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SAMMANFATTNING
Konkurrensen för sport och sportmode på internet idag är stenhård och samti-

digt som e-handeln ökar gäller det för aktörerna att deras webbplatser är tillgäng-

liga och användbara oavsett vilken plattform kunderna besöker den på. Stadium 

är Sveriges största aktör på området och satsar mycket på aktiva säljkampanjer via 

webbplatsen. Något Stadium var nyfikna på var om det är möjligt att införa någon 

typ av säljande element direkt i produktmenyn. Denna studie undersöker därför 

möjligheterna att hitta en responsiv lösning för Stadiums e-handelsplats som bidrar 

till ökad försäljning.

Arbetet har utgått från en typ av experimentdesign baserad utifrån en mark-

nadsmässig analys av domänens mest använda designmönster för produktnaviga-

tion. Utifrån teorier om användbarhet och säljaspekter, Stadiums egen syn på sin 

verksamhet, och kända designmönster har ett designkoncept för en responsiv pro-

duktnavigering skissats fram. Därefter har skisserna förfinats till tre designlösningar 

(en för desktop, en för tablet, och en för smartphone) och sedan transfererats till 

tre prototyper. Dessa prototyper har sedan testats av utomstående användare uti-

från en serie uppgifter. Användarna fick även testa Stadiums nuvarande design mot 

samma uppgifter. 

De teorier som hittats visar tydligt att en god användarupplevelse bidrar starkt 

till att både få nya kunder att genomföra köp, men även för att bibehålla befintliga 

kunder. Stadiums filosofi handlar i stort om att visa upp bredden i sortimentet och 

att sätta produkterna i fokus. Utifrån de testerna kunde utläsas att de designlös-

ningar som tagits fram inte gjorde speciellt bra ifrån sig. Statistiken från testresul-

taten är spretig och ofullständigheten i prototypen lyser igenom. Men rapporten 

landar, trots spretigheten, i en designlösning som kan fungera som startpunkt för 

vidare forskning efter en lösning som fungerar på bästa möjliga sätt. 





ABSTRACT
The competition in sports equipment and sports fashion today is fierce. And as e-

commerce grows, the competing players has to remain accessible and usable regard-

less of the device their customers visit the website on. Stadium is Swedens biggest 

player on the market and puts a lot of effort on their online activity. Something 

Stadium found interesting was the possibility of introducing elements that would 

increase the conversion rates directly into the product menu. This study explores 

the possibility to find a responsive solution for the product menu at Stadiums’ e-

commerce website which could contribute to increased conversion rates. 

The study is built upon an experiment and the foundations of the experiment 

is based upon a market analysis of used design patterns for product navigation in 

the domain of sport resellers. Added to that, theories of usability and sales aspects, 

Stadiums own point of view, and known design patterns, have all contributed to 

the birth of a responsive product navigation concept. What started as sketches first 

evolved into three high fidelity design solutions (one for desktop devices, one for 

tablet devices, and one for smartphone devices) and then into working prototypes. 

The prototypes were tested by multiple users, following a set of tasks. The results 

was then compared with the same tasks conducted at Stadiums current website. 

The theories we have found clearly indicate that a good user experience greatly 

affects the potential for higher conversion rates and also increase the possibility of a 

higher customer loyalty towards the brand. Stadiums’ philosophy is focused on the 

product range and to show the products as the hero of the brand. The user testing 

conducted showed that the design solutions made by us didn’t meet the standard 

of the current Stadium product navigation. The statistics from the tests is spraw-

ling and the lack of completness within the prototype shined through. Despite the 

sprawling results, the study concludes in a design solution that can act as a starting 

point for further investigations to find the best possible solution.
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1 INLEDNING

1.1	 Motivering

Fysiska butiker har funnits i flera hundra år men elektronisk handel (e-handel) är 

en relativt ny typ av köpsituation, för både konsumenter och säljare, som fortfa-

rande är i utveckling. Shopping är inte längre bundet till någon specifik plats eller 

tidpunkt och konsumenter förväntar sig att kunna shoppa var och när de vill via 

internet (DIBS, 2014). I en hårdnande konkurrens på internet och med ett ständigt 

växande utbud av dataplattformar (Marcotte, 2010) gäller det för en av Sveriges 

största återförsäljare av sportartiklar att hänga med i utvecklingen. Enligt en un-

dersökning DIBS (2014) utfört säger 40 procent av de svarande i att de någon gång 

har avbrutit ett köp för att webbplatsen inte har varit anpassad för den enhet sidan 

besöktes med. Sport- och modekedjan Stadium har idag en e-handelswebbplats an-

passad för datorer och en e-handelswebbplats anpassad till mobiltelefonen Iphone 

(m.stadium.se). För att Stadium inte ska tappa kunderna som skulle surfat in på 

deras sida med andra enheter bör Stadium se över sin onlinenärvaro.   

1.2	 Syfte

Uppgiften från Stadium var att designa en produktmeny som leder till en ökad 

försäljning och ger användarna en god användarupplevelse oavsett besöksplatt-

form. Denna studie ämnar därför att undersöka hur produktnavigeringen för en 

e-handelswebbplats inriktad på sport och sportmode på internet skulle kunna 

utformas för att fungera oavsett besöksplattform samt även öka försäljningen av 

produkterna.

1.3	 Frågeställningar

För att angripa uppgiften i syftet har följande två frågor formulerats:

 > Kan navigeringen av produkter påverka försäljningen av varor?

 – Hur skapas försäljning i en e-handel?

 – Finns det ett samband mellan navigering och försäljning?

 > Vad ger en god användarupplevelse för Stadiums kunder på internet?

 – Vilka designmönster för navigation av produkter förekommer hos 

nordiska återförsäljare av sportartiklar på internet?

 – Hur skall dessa anpassas för att vara oberoende av plattform?

 – Hur bidrar dessa till en god användarupplevelse?
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1.4	 Avgränsningar

Studien förväntades resultera i en designlösning som Stadium skulle kunna an-

vända i sin portal men även andra lösningar som skull kunna appliceras i liknan-

de kontexter. Metoden som användes för att ta fram förslagen skulle även kun-

na användas av designers för att få fram andra lösningar passande deras kontext. 

Författarna har använt Linköpings universitetsbiblioteks databasregister och de 

sökfunktioner som tjänsten tillhandahåller för att hitta relevant teori till studien. 

Vissa funna artiklar har haft en intressant sammanfattning, men inte varit till-

gänglig via internet och har därför valts bort ur teoriinsamlingen. Dock har det 

inspirerat till nya sökord som resulterat i andra artiklar. I designutvecklingen har 

författarna valt att inte förändra hur informationsarkitekturen är uppbyggd på 

webbplatsen. Inte heller har det grafiska uttrycket, som färger och typsnitt, för-

ändrats. Inför de intervjuer som skedde i samband användartesterna beslutades det 

att inte fokusera frågorna på vilken typ av varor respondenterna brukar köpa eller 

vilka butiker de brukar besöka på internet ansågs vara irrelevant för denna studie.
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2 BAKGRUND
Uppdrag från Stadium AB var att se över produktmenysystemet på deras e-han-

delsportal, för att se om det med hjälp av produktmenyn går att öka försäljningen 

i deras e-handel. Stadium utför i dagsläget flera olika aktiviteter på webbplatsen för 

att driva försäljningen men saknar metoder, speciellt på mobilwebbplatsen, där ut-

rymmet är starkt begränsat, att driva upp försäljning direkt i produktmenyn.

Internet är en marknad i ständig förändring. Den senaste utvecklingen påvi-

sar att en allt större del av svenskarna surfar på internet via mobila enheter (PTS, 

2014). Förändrade surfvanor påverkar köpbeteendet hos svenskarna och allt fler 

handlar via internet. Att handla direkt via mobila enheter blir mer och mer vanligt 

(DIBS, 2014) och det ställer krav på e-handelsplatser att anpassa sig till de krav 

som detta paradigmskifte medför.

Stadium har idag en e-handelsplats designad för att fungera i webbläsare på 

desktops samt en dedikerad mobilanpassad webbplats, en så kallad m-commerce. 

Desktopversionen brukar inte en flytande layout, det vill säga att den inte anpas-

sar sig till mindre skärmar som till exempel tablets där den istället skalas ner för att 

få plats på den mindre displayen. Detta leder till att produktmenyn Stadium som 

använder blir svår att använda och leder till felklick, frustration, och i värsta fall till 

att konsumenten lämnar sidan.
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3 TEORI
Teorierna nedan är utvalda för att ligga till grund för arbetet i att besvara 

frågeställningarna.  

3.1	 Försäljningsaktiviteter

3.1.1	 Varumärkeslojalitet

Det finns mängder av studier och teorier som framställer en konsuments lojalitet 

till ett varumärke som en av de viktigaste faktorerna till konsumentens beteende 

gentemot varumärket. Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002) finner i sin stu-

die att en konsuments lojalitet gentemot en e-handelsplats ger en positiv inverkan 

på positiv mun-till-mun-marknadsföring (eng. word-of-mouth) och en villighet 

att betala mer för produkten på den e-handelsplatsen jämfört med någon annan. 

Lojala konsumenter beter sig annorlunda än icke-lojala konsumenter. Den positiva 

inverkan som varumärkeslojalitet kan ge överensstämmer med CBBE-modellen 

(Customer-Based Brand Equity) vilken är en metod för att bygga ett starkt varu-

märke och beskriver den effekt som ett starkt varumärke kan ge (Keller, Apéria & 

Georgson, 2012). Enligt Miao-Que och Lee (2012) är utseendet och interaktiviteten 

på webbplatsen väldigt viktiga delar för kunna bygga upp en långsiktig relation och 

i vidare sammanhang varumärkeslojalitet hos kunderna. Ju starkare varumärkeslo-

jalitet kunderna känner för företaget desto troligare är det att kunderna handlar där 

(Miao-Que & Lee, 2012).

3.1.2	 Besökarens upplevelse

Flertalet studier påvisar ett samband mellan en e-handelsplats besökares upple-

velse av webbplatsen och e-handelns lönsamhet. Bland annat Floh och Madlberger 

(2013); Srinivasan, Anderson och Ponnavolu (2002); samt Eroglu, Machleit och 

Davis (2003) har i sina studier funnit att en besökares upplevelse av en e-handels-

plats utseende och funktion påverkar besökarens inställning till e-handelsplatsen 

och i förlängningen köptendenser. En positiv upplevelse genererar en kraftigare 

köpstyrka medan en negativ kan innebära det omvända. 

3.1.3	 Impulsköpbeteende

Responsiv webbdesign är ett begrepp som innebär att en webbplats utseende, 

innehåll och/eller funktioner anpassas till den plattform som webbplatsen visas på. 

Detta innebär att samma webbsida kan med hjälp av smart kodning se ut på ett 

sätt på en datorskärm, ett annat sätt på en tablet och ett tredje på en smartphone. 
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Tanken är att ge användaren den bästa möjliga upplevelse som den använda platt-

formen kan erbjuda. (Marcotte, 2010).

Tidwell (2011) talar om “flytande layout” och beskriver det som en applikation 

eller webbsida där innehållet anpassas efter fönstrets storlek. Exempelvis bör fler-

radig text brytas vid kanterna så att den alltid får plats i fönstret så att horisontell 

scrollning kan undvikas.

3.2	 Användarupplevelse

Samtliga ovan beskrivna aktiviteter pekar ut användarupplevelsen som en av 

de viktigaste faktorerna till en ökad försäljning. Men vad är användarupplevel-

se? Användarupplevelse (eng. user experience (UX)) beskrivs av Hassenzahl och 

Tractinsky (2006) som en mångfasetterad variant av människa-data-interaktion 

(eng. Human-computer-interaction (HCI)) som inte enbart försöker att tillfreds-

ställa en användares instrumentala behov utan också den känslomässiga upplevel-

sen som interaktionen ger. Förenklat är användarupplevelsen användarens käns-

lomässiga intryck (eng. affect) av två aspekter: användbarhet (eng. Usability) och 

utseende eller estetik (eng. aesthetics) (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).

På internet finns en uppsjö konkurrerande e-handelsplatser bara ett klick bort 

och det gäller för företagen behålla sina besökare på sin webbplats. Detta behov har 

tvingat utvecklare av e-handelsplatser att hitta nya vägar för att vara konkurrens-

kraftiga, attrahera och behålla besökare samt upprätthålla eller öka lönsamheten. 

Dessa nya vägar har tagit främst uttryckt sig i form av ökad fokusering på estetik 

på grund av dess viktiga roll i att styra användarnas uppfattning av och interaktion 

med en webbplats. Man kan säga att ett paradigmskifte har skett där webbutveck-

lare rör sig ifrån användbarhetsbaserad design och istället fokuserar på att skapa ett 

attraktivt utseende och de effekter som det medför. (Deng & Marshall, 2012)

3.2.1	 Användbarhet

Det finns många definitioner av användbarhet och trots att diskussioner förts inom 

branschen under lång tid har konsensus inte uppnåtts. Trots det har en ISO-norm 

utvecklats och det är den definitionen som används i den här studien:

“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en pro-

dukt eller tjänst för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt 

och för användaren tillfredsställande sätt.”. (International Organization for 

Standardization, 1998)

Av denna definitionen framgår att lösningen skall anpassas till målgruppen, situa-

tionen och den förväntade nyttan av produkten eller tjänsten. Användbarhet cen-

treras i denna formulering kring användarnas behov vilket innebär att om använ-

darnas behov uppfylls så är produkten eller tjänsten användbar. 
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3.2.2	 Estetik

Estetik är en term som härstammar från grekiskans “aisthētiko’s” som bety-

der förnimmelse eller varseblivning och används inom filosofi, konst, littera-

tur etc. när man talar om uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden 

och uttryck. Kort uttryckt “läran om det sköna och dess former och alternativ” 

(Nationalencyklopedin, 2014). Termen har utvecklats genom åren, har blivit stude-

rad från olika perspektiv och har olika mening för olika akademiska inriktningar. I 

den här studien används termen estetik som en persons subjektiva uppfattning av 

någontings skönhet och attraktivitet. 

Estetik i webbdesign är enligt Wang, Hong & Lou (2010) väldigt viktigt för att 

skapa positiva associationer hos användarna. Dessa positiva tankar kan sedan hjälpa 

till att bygga förtroende och lojalitet till webbplatsen och varumärket (Miao-Que 

& Lee, 2012).

3.2.3	 Navigering

Enkel navigering är en viktig komponent för en webbplats användbarhet och är 

likvärdig med att hitta i en fysisk butik. Navigation och sök bör kräva minimal 

ansträngning och webbplatsen bör vara designad för att främja snabb och effektiv 

produktsökning, minimera desorientering och ge användaren en bra känsla av kon-

troll över interaktionen. (Porat & Tractinsky, 2012).

Tidwell (2011) jämför att besöka en webbsida med att träda in i ett rum: väl-

digt snabbt skapar besökaren sig en uppfattning om vad rummet (eller webbsidan) 

är och hur det relaterar till varför hen kom dit. Sedan behöver besökaren göra det 

den kom för att göra men var? Och hur? Att hjälpa besökaren besvara dessa frågor 

är navigationens främsta uppgift.

Det har med tiden skapats en del vedertagna konventioner kring placeringen 

av webbsidors navigering. Exempelvis är den globala navigeringen är nästan alltid 

placerad i toppen eller till vänster på sidan, ibland både och. Ett annat exempel är 

att användare tenderar att leta efter verktyg som har att göra med deras personliga 

närvaro på webbsidan i översta högra hörnet: in- och utloggning, inställningar, an-

vändarprofil, hjälp och så vidare. Dessa konventioner är viktiga för designers att ta 

hänsyn till för att möta besökarens förväntningar. (Tidwell, 2011)

3.3	 Responsivitet

Responsiv webbdesign är ett begrepp som innebär att en webbplats utseende, 

innehåll och/eller funktioner anpassas till den plattform som webbplatsen visas på. 

Detta innebär att samma webbsida kan med hjälp av smart kodning se ut på ett 

sätt på en datorskärm, ett annat sätt på en tablet och ett tredje på en smartphone. 
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Tanken är att ge användaren den bästa möjliga upplevelse som den använda platt-

formen kan erbjuda. (Marcotte, 2010).

Tidwell (2011) talar om “flytande layout” och beskriver det som en applikation 

eller webbsida där innehållet anpassas efter fönstrets storlek. Exempelvis bör fler-

radig text brytas vid kanterna så att den alltid får plats i fönstret så att horisontell 

scrollning kan undvikas.

3.4	 Designmönster

Designmönster beskrivs av Tidwell (2011) som följande:

”[Design]mönster kan vara en beskrivning av bästa praxis inom en given de-

signdomän. De presenterar vanliga lösningar på designuppgifter [...] och är 

per definition därför inte originella. De är inte färdiga-att-använda-kom-

ponenter; varje implementation av ett mönster skiljer sig en aning från de 

andra. De är inte heller enkla regler eller heuristisk. Och de guidar dig inte 

genom ett komplett set av designbeslut...”
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4 METOD
I det här kapitlet beskrivs metoderna som använts för att genomföra studien. Figur 

4.1 är en angreppsmodell som illustrerar tillvägagångssättet och arbetsbanan. Efter 

den följer förklaringar av de olika stegen samt fördjupningar i metodiken.

Analysurval
Domänanalys

av designmönster

Säljaktiviteter

PrototyperDesign-
utveckling

Användar-
utvärdering

Lösnings-
förslag

Intressentintervju

Försäljningsteorier
inom e-handel

Figur 4.1 – Angreppsmodell

4.1	 Förstudie

Arbetet har utförts med en mixad metodansats i form av en experimentdesign. I 

datainsamlingen och utvärderingen har både kvalitativa och kvantitativa metoder 

använts för att matcha de behov som problemlösningen kräver. 

4.1.1	 Domänanalys

För att få en inblick i hur sportbutiker på internet idag använder sig av produkt-

navigering har webbplatser inom samma domän sökts upp och sedan har design-

mönster i  produktnavigeringsmenyer identifierats. För att definiera de design-

mönster som stötts på har Designing Interfaces (Tidwell, 2011), Designing Mobile 

Interfaces (Hoober & Berkman, 2012), Mobile Design Pattern Gallery (Neil, 2012), 

och Designing Web Interfaces (Scott & Neil, 2008) använts som referenser och 

uppslagsböcker. De identifierade designmönstren har sedan sammanställts i en ta-

bell. Utöver att hitta designmönster för navigation har även andra parametrar ana-

lyserats, exempelvis vilken typ av data som presenteras, hur den datan sorteras och 

filtreras, samt om det finns något designelement som bedöms ha en positiv effekt 

på försäljningen i menysytemet. Den informationen är icke dokumenterad utan 

endast använts som inspiration under designutvecklingen.
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4.1.2	 Analysurval 

För att inte behöva titta på alla e-handelsplatser på internet gjordes ett urval inför 

domänanalysen. Urvalet har skett med följande parametrar:

 > E-handelsplats som säljer varor främst till konsumenter, så kallad 

business-to-consumer(B2C)-modell

 > Aktivt på den nordiska marknaden

 > Webbplatsen är en återförsäljare av sportartiklar, -kläder, och -tillbehör 

inom ett större antal genrer

 > Utbud mellan 5 000 och 15 000 artiklar

Dessa är baserade utifrån Stadiums marknadsposition. Antalet webbplatser att 

analysera har begränsats till 12. Det ytterligare urvalet har baserats på författarnas 

uppfattningar av återförsäljarens lämplighet i form av popularitet och försäljning 

genom sökningar på internet.

4.1.3	 Försäljningsteorier inom e-handel

I studien har forskningsartiklar som berör försäljning inom e-handel studerats och 

analyserats. Detta för att få en uppfattning om vilka teorier och metoder som finns 

för att öka försäljningskraften på en e-handelsplats och hur det kan implementeras 

i detta fall. 

4.1.4	 Intressentintervju

För att få förståelse för Stadium och deras mål har deras marknadskoordinator för 

företagets närvaro online intervjuats. Med intervjun ville författarna få en upp-

fattning om vilka försäljningsaktiviteter Stadium utför i dagsläget som skulle vara 

intressanta att undersöka i kontexten av den här studien. Vilka designutmaningar 

Stadiums webbplats står inför i dagsläget och inom den närmaste framtiden samt 

hur de har angripit designproblem tidigare var också intressant för studien.

Intervjun antog en semistrukturerad form med öppna frågeställningar vilket 

Creswell (2014) menar ger möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och in-

spirera till att ge bakgrundsinformation.

Intervjun ägde rum på Stadiums huvudkontor, i en lokal som respondenten 

valde och kände sig bekväm i. Innan intervjun godkände respondenten inspelning 

av samtalet med en mobiltelefon som låg på bordet. En av författarna ställde frågor 

och uppföljningsfrågor medan den andre förde anteckningar. Detta för att triangu-

lera och säkerställa datan som framgick i intervjun (Creswell, 2014).

Intervjun sammanfattades och strukturerades sedan i ett dokument. 
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4.1.5	 Säljaktiviteter

Teorier och insikter från forskningsartiklar och domänanalysen har tillsammans 

med informationen från intressentintervjun använts för utvecklingen av designen. 

Skisserna som arbetades fram bedömdes i form av en design rationale där för- och 

nackdelar vägdes in för att bedöma kvaliteten av ett designförslag med utgångs-

punkt i säljaktiviteterna.

4.2	 Implementation

4.2.1	 Designutveckling

Med utgångspunkt i domänanalysen och det som funnits vara säljande, har för-

fattarna framställt och undersökt en mängd designförslag i form av skisser i en 

Stadiumkontext. Skissarbetet har skett i skissböcker där noteringar har tagits om 

vad som är positivt samt negativt med de olika koncepten i form av plus- och 

minuslistor med kommentarer och anteckningar, en så kallad design rationale. 

Skissböcker kan vara ett bra sätt att visualisera och framförallt minnas idéer som 

uppstår (Curtis, 2011). Förslag för tre olika plattformar har skissats fram: desktop, 

tablet, och smartphone.

4.2.2	 Designlösning

Skisserna utvärderades sedan i förhållande till varandra och ett mindre antal detalj-

skisser utvecklades till en designlösning för varje plattform. Processen kan i det här 

fallet liknas vid den förfiningsfas som Cooper et al. (2007) beskriver, då skisserna 

med hjälp av bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop raffinerades till en de-

sign som skulle kunna vara slutgiltig. 

4.2.3	 Prototyper

För att kunna utföra tester på designlösningen har interaktivitet lagts till med hjälp 

av prototypverktyget Axure RP. Det valdes utifrån författarnas befintliga erfarenhet 

av programmet samt att de erbjuder studentlicenser kostnadsfritt. Då författarna 

saknade kunskap i att bygga prototypen responsivt utvecklades tre olika prototy-

per speciellt anpassade för tre olika plattformar: Apple Macbook (desktop), Apple 

iPad Air (tablet) och Apple iPhone 4S (smartphone). Dessa enheter valdes dels av 

bekvämlighet, då det är enheter som författarna har haft tillgång till, och dessutom 

då det bedömdes att dessa enheter och inmatningsmöjligheter (pekskärmar på iP-

hone och iPad, styrplatta och tangentbord på Macbook) representerar övriga platt-

formar inom respektive kategori väl.
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4.3	 Utvärdering

4.3.1	 Användarutvärdering

Det hade varit fördelaktigt att testa prototyperna på människor som stämmer in på 

Stadiums målgrupp och användarbas, tyvärr begränsades studien tidsmässigt och 

istället tillämpades bekvämlighetsprincipen och rekrytering skedde av folk i förfat-

tarnas närhet som uppfyller kriterierna för målgruppen.

Intresseförfrågningar skickades ut till studenter på programmet Grafisk design 

och kommunikation. Intresserade personer kontaktades med datum och tider för 

testerna via e-post.

Genom att låta testanvändarna testa både prototyperna och Stadiums nuvaran-

de design kunde referensvärden tas fram för att kunna jämföra de olika designerna. 

Dessutom elimineras risken för individuella skillnader mellan personerna då deras 

data endast jämförs med varandra gällande jämförandet mellan designerna (Tullis 

& Albert, 2013). 

Mätdata

Tullis och Albert (2013) skriver även vilken typ av insamlingsmetod som passar för 

vilken typ av data och tvärtom. Utifrån deras beskrivning mättes uppgiftsfram-

gång, antal fel och effektivitet som krävs för att lösa en specifik uppgift. Det ansågs 

vara bra mått för att kunna svara på huruvida den framtagna designen uppfyller 

kraven i den andra frågeställningen. 

 > Användbarhet i form av funktion och prestanda

 > Användarupplevelse i form av tillfredsställelse 

Uppgiftsframgång har mätts binärt, om användarna klarat av uppgifterna eller inte, 

och sedan sammanställt resultatet i ett kalkylark som antingen en etta (klarat av 

uppgiften) eller nolla (inte klarat av uppgiften). Hur hjälpsam prototypen är för att 

låta användarna slutföra sina uppgifter kan sedan utläsas.

Antal fel har uppmätts genom att anteckna varje gång författarna ansett att 

designen har lett användaren fel i förhållande till uppgiften. Anteckningar har förts 

över uppkomna fel och vilken typ av fel som förekommit. Dessa sammanställdes i 

ett kalkylark som sedan använts för att utläsa hur mycket designen leder användare 

fel och vad det är som gör att det sker. 

För att mäta effektiviteten hos prototyperna har två datatyper, tid och actions, 

använts. Hur lång tid det tar för användaren att slutföra uppgiften har mätts med 

ett stoppur och hur många actions det krävs för att nå fram dit har räknats. En ac-

tion är anses vara en handling som aktivt leder användaren vidare i designen, ex-

empelvis att användaren klickar på något eller att hen gör en sökning i ett sökfält. 



23

Dessa värden har sammanställt i ett kalkylark. Med dessa data kan utläsas om pro-

totyperna är tillräckligt enkla för att användas. 

Plattformar

Testerna genomfördes på av författarna tillhandahållna enheter för att samtliga 

testanvändare skulle ha samma förutsättningar. Plattformarna valdes utifrån vad 

Stadium uppgav som de vanligaste enheterna deras besökare använde samt de en-

heter som författarna hade tillgång till.

Som dator tillhandahölls en laptop av märket Apple, modell MacBook med 

13-tums skärm och inbyggd styrplatta och tangentbord. Datorn kördes med se-

naste uppdateringen av operativsystemet OS X Mavericks och Safari användes som 

webbläsare då det är standard i operativsystemet.

En Apple-tablet, modell iPad Air och senaste versionen av operativsystemet 

iOS 7 användes för testerna av tablet-prototypen. Enhet var låst till att bara tillåta 

det stående formatet, så kallat “porträttformat” och standardwebbläsaren Safari an-

vändes för testet.

Den smartphone som testet utfördes på var en Apple iPhone modell 4S med 

senaste versionen av operativsystemet iOS 7 och med webbläsaren Safari. Även den 

låst till “porträttformat”.

Uppgifter

Användarna skulle lösa två uppgifter på varje plattform. Dessutom fick de lösa 

samma två uppgifter på både prototyperna och Stadiums nuvarande webbsida. 

Vilken av de två webbplatserna som testades först slumpades fram. Uppgifterna 

gavs en i taget, även här i slumpmässig ordning. Användaren fick själv läsa upp-

giften på papper i sitt eget tempo och sedan säga till när hen startade uppgiften 

(användaren fick även säga till när hen ansåg att uppgiften var slutförd, eller när 

hen gav upp). Första uppgiften utgick alltid från startsidan medan andra uppgif-

ten startade där användaren slutade första uppgiften. Ifall användaren ville an-

vända en funktion som inte fungerade i prototyperna tilläts dem att upptäcka det 

själva, sedan förklarades att den funktionen inte fungerade på just den designen. 

Författarna agerade testledare och stod bakom ryggen på användaren under tes-

terna av två anledningar: dels för att kunna se tydligt hur användaren interagerade 

med sidorna men även för att inte råka ge ledtrådar i form av ansiktsuttryck eller 

liknande när användaren var nära en lösning. 

Uppgifterna för varje plattform redovisas i Bilaga 1.
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Intervju

När samtliga uppgifter hade slutförts utfördes en kort intervju med användaren. 

Frågorna som ställdes redovisas i bilaga 1. 

Data insamlades först om testanvändarnas demografi för att se hur de passar in 

i Stadiums målgrupp men även för att kunna diskutera generaliserbarheten av stu-

dien. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat med uppföljningsfrågor där det 

ansågs att informationen var otillräcklig eller få mer förståelse för respondentens 

uttalanden och handlingar.

Anteckningar fördes av båda författarna till denna studie för att säkerställa att 

all viktig information samlats in, så kallad triangulering av datan. Triangulering be-

skrivs av Creswell (2014) som ett hjälpmedel till att granska studien mer kritiskt än 

om det endast varit en person som utfört studien.
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5 RESULTAT

5.1	 Förstudie

5.1.1	 Domänanalys

Analysurval

De e-handelsplatser som analyserats valdes utifrån kriterierna som definierades 

i metodkapitlet. Insamlingen av bildmaterial skedde den 15 och 16 april 2014. 

Analysen har utgått från hur webbplatserna såg ut och fungerade vid insamlingstill-

fället. De tolv webbplatserna var:

 > stadium.se (stadium.dk, stadium.fi, m.stadium.se)

 > intersport.se

 > intersport.dk

 > intersport.fi

 > lannasport.se

 > xxl.se (xxl.no, xxl.fi)

 > unisportstore.se (unisport.dk, unisportstore.fi, unisportstore.no)

 > outnet.se (outnorth.no, outnorth.dk, outnorth.fi)

 > keller-sports.se (kellersports.dk)

 > sportamore.se (sportamore.dk, sportamore.no, sportamore.fi)

 > teamsportia.se

 > andmotion.se

Flera av de valda e-handelsplatserna har domäner i flera länder och där någon dif-

ferens mellan de olika versionerna inte funnits utgick analysen från den svenska 

webbplatsen på grund av att det är författarna till den här rapportens modersmål. 

Intersports nationella webbplatser skiljde sig så pass mycket i utseende och 

funktion att det beslutades att behandla dem var för sig. Intersports norska webb-

plats innehöll inga produkter och omfattas därför inte av den här studien. 

Designmönster	inom	domänen

I figurerna som följer presenteras de designmönster som identifierats inom domä-

nen och även hos hur många designmönstret återfinns. Figur 5.1 visar de design-

mönster som återfanns då webbsidorna besöktes med laptop. Designmönstren som 

var främst förekommande med tablet som plattform syns i Figur 5.2. I Figur 5.3 

redovisas designmönstren som förekom då webbsidan besöktes med smartphone. 
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Figur 5.1 Designmönster för desktop

Figur 5.2 Designmönster för tablet

Figur 5.3 Designmönster för smartphones
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5.1.2	 Data från intressentintervju

Intervjun med marknadskoordinatorn på Stadium gav en inblick i vad företa-

get har för mål och idéer kring sin närvaro på internet samt olika fenomen som 

Stadium upplever med sin nuvarande webbplats.

Fullständig sammanfattning av intervjun finns i bilaga 3.

Visa	det	stora	utbudet	av	produkter

Stadiums syfte med sin webbplats var ursprungligen att visa upp hela produktka-

talogen: allt som fanns att köpa i någon butik skulle synas på webbplatsen men 

egentligen var det bara möjligt att köpa ungefär tio till tjugo procent av produk-

terna som presenterades. Tanken var att webbplatsen skulle fungera som en mark-

nadsföringskanal: ett skyltfönster där en kunde titta på produkter innan besök av 

en fysisk butik. I början av 2007 beslöt man att övergå till att vara en mer renodlad 

handelsplats på internet. Samtidigt utökades lagret för webbshoppen så att fler va-

ror kunde säljas online och man beslöt att inte visa några produkter som inte finns 

tillgängliga för köp.

Under 2012 dök flera nya konkurrenter till Stadium upp på marknaden och 

man kände då att det var dags att uppdatera utseendet på webbplatsen som i stort 

sett varit oförändrat sedan lanseringen tidigt 2007. Den grundläggande tanken att 

webbshoppen skulle ses som ett skyltfönster eller marknadsföringskanal fanns kvar 

och man utformade webbplatsens navigering för att ge en känsla av ett stort utbud. 

För att uppnå detta ville man kunna visa samtliga produktkategorier på samma 

ställe. Återigen en liknelse till de fysiska butikerna: en skall kunna gå in i en butik 

och få en överblick över vilka varor som finns och hur de är placerade.

Sedan uppdateringen har man på Stadium sett en ändring av navigeringsbete-

endet hos besökarna: få besökare klickar på kategorirubrik (“Träning”, “Fotboll”, 

“Golf” et cetera) utan de flesta går direkt till en underkategori (“Träningsklockor”, 

“Fotbollsskor”, “Golfbollar” et cetera). Kategorisidorna fyller ändå en funktion ef-

tersom många sökningar leder dit.

Produkten	är	hjälten

Produkten skall vara hjälten: den skall synas tydligt på produktdetaljsidan med 

stora bilder och omgivningen skall liksom i butiken vara ren och avskalad så att 

produkten hamnar i fokus.

På startsidan placeras annonser, kampanjer och nyheter med stora bilder. 

Deras främsta uppgift är att locka in besökare till webbplatsen, likt ett skyltfönster 

gör i en fysisk butik. Det är på startsidan som Stadium kan jobba med att skapa 

olika uttryck, övriga sidor av webbplatsen behöver vara mer informativa och sätta 

produkten i fokus.
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Vägen	till	produkten

Med hjälp av statistiska mätningar och program kan de på Stadium se två tydliga 

vägar besökare använder följer när de navigerar på webbplatsen: sökning i sökfönst-

ret och navigering genom menyn. Fördelningen mellan dessa två typer är mycket 

jämn och Stadium kan inte säga att den ena är viktigare än den andra. 

Alla besökare hamnar inte direkt på Stadiums startsida: cirka hälften av besö-

karna kommer från alternativa källor så som länkar och sökmotorer. Besökare kan 

då hamna direkt på vilken sida som helst på webbplatsen.

Uppmuntra	till	köp

Webbshoppen följer Stadiums övriga marknadsföringskampanjer och de säljaktivi-

teter som sker i butikerna. Det är inte bara i kampanjer som webbshoppen försö-

ker att efterlikna de fysiska butikerna: man försöker att presentera produkterna i 

en liknande miljö med en “look-and-feel” som skall kännas igen från butikerna. 

Stadiums profil är att vara “lite vassare och mer mode” än konkurrenterna.

De aktiviteter som leder till mest ökad trafik är paketpriser, nedsatta varor och 

nyheter från de stora varumärkena. 

På webbplatsen används algoritmer för att kunna presentera liknande eller re-

laterade produkter för en besökare av en produktdetaljsida. I kassafliken i menyn 

presenteras, förutom de varor som besökaren lagt till, tre ytterligare produkter, of-

tast med ett erbjudande som “3-för-2” eller storpack. Denna typ av erbjudande är 

hämtad från de så kallade störtgångskorgarna som återfinns vid kassan i de fysiska 

butikerna och är ett sätt att få en konsument att handla fler varor.

Formuleringar på knappar och andra “call-to-actions” har visat sig kunna på-

verka försäljningen och är något som Stadium experimenterar med för att försöka 

hitta det ultimata läget.

Stadium upplever att många kunder som besöker webbshoppen gör det för att 

förbereda ett besök i en fysisk butik: de fönstershoppar. Detta behöver inte nöd-

vändigtvis vara negativt för Stadiums del eftersom det för dem inte spelar någon 

roll var köpet genomförs: förutsatt att det görs hos Stadium. Webbshoppen kan 

vara bra för att väcka köpsuget men det gäller då att utbudet matchar kundens 

förväntningar.

Spegla	butikernas	utseende	och	funktion

Ser inte de fysiska butikerna och webbplatsen som två skilda saker utan försöker 

jobba mot att de båda skall vara komplement till varandra och att kunden skall 

känna igen sig oavsett vilken av dessa som väljs. 
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Inspirera	till	en	aktiv	livsstil

Stadiums målgrupp är familjer och familjmedlemmar med en aktiv livsstil. Denna 

breda målgrupp kräver ett brett sortiment av produkter och Stadium vill kunna 

tillhandhålla varor som passar många. Det gör dem genom att vara en generalist: 

de tar inte in de mest avancerade produkterna men inte heller de allra enklaste.

Stadium kommer framöver jobba på att knyta samman kundens upplevelse i 

hela kretsloppet av butiker, evenemang och webbshop oavsett dataenhet. Att pre-

sentera produkterna i ännu mer inspirerande miljö står också på agendan eftersom 

man på Stadium tror att upplevelsen är en viktig del av shoppingen, inte bara bil-

liga priser.

5.1.3	 Säljaktiviteter

Av vad som framkommit i intressentintervjun och teorier om försäljning på e-han-

delsplatser konstaterades följande:

 > Användarens känslomässiga upplevelse av besöket är en mycket viktig fak-

tor i fråga om besökarens inställning till .

 > Användarupplevelsen beror till stor del på webbplatsens utseende och 

funktion.

 > Webbplatsens navigering är fundamental i webbplatsens funktion.

 > Har företaget både fysiska och internetbaserade butiker bör man vara kon-

sekvent med bland annat hur produkter presenteras och sorteras samt en 

enhetlig disponering.

 > Viktiga säljaktiviteter för Stadium är:

 – Utförsäljning

 – Paketpriser

 – Nyheter

 > Stadium är måna om att ge ett intryck av ett stort utbud.

5.2	 Implementation

5.2.1	 Designutveckling

Skissarbetet har resulterat i 30 sidor (redovisade i bilaga 4) med olika förslag och 

idéer att sedan förfina vidare till ett koncept. Figur 5.4 visar en skiss som är en av 

de sista och har konceptidéer som togs vidare i designlösningen för smartphones. 

Figur 5.5 visar en av skisserna som var tongivande i designlösningen för laptop. 
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   figur 5.4   figur 5.5

5.2.2	 Designlösning

De tre designlösningarna som slutligen applicerats för respektive plattform är i 

stor del grundade i att plattformarnas skillnader bör minimeras, detta på grund 

av att konsekvens är en viktig faktor enligt de funna säljaktiviteterna (se 5.1.3 

Säljaktiviteter). Ett gemensamt designbeslut för alla plattformar var, av den anled-

ningen, att baka in produktmenyn i en knapp. Knappen fäller på alla plattformar 

ut en Modal panel (Tidwell, 2009) och markeras vid öppet läge. Se figur 5.6 för 

laptop, figur 5.7 för tablet, och figur 5.8 för smartphone.

För jämförelse med Stadiums nuvarande design se bilaga 5.

Figur 5.6 Menyraden på laptop
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Figur 5.7 menyraden på tablet

Figur 5.8 menyraden på smartphone

När menyn är öppen på laptop visas alla kategorier inom sport och dess under-

kategorier som textlänkar i tydliga listblock. Högst upp i menyn finns fyra länkar 

(Sport, Kläder, Skor, Utvalda varumärken). Dessa fungerar som flikar. Fliken sport 

är automatiskt vald när menyn öppnas, men när någon annan av flikarna väljs byts 

alla kategorier och underkategorier ut för matcha vald flik. Menyn fungerar på 

samma sätt på tablet, med undantaget att länkstorleken och marginalerna runt är 

större för att öka träffsäkerheten på pekskärm. Se figur 5.9 och figur 5.10.

Figur 5.9 Öppen meny på laptop
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Figur 5.10 Öppen meny på tablet

Ordningen i vilken de olika kategorierna visas är baserat på säljtrender. En pro-

duktkategori som upplever en ökning i försäljningen skulle flyttas fram i listan och 

tränger undan de som inte säljer lika bra. Då sorteringen anpassas efter trender i 

försäljning blir den naturliga följden att sortimentet presenteras mer säsongsan-

passat och bli mer relevant för kunden: exempelvis under vintern borde det ske en 
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ökning i försäljningen av till exempel längdskidor och -utrustning och då blir det 

också lättare att hitta den kategorin. Detta härmar beteendet från fysiska butiker 

där man ofta flyttar om varor för att presentera de som är mest relevanta för årsti-

den eller säsongen.

På smartphone-versionen ser produktlistningen betydligt annorlunda ut. Där 

används en rak länklista som med varje länk öppnar en ny lista med underkatego-

rier. I varje ny lista finns en tydlig tillbaka-knapp för att lätt ta sig tillbaka till hu-

vudkategorin. Eftersom den tidigare nivån alltid finns synlig bör överblicken från 

laptop-versionen finnas kvar. Att etiketten på knappen byts från “Produkter” till 

“Meny” beror på att fler saker har flyttats in i menyn. Då hade termen “Produkter” 

varit missvisande för vad som finns i menyn. Se figur 5.11 och figur 5.12.

     Figur 5.11 Öppen meny på smartphone  Figur 5.12 Ett steg in i menyn

Färgsättningen och typografin är satt för att matcha den profil Stadium använder 

på sin webbplats idag och är anpassade efter Stadiums grafiska profil. Alla tre me-

nyer ser likadana ut oavsett var på Stadiums sida användaren befinner sig.

På samtliga plattformar har också de öppna menyerna försätts med ett sökfält. 

Detta för att stödja de användare som föredrar att söka gentemot navigering (un-

gefär lika uppdelning mellan de två typerna, se 5.1.2 Data från intressentintervju). 
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Sökfälten inuti de öppna menyerna söker endast bland produkter i versionerna för 

laptop och tablet men söker på hela webbplatsen i en smartphone eftersom menyn 

då innehåller mer än bara produkter.

Vid en sökning inuti menyn påverkas produktlistningen av vad besökaren 

skriver i fältet och irrelevanta produktkategorier “suddas ut” genom att de ändrar 

textfärg till ljusgrå medan relevanta produktkategorier behåller sitt utseende samt 

flyttas uppåt i listan. På så vis kan besökarna lära sig i vilka kategorier produkterna 

finns.

5.2.3	 Prototyper

De tre prototyperna som framställdes är alla anpassade efter de uppgifter som har 

formulerats. Den interaktivitet som finns är endast utvecklad till just de flöden 

som uppgifterna kan behöva.Tyvärr sträckte sig författarnas kunskap i prototyp-

verktygsprogrammet inte så långt att sökfunktioner eller filtrering kunde imple-

menteras så dessa delar är inaktiva i prototypen.

I övrigt består prototyperna av bilder från Stadiums nuvarande webbplats som 

simulerar faktiskt innehåll. Detta för att inte skapa skillnader mellan Stadiums 

webbplats och prototyperna utöver de bitar som utvecklats i designarbetet har tagit 

fram.

5.3	 Utvärdering

5.3.1	 Testanvändare

Samtliga av de sex testanvändarna var studenter på programmet Grafisk Design 

och Kommunikation vid Linköpings universitet. De var i ålder 21–30 år gamla och 

hemmahörande i Norrköping förutom användare 6 som var boende i Linköping. 

Hälften av dem ansåg sig inte leva ett aktivt liv medan användare 1 och 2 ansåg att 

de gjorde det. Användare 4 ansåg sig leva ett aktivt liv främst på sommaren.

Användare 3 var den ende av respondenterna som ansåg sig ha liten erfarenhet 

av e-handel: hen har använt e-handel några gånger men föredrar fysiska butiker. 

Samtliga övriga ansåg sig ha stor erfarenhet av e-handel och de flesta uppgav att de 

handlar på internet ungefär en gång i månaden. 

Fyra av respondenterna uppgav att de inte har haft någon erfarenhet av 

Stadiums e-handelsplats under de senaste åren. De två övriga, användare 1 och 3, 

uppgav att de besökt sidan för att undersöka sortimentet och i jakt på specifika 

produkter. Ingen av testpersonerna har slutfört ett köp på Stadiums webbplats utan 

eventuella köp har gjorts i en fysisk butik där produkterna först kunnat testas.
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Samtliga respondenter var ägare till en smartphone och ansåg sig ha god erfa-

renhet av sådana enheter. Två av fyra respondenter ansåg sig även ha god vana av 

tablets: användare 4 och 6. Övriga användare ansåg sig inte ha stor vana av tablets 

men samtliga hade någon slags erfarenhet.

5.3.2	 Kvantitativ data från användarutvärdering

I figurerna som följer presenteras den data som samlats in vid användartesterna. 

Statistiken från testerna på laptop presenteras först, därefter redovisas statistiken 

från tablet och sist från smartphone. Fullständig data presenteras i bilaga 6.

Typer	av	fel

De typer av fel som var mest frekventa i testerna utgjordes till stor del av outveck-

lade delar i prototypen. Det mest frekventa felet som testanvändarna råkade ut för 

var att sökfunktionen inte var aktiv i prototyperna och när en testanvändare för-

sökte att använda sökrutan hände ingenting. Inaktiverade länkar var också ett van-

ligt förekommande problem som testpersonerna mötte främst inuti menyn men 

också i form av breadcrumbs och bildlänkar. Också produktfiltreringsfunktionen 

var inaktiverad i prototypen vilket ledde till en mängd felmarkeringar.

Det vanligaste felet som uppmättes på Stadiums befintliga webbplats var att 

testanvändaren inte hittade produkten som hen letade efter, ibland genom att hen 

letade på fel sidor och ibland scrollade personen förbi produkten utan att upp-

märksamma den. Detta fel var lika frekvent på Stadiums webbplats som i proto-

typen. I övrigt påvisades inte några trender i felen som uppstod på den befintliga 

webbplatsen.
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5.3.3	 Kvalitativ data från användarutvärdering

Här följer en sammanställning av den information som framkommit under inter-

vjuerna som hölls med användarna efter att de utfört samtliga tester. Fullständig 

intervjudata finns att tillgå i Bilaga 7.

Ofullständig	prototyp	störningsmoment

Flera funktioner i prototypen fungerade inte, de icke-fungerande funktioner som 

flest testpersoner försökte använda var: sök, filter, breadcrumbs (sv. brödsmulor) 

samt länkar i menyn. Detta uttryckte samtliga användare var ett störningsmoment 

av upplevelsen.

Sök	för	att	hitta	specifika	produkter

Fyra av de sex testpersonerna uppgav att de föredrar att använda en sökfunktion 

när de letar efter en specifik produkt. Användare 4 använde endast sökfunktionen 

när hen inte hittade produkten som hen letade efter och uppgav att hen sällan an-

vänder sökfunktionen på e-handelsplatser eftersom “det är lite som att behöva be 

om hjälp i en butiken”. Hen föredrar att själva leta reda på produkten. Användare 3 

vill gärna navigera in i kategorier för att då se alla, som kanske inte alltid finns med 

i sökresultat.

Navigering	för	utforskning

Menynavigering upplevs mest praktiskt för att utforska sortimentet vilket hälften 

av testpersonerna påtalade. Användare 2 tyckte att det är “skönt med menyn för 

att hitta produkter, sortera och kunna jämföra priser”, ett uttalande som summe-

rar den allmäna åsikten. En användare (nummer 3) sade att hen gärna använder 
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navigeringen för att hitta produkter då hen är rädd för att en sökning kanske inte 

alltid hittar alla alternativ.

Två av sex användare ansåg att Stadiums kategorisering av varor ibland var 

svår att förstå och att uppdelningen “Sport”, “Kläder”, “Skor” och “Utvalda va-

rumärken” gjorde det svårt att direkt avgöra vilken meny man skulle öppna. 

Användare 4 fann den framtagna designen med bara en menyknapp lättare då hen 

inte behöva välja kategori för att få en överblick av sortimentet.

Dator	föredras

Dator uppgavs som den föredragna plattformen av fyra av sex respondenter. De 

främsta anledningarna till favoritskapet var att det var den plattformen som de 

hade mest vana av, större skärm som upplevdes ge bättre överblick samt lättare in-

matning med musplatta och tangentbord. Användare 1 upplevde att en får mer in-

formation på dator och att den är lättare att ta in där. En användare sade att “dator 

är alltid lättast för e-handel”.

Smartphone var den minst populära plattformen bland respondenterna, flera 

användare upplevde det som “klumpigt”. Användare 1 och 4 klagade på placering-

en av menyn på Stadiums befintliga mobilwebbplats och ansåg att den var svår att 

hitta.

Design

Då testanvändarna inte explicit tillfrågades om deras estetiska upplevelse av desig-

nen finns få data om detta. I intervjun frågades om den totala upplevelsen och de 

flesta användarna talade då främst om funktionen och inte om utseendet.

Endast en användare (nummer 5) nämnde de “etiketter” som användes i proty-

perna: det fanns ingen på den kategori som hen ville besöka och trodde därför inte 

det fanns några rea-produkter. Ingen annan testanvändare uttryckte någonting om 

“etiketterna”, varken negativt eller positivt. 

Inga testanvändare observerades ha några svårigheter med att finna menyn på 

någon av plattformarna, varken i prototyperna eller på Stadiums nuvarande webb-

plats, med ett undantag: två användare upplevde att menyn på Stadiums design för 

smartphone var svårfunnen och “konstig” (se ovan). Båda användarna tyckte att 

prototyperna med menyn i toppen var bättre än den nuvarande lösningen.
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6 DISKUSSION

6.1	 Resultat

6.1.1	 Laptop

Av statistiken från användartesten att döma har den framställda designlösningen 

för laptop varken högre eller lägre användbarhet än Stadiums nuvarande design. 

På dessa plattformar verkar de signifikanta skillnaderna snarare grunda sig i typ 

av uppgift snarare än verktyget den skall utföras med. Användarnas tid på varje 

uppgift visar en tydlig korrelation med vilken ordning testanvändarna testade de 

två olika designlösningarna. Ofta tog det längst tid att utföra uppgifterna på den 

design som testades först, oavsett om det var Stadiums eller designlösningen som 

tagits fram inom det här arbetet. 

En av skillnaderna i menyn mellan Stadiums och den framarbetade designlös-

ningen var att kategorier med nya produkter eller produkter med nedsatt pris mar-

kerades med en liten etikett. Eftersom dessa aktiviteter visat sig påverka Stadiums 

försäljning (se 5.1.3 Säljaktiviteter ) var tesen att märkningen kunde ge extra incita-

ment för kunderna att klicka in sig till fler kategorier och därigenom slutföra fler 

köp. Dessa etiketter hade dock ingen märkbar effekt i användartesterna. Endast en 

av testpersonerna kommenterade att hen ens lagt märke till dessa. Det kan ha sin 

orsak i att testerna inte var inriktade på att få användning av etiketterna, och att 

dessa då blev ignorerade. Det kan samtidigt vara värt att poängtera att ingen heller 

verkade störa sig på etiketterna, något författarna hade farhågor om. 

6.1.2	 Tablet

I statistiken för uppgift 1 på tablet kan man utläsa en trend i att prototypen 

krävde en högre tidsåtgång och fler antal actions, något som enligt International 

Organization for Standardization (1998) ger en sämre användbarhet som i sin tur 

leder till en sämre användarupplevelse enligt Hassenzahl och Tractinsky (2006). 

Effektivitetsdifferensen mellan designerna är låg hos merparten av alla användare. 

Antalet fel som uppstod var endast två, ett på prototyperna och ett på Stadiums 

webbplats, dock påträffat av olika användare. I uppgift 2 är resultaten varierande 

och två testanvändare fullföljde inte hela uppgiften. Detta kan bero på att upp-

giften var formulerad på ett oklart sätt, alla användare verkade vara fundersamma 

över vilken produkt det faktiskt var som de skulle hitta.

I likhet med laptop-versionen hade tablet-versionen också etiketter för nya 

eller prissänkta produkter. Dessa etiketter hade inte heller på tablet någon ingen 

märkbar effekt i användartesterna.
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6.1.3	 Smartphone

I statistiken för smartphone kan man däremot se en trend i båda uppgifterna. 

Prototyperna kräver fler actions och genererar längre tider för alla användare. Det 

visar att effektiviteten är sämre i den framtagna designlösningen och som enlighet 

med Hassenzahl och Tractinskys (2006) teorier leder till en sämre användarupple-

velse. Även mängden fel är betydligt större hos prototyperna än på Stadiums webb-

sida, vilket enligt International Organization for Standardization (1998) indikerar 

att användbarheten är sämre. 

I uppgift 2 ledde ett, av användare 4, oönskat felklick på Stadiums design till 

att uppgiften löstes. Något som har förvrängt statistiken just där. 

6.1.4	 Användarupplevelsen

Av mätdatan kan utläsas att prototyperna presterade sämre jämfört med Stadiums 

befintliga webbsida inom samtliga uppmätta mått av användbarhet: uppgiftsfram-

gång, antal fel samt effektivitet. Det dåliga resultatet berodde med stor sannolikhet 

på att prototypen saknade viktiga funktioner. Denna tes stöds av den kvalitativa 

datan där samtliga testanvändare upplevde problem med prototypen och att det var 

ett störningsmoment. Störningsmomentet, som inte bara påverkar prestanda och 

funktion utan också tillfredsställelsen som användaren känner av utförd uppgift, 

torde bryta mot ISO 9241-11:1998 (International Organization for Standardization, 

1998) standarden för användbarhet och resulterar i enlighet med Hassenzahl och 

Tractinsky (2006) i en sämre användarupplevelse.

Det kan alltså konstateras att användartesterna och undersökningen visar att 

den design som arbetats fram inom den här studien ger en sämre användarupple-

velse än Stadiums nuvarande lösning. Denna försämring beror till stor del på fel i 

prototypen och frågan är hur en mer välutvecklad prototyp hade kunnat påverka 

resultatet?

Då mätningarna av användbarhet och användarupplevelse visar att prototy-

perna inte ger någon ökad användarupplevelse finns inte heller några bevis att den 

framtagna designen skulle innebära ett incitament för en ökad försäljningskraft på 

e-handelswebbsidan, det överensstämmer med de teorier om att en ökad använ-

darupplevelse ger en ökad försäljning som Floh och Madlberger (2013), Srinivasan, 

Anderson och Ponnavolu (2002), och Eroglu, Machleit och Davis (2003) beskriver.

6.1.5	 Estetik

De korta intervjuer av testanvändarna som genomförders efter utförd testning gick 

inte specifikt in på den estetiska uppfattningen av den framtagna designen och det 

finns därför ingen data på hur de olika estetiska framställningarna påverkade test-

personerna. I den framtagna designen försökte Stadiums grafiska profil tillämpas 
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för att efterlikna deras befintliga formspråk, inte att skapa ett eget utseende då det 

inte ligger inom ramarna för denna studie. Fokus i intervjuerna lades istället på 

testanvändarnas övergripande upplevelse av de olika designerna. 

I designarbetet var skärmstorlekar ett ständigt problem: många av idéerna om 

säljaktiviteter som skissades fram visade sig svåra att implementera på ett estetiskt 

tilltalande sätt främst på grund av platsbrist. En alltför fullbelagd yta uppfattas lätt 

som rörig och svårnavigerad och därför var designlösningarna tvungna att endast 

uppta en liten yta av skärmen och helst ingen alls. Den testade designen verkar 

ha lyckats med uppdraget att inte göra anspråk på för stor yta då ingen av testper-

sonerna uttryckte att prototyperna var röriga, svårnavigerade eller på annat sätt 

irriterande.  

6.1.6	 Navigering

I intressentintervjun framkom att Stadiums produktnavigering utformades för att 

ge största möjliga översikt över produktutbudet och därigenom ge besökaren en 

känsla av ett stort sortiment. Denna överblick var viktig att behålla i designutveck-

lingen av menyn. Hade inte bedömningen att behålla strukturen från Stadiums 

design gjorts hade resultatet kanske sett ut på ett annat sätt. Författarna försökte 

istället effektivisera designen och lägga till vad som ansågs vara hjälpmedel för an-

vändaren att hitta ännu lättare.

Genom användartesterna förstärktes insikten om att sökfunktionen är 

mycket viktig, främst för utilitaristiska syften som att hitta en specifik produkt. 

Tyvärr stödde inte prototyperna sökfunktionen alls vilket i stor grad påverkade 

navigeringen.

Några testanvändare ansåg att kategoriseringen av produkter var svårförståelig. 

I den utvecklade designen fanns ett förslag på hur en besökare skulle kunna hjäl-

pas att hitta vilken produktkategori som varan hen söker efter finns i. Dock kunde 

denna funktion inte testas i prototypen på grund av författarnas undermåliga kun-

skaper i prototypverktygsprogrammet.

6.1.7	 Responsivitet

Under designutvecklingen ägnades kraft åt att utforma navigeringen på ett kon-

sekvent och skalbart sätt för att kunna fungera som en flytande, responsiv layout. 

Att bygga en responsiv protoyp visade sig dock vara svårt och beslutet att istäl-

let utveckla tre olika “storlekar” av webbplatsen speciellt utformade för de platt-

formar som skulle testas på var väl grundat i planeringen. Detta medförde dock 

att några tester på hur designen skulle fungera som en flytande layout inte kunde 

genomföras.
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6.2	 Metod

Arbetet har utförts med en mixad metodansats. Att kunna visa statistik som berät-

tar hur väl prototyperna fungerat kändes väsentligt, samtidigt som det var önsk-

värt att ha kvalitativ data med mjuka värden för att försöka förstå hur användaren 

tänker.

De kvalitativa intervjuerna har utgått från Research Design: qualitative, 

quantitative, and mixed methods approaches (Creswell, 2014) för att avgöra det 

bästa sättet de kvalitativa intervjuerna  kunde utföras på. Creswells bok är kurslitte-

ratur i kursen Vetenskaplig metod (Kurskod: TNGD23) på Linköpings universitet, 

en kurs båda författarna tidigare genomfört. Därför ansågs den vara en bra referens 

till metoden som använts. Intressentintervjun med Anders på Stadium hade plane-

rats väl i förväg och kändes väl genomförd. Däremot borde användarintervjuerna 

varit bättre planerade för att få ut bästa möjliga svar när det gäller användarnas 

uppfattning om estetiken och upplevelsen. 

För att mäta den kvantitativa datan har Measuring the User Experience: 

Collecting, Analyzing and Presenting Usability Metrics (Tullis & Albert, 2013) an-

vänts för att ta fram rätt mätpunkter. Denna var rekommenderad kurslitteratur i 

kursen Användbarhetstestning (kurskod: 729A99) på Linköpings universitet, av de 

anledningen kan litteraturen anses vara välgrundad. Trots att en testmetod som till-

lät färre deltagare valdes var nog sex personer lite i underkant, och hade det funnits 

mer tid till testerna vore det lämpligt att låta fler personer testa prototyperna och 

då främst med större spridning inom Stadiums målgrupp. Det gör att resultaten 

kanske inte uppnår full trovärdighet sett ur ett målgruppsperspektiv. 

Att prototyperna var begränsade till specifika uppgifter kan ha gjort det svårt 

för användarna att få en korrekt upplevelse eftersom de var väldigt målinriktade 

och fokuserade på själva uppgifterna. Anledningen till det ligger nog i att upp-

gifterna som formulerats var väldigt  likartade, snäva och endast inriktade på en 

specifik typ av interaktion med webbplatsen. Dessutom var uppgifterna fokuse-

rade på användbarhet och testade inte hur designen påverkade köpvilligheten hos 

användarna.

6.3	 Validitet	och	generaliserbarhet	

I studiens genomförande har metoder använts för att säkerställa validiteten och 

resultatets trovärdighet. Metodtriangulering är en av de strategier som använts 

genom att tillämpa olika metoder vid datainsamling (Creswell, 2014): ljudupp-

tagning, transkribering samt anteckningar användes vid intressentintervjun. 

Användtesternas data samlades in via observation och intervju medan båda förfat-

tarna till studien förde anteckningar för att säkerställa att all viktig data samlades 
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in. Anteckningarna jämfördes och sammanställdes sedan till en gemensam sam-

manfattning av vad som framgått av intervjuerna som genomförts.

Analystriangulering har tillämpats genom att det varit två personer utfört stu-

dien, med olika bakgrund och erfarenheter inom ämnet interaktionsdesign och 

marknadsföring, och det menar författarna bidrar till att studien granskats mer 

kritiskt än om det endast varit en person som utfört studien. Detta bidrar till att 

styrka studiens validitet enligt Creswell (2014).

Att prototyperna utvärderats med användartester bidrar också till att öka stu-

diens validitet då de gjort att designen kunnat testas på utomstående personer och 

samla kvalitativ data om deras upplevelse. För en ännu bättre validitet hade det 

kunnat vara önskvärt att den demografiska spridningen av testpersonerna varit 

större, exempelvis ett större åldersspann och mer olika erfarenheter av e-handel. 

Fler tester hade också kunnat leda till högre validitet av den kvantitativa datan. 

Detta hindrades dock av studiens omfattning och tidsåtgång. Testanvändarnas ho-

mogenitet kan ha haft betydelse för studiens resultat, speciellt i fråga om tillfreds-

ställelse och upplevelse, men användartesterna anses ändå som motiverade då de 

också tjänade till att testa hur effektiv och lättanvänd prototypen var.

Det likformiga urvalet av testpersoner gör resultatet svårt att generalisera på en 

större målgrupp än den som omfattats av testet. Den preciserade domänen (åter-

försäljare av sportartiklar) kan också betyda att resultaten inte är tillämpliga på an-

dra typer av e-handelsplatser där andra designmönster och normer kan vara rådan-

de. Creswell (2014) hävdar dock att generaliserbarhet är ett begrepp med limiterad 

tillämpning inom kvalitativa studier eftersom avsikten med studien oftast inte är 

att generalisera iakttagelser om individer, beteenden eller företeelser utanför det 

studerade området. Eftersom denna studie är av mixad karaktär och bär stora drag 

av kvalitativa studier anser författarna att detta även kan tillämpas på denna studie. 

6.4	 Arbetet	i	ett	vidare	sammanhang

Den etiska diskussion som förts om studien har handlat om marknadsföring i all-

mänhet och marknadsföringsmetoder i synnerhet. Är det etiskt försvarbart att upp-

mana människor till konsumtion?

Speciellt då Stadium har familjen som målgrupp och det finns en ganska stor 

chans att barn och ungdomar besöker webbplatsen anser författarna att det är vik-

tigt att inte direkt uppmana eller manipulera fram ett köp. Designen som tagits 

fram har istället försökt att underlätta för besökaren att hitta de produkter som de 

letar efter och ge användaren större kontroll.
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7 SLUTSATSER
Det arbete som har utförts har inte uppfyllt det syfte som sattes upp. Däremot är 

det ett steg på vägen. En tidig förhoppning hos författarna var att kunna iterera 

och förfina det koncept som togs fram. Tyvärr rymdes inte det inom tidsramen och 

därför blir resultatet endast ett första steg mot att hitta den bästa lösningen gent-

emot syftet. 

Av de frågeställningar som ställdes i början av arbetet har endast den första bli-

vit besvarad. Forskning påvisar att en god användarupplevelse är den enskilt största 

faktorn för att slutföra köp på internet. Dessutom är navigeringen en basal del i 

hur användaren uppfattar en webbplats och gör därför navigering till en viktig del i 

att slutföra köp på e-handelswebbplatser.

Studien har även kartlagt vilka designmönster som är vanligast på e-handels-

platser för nordiska återförsäljare av sportartiklar. Hur dessa skall anpassas till att 

vara plattformsoberoende finns inget generellt svar på, däremot har studien landat 

i ett förslag på anpassning. Resultat visade sig dock, enligt testerna, inte erbjuda en 

speciellt god användarupplevelse men  kan kan vara en bra startgrop till att förfina 

och testa i flera iterationer. Därmed har studiens alla frågeställningar inte besvarats, 

men dessa har ändå varit väsentliga i arbetet. Och skulle designarbetet tas vidare i 

ytterligare iterationer skulle frågeställningarna fortfarande vara relevanta. 

Användartesterna bekräftade främst hur pass betydelsefullt det är med en väl-

utvecklad prototyp för att testa användarupplevelse. Det bör helst inte vara någon 

skillnad alls från hur designen skulle fungerat i ett verkligt sammanhang. Minsta 

lilla detalj påverkar, och om prototypverktygen gör något annorlunda än vad som 

kan förväntas i en skarp webbplats kan det skapa förvirring hos användarna i tester. 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan de olika designerna borde de 

båda ha haft likvärdig kvalitet. Det vill säga att författarna även borde ha konstru-

erat en lika begränsad prototyp av Stadiums design. I ett sådant fall kan användar-

testerna troligtvis ge trovärdigare data. 

Något som både Stadium nämnt och som uppmärksammades i användartes-

terna är att fördelningen mellan sökningar och navigering med produktmenyn är 

ungefär hälften var. Därför är det viktigt att båda dessa har stort fokus och att de 

går att använda som komplement till varandra. 

En annan slusats är att sätta sig in i ett designmönster innan det slängs in i en 

designlösning. Att fundera på vad designmönstret faktiskt är tänkt att representera 

och sedan fundera hur det kan användas i den enskilda situationen gör det lättare 

att förstå mönstret och varför det kan användas. Att bara använda sig av något som 

inte är genomtänkt eller inte känns speciellt relevant riskerar att krångla till det för 

både användare och designer.
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7.1	 Förslag	till	fortsatt	forskning

En vinkel som skulle kunna vara en fortsättning av detta arbete är att försöka 

binda samman hela navigationen. Studien har endast behandlat produktme-

nyn, det vore givande att ta fram en helhetslösning för all typ av navigation med 

både produktmeny, sökfunktion, och filtreringsmöjligheter. Att ta ett större grepp 

på hela navigationen skulle ge större möjligheter att gränslöst blanda de olika 

navigationstyperna. 

Att detta arbete har varit för stort för den tidsramen som studien hade kunde 

nog ha avhjälpts om ämnet hade varit mer avsmalnat och specificerat.



49

REFERENSER
Cai, Shun, och Yunjie Xu. 2011. Designing not just for pleasure: Effects of web 

site aesthetics on consumer shopping value. International Journal of Electronic 

Commerce 15, (4) (Summer2011): 159-88.

Cooper, Alan, m.fl. 2007. About face 3 : The essentials of interaction design. 

Hoboken, N.J. ; Indianapolis, IN : Wiley ; Chichester : John Wiley distributor], 

cop. 2007; 3. ed.

Creswell, John W. 2014. Research design : Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. Los Angeles, Calif. : SAGE, cop. 2014; Fourth edition, interna-

tional student edition.

Curtis, Gayle. 2011. Idea log?. [Elektronisk] Tillgänglig: http://hci.stanford.

edu/courses/cs247/2011/readings/WhatsAnIdeaLog.pdf.

Deng, Liqiong, och Scott Poole Marshall. 2012. Aesthetic design of e-commerce 

web pages – webpage complexity, order and preference. Vol. 11.

DIBS. 2013. Svensk e-handel - DIBS årliga rapport om e-handel, mobil handel 

och betalningar. [Elektronisk] DIBS Payment Service, Tillgänglig: http://www.dibs.

se/sites/corp/files/files/SE/DIBS_Svensk_E-handel_2013.pdf.

Eroglu, S. A., Machleit, K.A., och Davis, L.M. 2003. Empirical testing of a mo-

del of online store atmospherics and shopper responses. Psychology and Marketing 20, 

(2) (/ 02 / 01 /): 139-50.

Floh, Arne, och Maria Madlberger. 2013. The role of atmospheric cues in online 

impulse-buying behavior. Vol. 12.

Hassenzahl, Marc, och Noam Tractinsky. 2006. User experience – a research 

agenda. Behaviour & Information Technology 25, (2) (Mar): 91-7.

International Organization for Standardization (ISO). 1998. ISO 9241-11:1998 

ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – part 11: 

Guidance on usability. Switzerland: International Organization for Standardization.

Keller, Kevin Lane, Tony Apéria, och Mats Georgson. 2012. Strategic brand 

management : A european perspective. Harlow, England : New York : Financial 

Times/Prentice Hall, cop. 2012; 2. ed.

Marcotte, Ethan. 2010. Responsive web design. [Elektronisk] Tillgänglig: http://

alistapart.com/article/responsive-web-design/.

Miao-Que Lin, och B. C. Y. Lee. 2012. The influence of website environment 

on brand loyalty: Brand trust and brand affect as mediators. International Journal of 

Electronic Business Management 10, (4) (12/01): 308-21.

Nationalencyklopedin. 2014. Estetik. [Elektronisk] Nationalencyklopedin, 

Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/estetik.



50

Porat, Talya, och Noam Tractinsky. 2012. It’s a pleasure buying here: The effects of 

web-store design on consumers’ emotions and attitudes. Human-Computer Interaction 

27, (3) (07): 235-76.

Qu, Zhe, m.fl. 2013. Implications of online social activities for e-tailers’ business 

performance. European Journal of Marketing 47, (8) (08): 1190.

Scott, Bill, och Theresa Neil. 2008. Designing web interfaces : [principles and 

patterns for rich interactions]Farnham : O’Reilly, cop. 2009.

Srinivasan, Srini S., Rolph Anderson, och Kishore Ponnavolu. 2002. Customer 

loyalty in e-commerce: An exploration of its antecedents and consequences. Journal of 

Retailing 78, (1) (0): 41-50.

Tidwell, Jenifer. 2011. Designing interfaces. Sebastopol, CA : O’Reilly, c2011; 

2nd ed.

Tullis, Tom, och Bill Albert. 2013. Measuring the user experience [elektronisk 

resurs] : Collecting, analyzing, and presenting usability metrics. Mass. : Morgan 

Kaufmann, c2013 (Norwood, Mass. : Books24x7.com generator]); 2nd ed.

Wang, Yong J., Soonkwan Hong, och Hao Lou. 2010. Beautiful beyond use-

ful? the role of web aesthetics. Journal of Computer Information Systems 50, (3) 

(Spring2010): 121-9.

Wolfinbarger, Mary, och Mary C. Gilly. 2001. Shopping online for freedom, con-

trol, and fun. California Management Review 43, (2) (Winter2001): 34-55.



51

BILAGOR

Bilaga	1	 Uppgifter	för	användartester

 > Laptop

 – Du vill köpa en fotboll, närmare bestämt en Adidas Brazuca mini. 

Uppgiften är färdig när du har hittat den specifika bollen.

 – Du funderar på att börja åka inlines. Däremot är det lite tight med 

pengar just nu. Hitta ett par inlines och en hjälm som båda är på rea. 

Uppgiften är färdig när du har hittat ett par inlines och hjälm som har 

ett kampanj/rea-pris.

 > Tablet

 – Snart är det festivaldags, men tyvärr mår tältet inte alls bra sen förra 

året. Du känner att det kan vara värt att köpa ett nytt. Priset är 

den viktigaste faktorn, en vet ju aldrig vad som händer på festival. 

Uppgiften är färdig när du har navigerat till en produktsida för ett tält 

som matchar ditt kriterie till pris. 

 – Din kompis har tipsat dig om ett par löpshorts och att dessa var 

de bästa någonsin. Hitta till Nikes löpshorts som heter W Pro 7”. 

Uppgiften är klar när du har navigerat till löparshortsen.

 > Smartphone

 – Du vill läsa mer om en Casall Kettlebell Vinyl 4. Uppgiften är färdig 

när du har navigerat till dess produktsida.

 – Du sitter i omklädningsrummet i tennishallen. Dina tennisskor har 

precis gått sönder. Nu vill du hitta ett par nya. Uppgiften är färdig när 

du har har navigerat till valfri tennissko. 

—	 Intervjufrågor

 > Ålder

 > Ort

 > Anser du dig leva ett aktivt liv?

 > Vad har du för vana av smartphones och tablets?

 > Vad har du för erfarenhet av e-handel?

 > Har du någon erfarenhet av Stadiums webbplats sedan tidigare?

 > Föredrar du någon av webbplatserna du har testat här idag?

 – Varför / varför inte?

 – Hur upplevde du navigationen?

 > Föredrar du specifikt någon av de tre plattformarna du har testat här idag?

 – Varför / varför inte?
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Bilaga	2	 Designmönster	inom	domänen

Accordion Bottom Navigation Breadcrumbs Button groups Collapsable Panel Dropdown Men Escape Hatch Fat menu Fly-out menu Links Liquid Layout Live Search Live Suggest Modal panel Module Tabs News Box One-window Drilldow Signpost Titled sections Tree table

Desktop

Andmotion

Intersport.se

Intersport.dk

Intersport.fi

Keller Sports

Länna Sport

Outnorth

Sportamore

Stadium

Team Sportia

Unisportstore

XXL

Totalt 1 5 3 2 2 2 10 8 5 2 4 9 3 1 1 5 9 1

Tablet

Andmotion

Intersport.se

Intersport.dk

Intersport.fi

Keller Sports

Länna Sport

Outnorth

Sportamore

Stadium

Team Sportia

Unisportstore

XXL

Totalt 1 3 2 1 5 2 6 3 5 2 4 7 2 1 1 6 1

Smartphone

Andmotion

Intersport.se

Intersport.dk

Intersport.fi

Keller Sports

Länna Sport

Outnorth

Sportamore

Stadium

Team Sportia

Unisportstore

XXL

Totalt 4 1 1 3 4 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 3 5 2
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—	 Designmönster	inom	domänen,	fortsättning.

Accordion Bottom Navigation Breadcrumbs Button groups Collapsable Panel Dropdown Men Escape Hatch Fat menu Fly-out menu Links Liquid Layout Live Search Live Suggest Modal panel Module Tabs News Box One-window Drilldow Signpost Titled sections Tree table

Desktop

Andmotion

Intersport.se

Intersport.dk

Intersport.fi

Keller Sports

Länna Sport

Outnorth

Sportamore

Stadium

Team Sportia

Unisportstore

XXL

Totalt 1 5 3 2 2 2 10 8 5 2 4 9 3 1 1 5 9 1

Tablet

Andmotion

Intersport.se

Intersport.dk

Intersport.fi

Keller Sports

Länna Sport

Outnorth

Sportamore

Stadium

Team Sportia

Unisportstore

XXL

Totalt 1 3 2 1 5 2 6 3 5 2 4 7 2 1 1 6 1

Smartphone

Andmotion

Intersport.se

Intersport.dk

Intersport.fi

Keller Sports

Länna Sport

Outnorth

Sportamore

Stadium

Team Sportia

Unisportstore

XXL

Totalt 4 1 1 3 4 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 3 5 2
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Bilaga	3	 Sammanställning	av	intressentintervju

—	 Bakgrund

Årskiftet 2006/2007 lanserade Stadium för första gången en e-handelsplats. 

Tidigare hade hemsidan endast presenterat information om företaget och dess buti-

ker men ansåg nu att en ordentligt webbshop skulle upprättas. 

Målgrupp

Stadiums målgrupp är familjer och familjmedlemmar med en aktiv livsstil. Denna 

breda målgrupp kräver ett brett sortiment av produkter och Stadium vill kunna 

tillhandhålla varor som passar många. Det gör dem genom att vara en generalist: 

de tar inte in de mest avancerade produkterna men inte heller de allra enklaste. 

Marknadsföringskampanjer är ett sätt för Stadium att rikta sig till en mer specifik 

målgrupp.

—	 Besökare

Vilken typ av dataenhet, skärm, uppkoppling och liknande information är något 

som Stadium kan samla in med hjälp av olika typer av statistikprogram installerade 

på servrarna. Det samma gäller data som besökens längd, tidpunkt, hur många si-

dor som besökts, om något lagts i varukorgen och dylikt.

Vem det är som är bakom skärmen vet man dock inte om. Som medlem kan en 

logga in sig på sajten och registrera sådana uppgifter som Stadium kan använda för 

att se vilka kunderna är. Stadium genomförde även en kundundersökning för cirka 

tre år sedan där de också försökte ta reda på vilka besökarna är. Målgruppen är den 

samma som Stadium i övrigt och det tyder statistiken också på.

Stadium upplever att många kunder som besöker webbshoppen gör det för att 

förbereda ett besök i en fysisk butik: de fönstershoppar. Detta behöver inte nöd-

vändigtvis vara negativt för Stadiums del eftersom det för dem inte spelar någon 

roll var köpet genomförs: förutsatt att det görs hos Stadium. Webbshoppen kan 

vara bra för att väcka köpsuget men det gäller då att utbudet matchar kundens 

förväntningar.

Enheter

Statistiken visar att mobila dataenheter tillverkade av Apple, det vill säga olika mo-

deller av iPhone och iPad, har en stor majoritet bland Stadiums mobila besökare. 

Den snabba teknikutvecklingen bland mobila enheter gör dock att Stadium försö-

ker att fokusera på att utveckla lösningar till olika skärmstorlekar och upplösningar 

snarare än olika enheter. Just nu undersöker Stadium hur de kan förbättra upple-

velsen för besökare som använder tablets, vilket vårt arbete är en del av.
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Stadium har de senaste åren sett en stor ökning av trafik från mobila enheter. Även 

om mobiltelefonanvändare främst använder sajten till att hitta butiker och titta på 

produkter märks också en ökning av transaktioner från mobiltelefoner. Ökningen 

av transaktioner är just nu snabbare än trafikökningen vilket kan tyda på att allt 

fler blivit bekväma med att utföra köp i sin mobiltelefon.

—	 Utseende

Tidigare

I shoppen visades från början hela produktkatalogen upp: allt som fanns att köpa 

i butik skulle synas på sajten men egentligen var det bara möjligt att köpa ungefär 

tio till tjugo procent av produkterna som presenterades. Tanken var att webbsaj-

ten skulle fungera som en marknadsföringskanal: ett skyltfönster där en kunde titta 

på produkter innan besök av en fysisk butik. Man hade också en del redaktionellt 

innehåll med kringaktiviteter som syftade till att informera och inspirera till sport 

och träning. Detta redaktionella innehåll försvann sedan successivt då man beslöt 

att övergå till att vara en mer renodlad handelsplats. Samtidigt utökades lagret för 

webbshoppen så att fler varor kunde säljas online och man beslöt att inte visa några 

produkter som inte finns tillgängliga för köp.

Tidigare	navigering

Navigeringen bestod i början av en trädstrukturmeny i vänsterkanten med länkar 

till olika kategorier. Klickade en besökare på exempelvis löpning landade hen då på 

kategorisidan för löpning där det sedan fanns olika flikar för underkategorier exem-

pelvis löparskor, löparkläder, etc. Systemet med flikarna visade sig fungera dåligt ef-

tersom besökarna inte hittade till de produkter de var ute efter. Flikarna togs därför 

bort och istället utökades trädstrukturen med underkategorierna direkt i den när 

besökaren klickat in på en sportkategori.

Nuvarande

Under 2012 dök flera nya konkurrenter till Stadium upp på marknaden och man 

kände då att det var dags att uppdatera utseendet på webbsajten som i stort sett 

varit oförändrat sedan lanseringen tidigt 2007. Vid denna uppdatering lades 
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fokus på ett antal punkter för att ge besökare en bättre upplevelse utseende- och 

interaktionsmässigt.

 > För att ge en känsla av ett stort utbud ville man kunna visa fler produktka-

tegorier på samma ställe. Återigen en liknelse till de fysiska butikerna: en 

skall kunna gå in i en butik och få en tydlig överblick över vilka varor som 

finns och hur de är placerade.

 > En central filtreringsfunktion som skall hjälpa besökaren att hitta passande 

produkter snabbare och enklare än innan.

 > Göra om kassautcheckningen från en fem-stegsprocessen på flera si-

dor till en enda sida för att ge besökaren mer överblick och kontroll över 

processen.

 > Produkten skall vara hjälten: den skall synas tydligt på produktdetaljsidan 

med stora bilder. Omgivningen skall liksom i butiken vara ren och avska-

lad så att produkten hamnar i fokus.

På startsidan placeras annonser, kampanjer och nyheter med stora bilder. Deras 

främsta uppgift är att locka in besökare till webbsajten, likt ett skyltfönster gör i 

en fysisk butik. Det är på startsidan som Stadium kan jobba med att skapa olika 

uttryck, övriga sidor av sajten behöver vara mer informativa och sätta produkten i 

fokus.

Nuvarande	navigering

Den tidigare navigeringen med trädstruktur gav inte den överblick över produk-

terna som man nu efterfrågade (se bild 1). Stadium valde då att byta produktnavi-

gering till horisontell meny med fyra huvudkategorier: “Sport”, “Kläder”, “Skor” 

och “Utvalda varumärken”. Vid interaktion med en av dessa menyval syns samtliga 

kategorier och deras underkategorier ordnade i listor.

Sedan uppdateringen har man på Stadium sett en ändring av navigeringsbete-

endet hos besökarna: få besökare klickar på kategorirubrik (“Träning”, “Fotboll”, 

“Golf” et cetera) utan de flesta går direkt till en underkategori (“Träningsklockor”, 

“Fotbollsskor”, “Golfbollar” et cetera). På så sätt minskar antalet sidor en använ-

dare behöver ta sig igenom för att hitta sin produkt. Kategorisidorna fyller ändå en 

funktion eftersom många sökningar leder dit.

—	 Mobilsajten

När beslutet att göra en mobilanpassad webbshop kom så gjordes ett val mellan 

ett göra en mobilversion av sajten eller bygga en app. Valet föll på att utveckla en 

dedikerad mobilsajt på grund av att det skulle bli lättare administrationsmässigt, 

man kunde då återanvända mycket av materialet från webben. Dock ville man på 

Stadium ha en appkänsla av sajten och designade den till att likna en app i upp-

byggnaden. Detta märks kanske främst i användandet av en bottennavigering: 



57

något som ger nackdelar i form av att den är svår att hitta och kan störa browserns 

egna navigering.

—	 Vägen	till	produkten

Med hjälp av statistiska mätningar och program kan de på Stadium se två tydliga 

vägar besökare använder följer när de navigerar på sajten: sökning i sökfönstret och 

navigering genom menyn. Fördelningen mellan dessa två typer är mycket jämn och 

Stadium kan inte säga att den ena är viktigare än den andra. 

Alla besökare hamnar inte direkt på Stadiums startsida: cirka hälften av besökarna 

kommer från alternativa källor så som länkar och sökmotorer. Besökare kan då 

hamna direkt på vilken sida som helst på sajten. Genom att sökfönstret och menyn 

är närvarande på samtliga sidor så har en besökare väl kommit in på sajten kan hen 

navigera vidare från vilken sida hen än är på. 

—	 Säljaktiviteter

Webbshoppen följer Stadiums övriga marknadsföringskampanjer och de säljaktivi-

teter som sker i butikerna. De aktiviteter som leder till mest ökad trafik är paket-

priser, nedsatta varor och nyheter från de stora varumärkena. Det är inte bara i 

kampanjer som webbshoppen försöker att efterlikna de fysiska butikerna: man för-

söker att presentera produkterna i en liknande miljö med en “look-and-feel” som 

skall kännas igen från butikerna. Stadiums profil är att vara “lite vassare och mer 

mode” än konkurrenterna.

På sajten används även algoritmer för att kunna presentera liknande eller relaterade 

produkter för en besökare av främst en produktdetaljsida. I kassafliken i menyn 

presenteras, förutom de varor som besökaren lagt till, tre ytterligare produkter, of-

tast med ett erbjudande som “3-för-2” eller storpack. Denna typ av erbjudande är 

hämtad från de så kallade störtgångskorgarna som återfinns vid kassan i de fysiska 

butikerna och är ett sätt att få en konsument att handla fler varor.

Formuleringar på knappar och andra “call-to-actions” har visat sig kunna påverka 

försäljningen och är något som Stadium experimenterar med för att försöka hitta 

det ultimata läget.

Tidigare

Speciella online-erbjudanden där Stadium till exempel sänkte priset på en produkt-

kategori är en aktivitet som tidigare använts men har tagits bort på grund av att 

det fick följder i de fysiska butikerna. Exempelvis att en kund ser ett erbjudande i 

webbshoppen och sedan går till en butik där erbjudandet inte gäller.

En annan aktivitet som inte används längre är återköpsmail: ett visst antal må-

nader efter att en kund genomfört ett köp får hen ett mail med ett meddelande 

om att det var länge sedan hen köpte något från Stadium och erbjöd något slags 
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erbjudande som till exempel tio procent rabatt. Detta slutade Stadium med därför 

att det blev svårt för dem att ha koll på alla rabattkoder som delades ut.

—	 Sociala	medier

Fler än 128 000 personer som gillar Stadiums svenska Facebooksida och de har 

över 3900 följare på Instagram. De sociala medierna hanteras av ett externt företag. 

Stadium har en strategi för hur sociala medier skall användas: där skall de värden 

Stadium står för förmedlas, ge inspiration till ett aktivt och hälsosamt liv samt 

uppmuntra till träning. Stadium vill i de sociala medierna få en dialog med sina 

kunder.

Det finns några kopplingar mellan sociala medier och webbsajten. Ett Facebook-

konto kan användas för att medlemsinloggning eller för att bli medlem. På pro-

duktdetaljsidorna finns verktyg kopplade till sociala medier såsom gilla och dela 

(Facebook), tweeta (Twitter), och pinna (Pinterest).

—	 Framtiden

Stadium kommer framöver jobba på att knyta samman kundens upplevelse i hela 

kretsloppet av butiker, evenemang och webbshop oavsett dataenhet. Att presentera 

produkterna i ännu mer inspirerande miljö står också på agendan eftersom man på 

Stadium tror att upplevelsen är en viktig del av shoppingen, inte bara billiga priser.

Teknikmässigt gäller det att hänga med i den ständiga utvecklingen med nya en-

heter och browsers och att se vilka av deras inbyggda funktioner som kan vara av 

intresse för Stadium och kunderna. Närmast ligger att utveckla upplevelsen för 

tabletanvändare.

Ingen större förändring av utseendet på webbshoppen föreligger då Stadium anser 

sig ha ett välfungerande manér i och med sin grafiska profil som följs upp på samt-

liga enheter. De vill dock lägga mer fokus på innehållet för att tillföra ännu mer till 

kundens upplevelse.
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Bilaga	4	 Skisser
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Bilaga	5	 Stadiums	nuvarande	design

—	 Desktop/laptop

—	 Tablet

Samma som desktop/laptop, skalades endast ner för att passa skärmstorleken.
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—	 Smartphone
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Bilaga	6	 Användartestdata

—	 Dator,	Uppgift	1

Framgång Antal fel Antal actions Tid Noteringar

Användare 1
Stadium.se 1 0 3 42.9s Använde sökrutan, Seg laddtid. ca 7-10

sek.
Vår prototyp 1 0 3 25s Försäkte söka. Gick efter info om att

den inte fungerade till menyn.

Användare 2
Stadium.se 1 0 3 10.2s Hade lärt sig menyn från förra gången.

Vår prototyp 1 0 3 23.8s

Användare 3
Stadium.se 1 0 6 27.7s Använde sök och livesuggest-

funktionen
Vår prototyp 1 2 4 16.8s Försökte använda sök på startsidan och

filtrering på kategorisidan.

Användare 4
Stadium.se 1 0 3 13.7s

Vår prototyp 1 0 3 10.8s

Användare 5
Stadium.se 1 0 3 26.9s

Vår prototyp 1 1 4 48.2s Försökte använda sökrutan.

Användare 6
Stadium.se 1 0 3 12.7s använde sökrutan och livesuggest

Vår prototyp 1 2 7 34.7s Ville använda sökrutan.
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—	 Dator,	Uppgift	2

Framgång Antal fel Antal actions Tid Noteringar

Användare 1
Stadium.se 1 0 6 1 min 16s

Vår prototyp 1 1 5 30.8s Försäkte använda breadcrumbs på
sidan. Dessa var dock inte aktiva.

Användare 2
Stadium.se 1 0 5 35.8s Gick till startsidan i början.

Vår prototyp 1 2 8 1min 9.6s Feature, breadcrumbs.

Användare 3
Stadium.se 1 0 6 1 min 3.7s Använde breadcrumbs.

Vår prototyp 1 1 6 31.9s Försäkte använda breadcrumbs. Tydligt
att menyn var inlärd.

Användare 4
Stadium.se 1 0 5 34.8s Använde breadcrumbs för att navigera.

Några sekunder laddtid också.
Vår prototyp 1 0 6 38.1s

Användare 5
Stadium.se 1 1 7 1min 4.6s

Vår prototyp 1 3 7 2min 14.6s Ville klicka på featureposten
"erbjudande" på förstasidan.

Användare 6
Stadium.se 1 2 7 41.8s Sökte på inlines respektive hjälm och

på hjälm valde hon först en alpinhjälm,
men såg sedan att det var fel. Så att
tidtagningen var inte igång mellan det
att hon..

Vår prototyp 1 1 7 48.6s
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—	 Tablet,	Uppgift	1

Framgång Antal fel Antal actions Tid Noteringar

Användare 1
Stadium.se 1 0 4 16.4s Använde sökfältet

Vår prototyp 1 1 3 42.4s En scrollrörelse blev till klick och en ny
flik öppnades med vår prototypvarning

Användare 2
Stadium.se 1 0 7 36.9s Använde sök och sedan sortering inne

på produkten.
Vår prototyp 1 1 5 29.5s Försökte filtrera även här.

Användare 3
Stadium.se 1 0 5 22.2s Använde sökrutan

Vår prototyp 1 1 5 37.2 s Försökte använda filtreringen på
kategorisidan.

Användare 4
Stadium.se 1 0 3 32.6s

Vår prototyp 1 0 3 19.7s

Användare 5
Stadium.se 1 0 3 30s

Vår prototyp 1 0 3 17.6s

Användare 6
Stadium.se 1 0 4 30.6s

Vår prototyp 1 0 3 11.7s
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—	 Tablet,	Uppgift	2

Framgång Antal fel Antal actions Tid Noteringar

Användare 1
Stadium.se 1 2 11 1min 21s Använde sök

Vår prototyp 1 3 7 2min 23s Hittade inte i långa listan, ville använda
filtrering

Användare 2
Stadium.se 1 1 7 1min 30s Använde sökfunktionen. Zoomade in på

menyn för att se.
Vår prototyp 1 3 9 1min 30.8s Försäkte använda både filtrering och

sök. Försäkte zooma ut för att sidan var
pixlig.

Användare 3
Stadium.se 1 0 4 40.8s Använde sök.

Vår prototyp 0 4 6 3 min 1s Löpklädersidan suger. Jag (max) borde
verkligen ha gjort den i rätt upplösning.
Bajs pckså.

Användare 4
Stadium.se 1 1 18 2min 56s Hittade inte produkten genom filtrering,

dålig beskrivning av oss. Använde till
slut sök och hittade dessa därigenom.

Vår prototyp 0 5 10 2min 37s Mycket förvirring för att prototypen inte
ser fullskalig ut. Försökte inte filtrera.

Användare 5
Stadium.se 1 0 6 1min 57.4s

Vår prototyp 1 0 3 34.3s

Användare 6
Stadium.se 1 1 5 36.3s Klick på produkt verkar lite segt.

Vår prototyp 1 3 6 46s Försökte söka.
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—	 Smartphone,	Uppgift	1

Framgång Antal fel Antal actions Tid Noteringar

Användare 1
Stadium.se 1 0 4 18s Använde sökfältet.

Vår prototyp 1 4 6 1 min 13 s. Pga ett textfel i vår uppgiftstext tog
uppgiften något längre tid än det
kändes. Användaren såg kettlebellen
men registrerade att det var fel vikt.

Användare 2
Stadium.se 1 0 3 27.3s Använde sökfunktionen

Vår prototyp 1 3 9 2 min 13 s Sök, snabbmeny och varumärken var
vägar in som försökte användas.

Användare 3
Stadium.se 1 0 4 20.4s Använde sökrutan

Vår prototyp 1 2 8 46.4s Snabbmeny, råkade klicka i scroll vilket
gjorde att nya saker öppnades. Att
menyn inte började från början var
förvirrande. klickade på varumärken.
Försökte söka.

Användare 4
Stadium.se 1 0 5 22.2s Började använda menyknappen som

om att det vore naturligt.
Vår prototyp 1 0 5 50.8s

Användare 5
Stadium.se 1 0 4 28.1s Igenkänning av IA från tidigare.

Vår prototyp 1 2 7 1min 31.1s

Användare 6
Stadium.se 1 0 2 27.3s Använde sök.

Vår prototyp 1 1 6 30.08.00
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—	 Smartphone,	Uppgift	2

Framgång Antal fel Antal actions Tid Noteringar

Användare 1
Stadium.se 1 0 3 14.04 Använde sökrutan. Sökte på "tennissko"

Vår prototyp 1 0 5 17.9 sek Lite fundersam om hen skulle till sport
eller skor. Men valde sedan sport.

Användare 2
Stadium.se 1 0 5 25.4s Snabbmeny

Vår prototyp 1 0 6 34,5s Användaren ville gå till start först, men
stadiumloggan ville inte fungera som
länk tillbaka från sidan. förrän efter ett
par klick.

Användare 3
Stadium.se 1 0 4 13.3s Breadcrumbs

Vår prototyp 1 0 5 14s

Användare 4
Stadium.se 1 1 1 12.3s Råkade trycka på bakåtknappen och

hamnade därför på en tidigare uppgift
som var just tennisskor. Så uppgiften
löste sig självt typ.

Vår prototyp 1 0 7 45.1s Gick genom menyn tydligt.

Användare 5
Stadium.se 1 0 4 17.9s Använde breadcrumbs.

Vår prototyp 1 0 5 28.4s

Användare 6
Stadium.se 1 0 4 19.4s Använde breadcrumbs.

Vår prototyp 1 1 5 29.4s Menyn buggade lite. Men hon verkade
ta det coolt ändå.
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Bilaga	7	 Testanvändarintervjuer

—	 Användare	1	

Ålder:	

22

Bor	i:

Norrköping

Vad	har	du	för	vana	av	smartphones	och	tablets:

Smartphones hög vana har en själv, Tablets ingen egen men har hållt på en hel del 

ändå.

Anser	du	dig	leva	ett	aktivt	liv:	

Ja, hyfsat.

Erfarenhet	av	e-handel:

Ganska mycket. Inte jätteofta, men då och då. ett par gånger om året. 

Erfarenhet	av	Stadiums	sajt	sedan	tidigare:

Har varit inne på sajten och kollat då och då. Har varit ute efter något specifikt 

och letat på flera olika sajter. Aldrig handlat på stadium. 

Föredrar	du	någon	av	sajterna	(varför	/	varför)	inte	och	hur	upplevde	du	naviga-

tionen:

Föredrar att ha en dator, gör allt lättare. Använder gärna sökfunktionen förutsatt 

att jag letar efter något specifikt, blev lättare med den. Använder menyn vid mer 

generella sökningar. I mobilen undvek jag menyn. Det var konstigt när den låg i 

botten. 

Föredrar	du	någon	av	plattformarna	(varför	/	varför	inte):	

Dator isåfall, det har tangentbord och det är en bättre överblick med större skärm. 

Upplever att det finns mer info att på dator och lättare att ta in information.

—	 Användare	2

Ålder:	

23

Bor	i:

Norrköping

Vad	har	du	för	vana	av	smartphones	och	tablets:

Smartphones hög vana, iallafall iphone. Låg vana på ipad. 

Anser	du	dig	leva	ett	aktivt	liv:	

Ja 

Erfarenhet	av	e-handel:

Ganska ofta på nätet (1-2 gånger per månad). Inte just på Stadium. Utan snarare 

från butiker som inte finns i närheten.
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Erfarenhet	av	Stadiums	sajt	sedan	tidigare:

Nej det skulle jag inte säga. Säkert vart inne och letat upp någonting, men det var 

flera år sen.

Föredrar	du	någon	av	sajterna	(varför	/	varför)	inte	och	hur	upplevde	du	naviga-

tionen:

Det gick inte att klicka på allt. Föredrar därför befintliga designen. Svåraste att lista 

ut vilken kategori sakerna tillhör ex “Uteliv” känns inte som sport. Löpshortsen var 

kategoriserade lite konstigt. 

Föredrar	du	någon	av	plattformarna	(varför	/	varför	inte):	

Dator är alltid lättast för e-handel. iPad känns lite smått och svårt att pricka länkar. 

Speciellt på de stora menyerna. Vana att zooma. 

Övriga	frågor:

Viktor: Du gick ofta tillbaka till startsidan innan du började med en uppgift, 

varför?

Gillar att gå tillbaka till start. Söker väldigt sällan, endast när jag har en specifik 

produkt. 

—	 Användare	3

Ålder:	

21

Bor	i:

Norrköping

Vad	har	du	för	vana	av	smartphones	och	tablets:

Haft en smartphone ganska länge. Har ingen egen tablet men har ändå kommit i 

kontakt här och där. 

Anser	du	dig	leva	ett	aktivt	liv:	

Nej.

Erfarenhet	av	e-handel:

Har använt det några gånger. Men föredrar fysiska butiker.

Erfarenhet	av	Stadiums	sajt	sedan	tidigare:

Mm, brukar använda för att kolla produkter innan jag går till fysisk butik och 

testar. 

Föredrar	du	någon	av	sajterna	(varför	/	varför)	inte	och	hur	upplevde	du	naviga-

tionen:

Skönt att söka om man är ute efter en specifik produkt. Men annars kan det vara 

skönt med menyn för att hitta produkter, sortera och kunna jämföra priser. Ganska 

lätt men frustrerande att inte kunna klicka på saker i prototypen. Ganska logisk 

sajt.  
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Föredrar	du	någon	av	plattformarna	(varför	/	varför	inte):	

Tyckte iPad var rätt soft, bra överblick. Lite rörigt med fönster på varandra i 

mobilen. 

Övriga	frågor:

Viktor: Tänkte du på att söka efter en viss kategori inte bara en viss produkt?

Tänkte när jag sökte på tält. Vill gärna navigera in i kategorier för att då se alla, 

som kanske inte alltid finns med i sökresultat

—	 Användare	4

Ålder:	

22

Bor	i:

Norrköping

Vad	har	du	för	vana	av	smartphones	och	tablets:

Mycket stor vana. Av både och.

Anser	du	dig	leva	ett	aktivt	liv:	

Lagom, på sommaren gör jag det.

Erfarenhet	av	e-handel:

Rätt stor, handlar typ bara kläder på internet. (Att det är där han handlar det)

Erfarenhet	av	Stadiums	sajt	sedan	tidigare:

Inget från mobilen. Varit inne för några år sedan då det var den tidigare designen. 

Tycker hemsidan är rörig. 

Föredrar	du	någon	av	sajterna	(varför	/	varför)	inte	och	hur	upplevde	du	naviga-

tionen:

På mobilen var det skönt med menyn överst, jobbigt och svårt att förstå att man 

ska scrolla ner. Konstig uppdelning med sport/kläder/skor på dator, det ligger tex 

massa kläder i sport. Bättre med “meny” och inte behöva välja.  

Föredrar	du	någon	av	plattformarna	(varför	/	varför	inte):	

Stadiums på tablet var skitkrånglig för att det var liten text. Soft att få ner me-

nyn direkt, att inte behöva välja mellan sport, kläder, skor, varumärken direkt (vår 

design).

Övriga	frågor:

Viktor: Du använde knappt sökfunktionen… varför inte?

Det brukar jag inte göra, brukar klicka runt. Behöver ingen “hjälp”, det är som att 

fråga personal i butik. Det blir för lätt liksom.

—	 Användare	5

Ålder:	

23



78

Bor	i:

Norrköping

Vad	har	du	för	vana	av	smartphones	och	tablets:

Van med smartphone, har egen. Inte så mycket av tablet, äger ingen egen. 

Anser	du	dig	leva	ett	aktivt	liv:	

Nej. Inte så sportintresserad.

Erfarenhet	av	e-handel:

Ganska mycket. Handlar mest i fysiska butiker. Men mycket böcker och sånt via 

internet. Kurslitteratur. 

Erfarenhet	av	Stadiums	sajt	sedan	tidigare:

Nej, tyvärr inte. 

Föredrar	du	någon	av	sajterna	(varför	/	varför)	inte	och	hur	upplevde	du	naviga-

tionen:

På laptop “flöt” den andra lite bättre (Stadiums). Den första på iphonen (vår), det 

flöt på lite bättre. Hitta grejer till rea, på vissa kategorier fanns en liten etikett men 

fanns ingen rea-etikett på den kategori jag letade i så trodde inte att det fanns. 

Föredrar	du	någon	av	plattformarna	(varför	/	varför	inte):	

Föredrar laptop, mest van vid det. Känns lite klumpigt att handla via mobilen.  

—	 Användare	6

Ålder:	

30

Bor	i:

Linköping

Vad	har	du	för	vana	av	smartphones	och	tablets:

Ganska mycket vana av båda.

Anser	du	dig	leva	ett	aktivt	liv:	

Nej

Erfarenhet	av	e-handel:

För mycket, använder det mycket. Något via nätet varje månad.

Erfarenhet	av	Stadiums	sajt	sedan	tidigare:

Nej.

Föredrar	du	någon	av	sajterna	(varför	/	varför)	inte	och	hur	upplevde	du	naviga-

tionen:

Föredrog de som gick att söka på. Om en har specifika produkter är det lättast att 

hitta. Iphone den blinkade lite konstigt vilket var störigt.

Föredrar	du	någon	av	plattformarna	(varför	/	varför	inte):	

Helst dator. Sen ipad sen iphone. Större skärm, lättare att se allt. 



Övriga	frågor:

Viktor: Du använder sök rätt mycket om du vet vad du ska ha? Hur skulle du göra 

annars?

Ja, om jag vet någon specifik produkt så söker jag. Annars är det bra att navigera 

och scrolla sig fram.
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