiskt kommer att gå till och 
det poängterades att det är systemet som testades och inte testpersonen. Samt-
liga inspelningar startades och testpersonen kunde börja när denne kände sig 
redo. Testet utfördes på uppdragsgivarens utvecklingssida för att inte påverka 
företagets webbanalys med avbrutna köp samt för att köp skulle kunna genom-
föras utan att behöva makuleras. Testpersonen tänkte högt under testets gång 
och observatörerna förde anteckningar. Vid testets slut utfördes den efterföljan-
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de intervjun. De båda undersökningarna utfördes på sex deltagare och tog mel-
lan 15 och 60 minuter. 

I det avseende att intervjun skedde i direkt anslutning till användbarhetstestet 
påbörjades intervjun där den tidigare undersökningen avslutades. Det betyder 
att undersökningen har ägt rum i samma miljö som användbarhetstestet och 
med samma personer. Platserna där intervjuerna har hållits har varierat mellan 
observatörernas vardagsrum, men har samtidigt haft ett flertal aspekter gemen-
samt för att inte påverka resultatet. Främst skulle det vara en tyst miljö i strä-
van att hålla nere påverkningar från omgivningen. Valet av intervjuare variera-
de mellan sessionerna och enbart en av observatörerna samt den som intervjua-
des befann sig i rummet. Den andra observatören följde testerna genom upp-
kopplat videosamtal via tjänsten Skype. Det var därmed enbart en person som 
förklarade scenario och ställde samtliga intervjufrågor under ett och samma 
tillfälle. Något som ledde till att intervjuarna inte talade i mun på varandra, vil-
ket minskade förvirringen hos testpersonerna. Den främsta anledningen till att 
metoden intervju blev optimal i denna studie var då det gav tillfälle att i direkt 
anslutning till användbarhetstestet ta del av användarnas åsikter som skapats 
under utförandet. Under intervjun har frågor ställts där testpersonen har fått 
tänka efter och kommit med åsikter om funktionaliteten på webbplatsens ut-
checkningssida.  

Under användbarhetstesternas genomförande utfördes skärminspelning samt 
videoinspelning med ljudupptagning. Detta material ska, enligt avtal med test-
personerna (se Bilaga C), förstöras efter slutförandet av studien.  

3.6. Forskningsetiska överväganden 

Vid utförande av en studie finns det flertalet normer och forskningsetiska prin-
ciper att ta hänsyn till. En del av dessa normer finns förankrade i samhällets 
värderingar (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011, s. 12) medan andra 
finns som forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Normerna finns till för att förebygga och 
upprätthålla förtroendet för forskningen, något som är avgörande för dess fram-
tid. Med tanke på att flertalet normer är förankrade i samhällets värderingar 
förändras de beroende på vem du frågar, men Gustafsson et al. (2011) påpekar 
att de kan sammanfattas till att studien bland annat inte får skada människor 
eller djur, du ska tala sanning, föra bra dokumentation och inte stjäla andras 
resultat. Vetenskapsrådet (2002) hade en expertgrupp som, under lite drygt ett 
decennier, ansvarade för att ta reda på hur forskare ska gå till väga för att skyd-
da studiedeltagarna. Bland annat togs fyra forskningsetiska principer fram, vil-
ka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiakitetskravet samt nytt-
jandekravet. Dessa huvudprinciper ingår i individskyddskravet och utgör rikt-
linjer för att vägleda vid planering och genomförande av en studie (a.a.). För att 
ge en kort sammanfattning går principerna ut på att forskaren ska informera 
deltagare om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de insamlade upp-
gifterna ges största möjliga konfidentialitet samt att uppgifterna enbart får an-
vändas för studiens ändamål. Principerna ligger även till grund för etikkommi-
tén vid granskning av forskningsprojekt. 
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I den här studien har de forskningsetiska principerna och lagarna uppmärk-
sammats och vidtagits. Även om etiska normer inte är lag, utan snarare riktlin-
jer som är förutbestämda av samhället, är de lika viktiga att upprätthålla. Då 
två av undersökningarna inkluderar ljudupptagning har personuppgifter be-
handlats, vilket kräver att skriftlig information och samtycke till deltagaren 
krävs (Abelin, Behrns, von Feilitzen & Laakso, 2013, s. 16). Avtalet finns att se 
i Bilaga C och skrevs ut i tre exemplar till varje session där deltagaren och de 
två undersökarna fick var sitt exemplar. Som Abelin et al. (a.a.) informerar om 
bör avtalets innehåll inkludera innebörden av deltagande och hur materialet kan 
komma att användas i studien. Vikten ligger på att vara tydlig och det kan 
ibland vara värt att komplettera den skrivna texten med beskrivande bilder för 
att undgå missförstånd. Studiens innehåll och syfte delgavs både muntligt och 
skriftligt innan genomförandet av undersökningarna. 

Att inspelningen är en personuppgift leder till att den faller under Personupp-
giftslagen [PUL] (SFS 1998:204) som verkar för att skydda personers integri-
tet. I enlighet med 9§ i PUL (SFS 1998:204) får personuppgifter endast be-
handlas vid särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Lagen är 
subsidiär, vilket betyder att om den skulle strida mot andra lagstiftningar kom-
mer den inte tillämpas. Paragrafen 5§ i PUL (SFS 1998:240) säger att om en 
fysisk person behandlar uppgifterna i ostrukturerat material tillämpas inte lagen 
i större utsträckning än att du inte får kränka någon person i behandlingen av 
personuppgifter. Lagen drar här en parallell till den etiska norm som Gustafs-
son et al. (2011) påvisar, där du ska aspirera till att inte skada människor med 
din forskning. Den utförda studien faller under den här paragrafen då inga per-
sonuppgifter hanteras av någon annan än undersökarna och enbart under den 
tid som studien pågår.  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4. Analys och resultat 

Som utmärktes under 2.3. Sammanfattning och analysverktyg finns det fem 
centrala begrepp som har legat till grund för analysen av det empiriska materia-
let: förtroende, bekvämlighet, verkningsgrad, intuitivitet samt känslor. Genom 
undersökningarna studerades användarnas beteenden för att se till deras behov, 
vilket både Egeln och Joseph (2012) samt Germanakos och Belk (2016) påtalar 
är en viktig del vid utvecklingsarbete. Användbarhetstestet gav upplysning om 
var på sidan problemen var lokaliserade och hur dessa hanterades av använda-
ren. I den efterföljande intervjun uppgav testdeltagarna sina bakomliggande 
åsikter till varför de uppfattade olika funktioner på utcheckningssidan som 
problem. Som Jach och Kuliński (2015) lyfter fram har design en stor inverkan 
på användarnas upplevelse av webbplatsen, vilket även har en verkan på webb-
platsens användbarhet. När användbarheten inte uppfylls, genom att exempel-
vis designen är otydlig, kan det leda till att användarna lämnar utcheckningssi-
dan. Uppnår webbplatsen god användbarhet leder det däremot till en ökad till-
fredställelse, vilket i sin tur bidrar till en god användarupplevelse (Song et al., 
2012). 

I de genomförda undersökningarna upplevdes e-handelns verkningsgrad som 
relativt hög. Testdeltagarna kunde utföra ett köp, vilket är ett krav för en e-han-
dels verkningsgrad enligt Preece et al. (2016, s. 43), detta visade sig dock inte 
vara fullt tillfredsställande. De punkter som togs fram genom analysen gruppe-
rades efter samhörighet i teman. Dessa redovisas i ett affinitetsdiagram (se Fi-
gur 4.4.1.) under 4.4. Resultat av undersökningar. 

Det var sammanlagt sex deltagare som medverkade i studien, varav tre kvinnor 
och tre män, där åldrarna varierade mellan 25 och 57. Under intervjun ställdes 
frågan om deltagarna har handlat på internet tidigare och svaren är redovisade i 
nedanstående tabell. De som redovisas med låg e-handelsvana har endast hand-
lat på internet vid något enstaka tillfälle och de med hög e-handelsvana har 
handlat mer regelbundet. 

Tabell 4.1. Testdeltagare fördelade på kön samt e-handelsvana. 

Inledningsvis presenteras, under 4.1. Analys av empiriskt material, en analys 
av samtlig insamlad data från de utförda undersökningarna. Detta följs av en 
redogörelse av aktiviteten i den nuvarande utcheckningsprocessen under 
4.2. Aktivitetsdiagram över utcheckningsprocess. Därefter redovisas det tillvä-
gagångssätt som har tillämpats vid analys av det empiriska materialet, 4.3. Till-
vägagångssätt av analys, vilket följs av undersökningarnas resultat 4.4. Resul-

Låg e-handelsvana Hög e-handelsvana Totalt

Män 2 1 3

Kvinnor 0 3 3

Totalt 2 4 6
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tat av undersökningar. Slutligen förs en diskussion av resultatet under 4.5. 
Diskussion av resultat.  

4.1. Analys av empiriskt material 

Deltagarna i studien, vilka kommer benämnas med TP i resterande rapport, 
uppgav att det första intrycket på utcheckningssidan var att den upplevdes som 
ostrukturerad. TP 2 sade att ”Rent generellt upplever jag den som väldigt stö-
kig. Alldeles för mycket information på ett och samma ställe. För små texter. 
För mycket val. Det kändes inte logiskt. […] Det hade varit bättre att ha flera 
steg. Så man gör ett steg i taget och inte alla steg på en radda” (se Figur 4.1.1.).  

Figur 4.1.1. Skärmdump på företagets utcheckningssida i sin helhet. 
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Med en sådan utcheckningssida påverkas bekvämligheten hos användaren, vil-
ken kan kopplas till att användarupplevelsen inte anses som god. Om använ-
darupplevelsen inte tillfredsställer användaren påverkas dennes känslor nega-
tivt. Att TP 2 redan från början fick dessa känslor av utcheckningssidans hel-
hetsuttryck, kan ha påverkat den resterande köpupplevelsen under testet. Detta 
är något som kan tas med i ett riktigt scenario då Soleimani och Law (2015) 
poängterar att negativa känslor bidrar till att information granskas mer kritiskt. 

Som resultatet av undersökningarna påvisade, ansåg fem av sex testdeltagare 
att orderöversikten (se Figur 4.1.2.) var rörig och omständlig. Som TP 1 påpe-
kade är det oklart vad som ingår i ordern, ”För det första så tycker jag att det 
ser ganska rörigt ut, orderöversikten. I min värld är den inte klar och tydlig. 
Vad är det som ingår?”. 

Figur 4.1.2. Skärmdump på Orderöversikten på företagets utcheckningssida. 

En orderöversikt är till för att kunden ska få en snabb översikt över vad denne 
köper. Företagets nuvarande orderöversikt har väl synliga priser som sticker ut 
med både färg och storlek, men saknar en struktur som ger kunderna en bra 
översikt av ordern. Detta påverkar användarens bekvämlighet och ger inte en 
god användbarhet. Genom utvecklingsförslaget togs detta med i beräkningen 
samt att de delar som ansågs vara bra har återanvänts och placerats i ett mer 
överskådligt upplägg.  

I nästkommande del av utcheckningsprocessen visas rekommenderade produk-
ter (se Figur 4.1.3.), vilka gav blandade känslor hos testdeltagarna. Några und-
rade varför det är en del av utcheckningssidan och tyckte istället att detta ele-
ment borde placerats på produktsidorna, medan andra tyckte att det var bra att 
de fanns med. De rekommenderade produkterna tar i nuläget en stor plats uti-
från dess placering på utcheckningssidan. För de deltagare som ansåg att det är 
bra med rekommenderade produkter i utcheckningen ger detta en bekvämlighet 
i deras köpprocess, medan det för de som inte tycker om denna del ser det som 
ett avbrott. Då testdeltagarnas meningar går isär, går det inte att säga vilket som 
är rätt eller fel. Istället för att ta bort denna sektion kan den istället göras mind-
re i utvecklingsförslaget, på så sätt blir den inte lika utmärkande. 
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Figur 4.1.3. Skärmdump på Rekommenderade produkter på företagets utcheckningssida. 

Vid undersökningarna framkom det att flera av testdeltagarna tyckte att det var 
svårt att välja leveranssätt då de var osäkra på var i Sverige de bor enligt den 
benämning som finns i Figur 4.1.4. En av testdeltagarna var även benägen till 
att lämna utcheckningen då denne ansåg att detta var ett problem, vilket skapar 
negativa känslor i utcheckningsprocessen. TP 2 uttryckte, ”Det här är uppdelat 
i Svealand och Götaland tycker jag är mindre bra. För det har jag inte koll på.” 
och TP 3 ställde sig frågande ”Bor jag i södra Sverige? Var fasen bor jag?”. Vi-
dare ansåg TP 6 att ”Leverans borde kunna räknas ut på något annat sätt.”. 
Denna del är inte intuitiv så flertalet hade problem med att göra ett val. Använ-
daren vet förmodligen var denne bor, men när det sker en uppdelning av landet 
kan det bli oklart.  

Figur 4.1.4. Skärmdump på Leveranssätt på företagets utcheckningssida. 

Sorteringen av de olika leveranssätten är i nuläget efter lägsta pris, istället för 
sortering efter länder. Sverige är endast uppdelat i två, södra respektive norra 
Sverige. Det finns en beskrivning över vad som inkluderas i de två uppdelning-
arna av landet, men då de ej är placerade efter varandra kan det förvilla använ-
daren och leda till att denne blir osäker på valet. Utifrån data inhämtad från fö-
retagets Google Analytics påvisades det att en fjärdedel av de som kommer till 
detta steg lämnar utcheckningen. Detta bekräftar testdeltagarnas känslor för 
detta moment. 

Enligt majoriteten av testdeltagarna ansågs delen med betalsätt 
(se Figur 4.1.5.) vara otydlig samt att tydliga betalningsvillkor saknades. Be-
talningsalternativen återfinns efter varandra och vid tre av alternativen finns en 
logotyp för respektive betaltjänst. TP 1 kunde inte finna var kortbetalning skul-
le ske ”På betalsätt står det kortbetalning, det såg jag inte ens.” och förklarade 
att denne var van vid att titta efter de logotyper som tillhör de olika kortbetal-
ningsföretagen. 
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Figur 4.1.5. Skärmdump på Betalsätt på företagets utcheckningssida. 

När en kund ska välja betalsätt på utcheckningssidan finns där sju olika alterna-
tiv att välja bland. Som påpekades av TP5 finns det för många betalningsalter-
nativ samtidigt som det saknas struktur, ”När man ska ha Svea WebPay eller 
Svea Faktura. Och så ligger dom inte ihop utan det är förskottsbetalning med 
PlusGiro emellan.”. Sorteringen borde därför göras efter antingen betalnings-
sätt eller företagen som erbjuder betalningslösningarna för att tillgodose an-
vändarens behov. Att den här delen är ostrukturerad för kunden bekräftas av 
företagets Google Analytics som indikerar på att hälften av de som befinner sig 
i detta steg väljer att lämna utcheckningen. 

Rabattkoden (se Figur 4.1.6.) är en del av utcheckningen som har blivit väl 
omtalad av både testdeltagarna i denna studie såväl som forskare inom områ-
det. Flera av dem ställer sig frågande till denna del och huruvida den ska vara 
placerad samt i vilken mån den ska synas. Forskningen påvisar samma idéer 
som testdeltagarna har vad gäller rabattkoder, vilket har gett en tydlig markör 
till att denna del behöver förändras. Som det är nu är rabattkoden placerad väl 
synligt i en egen modul, som i sin tur kan ge kunden en uppfattning om att det-
ta är något som brukar finnas tillgängligt. See-To et al. (2014) indikerar mot att 
avsaknaden av tillgång rabattkod leder till att de flesta kunderna anser att det är 
orättvist att några får rabatt när de själva inte får det. En av testdeltagarna be-
kräftade detta när denne ställde sig frågande till ”[…] vem är det som får såna 
kuponger?”. Denna inlevelse fick även några av de andra testdeltagarna vid 
utförandet av testet och ville då veta var rabattkoden går att finna, vilket kan ha 
en negativ inverkan på användarnas känslor. Hittar de ingen kod resulterar det i 
de flesta fall att kunderna lämnar kassan och söker sig vidare till någon annan 
e-handel, enligt See-To et al. (a.a.). 

Figur 4.1.6. Skärmdump på Rabattfältet på företagets utcheckningssida. 
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TP 2 uttryckte att ”[…] rabattkoder kan man faktiskt ha med redan i orderöver-
sikten. Så när man kommer till kassan kan man lägga in den direkt.”, vilket är 
hur det vanligtvis fungerar på de flesta e-handelssidor. Genom att placera ra-
battkoden på en plats där kunderna normalt letar efter den leder det till god in-
tuitivitet. Däremot bör den göras något mer diskret då kunder som har en ra-
battkod letar efter var den ska fyllas i, medan de som inte har en kod helst inte 
bör uppmärksamma fältet. 

Vid betalsätt har kunden fyllt i sitt personnummer och när denne går vidare till 
fakturaadress (se Figur 4.1.7.) behövs personnummer återigen fyllas i samt e-
postadress och telefonnummer. Detta var något som testdeltagarna påpekade 
som ett irritationsmoment och flertalet av dem ville härmed lämna utcheck-
ningen. Då kundens namn samt adressuppgifter följer med från det föregående 
steget betalsätt kan det förväntas att även personnummer gör detsamma, därav 
testdeltagarnas frustration. 

Figur 4.1.7. Skärmdump på Fakturaadress på företagets utcheckningssida. 

Testdeltagarnas reaktioner var likvärdiga. TP 2 uttryckte stor förvåning ”Jaha, 
måste skriva i personnummer också. Tydligen. Det tyckte jag redan att jag 
gjorde.” och TP 1 utbrast ”Ja, fakturaadress…ska jag fylla i personnummer här 
igen?”. Då det i den här delen inte fanns någon god användbarhet, hade det en 
stor inverkan på användarupplevelsen. En av testdeltagarna behövde vid ett 
tillfälle även lämna utcheckningssidan och när denne kom tillbaka var alla 
ifyllda uppgifter borta. Detta var en stor källa till frustration och deltagaren vil-
le lämna utcheckningen omgående. Det i sin tur minskar även kundernas för-
troende då de behöver ange sitt personnummer ytterligare en gång. Två testdel-
tagare glömde att fylla i obligatoriska uppgifter och kunde därför inte genom-
föra köpet. Testdeltagarna förstod inte vad som var fel och varför knappen för 
att bekräfta order inte fungerade. De såg alltså inte de fält som de behövde fylla 
i och som TP 5 sade, ”Då gäller det att hitta vad jag inte har gjort.”. Det finns 
en antydan att användbarheten inte är bra då data från företagets Google Analy-
tics visar att en tiondel av de som kommer till detta steg väljer att avbryta. 
Därmed finns det delar som behöver förenklas och förtydligas för att uppnå en 
god användbarhet i detta moment.  
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Vill kunden få sina varor levererade till annan adress än fakturaadressen går 
detta att ändra i modulen leveranssätt (se Figur 4.1.8.). Genom att klicka i den 
förifyllda boxen visas ett formulär ut där kunden kan skriva in sina uppgifter. 
Denna del kommenterades ej av testdeltagarna. 

Figur 4.1.8. Skärmdump på Leveransadress på företagets utcheckningssida. 

Den del, som innehåller kommentarsfältet, ligger i nuläget i en egen ruta 
(se Figur 4.1.9.). Vid genomförandet av scenariot i användbarhetstestet ställde 
sig två av sex testdeltagare frågande till kommentarsfältets syfte. Som TP 2 
sade, ”Kommentarsfält fattar jag inte vad jag ska ha till. Känns också helt men-
löst.” och tillade ”[…] förutom kan mottas på lördag kl 2.”. TP 1 hade samma 
inställning och undrade ”Kommentar…kommentar till vadå? Nä, jag har inga 
kommentarer.”. I den kontext som den är i ansåg testdeltagarna att det inte var 
tydligt med vilken typ av information som företaget förväntades få genom 
kommentarsfältet.  

Figur 4.1.9. Skärmdump på Kommentarsfält på företagets utcheckningssida. 

En av testdeltagarna använde kommentarsfältet för att ventilera ut sin frustra-
tion, vilket egentligen inte är fältets syfte. TP 2 hade dock en tanke på vad fäl-
tet kan användas till, något som överrensstämmer med företagets faktiska syfte.  

Testdeltagarna ansåg att summeringen (se Figur 4.1.10.) på företagets webb-
plats var något vag. De påpekade att på grund av att eventuell fraktkostnad och 
fakturaavgift inte visas i priset under orderöversikt, var en mer utförlig summe-
ring där tilläggen visades något att föredra. TP 4 uppmärksammade denna del 
och menade på att ”Jag skulle nog vilja ha en summering längre ner. I och med 
att man har det som man har valt, leveranssätt, betalsätt. […] möjligen om det 
skulle komma till någon information.. med sammanfattning av produkterna och 
kostnaden för frakt och betalning.”. 

Figur 4.1.10. Skärmdump på Summering på företagets utcheckningssida. 

Som det är nu fungerar orderöversikten som en summering vilket kräver att 
kunden går tillbaka till inledningen av utcheckningssidan för att se allt som är 
inkluderat i priset. Detta uppnår inte en god intuitivitet då kunderna förväntar 
sig en komplett summering i direkt anslutning till att lägga beställningen. 

I det sista steget innan ordern bekräftas ska kunderna bekräfta köpevillkor (se 
Figur 4.1.11.) samt att, om installation inte har beställts, en certifierad kylfirma 
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installerar pumpen. Samtliga deltagare i användbarhetstesterna kommenterade 
denna del som otydlig, för långa texter och en novell till köpevillkor. En av 
testdeltagarna ville vid det här steget även avbryta sitt köp. Vad gäller texten 
för köpevillkoren finns inte mycket att utveckla, företaget behöver tydligt for-
mulera vad det är köparen ska godkänna och det kan inte förkortas i någon 
större utsträckning. TP 2 uttryckte sin irritation över köpevillkoren, ”De här 
orkar man ju inte ens läsa igenom.” och tillade sedan ”Och det här att intyga att 
en certifierad kylfirma installerar din värmepump. Vad har det med saken att 
göra?”. 

Figur 4.1.11. Skärmdump på Bekräftelse av order på företagets utcheckningssida. 

Var köpevillkoren fanns var lite otydligt och TP 1 ställde sig frågande till detta 
”Jag bekräftar att min order är korrekt och godkänner köpevillkoren, var är kö-
pevillkoren då?”. Länktexten till köpevillkoren kan inte intuitivt ses som en 
länktext då denna ej är markerad på något annat sätt än att ett frågetecken visas 
då muspekaren förs över texten. TP 1 lämnade utcheckningssidan för att leta 
efter köpevillkoren eftersom denne inte uppfattade att texten till köpevillkoren 
var en länktext. Företagets Google Analytics påvisar att denna del kan förbätt-
ras då en tiondel av kunderna som kommer till detta steg väljer att avbryta sitt 
köp. Tolkningen av denna del är att den kan förtydligas för användaren. 

4.2. Aktivitetsdiagram över utcheckningsprocess 

I Figur 4.2.1. visas aktiviteten i utcheckningsprocessen på den nuvarande 
webbplatsen. Ett aktivitetsdiagram modellerar händelser som är nödvändiga för 
att kunna utföra en aktivitet (Seidl, Scholz, Huemer & Kappel, 2015, s. 141). 
Diagrammet visar samtliga tio delar av utcheckningen och i vilken ordning de 
utförs. Aktören i detta fall är kunden samt webbplatsens databas, där kunden är 
den som utför de flesta handlingarna gentemot databasen. Aktiviteten inleds 
med en initial nod som visualiseras som en svart cirkel och avslutas med en 
slutlig nod som visualiseras som en svart cirkel med en ring runt. 

Aktiviteterna gestaltas som rektanglar med rundade hörn, medan romberna är 
beslutsnoder (Seidl et al., 2015, s. 142 & 149). Bestlutsnoderna indikerar på att 
det finns alternativa vägar att gå och att det inte är ett obligatoriskt steg i pro-
cessen. En beslutsnod fungerar därmed som en if-sats, vilket betyder att om 
kunden inte uppfyller Innehar rabattkod (if) går flödet igenom Ingen rabattkod 
(else). Den streckade rektangeln som omsluter aktiviteterna från Granska or-
deröversikt till Slutför köp visar att kunden kan avbryta sitt köp inom detta om-
råde (Seidl et al., 2015, s. 161). I vänsterkanten finns det en konkav pentagon 
med en spets som pekar inåt diagrammet och denna kallas för event-based ac-
tion (Seidl et al., 2015, s. 144-145). Den påvisar att om Förfrågan att avbryta 
köp uppfylls, genomförs aktiviteten som den är kopplad till vilket i detta fallet 
är Avbryt köp. 
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I slutet av processen finns en parallellnod som gestaltas av två vertikala linjer 
med två aktiviteter mellan sig (Seidl et al., 2015, s. 150). Den första linjen har 
en ingående pil från tidigare aktivitet och två utgående pilar. Detta indikerar på 
att båda aktiviteterna utförs samtidigt, vilket betyder att när kunden har slutfört 
köpet beställs dennes varor samtidigt som en orderbekräftelse mottas. Som sy-
nes i aktivitetsdiagrammet är det många aktiviteter som genomförs i den nuva-
rande utcheckningsprocessen. Detta förenklas dock i utvecklingsförslaget. 

Figur 4.2.1. Aktivitetsdiagram över utcheckningsprocessen. 

4.3. Tillvägagångssätt av analys 

När alla tester var utförda påbörjades en transkribering av den kvalitativa da-
tan, både från användbarhetstest och intervju. Transkriberingarna utfördes nog-
grant, men endast på det som testades. När all data transkriberats lästes den 
igenom och jämfördes med de båda observatörernas anteckningar, för att på så 

�33



sätt öka undersökningens validitet. Därefter togs det ut centrala punkter vilka 
skrevs ner i rutor. Dessa samlades sedan i teman och märktes upp med färger 
för att enklare skilja dem åt i ett affinitetsdiagram, i enlighet med Potts, Nguy-
en och Turners (2016) rekommendationer. Författarna menar att färgerna ska 
användas för att kategorisera problem som uppmärksammats under tester. Prin-
ciperna har använts, men anpassats genom att använda fler än de angivna fär-
gerna. Den röda färgen visar orsaken till att testpersonerna var beredda på att 
lämna sidan innan utcheckningen var genomförd, vilket Potts et al. (2016) på-
visar går att använda för att utmärka kritiska problem. Där testdeltagarna hade 
ett konstaterande angående utcheckningssidan har det markerats med färgen 
mörkturkos och där de kände sig frågande har det fått en ljusgul färg. Testdel-
tagarna blev stundtals irriterade och de punkterna har markerats med färgen 
orange. Vid undersökningarna framkom flertalet förslag till förbättringar, vilka 
redovisas med färgen lila. Affinitetsdiagrammet presenteras i sin helhet under 
4.4. Resultat av undersökningar och de olika teman presenteras även var för 
sig där de förtydligas. 

4.4. Resultat av undersökningar 

Resultatet av undersökningarna redovisas i denna del. Metoderna användbar-
hetstest med tänka-högt samt intervju har genomförts för att besvara studiens 
båda frågeställningar och med studiens resultat har flertalet faktorer identifie-
rats på vad som orsakar bortfallet i kassan. I detta avsnitt redovisas de olika 
teman som återfinns i affinitetsdiagrammet (se Figur 4.4.1.), vilka följs av en 
förstoring av temat. De rutor med färgerna röd samt orange tyder på dålig an-
vändarupplevelse. 

Figur 4.4.1. Affinitetsdiagram som sammanställts av kvalitativ data. 

Transkriptionerna från användbarhetstestet med tänka-högt samt intervjuerna 
har legat till grund för framtagningen av affinitetsdiagrammet. Testdeltagarnas 
åsikter skrevs in i rutor som sedan kategoriserades och färglades efter vad det 
var för åsikter. Grupperingarna har därefter gjorts utefter vilka delar av ut-
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checkningen som de tillhör, där det mest kritiska är placerat överst och förslag 
på förbättring är placerat nederst.  

Vid ett av tillfällena ville en av testdeltagarna lämna utcheckningssidan redan i 
början, se figur 4.4.2. Orsakerna till det kan bero på att sidan är svår att förstå 
och att den inte känns logisk. Den blir med andra ord omständlig att ta sig ige-
nom, enligt testdeltagarna. Både TP 1, TP 2 och TP 5 påtalade att texten var för 
liten samt att dekalerna som återfinns på utcheckningssidans övre och nedre del 
är för små. TP 5 poängterade även att det ej var tydligt när något fält missades 
att fyllas i, vilket även TP 4 fick uppleva. 

Figur 4.4.2. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna vill lämna utcheckningssidan 
redan från början. 

Dessa konstateranden kan vara en orsak till att användaren vill lämna sidan re-
dan i början av utcheckningsprocessen. Det kan även tyda på att intuitiviteten 
samt bekvämligheten ej är god då testdeltagarna ansåg att utcheckningen inte 
är logisk. I och med detta tyder det på att sidan inte har en god användbarhet 
eller användarupplevelse.  

Figur 4.4.3. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna vill lämna utcheckningssidan 
när de ser alla steg. 

En annan orsak till att lämna utcheckningssidan uppgavs vara när användaren 
ser alla stegen (se Figur 4.4.3.). Testdeltagarna konstaterade att sidan är för 
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lång, den innehåller för många val samt att det är för mycket information för 
endast en sida. Testresultatet visar härmed att bekvämligheten för användaren i 
utcheckningsprocessen inte är bra. Dock hade testdeltagarna en lösning på pro-
blemet, vilket var att förtydliga de olika stegen i processen. 

Köpevillkoren visade sig vara en bidragande orsak till att testdeltagarna ville 
lämna kassan och det kunde konstateras att de var svåra att hitta samt att 
länktexten var för lång (se Figur 4.4.4.). TP 1 hittade inte länken till köpevill-
koren och vidare var en av testdeltagarna även fundersam över villkoren för 
godkännande av ordern, då denne ansåg att dessa var otydliga. I detta tema 
framgick inget förslag till förbättring av testdeltagarna, men det framgår dock 
att användbarheten kan förbättras. 

Figur 4.4.4. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna vill lämna utcheckningssidan 
på grund av köpevillkoren. 

Vid ett av stegen i utcheckningen ska användaren ange var i landet som denne 
bor. Flertalet av testdeltagarna blev osäkra vid denna del och visste inte vilken 
av rutorna de skulle klicka i (se Figur 4.4.5.). De blev fundersamma till var i 
uppdelningen av Sverige de bor och detta var en av anledningarna till att lämna 
utcheckningen, dock sade TP 6 att detta moment skulle kunna utformas på ett 
enklare sätt. Då testdeltagarna uttryckt att de vill lämna utcheckningssidan på 
grund av detta, kan det tyda på en låg verkningsgrad. 
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Figur 4.4.5. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna vill lämna utcheckningssidan 
på grund av hur uppdelningen av Sverige är beskriven. 

Flertalet av testdeltagarna påpekade att de behövde fylla i sina personuppgifter 
mer än en gång under utcheckningsprocessen, vilket var en av anledningarna 
till att vilja lämna utcheckningssidan (se Figur 4.4.6.). TP 1 hade vid ett tillfäl-
le svårt att hitta köpevillkoren i slutet av utcheckningsprocessen och denne för-
sökte då att hitta dessa på webbplatsen genom att klicka sig in på Köpinfo, vil-
ket är ett menyval i en mindre meny ovanför den primära menyn.  

Figur 4.4.6. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna vill lämna utcheckningssidan 
på grund av att personuppgifter behöver fyllas i igen. 

När TP 1 hade läst texten under köpinfo gick denne tillbaka till utcheckningen 
och det steg som tidigare lämnats, för att godkänna köpevillkoren. TP 1 upp-
täcker då att alla personuppgifter försvunnit och en stor irritation uppstod. De 
känslor som uppstod vid det här momentet visar att användarupplevelsen ej var 
god. TP 1 fyllde tålmodigt i personuppgifterna igen, dock med en enorm fru-
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stration över användbarheten. Här angav ingen av testdeltagarna ett förslag till 
förbättring. Personuppgifter är känslig information och när användare behöver 
fylla i sina personnummer mer än en gång kan förtroendet för e-handelsplatsen 
minska. Detta medför även en brist på användarupplevelse, vilket är kopplat till 
deras känslor då det skapar irritation och tvivel. 

Många av testdeltagarna ansåg att orderöversikten var ostrukturerad och till 
detta framkom flertalet förslag till förbättringar (se Figur 4.4.7.). TP 2 tyckte 
att en eventuell rabattkod skulle vara naturlig att ange i anslutning till orderö-
versikten för att vid ett tidigt stadie se en summa efter avdragen rabatt. TP 4 
saknade en sammanfattning av ordern i slutet av processen, det vill säga strax 
innan beställningen läggs och både TP 3 samt TP 6 saknade en leveranstid för 
ordern. 

Figur 4.4.7. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna känner sig fundersamma på 
grund av orderöversikten.  

Många av testdeltagarna ställde sig frågande till betalningsalternativen och an-
såg att dessa var både otydliga och röriga, vidare saknade de villkor för de oli-
ka betalningsalternativen (se Figur 4.4.8.). TP 1 kunde inte hitta var kortbetal-
ning fanns då denne endast letade efter de logotyper som vanligtvis brukar fin-
nas där alternativet kortbetalning är. Dennes förslag är därmed att infoga logo-
typer till de olika betalkortsalternativen där kortbetalning sker.  

Figur 4.4.8. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna känner sig fundersamma på 
grund av betalningsalternativen. 
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Det fanns flertalet otydligheter vid betalsätt som testdeltagarna observerade, 
något som indikerar på en mindre bra användbarhet. Detta medför även en ne-
gativ påverkan av användarnas känslor då de blir osäkra i valet av betalsätt. 

Slutligen fanns funderingar kring kommentarsfältet. Två av sex testdeltagare 
ställde sig frågande till varför fältet kommentar finns i utcheckningsprocessen 
(se Figur 4.4.9.). Det framkom irritationer om hur färgen orange stavas i be-
stämd form samt att rekommenderade produkter ej var uppskattade i kassan då 
de ansågs uppta för stort utrymme på skärmen. 

Figur 4.4.9. Tema ur affinitetsdiagram där testdeltagarna ställer sig frågande till kom-
mentarsfältet, upplever irritation kring stavning samt rekommenderade produkter. 

4.5. Slutsats och diskussion av resultat 

Utcheckningssidan gav ej ett bra första intryck hos en del av testdeltagarna och 
det uppmärksammades genom att deras kommentarer kopplats till diverse fak-
torer. Genom de faktorer som framkom har det kunnat dras en parallell till att 
utcheckningssidans element inte är anpassade efter målgruppen, vilket i sin tur 
ej ger en god användarupplevelse. När användarupplevelsen inte uppfylls sänks 
därmed användbarheten på webbplatsen, vilket Jach och Kuliński (2015) tidi-
gare poängterat.  

Då det påtalades att den nuvarande utcheckningssidan ej var logisk, svår att 
förstå samt omständlig har det i utvecklingsförslaget gjorts en förenkling. Detta 
kan göras genom att elementen placeras på ett sådant sätt som användaren för-
väntar sig, vilket direkt kan kopplas till intuitivitet. Testdeltagarna ansåg att 
orderöversikten var otydlig samt att de saknade rabattkoden i översikten. Ra-
battkoden är placerad längre ner på sidan, vilket inte är en intuitiv placering för 
användaren. Det var inte heller tydligt när testdeltagarna missade att fylla i ett 
fält under fakturaadress då detta upptäcktes först när beställningen skulle läg-
gas. Genom att samla de olika stegen kan det förtydligas, vilket ökar dess 
verkningsgrad. Utcheckningssidan är enligt testdeltagarna relativt lång och där-
för bör även de olika stegen i utcheckningsprocessen vara extra tydliga, vilket 
även poängterades av TP 2 under intervjun. Detta kan, som tidigare nämnts av 
Germanakos och Belk (2016), utformas genom designval vid utveckling av ut-
checkningssidan för att ge användaren en ökad bekvämlighet.  
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Safa och Von Solms (2016) beskriver att det är viktigt att betalningsprocessen 
fungerar och att problem ej uppstår. TP 1 fick dock uppleva en ej fungerande 
utcheckningsprocess då denne lämnade sidan för att läsa Köpinfo innan bekräf-
telse av köpet. När TP 1 kom tillbaka till utcheckningssidan var alla person-
uppgifter borta och behövde därför fyllas i igen. Detta skapade en stor irritation 
hos TP 1 som uppgav att om det inte hade varit ett test så hade denne avbrutit 
köpet. Kommentarsfältet som TP 1 från början ej såg någon funktion med, blev 
efter detta en nödvändig källa till ventilation med orden ”Om jag går ur kassan 
och kommer tillbaka ska jag inte behöva fylla i personnummer mm igen. Med 
vänliga hälsningar[…]”. Köpevillkoren behöver bli enklare att hitta och kom-
mentarsfältets syfte kan förklaras för användaren. I och med detta ökar förtro-
endet för e-handeln samt användarens intuitivitet och därmed användarupple-
velsen. Personuppgifterna som TP 1 uppgav försvann när denne lämnade sidan. 
Det är något som behöver åtgärdas, dels för användarens bekvämlighet och 
dels för att minska de frustrerande känslor som bidrar till detta.  

Otydligheter var något återkommande genom utcheckningsprocessen där bland 
annat villkoren för betalningsalternativen inte var synliga för alla testdeltagare. 
De finns tillgängliga, men det uppmärksammades ej vilket tyder på att använd-
barheten kan förbättras. Det finns inte heller en logisk struktur på betalningsal-
ternativen och logotyper saknades. För att öka användarnas intuitivitet samt 
förtroende behöver detta få en annan struktur. Både struktur och intuitivitet 
saknades även vid leveranssätten. Den nuvarande strukturen går efter lägsta 
pris, vilket gör att länderna hamnar i en blandad ordning. Användaren behöver 
här välja var i Sverige denne bor genom att klicka i rutan för rätt alternativ, 
dock är det enbart indelat efter norra och södra Sverige. För användarna var det 
inte tillräckligt tydligt vilket alternativ som var rätt, vilket visade sig i uttryck 
av starka känslor. Detta behöver förenklas för att uppnå en bättre användbarhet 
samt användarupplevelse.  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5. Utvecklingsförslag 

Utifrån resultatet av vår studie bildades en uppfattning av vad kunderna hade 
för behov när de befann sig på utcheckningssidan och utifrån dessa faktorer 
skapades ett utvecklingsförslag. I detta kapitel presenteras utvecklingsförslaget 
som en prototyp (se Figur 5.1.), baserat på det resultat som togs fram genom 
undersökningarna. Utgångspunkten för prototypen är att förbättra användbarhe-
ten samt användarupplevelsen på utcheckningssidan och att målgruppsanpassa 
elementen.  

Uppdragsgivarens nuvarande utcheckningssida har tio moduler, vilka kan upp-
fattas som tio steg som kunden behöver gå igenom, dock är inte alla nödvändi-
ga att interagera med. Germanakos och Belk (2016) förklarar att användare fö-
redrar att se hela utcheckningen vid desktopversion. Vid användning av surf-
platta och mobil fördrog hälften av användarna att se hela utcheckningen på en 
och samma sida. Med detta kan tolkningen göras att flertalet föredrar allt inne-
håll på en sida. Dock går det ej att bortse från resultatet av våra undersökningar 
som visade på att en lång utcheckningssida kan framstå som besvärlig. Den 
bedömning som gjordes var att utgå från resultatet i en kombination med det 
som Germanakos och Belk (2016) påtalade, att en utcheckningssida bör ha tyd-
liga steg. Lantz (2014, s. 73) förklarar att ju färre steg i utcheckningen en e-
handel har, desto färre kunder väljer att lämna kassan. Germanakos och Belk 
(2016) förklarade att detta kan skapas med lämpliga designval. Under utveck-
lingen av prototypen, genom att gruppera utcheckningssidans nuvarande modu-
ler, har det framkommit att det mest optimala är tre steg i detta kassaförfarande. 

Figur 5.1. Prototyp av utvecklingsförslag för utcheckningsprocess med översikt på alla 
tre stegen. 
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I prototypen av utvecklingsförslaget kan kunden se hela utcheckningprocessen, 
det går dock endast att utföra ett steg i taget. På så sätt får kunden en tydligare 
överblick utan att det ger för mycket information då de övriga stegen ej behö-
ver bearbetas. Detta skapar en bekvämlighet för denne samt att dess intuitivitet 
ökar då elementen placeras på ett sådant sätt som kunden förväntar sig. För att 
visa att något hör samman med varann kan gestaltlagen närhetens lag tillämpas 
(Bergström, 2012, s. 201). Detta har gjorts i utvecklingsförslaget genom att 
dela upp de tio modulerna i tre sektioner. Som tidigare nämnts av Soleimani 
och Law (2015) är användaren öppen för påverkan genom dennes kognition av 
känslor och med gränssnittet kan detta ha en inverkan på hur användaren sorte-
rar den synliga informationen. 

Inledningsvis presenteras det första steget under 5.1. Steg 1 i utcheckingspro-
cess, Steg 2 presenteras i 5.2. och slutligen presenteras Steg 3 under 5.3. i detta 
kapitel. Samtliga steg i utcheckningsprocessen är tekniskt genomförbara, vilket 
har bekräftats av företagets programmerare. 

5.1. Steg 1 i utcheckningsprocess 

I första steget på utcheckningssidan i prototypen visas Orderöversikten, vilken 
innehåller information om antal produkter och dess priser. Figur 5.1.1. visar 
prototypen av det utvecklingsförslag som är framställt. Genom utvecklingsför-
slaget har informationen samlats på sidan på ett sätt som ger en bra överskåd-
lighet av ordern. 

Figur 5.1.1. Prototyp som visar utvecklingsförslaget på översikten.  
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Att det finns en påminnelse om installation i kassan var uppskattat, men om 
testpersonen hade fyllt i sin information under Fakturaadress försvann denna 
information då denne lämnade sidan. För de som redan hade fyllt i uppgifterna 
resulterade nollställningen i att testpersonen ville lämna sidan. Problemet är 
löst i prototypen genom att kunden stannar kvar på sidan när denne klickar på 
knappen Lägg till installation och installationsformuläret öppnas i en ruta som 
lägger sig över texten. Det går snabbare då sidan inte behöver laddas om, samt 
att det är smidigare då kunden stannar kvar på samma sida och därmed inte be-
höver navigera tillbaka till utcheckningen. I prototypen för översikten är det 
mer markerade linjer under tjänsten installation, detta för att det lättare ska gå 
att urskilja vilken produkt installationen hör till.  

Rabattkoden har nu blivit mer diskret och som See-To et al. (2014) påtalar kan 
ett tydligt fält för koden leda till att kunden känner irritation om denne ej har 
någon. Genom dess placering i prototypen blir det mer logiskt då kunden för-
väntar sig att direkt se en förändring av priset efter avdragen rabatt. Det blir 
både bekvämt samt intuitivt för kunden och att den ej är lika markerad som ti-
digare minskar dennes irritation.  

5.2. Steg 2 i utcheckningsprocess 

I andra steget på utcheckningssidan i prototypen visas Leveransinformation, 
vilken innehåller tre olika delar där kunden får fylla i uppgifter rörande leve-
rans och betalning. Figur 5.2.1. visar prototypen av det utvecklingsförslag som 
är framställt. Vid undersökningarna framkom det att flera av testdeltagarna 
tyckte att det var svårt att välja leveranssätt då de var osäkra på var i Sverige de 
bor. En av testdeltagarna var även benägen till att lämna utcheckningen då 
denne ansåg att detta var ett problem. Som nämndes under 4.3. Resultat av un-
dersökningar hade en av testdeltagarna som önskemål att detta steg skulle gö-
ras enklare. 

De fyra tidigare modulerna har nu samlats i en. I det här steget går kunden ige-
nom tre delar, vilka är numrerade för att skapa en tydlighet. Detta steg är rela-
tivt omfattande och det bör därför inte finnas några oklarheter i hur det ska ut-
föras, vilket tidigare poängterats av både Germanakos och Belk (2016) samt 
Safa och Von Solms (2016). I den första delen, leveransadress, ska kunden fyl-
la i personuppgifter och dessa inhämtas från folkbokföringen efter att person-
nummer matats in. Efter personnumret bör det endast återstå att fylla i telefon-
nummer, e-post samt eventuell fastighetsbeteckning och medlemsnummer hos 
Villaägarna. Då detta är i ett och samma steg och att kunden ej kan fortsätta 
förrän alla fält är ifyllda, blir det enklare att se de fält som missats. Förändring-
en innebär en ökad tydlighet vilket har en positiv inverkan på utcheckningssi-
dans verkningsgrad. De personuppgifter som uppgavs ska i denna del lagras för 
att kunden ska kunna lämna utcheckningssidan och sedan komma tillbaka utan 
att behöva upprepa samma procedur. När kunden ej behöver ange sina person-
uppgifter ytterligare en gång ökar förtroendet för e-handeln samt bekvämlighe-
ten. Har kunden en annan fakturaadress än leveransadress är det i denna del 
som det uppges genom att klicka i rutan Annan fakturaadress. Här går det ej att 
förenkla mer då en alternativ adress kräver att ytterligare uppgifter ska fyllas i. 
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I del två, leveranssätt, ombedes kunden att välja i vilket land denne bor och 
sedan ange sitt postnummer. Kunden ska inte behöva fundera över var i upp-
delningen av landet som denne bor, utan det ska ske automatiskt genom att ett 
postnummer matas in och därefter visas den aktuella fraktkostnaden. Den platt-
form som företaget använder sig av idag har en extension, det vill säga en ap-
plikation som laddas ner och implementeras på webbplatsen. Tillägget heter 
MatrixRate och företaget kan i denna extension lägga in fraktkostnader på ett 
enkelt sätt, vilka är kopplade till postnummer. En förenkling av den här delen 
underlättar för kunden och företaget kan förhoppningsvis slippa bortfall vid 
just detta steg. Ytterligare en förenkling kan ske genom att postnumret följer 
med från den föregående delen, Leveransadress. På så sätt behöver kunden en-
dast fylla i personnummer, telefonnummer och e-post en gång. I denna del av 
processen behöver kunden därför endast kontrollera att rätt postnummer har 
följt med, vilket ökar användbarheten och användarupplevelsen. 

Figur 5.2.1. Prototyp som visar utvecklingsförslaget på leveransinformationen. 

I den sista delen av steg två, betalsätt, ska kunden välja hur denne vill betala 
sin order. Som tidigare påpekats av testdeltagarna saknades det logotyper för de 
olika betalsätten och det har åtgärdats genom att lägga in dessa vid respektive 
betalsätt. Det ökar intuitiviteten och användarupplevelsen då kunden förväntar 
sig att dekaler ska finnas vid betalningsalternativen. Det har även förtydligats 
hur många dagar de olika fakturorna har som betalningstid. När kunden klickar 
på ett av betalsätten visas en ruta nedanför där villkor för det valda betalsättet 
anges. De betalsätt som behöver kundens personuppgifter ska redan ha fått 
dessa genom den första delen av detta steg, det vill säga att kunden ej ska be-
höva fylla i personuppgifter mer än en gång. Genom denna åtgärd kan kundens 

�44



förtroende gentemot e-handeln öka samt att bekvämligheten för kunden blir 
bättre.  

Som Distante et al. (2014) förklarar går användbarheten för en process att för-
enkla genom att utforma webbplatsens gränssnitt, det är dock ingen garanti för 
att användbarheten blir god. Författarna menar att det som lagras i en process 
bör återanvändas, speciellt gällande formulär då denna process är tidskrävande 
för kunden. Denna process ska ej behöva upprepas då det kan leda till att denne 
väljer att avbryta processen, exempelvis vid utcheckning i en e-handel. Vid im-
plementering av sådana här processer är det därför viktigt att det blir rätt om 
företaget vill behålla kunden (a.a.). 

5.3. Steg 3 i utcheckningsprocess 

I tredje steget på utcheckningssidan i prototypen visas Summeringen, vilken 
innehåller information om totalsumma samt företagets köpevillkor. Figur 5.3.1. 
visar prototypen av det utvecklingsförslag som är framställt. Vid utveckling av 
prototypen för det tredje och sista steget av utcheckningen har intervjun med 
testdeltagarna spelat stor roll. Den nuvarande summeringen innehåller två ele-
ment bestående av totalsumma och köpevillkor (se Figur 4.1.9. samt Figur 
4.1.10.). Det har nu blivit lättare att urskilja vilket pris som kunden ska betala 
samt vad som ingår. Kommentarsfältet har behållits i prototypen då det som 
testdeltagarna ifrågasatte var dess syfte. Genom att placera en förklaring vid 
frågetecknet bredvid rubriken Kommentar har dess syfte förtydligats och där-
med har användarupplevelsen för kunden ökat. I detta steg har även leveranstid 
implementerats och kommentarsfältets syfte blir nu mer tydligt än tidigare. 
Hänvisningen till färgen har tagits bort så ingen irritation på grund av stavning 
kan uppstå. 

Figur 5.3.1. Prototyp som visar utvecklingsförslaget på översikten. 

Texten för köpevillkoren har omarbetats utifrån rekommendationer som refere-
ras av Edmar (2016, s. 37) och vidare hämtade från certifikatet Trygg e-handels 
webbplats. Där framgick att det tydligt måste uppges att köpet innebär ett be-
talningsansvar för köparen. Utöver detta ska kunden vid köptillfället bli infor-
merad om leveranstiden, vilket i prototypen är utskrivet på en plats som är väl 
synlig. Tillagt är även en tydlig angivelse om att företaget behandlar alla per-
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sonuppgifter enligt PUL (1998:204). Det ökar i sin tur intuitiviteten, förtroen-
det samt användbarheten. 

5.4. Aktivitetsdiagram över utcheckningsprocess 

I Figur 5.4.1. visas aktiviteten i prototypen för utcheckningsprocessen. Här går 
det tydligt att se att processen har blivit enklare då aktiviteterna avlöser varand-
ra och inga beslut behöver tas. Det som ej är obligatoriskt har heller inga egna 
steg, utan det är nu sammanflätat i utcheckningsprocessens tre steg.  

Figur 5.4.1. Aktivitetsdiagram över utcheckningsprocessen. 

5.5. Sammanfattning 

I utvecklingsförslaget har det skapats tydligare steg, vilket förenklar utcheck-
ningsprocessen för kunden. Istället för att skrolla upp och ner på sidan behövs 
endast ett knapptryck för att gå vidare eller tillbaka i de olika stegen. Kunden 
behöver ej fylla i lika många fält som tidigare, vilket innebär att färre fält går 
att missa i utcheckningsprocessen. Genom att göra utcheckningsprocessen både 
tydligare och mer förenklad kan det öka bekvämligheten för kunden, samt dess 
intuitivitet och förtroende gentemot företaget. Detta kan i sin tur bidra till att 
kundens känslor under utcheckningen hålls i balans då verkningsgraden på ut-
checkningssidan uppfylls ännu mer av dessa förändringar.   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6. Slutsatser och diskussion 

Under arbetets gång har intressanta aspekter uppdagats. Det finns många olika 
vägar att gå för att lösa ett problem på en webbplats, både vad gäller metodval 
och utförande. Valet bör utgå från vilka delar av webbplatsen som ska undersö-
kas och vilket syfte som ligger till grund. En e-handelsplats kan anses vara ge-
nerell för sin genre, men dess område är individuellt och bör anpassas därefter. 
Beroende på e-handelns produkter är betydelsen av att vara tydlig individuell. 
Vid beställning av ett klädesplagg behöver inte användaren göra några speciella 
val gällande leverans, men vid tekniska produkter som kräver installation är 
leverans ett oerhört viktigt moment. Det är därför viktigt att detta moment ej är 
svårt att förstå för användaren. I synnerhet när det handlar om sällanköpsvaror 
är en lojal kund inte nödvändigtvis en återkommande kund, utan en kund som 
även rekommenderar företagets e-handelsbutik till andra. Därför är det viktigt 
att webbplatsens tydlighet återspeglas i användbarheten samt användarupple-
velsen. I detta sammanhang går det alltså inte att vara för tydlig.  

Utcheckningen i en e-handel är en mycket avancerad process och det krävs ett 
gediget förarbete för att den ska bli bra med avseende på användbarhet och an-
vändarupplevelse inriktad mot webbplatsens målgrupp. Uppdragsgivarens 
målgrupp är förhållandevis bred, vilket kan medföra svårigheter vid urval av 
testdeltagare. Detta fick erfaras under arbetets gång, men genom noggranna 
överväganden av testdeltagarnas tidigare erfarenheter av e-handel, ålder samt 
intresset för de varor uppdragsgivaren säljer blev det slutligen en representativ 
grupp. Vikten ligger på att anpassa studiens storlek efter de resurser som finns 
att tillgå samt att göra aktiva avgränsningar för att få ett större djup i studien. 
Det finns många bra metoder att använda sig av och i denna studie föll valet 
naturligt på användbarhetstest med tänka-högt samt efterföljande intervju. 
Dock har det uppmärksammats att oavsett hur väl en metod är utvecklad, finns 
det alltid sätt att förbättra den.  

Vid analys av den kvalitativa datan gav skapandet av affinitetsdiagrammet 
många bra infallsvinklar till problemområdet. Det blev en avgörande del i att 
upptäcka mönster och teman i den insamlade datan och även lika viktig vid 
presentationen av den. Utan detta diagram hade presentationen av datan inte 
kunnat göras på ett lättöverskådligt sätt. Det har även hjälpt mycket vid utveck-
ling av utvecklingsförslaget då varje tema i diagrammet återspeglat ett problem 
som kopplats till delar det finns faktiska lösningar på. Visserligen hade datan 
kunnat tolkas utan diagrammet, dock hade arbetsprocessen prolongerats.  

Syftet har ej förändrats under arbetets gång, däremot har frågeställningarna 
omformulerats. Att identifiera anledningen till det höga bortfallet har partiellt 
kunnat göras, det går dock ej att uppge att samtliga problem har identifierats. 
Detta beror på att användare har olika behov samt förutsättningar och därmed 
uppdagar olika problem på sidan. Undersökningarna påvisade vilka delar av 
utcheckningen som är mest kritiska, det vill säga där irritationen var som störst 
hos testdeltagarna. Uppdragsgivaren använder sig av cookies, vilket är en text-
baserad datafil som sparas i användarens dator, men ej på nödvändiga delar 
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såsom formulär. Just detta problem har uppmärksammats på flertalet webbplat-
ser då de webbplatser som testdeltagarna rekommenderat under intervjun har 
studerats. Det här är en av orsakerna till det stora bortfallet, men inte den enda.  

Under studien har det framkommit att avbrutna utcheckningsprocesser är ett 
vanligt förekommande problem inom e-handel. Det är inget unikt problem för 
vår uppdragsgivare utan det finns fler e-handlare med samma problem, vilket 
bekräftas både av Nielsen (2011) samt Xu och Huang (2015). Undersökningar-
na uppdagade flertalet aspekter som kan leda till att kunden avbryter sitt köp 
och många av dessa problem har identifierats på liknande webbplatser. I proto-
typen har vi försökt åtgärda dessa problem, men för att kvalitetssäkra utveck-
lingsförslaget bör det testas innan det implementeras på e-handelns webbplats. 
Ett utvecklingsförslag blir närmare bestämt aldrig fullständigt, men till slut bör 
en gräns sättas. Utveckling av en webbplats bör ske kontinuerligt då webben är 
dynamisk och därmed är en webbplatsutveckling en ständig process. 

6.1. Presentation hos uppdragsgivare 

Utvecklingsförslaget presenterades för uppdragsgivaren under ett möte på de-
ras kontor. Presentationen gjordes med en PowerPoint som visade affinitetsdia-
grammet, skärmdumparna samt utvecklingsförslaget. Vi presenterade oss själva 
för de anställda och berättade vad syftet med arbetet var. De fick vidare en in-
blick i de tester som utfördes under studien samt dess resultat, vilket presente-
rades i affinitetsdiagrammet. Vi tog upp vad testpersonerna hade sagt om de 
olika modulerna och hur detta hade tagits med i beräkning vid framställning av 
utvecklingsförslaget. En motivering gavs till varför modulerna hade placerats i 
tre steg och hur detta kan underlätta för kunderna. I presentationen hänvisades 
det även tillbaka till tidigare forskning där det behövdes, för att styrka varför 
specifika val hade gjorts. Presentationen gick bra och frågor ställdes i samband 
med att de olika delarnas layout samt funktionalitet beskrevs. Vi fick positiv 
respons på vårt utvecklingsförslag och de visade ett stort intresse för vårt arbe-
te. Det bekräftades av företagets programmerare som uppgav att alla de teknis-
ka aspekter, vilka finns med i utvecklingsförslaget, är genomförbara. De hade 
även egna förslag som skulle kunna implementeras i det framtagna utveck-
lingsförslaget, vilka de eftersökte respons på. 

Under förutsättning att projektet hade haft en annan tidsram samt upplägg, 
hade ett utvecklingsförslag kunnat arbetats fram tidigare. I sådana fall hade ut-
vecklingsförslaget kunnat justeras efter en första presentation hos företaget och 
därefter testats på användarna. Dock gjordes en snabb justering med de idéer 
som framkom efter mötet och dessa redovisas under 6.2 Förslag till vidare ut-
veckling. 

6.2. Förslag till vidare utveckling 

Utifrån resultatet av studien har många frågor besvarats, men samtidigt har nya 
väckts. Finns det andra metoder som hade kunnat ge annan data och hade den 
datan besvarat frågeställningarna på ett bättre sätt? Med ett större tidsomfång 
hade det varit intressant att utföra Contextual Inquiry på kunder som planerar 
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inköp av de produkter som uppdragsgivaren säljer i sin e-handel. På så sätt 
hade fler faktorer uppdagats och även kunnat åtgärdas. Vidare gäller det att 
vara ständigt uppdaterad på den dynamiska e-handelsmarknaden och de nya 
trender som årligen uppkommer. 

Ett av företagets förslag från då presentationen hölls var att göra det möjligt för 
kunden att få sin varukorg mejlad till sig. På så sätt går ingen information för-
lorad om kunden behöver avbryta utcheckningsprocessen. Detta har i ett för-
slag implementerats högst upp till höger i varje steg. I första steget ges även 
möjligheten att skriva ut orderöversikten (se Figur 6.2.1.). De föreslog även att 
rabattkoden kunde göras ännu mer diskret. Det gjordes genom att ta bort den 
stora knappen och istället lägga till en mindre knapp som kunden klickar på för 
att få tillgång till fältet där rabattkoden fylls i.  

Figur 6.2.1. Prototyp som inkluderar de tillägg som uppdragsgivaren föreslog i utveck-
lingsförslaget för översikt. 

De tyckte om utformningen av steg två i utvecklingsförslaget, men föredrog att 
betalsätt kom först följt av leveranssätt. Detta justerades och visas i Figur 
6.2.2. När kunden fyller i sina personuppgifter vid valt betalsätt, hämtas dessa 
via folkbokföringen och följer med till de två resterande delarna i detta steg. 
Postnumret som ska anges under del två behöver i de flesta fall inte fyllas i då 
det redan har skett i del ett. I del tre behöver kunden endast komplettera med 
telefonnummer, e-postadress, eventuell fastighetsbeteckning samt medlems-
nummer. Detta är tekniskt genomförbart, vilket tidigare har bekräftats av före-
tagets programmerare. 
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Figur 6.2.2. Prototyp som inkluderar de tillägg som uppdragsgivaren föreslog i utveck-
lingsförslaget för leveransinformation. 

I det tredje steget tillkom inget förutom att kunden har möjlighet att få sin va-
rukorg mejlad till sig (Se Figur 6.2.3.). 

Figur 6.2.3. Prototyp som inkluderar de tillägg som uppdragsgivaren föreslog i utveck-
lingsförslaget för summeringen. 

Vid utveckling samt uppdatering av en webbplats är tidigare forskning en bra 
grund att utgå ifrån, men även användaren är en central del i processen. Utan 
användaren kan resultatet av utvecklingen ej utvärderas på ett korrekt sätt, vil-
ket ger denne en betydande roll. I denna studie har tidsbegränsningen lett till att 
utvecklingsförslaget ej kunnat testas på användarna, men detta är något som 
kommer ske utanför ramarna av detta projekt. 
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"To achieve great things, two things are needed; 

a plan, and not quite enough time.” 

~ Leonard Bernstein ~ 
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Bilaga A: Missivbrev 
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Postadress 
Högskolan i Borås 
501 90  Borås 

Besöksadress 
Allégatan 1   
Skaraborgsvägen 3 

Telefon 
033–435 40 00 (vxl) 
033-435 xx xx (direkt) 

Fax 
033–435 40 03 

E-post 
fornamn.efternamn@hb.se 

 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap 

1 (2) 

 
 
 

Samarbete kring studenters examensarbete 
 
Vi är mycket glada över att ert företag/organisation har visat intresse 
för att samarbeta med Högskolan i Borås när det gäller våra 
webbredaktörstudenters avslutande del i utbildningen i form av ett 
examensarbete. Samarbetet innebär att studenten får möjlighet att 
genomföra sitt examensarbete och samtidigt skaffa sig värdefulla 
erfarenheter inom sitt framtida yrkesområde liksom kontakter inför 
arbetslivet. Vi vill med detta brev berätta lite mer om hur 
examensarbetet går till. 
 
Det handlar alltså om ett examensarbete på Högskolans i Borås 
webbredaktörsprogram och det genomförs under slutet av 
vårterminen. Syftet är att studenten ska arbeta analytiskt med 
utveckling och förbättring av webbplatser för ett specifikt syfte och 
målgrupp. Studenten ska självständigt formulera problemställningar 
kring webbplatsutveckling och genomföra, dokumentera och diskutera 
ett webbutvecklingsprojekt där lämpliga utvecklingsinsatser och/eller 
förbättringar föreslås. Utveckling av en konkret webbplats kan ingå, 
men fokus ligger på det analytiska i examensarbetet och det är också 
det som examineras. 
 
Studentens examensarbete förutsätter tillgång till viss information 
samt möjligheter till kommunikation med ert företag/organisation. 
Projektet kräver att studenten ges möjlighet att med etablerade 
metoder och datorprogram samla in data och information av relevans 
för ert företags/organisations webbplats och dess användare. 
Datainsamlingen sker i enlighet med etablerade forskningsetiska 
principer och normer.  
 
Vi hoppas att ni har möjlighet att stödja studenten i dennes arbete i 
lämplig utsträckning. Datainsamlingen är studentens eget ansvar. Ert 
företag/organisation bistår genom att tillhandahålla den information 
och de eventuella åsikter, tankar och önskemål som studenten behöver 
känna till vad gäller bland annat webbplatsens syfte, målgrupp och 
utvecklingsbehov. Om det blir aktuellt, genom särskild 
överenskommelse mellan er och studenten, att studentens analys och 
utvecklingsförslag också helt eller delvis ska realiseras genom konkret 
utvecklingsarbete med er befintliga webbplats behöver ni  

2016-12-15 

Till de företag och organisationer som berörs 

 

EXAMENSARBETE 
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Bilaga B: Information till uppdragsgivare 
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Bilaga C: Information till deltagare 
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Bilaga D: Scenario till användbarhetstest 

Det här är ett test på hur [företagets] utcheckningssida fungerar. Vi utvärderar 
systemet och inte dig som användare. Du är inloggad som en testperson och 
inga av de uppgifter du fyller i kommer att lagras. 

Vi vill att du tänker högt under hela processen när du utför dina handlingar. 

Exempel:
Jag är på [företagets] utcheckningssida och det första jag uppmärksammar 
är… Jag tittar på nästa steg som ska utföras och ser att det är… Jag klickar 
på…
 

Det ligger redan varor i korgen och du är på utcheckningssidan. Din uppgift är 
att genomföra ett köp för att vi ska kunna utvärdera processens funktionalitet. 
Du kan när som helst välja att avbryta köpet. 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Bilaga E: Intervjumanual 

Del 1 - Testet

1. Hur upplevde du [företagets] utcheckningssida rent generellt?

2. Vad tyckte du gick bra?

3. Vad tyckte du gick mindre bra?

Del 4 - Utcheckningssidans olika delar

1. Fanns det några oklarheter under processen?

2. Vad tycker du om placeringen av de olika delarna? 

3. Tycker du att det saknas något?

4. Finns det något övrigt du vill tillägga? 

Del 5 - E-handel 

1. Har du handlat på internet tidigare?

2. Om ja på fråga 1, finns det någon e-handel som du tycker har en bra ut-

checkningssida?

3. Om ja på fråga 2, vilken e-handel är det?

4. Vad är bra på just den utcheckningssidan?
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Del 3 - Avbrutet köp

1. Varför valde du att lämna sidan?

2. (Följande frågor utformas efter fö-

regående svar)

Del 2 - Genomfört köp

1. Upplevde du någon gång under testet att 
du ville lämna sidan?

2. Om ja på fråga 1, i så fall när och var i 
processen befann du dig?


