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Skillnader mellan mobiltelefon- och 

datoranvändning av samma webbplats 

Sammanfattning 

Idag använder vi mobiltelefoner mer och mer för att surfa på webbplatser. Det vi för 15 år sedan 

gjorde med dator gör vi idag med lätthet med en mobiltelefon, till exempel bankärenden och bokar 

tågbiljetter. I denna studie görs en undersökning på skillnader i hur samma webbplats används på dator 

respektive mobiltelefon. I uppsatsen betraktas beteenden som längd på besök, vilka knappar som 

klickas på, hur ofta besök avslutas respektive avbryts. Undersökningen tar hänsyn till hur webbplatsen 

är utformad med hänsyn till de riktlinjer som idag finns för användarvänlighet på en webbplats. 

Undersökningen har gjorts på en av Sveriges större matkasseleverantörers webbplats. Syftet med 

undersökningen är att bättre förstå mobiltelefonanvändarnas behov av hur en webbplats ska vara 

utformad för att ge mobiltelefonanvändarna en bra användarupplevelse. 

Datainsamlingen består av en kundundersökning gjord med webbenkät och en analys av 

databasloggning. Google Analytics används för att hitta skillnader i mobiltelefon- och 

datoranvändning av samma webbplats.  

Undersökningen visar att det finns mätbara skillnader i beteende mellan mobiltelefon- och 

datoranvändning av samma webbplats. Kundundersökningen visar att mobiltelefonanvändarna 

uppfattar det svårare att använda webbplatsen. Det tar längre tid för mobiltelefonanvändarna att 

fullfölja flöden. Mobiltelefonanvändarna avbryter oftare flöden än datoranvändarna. Undersökningens 

metoder kan användas som redskap för att förbättra användarupplevelsen för mobiltelefonanvändarna i 

och med att resultaten är mätbara och kan mätas igen efter en justering på en webbplats. 

Ett exempel där metoderna kan användas är vid inloggningen på webbplatsen som undersöks. I 

undersökningen framkom att 84,5 % av datoranvändarna väljer att logga in när de kommer till 

inloggningssidan. Motsvarande siffra för mobiltelefonanvändarna är 52,8 %. Man kan fråga kunderna 

varför de inte loggade in och om de har förslag på förbättringar. Efter kodändringar kan man mäta 

inloggningsfrekvensen igen och göra en ny kundundersökning. 

  



 

Differences between mobile phone and desktop 

computer usage of the same website 

Abstract 

Today we are using mobile phones more and more for surfing on websites. Things that we did on 

desktop computers 15 years ago we now do easily on mobile phones, for example banking and 

booking train tickets. In this thesis I investigate if there are differences in how the same website is 

used by mobile phones and desktop computers. Behaviors like the length of visits, which buttons are 

pressed and how often flows are interrupted are investigated. The investigation takes in consideration 

the guidelines there are today about user-friendly website design. The goal of the investigation is to 

better understand the mobile phone user’s need of how a website should be designed to give them a 

better user experience. 

The data collection includes a customer investigation made by a web survey and analysis of database 

logging. Google Analytics is used for finding differences in mobile phone usage and computer usage 

of the same website.  

The investigation shows that there are measurable differences in the behavior between mobile phone 

usage and computer usage of the same website. According to the customer investigation the mobile 

phone users find it more difficult than the computer users to use the website. It takes longer time for 

the mobile phone users to complete flows. The mobile phone users more often interrupt flows than the 

computer users do. The methods in the investigation can be used to improve the user experience for 

mobile phone users, in that the results are measurable and can be measured again after a change has 

been made on the website. 

An example where the methods can be used is when logging on to the website in this investigation. 

This investigation showed that 84.5% of the computer users opt to log in when they get to the login 

page. The corresponding figure for the mobile phone users is 52.8%. One can ask the customers why 

they did not log in and if they have suggestions for improvements. The login frequency can be 

measured again after code changes, and another another customer survey can be done. 

  



 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Terminologi ......................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 3 

Uppdragsgivaren ................................................................................................................................. 3 

Smarttelefonanvändning i Sverige ...................................................................................................... 3 

Frågeställning ...................................................................................................................................... 6 

Studieobjektet för denna undersökning ............................................................................................... 6 

Avgränsningar ..................................................................................................................................... 6 

Relaterad forskning ................................................................................................................................. 8 

Hur en webbsidas laddningstid påverkar användningen ..................................................................... 8 

Synliga komponenter ........................................................................................................................... 9 

Menyer i mobiltelefon ....................................................................................................................... 10 

Felnavigering ..................................................................................................................................... 11 

Långa och korta flöden ...................................................................................................................... 11 

Användarnas förväntningar på en mobiltelefonanpassad webbsida .................................................. 11 

Mobiltelefonanvändarnas upplevelse av att surfa ............................................................................. 12 

Mobiltelefonanvändarnas beteende ................................................................................................... 12 

Riktlinjer för en mobil webbplats ...................................................................................................... 12 

Varför man bör ha en mobiltelefonversion av en webbplats ............................................................. 13 

Webbtekniker .................................................................................................................................... 13 

Utveckling av webbläsare och applikationer för mobiltelefon ...................................................... 13 

Olika typer av mobiltelefonapplikationer .......................................................................................... 14 

Tekniker på webbplatsen för denna studie ............................................................................................ 15 

RWD – följsam webbdesign .............................................................................................................. 15 

MediaQueries .................................................................................................................................... 15 

Less .................................................................................................................................................... 16 

Bootstrap ........................................................................................................................................... 16 

AJAX ................................................................................................................................................. 16 

Metod statistik och intervjuer ................................................................................................................ 17 

Mätverktyg för trafik på webbplatsen ............................................................................................... 17 

Identifiera användarnas enhet ............................................................................................................ 17 

Anpassningar av det mobila gränssnittet på webbplatsen ................................................................. 18 

Statistik på webbplatsen ........................................................................................................................ 20 

Analysera webbtrafik med hjälp av Google Analytics ...................................................................... 20 

GA sidtaggning.................................................................................................................................. 21 

GUID per kund och besök i webbplatsens databas ........................................................................... 21 

Kundundersökning ................................................................................................................................ 22 

Målgruppen för kundundersökningen ............................................................................................... 22 

Frågor i kundundersökningen ............................................................................................................ 22 

Resultat .................................................................................................................................................. 24 

Beteendeanalys från Google Analytics ............................................................................................. 24 

När användaren har loggat in ............................................................................................................ 26 



 

Resultat på kundundersökningen ....................................................................................................... 27 

Medel och median ............................................................................................................................. 29 

Kundernas kommentarer i kundundersökningen ............................................................................... 29 

Slutsats kundundersökning ................................................................................................................ 30 

Analys av beteenden från databasloggar ........................................................................................... 30 

Hur kunderna avbryter flöden ........................................................................................................... 37 

Chi-2-test för att boka och avboka en matkasse ................................................................................ 39 

Sammanfattning för datastatistiken ................................................................................................... 40 

Diskussion ............................................................................................................................................. 41 

Slutsats .................................................................................................................................................. 42 

Referenser .......................................................................................................................................... 43 

Bilaga ................................................................................................................................................ 45 

Kundundersökning gjord med Survey Monkey............................................................................. 45 

Fråga 1. På dator. Är mina sidor lätta att använda? ....................................................................... 45 

Fråga 2. På mobiltelefon. Är mina sidor lätta att använda?........................................................... 45 

Fråga 3. På dator. Är det lätt att boka och avboka leveranser? ..................................................... 45 

Fråga 4. På mobiltelefon. Är det lätt att boka och avboka leveranser? ......................................... 46 

Fråga 5. På dator. Vad kan vi förbättra? ........................................................................................ 46 

Fråga 6. På mobiltelefon. Vad kan vi förbättra? ............................................................................ 47 

 



1 

 

Inledning 
Mobiltelefonsurfning har ökat i vårt samhälle med stadiga steg de senaste 15 åren. 

Användningsområdena har sammanflätats med vårt datoranvändande av internet. Det vi för 15 år 

sedan bara gjorde på en dator gör vi idag enkelt på en mobiltelefon. Som exempel kan nämnas 

bankärenden, boka tågbiljetter och läsa nyheter. Idag när man bygger en webbsida kan man utgå ifrån 

att sidan kommer att besökas av både användare med dator och mobiltelefon. Frågeställningen för 

uppsatsen lyder: 

Finns det skillnader mellan mobiltelefon- respektive datoranvändning av samma 

webbplats? 

Om så är fallet; Vad skiljer? Och vad behövs i så fall göras för att uppnå en lika bra 

användarupplevelse med mobiltelefon som med dator på samma webbplats?  

Syftet med undersökningen är att förstå dagens mobiltelefonanvändning av internet, och hur 

utformningen av en webbplats påverkar användandet. Genom att ta fram faktorer som påverkar hur en 

webbplats används med mobiltelefon jämfört med dator kan vi bättre utforma webbplatser för 

mobiltelefonanvändning. De faktorer jag undersöker är design av mobiltelefonanpassad webbplats, hur 

mobiltelefonanvändarna uppfattar surfning och statistik av webbsidebesök.  

Terminologi 
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML. AJAX är en teknik som används för att göra asynkrona 

anrop mellan klient och server där klienten i detta fall är användarens webbläsare och servern är 

webbservern för webbplatsen. Med asynkront menas att de olika anropen från klienten skickas 

oberoende av varandra med hänsyn till tid. Svaret för varje anrop hanteras också oberoende från de 

andra anropens svar. En av fördelarna med att använda AJAX på en webbsida som William Zang [4] 

lyfter fram, är att inte hela webbsidan behöver laddas om. Det sparar bandbredd och ger en 

behagligare användarupplevelse. 

Avvisningsfrekvens – Avvisningsfrekvens sätts på webbsidnivå. Avvisningsfrekvensen anger andel 

besökare som lämnar en webbplats efter att besökt webbsidan. Avvisningsfrekvensen är användbar för 

att se vilka sidor på en webbplats som kan förbättras. På engelska heter det bounce rate. 

CSS3 – CSS3 är den senaste standarden av CSS, Cascading Style Sheets. Föregångaren CSS2 har 

funnits sedan 1998 och innehåller ca 120 egenskaper. De första utkasten av CSS3 kom redan i juni 

1999. CSS3 består av ett antal moduler som kan utvecklas oberoende av varandra. I juli 2012 fanns det 

över 50 publicerade CSS3 moduler. En av modulerna är Media Queries vilket används på webbplatsen 

för denna studie.   

Dator – Med dator avses i denna uppsats både stationär och bärbar dator som har tangentbord och 

pekdon som mus eller till exempel pekplatta. Skärmstorleken ska vara minst 1200 pixlar bred. 

GA – Google Analytics. Google Analytics är ett verktyg för spårning av trafik på en webbplats. Det 

man kan spåra är bland annat:  

- Antal besök per sida 

- Antal sidvisningar 

- Antal unika besökare 

- Avvisningsfrekvens 

GA Session – Google Analytics Session. En GA Session startar när en besökare går in på en 

webbplats som har Google Analytics Tracking Code. Sessionen upphör när användaren varit inaktiv 

på webbplatsen i 30 minuter. Sessionen upphör också om användaren går till en annan webbplats än 

användaren ursprungligen kom från och sedan återvänder till webbplatsen. I det sista fallet påbörjas en 

ny session när användaren kommer tillbaka till webbplatsen. 

GATC – Google Analytics Tracking Code. Den Javascriptkod man får från Google Analytics som 

behövs  på en webbsida för att samla in statistik från webbsidan. 
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GUID – Globally Unique Identifier. GUID är en unik identifierare som används inom 

programmering [26]. Exempel på ett GUID är 89641790-2393-4209-9871-04B22F20D630. 

Kaka – Liten mängd data som sparas i användarens webbläsare vid besök på en webbsida. 

Informationen skickas från webbservern som handhar webbsidan. Kakan kan till exempel innehålla 

information som användarnamn för en webbsida. På engelska heter det cookie. 

Local Storage – Local Storage är en lagringsyta i användarens webbläsare som kan innehålla minst 

5 MB data. Lokal Storage implementerades med HTML5. De flesta moderna webbläsare har stöd för 

Local Storage.   

Media Queries – Media Queries är en CSS3-modul som möjliggör modifiering av en webbsidas 

innehåll med hänsyn till användarens enhet [18]. Mera om Media Queries finns att läsa längre fram i 

uppsatsen under Tekniker på webbplatsen för denna studie. 

RWD – Responsiv Web Design. På svenska följsam webbdesign. RWD innebär att designen på en 

webbsida anpassar sig efter enheten. Det innebär att samma webbsida kan se olika ut på mobiltelefon, 

surfplatta och dator. Mera om RWD finns att läsa längre fram i uppsatsen. 

Sidbesök – Antal besökare på en webbsida under en angiven tidsperiod. Den som vill veta antal 

besökare på en webbsida anger tidsperioden. Om en besökare laddar om webbsidan räknas det 

fortfarande som ett sidbesök. På engelska heter det page visit. 

Sidvisning – En sidvisning anger hur många gånger en besökare sett en webbsida. Om besökaren 

laddar om samma webbsida räknas det som två sidvisningar men bara ett sidbesök. Det krävs att 

webbsidan finns och inte genererar fel vid besöket för att besöket ska räknas som en sidvisning. På 

engelska heter det page view. 

Smarttelefon – En mobil enhet som kan användas som avancerad mobiltelefon och handdator. 

User-Agent string –  User-Agent String är textinformation som besökarens webbläsare skickar till 

webbservern. Texten innehåller information om besökarens webbläsare och operativsystem. Exempel 

på en User-Agent String där besökaren använder iPhone 5 och webbläsare Safari: Mozilla/5.0 (iPhone; 

CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 

Mobile/12B440 Safari/600.1.4 
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Bakgrund 

Uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren är ett företag som driver handel med matkassar. Matkassarna innehåller råvaror och 

veckoblad med recept, foton och tips kring matlagning. Företaget har med hjälp av Google Analytics 

observerat att kunderna i allt större utsträckning använder mobiltelefon för att surfa på företagets 

webbplatser. Uppdragsgivaren är därför intresserad av att reda ut om mobiltelefonanvändarna beter sig 

annorlunda jämfört med datoranvändarna och vad som i så fall skiljer dem åt. 

 

Smarttelefonanvändning i Sverige 
Enligt MTB MobilTeleBranchen är det i Sverige numera vanligare att köpa en smarttelefon än en icke 

smarttelefon [28]. En undersökning gjord i Holland för webbaserade enkäter visade att användarna 

lika gärna använde mobiltelefon som dator för att utföra webbenkäten [8]. Webbenkäten skickades till 

979 personer och 57 % valde att svara på enkäten med mobiltelefon. Resultatet tyder på att 

användarna gärna använder mobiltelefon för att surfa.  

 

Figur 1: Bilden visar att andelen sålda smarttelefoner ökat kraftigt de senaste åren. Datat är hämtat 

från MTB MobilTeleBranchen [28]. 

Statistik från GA visar att kunderna på uppdragsgivarens företag följer trenden. Allt fler kunder 

använder mobiltelefon för att surfa på företagets webbsidor. Nedan är en tabell som visar andelen 

mobiltelefontrafik de 3 senaste åren på företagets mest besökta webbplats. 
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Tabell 1: Andel mobiltelefonbesökare per år på företagets mest besökta webbplats. 

År Andel mobiltelefontrafik av all trafik 

2012 15,89 % 

2013 31,42 % 

2014 33,09 % 

 

Nedan visas graferna för trafiken på företagets mest besökta webbplats. Graferna visar all trafik och 

mobiltelefontrafik för åren 2012, 2013 och 2014. Datat baseras på GA Sessioner. GA implementerades 

2014-02-05 på webbplatsen för denna studie vilket gör att motsvarande data för samma tidsperiod för 

den webbplatsen inte finns.  

 

Figur 2: Utdrag från GA. Blå linje är all trafik, orange linje är mobiltelefontrafik under hela året 
2012. 

 

Figur 3: Utdrag från GA. Blå linje är all trafik, orange linje är mobiltelefontrafik under hela året 

2013. 
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Figur 4: Utdrag från GA. Blå linje är all trafik, orange linje är mobiltelefontrafik under hela året 

2014.  

Detta sammanfaller ganska bra med den globala ökningen av mobiltelefonsurfning enligt StatCounter 

Global Stats [21]. I bilden nedan visas mobiltelefonsurfning baserad på sidvisning jämfört med 

datorsurfning från oktober 2013 till oktober 2014. Enligt en artikel i Dagens Handel surfar vi mera 

med mobiltelefon under sommarmånaderna i Sverige än resten av året [22]. Det syns i grafen nedan 

som jämför mobiltelefon- och datorsurfning över ett år i Sverige. Detta är troligen för att vi är mera 

bortresta under sommarmånaderna och då är mobiltelefonen det enklaste sättet att komma ut på 

internet. 

Figur 5: Andel mobiltelefonsurfning i förhållande till datorsurfning i Sverige. Bilden är från 
StatCounter Global Stat [21]. 

Med denna bakgrund finns det anledning att undersöka om mobiltelefonanvändare beter sig 

annorlunda än datoranvändare. Och vad ska man i så fall tänka på när man utvecklar en webbplats som 

är avsedd för både mobiltelefon- och datoranvändare? 
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Frågeställning 
Finns det skillnader mellan mobiltelefon- respektive datoranvändning av samma webbplats? 

Om så är fallet: Vad är skillnaden? Och vad behövs i så fall göras för att uppnå en lika bra 

användarupplevelse med mobiltelefon som med dator på samma webbplats? 

Målgruppen för detta arbete är de som idag utformar webbplatser där besökarna består av både 

mobiltelefon- och datoranvändare. Målgruppen omfattar både webbdesigners, programmerare och 

personer som arbetar med marknadsföring. På mindre företag kan samma person vara både 

webbdesigner och programmerare. 

Studieobjektet för denna undersökning 
Uppdragsgivaren har webbplatser i fyra länder. Denna undersökning fokuserar på en av deras svenska 

webbplatser för de som redan är kunder till företaget. Webbplatsen kräver inloggning. När kunderna 

har loggat in kan de administrera sitt konto, som till exempel boka och avboka leveranser, uppdatera 

sin adress och andra uppgifter, se sina fakturor och ändra betalsätt. 

Avgränsningar 
I undersökningen har jag valt att utesluta jämförelse med surfning på surfplatta trots att andelen 

besökare på företagets webbplatser som använder surfplatta har ökat mycket. Jag bedömmer en 

undersökning av surfplattor som stor nog för en egen uppsats och väljer därför bort surfplattor från 

denna undersökning. 

Tabell 2: Andel besökare på företagets mest besökta webbplats som använt surfplatta vid 

besökstilfället. Datat baseras på GA Sessioner.  

År Andel surfplattetrafik av all trafik 

2012 8,87 % 

2013 14,06 % 

2014 16,01 % 

 

I undersökningen bortser jag från aspekten genus, det vill säga om det kan finnas skillnader i manligt 

och kvinnligt användande av smarttelefon och dator på en webbplats. Samma gäller för ålder. Dessa är 

för stora områden för att få utrymme i denna undersökning. 

Jag har begränsat undersökningen till Sverige på en svensk webbplats. Webbplatsen finns bara på 

svenska och matkassen kan bara beställas till adresser i Sverige. En likadan undersökning i ett annat 

land kan därför ge ett annat resultat.  

Resultatet av en motsvarande undersökning i ett annat land kan skilja sig bland annat för att 

utbredningen av mobiltelefonsurfning skiljer sig mellan länder. De gröna områdena i bilden på nästa 

sida visar länder där mobiltelefonsurfning överstiger datorsurfning. Datat är hämtat från StatCounter 

Global Stats som är en webbplats med statistik på internetsurfning med avseende på webbläsare och 

enheter [21]. 
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 Figur 6: Bilden visar i grönt de länder där mobiltelefonsurfning är vanligare än datorsurfning. 
Bilden är hämtad från StatCounter Global Stats [21]. 
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Relaterad forskning 

Hur en webbsidas laddningstid påverkar 

användningen 
Laddningstiden för en mobil webbsida ska helst vara mindre än 2 sekunder [31]. Legett jämför 

laddningstiden för två webbsidor med två tåg med samma destination som startar samtidigt, men det 

ena tåget tar mycket längre tid att komma fram [13]. Användaren tar det snabbare tåget, det vill säga 

väljer den snabbare webbsidan om målet för båda webbsidorna är samma. När man mäter hastighen på 

en webbsida gäller det att ta hänsyn till bandbredden på enheten. Mobiltelefoner har generellt lägre 

bandbredd än datorer. Sannolikheten att användaren lämnar sidan ökar linjärt med tiden enligt 

teknikföretaget Akamai Technologies [31]. I detta fall har Akamai Technologies undersökt iPhone. 

Figur 7: Grafen visar hur stor andel iPhoneanvändare som överger en webbsida i förhållande till 

webbsidans laddningstid. 

Enligt en undersökning av teknikföretaget Moovweb så är datoranvändarna tolerantare än 

mobiltelefonanvändarna för lång laddningstid av webbsidor [31]. Detta sammanfaller med de Bruijne 

och Wijnants undersökningar som visar att sannolikheten för att en mobiltelefonanvändare överger en 

webbsida är större än att en datoranvändare överger samma webbsida [5]. 
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Figur 8: Grafen visar att dator- jämfört med mobiltelefonanvändare har något större tolerans för 

långsam laddning av webbsidor. Bilden kommer från en undersökning gjord av teknikföretaget 

Moovweb [32]. 

Synliga komponenter 
Det är viktigt att komponenter är synliga. Komponenter kan vara länkar, knappar, checkboxar eller 

alternativknappar. Användare tenderar oftare att klicka på komponenter som är synliga jämfört med 

komponenter som användarna måste skrolla för att hitta. Detta har de Bruijne och Wijnant kommit 

fram till med hjälp av att undersöka mobiltelefonanvändares beteende i samband med webbaserade 

enkäter [5]. Med hänsyn till att mobiltelefonskärmar är mindre än datorskärmar kan man behöva göra 

om designen mycket när man skapar en mobiltelefonwebbsida utifrån en webbsida som är avsedd för 

datoranvändare.  

Det har ingen betydelse om knapparna på en webbsida är bredvid eller under varandra så länge 

användarna slipper skrolla för att se knapparna. Detta har undersökts i samband med webbbaserade 

enkäter av Peytchev och Hill [7]. I undersökningen klickades synliga svarsalternativ oftare än de som 

användarna behövde skrolla för att kunna se. Texter som tillhör knappar bör vara synliga på samma 

skärm som knapparna de tillhör.  

Enligt designriktlinjer från Apple och webbdesignern Legett bör knappar vara tillräckligt stora i en 

mobiltelefonversion, omkring 44 x 44 pixlar [13, 20]. Knapparnas faktiskta storlek på skärmen är 

beroende av enhetens upplösning vilket gör 44 x 44 pixlar till ett ungefär mått. Den faktiska storleken 

på knapparna på skärmen bör vara minst 9 x 9 mm vilket på till exempel en Windows 7-telefon blir 

34 x 34 pixlar. Mellan knapparna bör det vara minst 2 mm, vilket är omkring 8 pixlar. 
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Menyer i mobiltelefon 
Det är sällan hela menyn för en webbplats kan visas på en skärmsida i en mobiltelefon. Ofta måste 

man ta bort eller minska ner elementen i mobiltelefonversionen för att menyn ska bli överskådlig i en 

mobiltelefon. Element som behöver minskas ner eller tas bort kan vara text, bilder eller 

utsmyckningar. Nedan är ett exempel på hur Toyota presenterar dator- respektive mobiltelefonversion 

av menyn på sin webbplats. I mobiltelefonversionen har de tagit bort bilder och undermenyerna har 

ersatts med pilsymboler, se Toyotas hemsida http://www.toyota.se [19]. Enligt Thorngren är detta ett 

bra exempel på mobiltelefonanpassning  av en webbplats [3].  

Figur 9: Till vänster är Toyotas datorversion av menyn på Toyotas webbplats. Till höger är Toyotas 

mobiltelefonversion av menyn. 

En hopfällbar meny är att föredra på mobiltelefon eftersom menyerna annars tar upp en stor del av 

webbsidan. Menyknappen bör vara väl synlig, annars blir det ett irritationsmoment att hitta menyn. 

Menyer kan vara hopfällbara på olika sätt, till exempel nedfällbar eller utfällbar, se exempel nedan. 

Figur 10: Utfällbar meny. Till vänster infällt läge, till höger utfällt läge. 

http://www.toyota.se/index.json
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Figur 11: Nedfällbar meny. Till vänster uppfällt läge, till höger nedfällt läge. 

Felnavigering 
Vid design av en mobiltelefonanpassad webbplats bör man ta hänsyn till att användarna ibland klickar 

på fel ställe. Detta gäller såväl länkar som knappar. Eftersom utrymmet på mobiltelefonskämen är litet 

är det ofta svårt att få plats med hela sökvägen till just den sidan mobiltelefonanvändaren är på för 

stunden. Det ska vara lätt för användaren att se var på webbplatsen användaren befinner sig för 

tillfället. Designen bör vara sådan att användaren lätt hittar tillbaka till startsidan eller föregående steg 

i ett flöde. Enligt studier gjorda av Zhou är användarvänligheten på en webbplats en av de viktigaste 

faktorerna för att skapa en lyckad mobiltelefonwebbplats [10]. För att förbättra användarvänligheten 

på en mobiltelefonwebbplats är det bra att undersöka var och hur ofta användarna navigerar fel och 

hur användarna gör för att korrigera sina fel. 

Undersökningar gjorda av Harrison, Flood och Duce på mobiltelefoner visar att en 

mobiltelefonanvändare spenderar i snitt 5 minuter på att lära sig en ny applikation. Om användaren 

inte lyckas behärska applikationen inom den tiden så testar användaren en annan applikation [12]. 

Dessutom används cirka 50 % av applikationerna i en mobiltelefon  endast en gång i månaden. Det 

visade sig i undersökningen att det är viktigare att lätt förstå hur en applikation fungerar än att komma 

ihåg hur den används. Detta gör det ännu viktigare att designa navigeringen lätt, överskådligt och 

tydligt. Att utgå ifrån att användarna kommer ihåg var de ska klicka utifrån tidigare användning är en 

mindre bra utgångspunkt. 

Långa och korta flöden 
Sannolikheten att en mobiltelefonanvändare ska avbryta ett händelseförlopp är också knutet till antal 

steg i flödet. Detta har testats med mobiltelefon- och datorwebbsideversioner i samband med en 

webbbaserad enkätundersökning [5]. Det vill säga, desto färre steg ett flödesförlopp har, desto mindre 

är skillnaden mellan andel avhopp mellan mobiltelefon- och datoranvändare.  

Användarnas förväntningar på en 

mobiltelefonanpassad webbsida 
En undersökning för mobiltelefonanpassning av nyhetstidningar visar att mobiltelefonanvändarna 

förväntar sig färre klick för att fullfölja en process än datoranvändarna [6]. Mobiltelefonanvändarna 

blir också mer irriterade än datoranvändarna på annonsytor, stora och onödiga bilder. Detta troligtvis 

för att skärmen är förhållandevis liten. Bilder i mobiltelefon har visat sig ha mindre inverkan på 

användarnas agerande som samma bild på dator. Ett exempel på att bilder har mindre inverkan på 
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mobiltelefonanvändare är Peytchevs och Hills undersökning av webbenkäter [7]. De ställde frågor om 

hälsa och kost och testade olika bilder för samma frågor. På dator påverkades användarnas svar 

märkbart av bilderna kopplat till frågorna, medan samma bilder hade mindre inverkan på svaren på 

mobiltelefon. 

Mobiltelefonanvändarna vill kunna zooma in och ut på en webbsida [6]. Zoomning behövs både för att 

kunna se detaljer och få en bättre överblick. Generellt förväntar sig mobiltelefonanvändare att effektivt 

kunna utnyttja utrymmet på en webbsida. 

Mobiltelefonanvändarnas upplevelse av att surfa 
Datoranvändarna har ofta en mer statisk omgivning än mobiltelefonanvändarna. Med det menar jag att 

mobiltelefonanvändarna ofta är i rörelse, har störande ljud omkring sig och att det visuellt sker saker 

omkring dem samtidigt som de surfar med mobiltelefonen. Som exempel på detta kan nämnas att sitta 

på en tunnelbana och samtidigt mobiltelefonsurfa. Enligt undersökningar gjorda av Tsiaousis och 

Giaglis påverkar detta inte mobiltelefonanvändarnas upplevelse av hur användarvänlig en webbplats är 

[11]. Det som påverkar mobiltelefonanvändarnas upplevelse positivt är att designen är tydlig och lätt 

att förstå. Men i jämförelse mellan mobiltelefon och dator visar de Bruijne och Wijnants studier att 

användarna upplever det besvärligare att surfa på mobiltelefon än på dator [5]. 

Mobiltelefonanvändarnas beteende 
Enligt studier av de Bruijne och Wijnant så avbryter mobiltelefonanvändarna oftare ett förlopp på en 

webbplats jämfört med datoranvändarna [5]. De har också kommit fram till att samma förlopp slutförs 

snabbare på en dator än på en mobiltelefon.  

Tsiaousis och Giaglis studier visar att störande element i omgivningen som ljud, rörelser och 

ljusvariationer påverkar mobiltelefonanvändarnas beteende [11]. De gjorde undersökningar i en 

uppsatt testmiljö med gradvis störande ljud, ljus och rörelse. Resultatet visade att de användare som 

hade störande element ikring sig oftare klickade fel och att det tog längre tid att slutföra flöden än för 

de som inte hade störande element i sin omgivning.  

Riktlinjer för en mobil webbplats 
Det finns många riktlinjer för att göra en webbplats mobiltelefonanvändarvänlig. Nedan är ett urval av 

de riktlinjer jag hittat i referenslitteraturen för denna uppsats om mobiltelefonwebbdesign. Jag håller 

mig till de riktlinjer som jag funnit återkommande. 

 Mobiltelefon- och datorskärm är olika stora och rymmer därför olika mängd data. Undvik 

därför att försöka få plats med samma mängd data på en mobiltelefon- som på en datorskärm. 

Det som ser bra ut på en stor skärm blir svårare att urskilja på en mobiltelefonskärm och gör 

att mobiltelefongränssnittet känns svårt för användaren [13]. 

 En mobiltelefonuppkoppling har oftast lägre bandbredd än en dator [31]. För att få snabbare 

laddning av webbsidor till enheter med låg brandbredd kan man använda cachning som till 

exempel Local Storage. Med HTML5 finns nu möjligheten att lagra minst 5 MB data i Local 

Storage istället för bara 4 KB i webbläsarens kaka [4]. 

 Försök att begränsa användarinteraktion till knappar, checkboxar och alternativknappar. Det är 

besvärligt att fylla i textfält på en mobiltelefon [7]. 

 De fält som måste fyllas i av användaren bör om möjligt vara färdigifyllda, som till exempel 

telefonnummer och användarnamn på sidor som kräver inloggning. Det har gjorts studier av 

Yeh och Fontenelle på webbaserade söksystem [9]. Studien visade att mobiltelefonanvändarna 

kände frustration över obligatoriska textfält och önskade mer förifyllda textfält. 

 Utgå ifrån att designen av en datorwebbsida skiljer sig väldigt mycket från en 

mobiltelefonwebbsida [13]. 

 Ha en enkel och tydlig navigeringsmodell [11].  
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 Använd inte mer och större bilder än nödvändigt. De bilder som finns ska vara 

komprimerade [31]. 

 Bygg webbsidor med RWD [2]. 

 Tillämpa klientoptimering. Det vill säga var noga med att webbläsaren inte behöver rendera 

mera än nödvändigt [31]. Som exempel på detta kan nämnas att använda sprites för små bilder 

som till exempel ikoner. Med sprites menas att flera bilder sätts in i samma bild bredvid och 

under varandra. I CSS sätts sedan kordinater för att välja vilken del av spriten som ska visas 

var. Moovweb hade ett projekt där bildstorleken för ikonerna på en webbsida minskades från 

36 KB till 12 KB med hjälp av en sprite [32]. Utöver att bildstorleken minskas så reduceras 

antal bildrenderingar på detta sätt.  

Varför man bör ha en mobiltelefonversion av en 

webbplats 
Undersökningar visar att mobiltelefonanvändarna oftare befinner sig utanför hemmet när de surfar än 

datoranvändarna. Detta har framkommit i Toepoels och Lugtigs studie där många deltagare tillät GPS 

spårning av sina enheter medan de fyllde i en webbenkät [8]. Resultatet visade att 20 % av 

mobiltelefonanvändarna var utanför hemmet när de fyllde i webbenkäten. Motsvarande andel för 

datoranvändarna var 3 %. Ett företag når därför ut till fler användare om det finns en 

mobiltelefonversion av företagets webbplats i och med att mobiltelefonanvändarna oftare är utanför 

hemmet vid användningstillfället. För användarna är det bra att ha en mobiltelefonversion av en 

webbplats eftersom det ger större tillgänglighet och därmed större användbarhet.   

Om man erbjuder en mobiltelefonversion av en webbplats så bör den anpassas till de designaspekter 

som finns idag för mobilanvändarvänlighet. En bristfälligt mobilanpassad webbplats kan orsaka 

irritation hos användarna, fler oavslutade händelseförlopp och felklick än en väl mobilanpassad 

webbplats. 

Webbtekniker 

Utveckling av webbläsare och applikationer för mobiltelefon 

Utvecklingen av mobila applikationer har gått snabbt och förusättningarna har ändrats lika snabbt. 

Som exempel hade jag för 10 år sedan alltid med mig en svampbok i korgen när jag gav mig ut på 

svampjakt i skogen. Idag är mitt självklara val istället en svampapplikation i mobiltelefonen. I den kan 

jag markera mina smultronställen på en karta, utöver att snabbt slå upp olika svampsorter. Idag finns 

det en uppsjö av mobiltelefonapplikationer varav de flesta antingen är gratis eller billiga och kan 

hämtas och installeras med ett par knapptryck.  

För mindre än 10 år sedan var förutsättningarna för utveckling av en mobil webbsida svårare än idag. 

År 2006 släpptes Firefox 2 och Internet Explorer 7 och stödet för mobiltelefonsurfning med dessa var 

minimal. När detta skrivs är Internet Explorer uppe i version 11 och Firefox 33.1.1. Det krävs mycket 

utvecklingsarbete för att stödja bakåtkompabilitet för äldre webbläsare. Många företag väljer att inte 

stödja äldre webbläsare. Som exempel kan nämnas Avanza, en av Sveriges största nätmäklare. På 

Avanzas webbplats kan man läsa att de slutade stödja Internet Explorer 8 från och med januari 2015 

[24]. Internet Explorer 8 släpptes 19 mars 2009 [25].  

Ett extremt sätt att försöka få användarna att använda nyare webbläsare är att ta extra betalt om 

användarna använder en gammal webbläsare, som till exempel ett Australienskt företag gjorde 2012. 

Företaget höjde prisena med 6,8% för kunder som handlar på deras webbplats med 
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Internet Explorer 7. Enligt nyhetstjänsten ZDNET är agerandet ett sätt att finansiera bakåtkompabilitet 

på webbplatsen, men också ett marknadsföringsknep [23]. 

Figur 12: Användare med Internet Explorer 7 som besöker http://www.kogan.com.au möts av 
denna bild.  

Olika typer av mobiltelefonapplikationer 
Med historiken för mobiltelefonapplikationer är det viktigt att se över vad som är skillnaden mellan 

mobiltelefonapplikationer och mobiltelefonsurfning. Därefter går det att ta ett beslut om vad som 

passar bäst för ändamålet. 

Idag kan man enligt Allan Jerjas dela in mobiltelefonapplikationer i 3 kategorier [2]. 

- Native – En applikation utvecklad specifikt för det operativsystem som mobiltelefonen har. 

En native applikation är oftast prestandamässigt bättre än motsvarande web- och 

hybridapplikation. Detta för att den nativa applikationen är anpassad för hårdvaran på enheten. 

Varje operativsystem/enhet kräver en egen utvecklad applikation. Nativa applikationer 

distribueras bland annat via Google Play och App Store. 

- Webb – En webbapplikation använder standardwebbtekniker som HTML, CSS och 

Javascript. Själva applikationen använder telefonens webbläsare. Den stora fördelen med en 

webbapplikation är att den fungerar på alla mobiltelefoner som har en webbläsare som klarar 

av webbapplikationen. Med följsam webbdesign kan samma webbsida användas både på 

dator, surfplatta och mobiltelefon. Många företag, till exempel dagstidningar, har en begränsad 

budget och då är webbapplikationsformen med följsam webbdesign ett bra alternativ, enligt en 

undersökning gjord på nyhetstidningar [6].  

- Hybrid – En hybridapplikation är en kombination av webbapplikation och nativeapplikation. 

Den hybrida applikationen har till en viss del tillgång till hårdvarufunktionalitet specifikt för 

den mobiltelefon som använder applikationen. I övrigt fungerar hybridapplikationen som en 

webbapplikation. 
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Tekniker på webbplatsen för 

denna studie 
Mobiltelefonlösningen för denna undersökning använder webbapplikationslösningen. Webbplatsen 

byggdes för ett drygt år sedan och företaget ansåg att en webbapplikation var den bästa 

mobiltelefonlösningen för företaget. Webbapplikationer är förhållandevis lätta att underhålla jämfört 

med nativeapplikationer. När något ändras i en webbapplikation, till exempel text, så slår det oftast 

igenom både på dator- och mobiltelefonversionen. Det räcker med webbutvecklarkunskaper för att 

göra ändringar för både dator- och mobiltelefonversionen. Företagets teknikval har varit till stor fördel 

för mig när jag under denna undersökning har modifierat mobiltelefonversionen. De 

webbutvecklarkunskaper jag har är tillräckliga för att göra relevanta ändringar i 

mobiltelefonversionen. 

RWD – följsam webbdesign 
Webbapplikationen tillämpar följsam webbdesign, det vill säga RWD. RWD innebär att innehållet på 

webbsidorna anpassar sig efter enheternas skärmstorlek och är därmed optimerade för de enheter de 

visas på. Med hjälp av Media Queries sätts villkor för bland annat sidbredd, antal kolumner och vilka 

bilder som ska visas. Samma HTML-kod används för både dator- och mobiltelefonversionen vilket ger 

mindre underhåll av den färdiga webbplatsen jämfört med om det finns en separat HTML-kod för 

mobiltelefon.  

Med RWD går det att välja ett varierat antal kolumner beroende på enhet. För en mer detaljerad 

beskrivning om vad RWD innebär se Building Blocks of Responsive Wed Design [2]. Till exempel 

kan det vara lämpligt att visa något i form av tre kolumner på datorversionen, medan det passar bättre 

att utesluta kolumner för samma innehåll i mobiltelefonversionen. Det är även lätt att dölja delar av en 

webbsida i mobiltelefonversionen, som till exempel reklamytor. Nedan är ett exempel på följsam 

webbdesign där varje innehållsdel har färgkodats. 

Figur 13: Exempel på följsam webbdesign. 

MediaQueries 
Webbplatsen använder Media Queries. Att lägga till Media Queries är ett enkelt sätt att mobilanpassa 

en webbplats om webbplatsen redan tillämpar CSS3 [1]. Genom att lägga till Media Queries-uttryck 

kan webbutvecklaren välja vad som ska visas och döljas beroende på användarenas skärmupplösning. 

Ett Media Query-uttryck består av en mediatyp och ett villkor. 

Exempel, skärmar 1200 pixlar och bredare: 

@media screen and (min-width: 1200px {….}) 

Företaget har valt att dela in besökarna i 3 kategorier med hjälp av Media Queries.  

Dator: skärmbredd större än 1200 pixlar 
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Surfplatta: skärmbredd mellan 1200 pixlar och 750 pixlar 

Mobiltelefon: skärmbredd mindre än 750 pixlar 

Observera att måtten inte absolut säger att besökaren använder en mobiltelefon om besökarens 

skärmbredd är mindre än 750 pixlar. Men jag bedömer det som tillräckligt representativt för denna 

undersökning. 

Detta innebär att det visuellt finns 3 versioner av webbplatsen. Vissa element ser likadana ut i alla 

versioner, men de flesta element skiljer sig. De flesta moderna webbläsare har stöd för Media Queries. 

En nackdel med Media Queries är att alla element på webbsidorna laddas, även de element som sedan 

döljs för den specifika enheten. Detta ger onödig belastning för användarens webbläsare och mer trafik 

till användarens enhet. 

Det går att definiera valfritt antal versioner av samma webbplats med hjälp av Media Queries. På 

http://dev.bowdenweb.com/a/css/media-queries-boilerplate.css finns exempel med Media Queries som 

är anpassat för väldigt många skärmstorlekar och enheter [17]. Nackdelen med att ha väldigt många 

versioner av samma webbplats är att det blir svårt att underhålla webbplatsen när innehåll och 

funktionalitet ska ändras. 

Less 
På webbsajten används Less vilket är en CSS-preprocessor. Med hjälp av Less blir CSS-strukturen 

lättare att förstå och underhålla. I Less går det att deklarera variabelnamn och tilldela dem värden. 

Dessa variabler används sedan i Less-koden på samma sätt om som i de flesta programmeringsspråk. 

På så sätt går det enkelt ändra ett värde som slår igenom på hela webbplatsen, till exempel en färg eller 

en font. Mera om Less finns att läsa på Less hemsida http://lesscss.org/ [16]. 

Bootstrap 
Bootstrap är ett vanligt förekommande ramverk och hjälpmedel för att bygga webbplatser med följsam 

webbdesign. Bootstrap är ett öppen källkod ramverk som bygger på HTML5, CSS3 och Javascript. 

Modulerna är flexibla och anpassningsbara. Komponenterna som webbutvecklarna definierar i 

ramverket är återanvändbara. Koden blir mer konsistent och lättare att underhålla än utan ramverket. 

Därav används Bootstrap på webbplatsen, men det kan finnas andra ramverk som också hade fungerat 

bra. För den intresserade finns det många böcker och online-dokumentation om Bootstrap. För en kort 

introduktion se till exempel http://m5designstudio.com/2013/orlando-web-design/bootstrap-

responsive-layout/ [27]. 

AJAX 
Det mesta av innehållet i webbsidorna på webbplatsen uppdateras med hjälp av AJAX. Detta gör att 

hela webbsidor sällan laddas om i användarens webbläsare. Det ger en behagligare upplevelse för 

användaren än om hela webbsidor måste laddas om, samt att steg i flöden laddas snabbare eftersom 

det minskar renderings- och laddningstiden i användarens webbläsare.  

http://dev.bowdenweb.com/a/css/media-queries-boilerplate.css%20%5b17%5d
http://lesscss.org/
http://m5designstudio.com/2013/orlando-web-design/bootstrap-responsive-layout/
http://m5designstudio.com/2013/orlando-web-design/bootstrap-responsive-layout/
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Figur 14: AJAX-exempel på webbplatsen. Webbsidan laddas inte om när användaren avbokar en 
kasse. 

Metod statistik och intervjuer 
Som metod för att hitta eventuella skillnader mellan mobiltelefon- och datoranvändarna har jag använt 

statistiska undersökningar och kundintervjuer. Med hjälp av statistik finns möjlighet att hitta skillnader 

i beteenden som andel avbrutna flöden, vilka knappar som klickas på med mera. Intervjuer blev i detta 

fall en kundundersökning. Jag beskriver kundundersökningen i detalj längre fram. I slutet av 

undersökningen gör jag ett par Chi-2 test för få en verifikation på om det finns någon signifikant 

skillnad mellan mobiltelefon- och datoranvändarnas beteende. 

Mätverktyg för trafik på webbplatsen 
För att göra mätningar på webbplatsen har jag använt följande verktyg: 

- Google Analytics 

- Loggning i webbplatsens databas 

- Gjort en kundundersökning med avseende på användarvänlighet 

Identifiera användarnas enhet 
För att identifiera användarens enhet använder jag två metoder: User Agent String och Media Queries. 

Med hjälp av Media Queries kan jag se vilken storlekskategori användaren har på sin skärm. 

Informationen lagrar jag i webbserverns databas tillsammans med information om vad användaren 

klickar på. 
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Exempel på några rader ur databastabellen för loggning av användarnas aktiviteter och enhet: 

Figur 15: Ett utdrag från databasens loggning av aktivitet på webbplatsen. 

Anpassningar av det mobila gränssnittet på 

webbplatsen 
Med hänsyn till rekommendationer för mobiltelefonwebbdesign gjorde jag några ändringar på 

webbplatsen innan jag började studien av webbplatsen. 

1. Tagit bort bakgrundsbilden. Bakgrundsbilden tar mycket plats upptill och på sidorna. 

Bakgrundsbilden tillför ingen relevant information till webbplatsen. 

2. Tagit bort texten ”Mina Sidor i Mobilen”. Den är onödigt eftersom användaren med stor 

sannolikhet vet att den surfar på en mobiltelefon. 

3. Minskat avståndet mellan MENY och boxen som listar användarens bokade matkassar. 

4. Tagit bort inledande texten på sidan: ”Här ser du dina kommande...” . Texten gör att inga 

knappar syns på första skärmbilden och användaren måste skrolla ner för att se någon 

information om aktuell leverans. 

5. Minskat marginaler och breddat den del av sidan som innehåller text och knappar. 
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Figur 16: Bilden till vänster visar mobiltelefonversionen före designändringarna, till höger efter 
ändringarna. Bilderna är skärmdumpar från en IPhone 4s. 

Ändringarna ovan releasade jag 12:e januari 2015. Vid den tidpunkten fanns det inte tillräckligt med 

loggning på användarnas aktiviteter för att kunna få fram data för jämförelse mellan före och efter 

designändringarna. 

Det finns ytterligare designförbättringar som kan implementeras för att förbätttra 

mobiltelefonversionen. Jag lämnar det åt företaget att genomföra. Syftet med undersökningen är inte 

att anpassa mobiltelefonversionen maximalt. Exempel på ytterligare designförbättringar är: 

 Flytta på MENY-knappen, placera den till vänster på sidan bredvid loggan. 

 Adressen kan visa de första 20 tecknen, och när användaren klickar på adressen så expanderas 

den. Det skulle spara en rad på skärmen. 

 Den röda ramen tar mycket plats och kan tas bort eller ersättas med en tunnare ram.  

 Raden ”Produkter Inga produkter” är onödig och kan tas bort. 

 Öka knapphöjden från 38 pixlar till 44 pixlar.  
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Statistik på webbplatsen 

Analysera webbtrafik med hjälp av Google 

Analytics 
Med hjälp av GA går det att spåra trafik på en webbplats [15]. GA är ett av flera gratisverktyg för 

spårning av webbtrafik på webbplats. Andra motsvarande gratis verktyg är bland annat Omniture, 

WebTrends och Yahoo. Jag har inte jämfört de olika verktygen. Företaget där jag gör undersökningen 

har använt GA i ett par år. Det finns därmed redan en struktur för GA i företaget. Jag har därför valt att 

använda GA i denna studie. I undersökningen använder jag vissa delar från GA och kompletterar med 

mer detaljerad information från egen loggning i webbplatsens databas. 

Utöver att Google har mycket dokumenterat på internet om Google Analytics så finns det många 

böcker att läsa om Google Analytics. I samband med denna studie har jag använt mig av två böcker 

om Google Analytics [33, 34]. 

GA:s grundfunktionalitet är att spåra sidvisningar. GA spårar kvantitativ data. För att förstå den 

kvantitativa datan behövs en kvalitativ analys, till exempel genom användarintervjuer eller 

användartester.  

Den enklaste konfigureringen för att använda GA är att spåra en webbsida. Från GA hämtar man ett 

par rader javascript som läggs in på webbsidan som ska spåras. Javascriptkoden kallas GATC och 

krävs för att data för en webbplats ska lagras i GA. GATC laddas in i klientens browser och skickar 

information till GA. Informationen som skickas till GA är bland annat information om användarnas 

browser, operativsystem och IP-nummer. IP-numret är den unika identifieraren för varje användare. 

Alla sidor på webbplatsen för denna studie har GATC. Det betyder att alla besök på webbplatsen 

skickar data till GA. 

För att få korrekt data bör IP-nummer som kan störa filtreras bort. I denna undersökning har IP-numret 

från företagets kontor filtrerats bort. Detta görs direkt i GA:s gränssnitt. 

Figur 17: Filtrering av IP-nummer på GA. 
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Data som användarnas webbläsare skickar till GA processas med jämna mellanrum, cirka var tredje 

timme. Data presenteras i en metrisk matris. All data ställs i förhållande till den totala mängden av 

data i den dimension som angetts. En dimension kan vara till exempel stad, land, webbläsare eller 

operativsystem. Nedan är ett exempel med webbläsare som dimension. 

Figur 18: Exempel på data från GA med webbläsare som dimension sorterad på popularitet. 

GA sidtaggning 
På senare år har det blivit vanligt att analysera webbtrafik med hjälp av sidtaggning [4]. 

GA sidtaggning går ut på att elementen på en webbsida innehåller ett Javascript. Användarens 

webbläsare skickar data till GA varje gång användaren klickar på ett element som innehåller 

Javascriptet. Element kan vara till exempel knappar, länkar och bilder. GA sidtaggning lagrar statistik 

på en webbsida även om webbsidan inte laddas om. Det är relevant i de fall till exempel AJAX 

används på en webbsida, vilket kan innebära mycket interaktion från användaren utan att webbsidan 

laddas om. Ett annat exempel är när användaren klickar på en knapp för att spela upp en film på en 

webbsida utan att webbsidan laddas om. Nackdelen med GA sidtaggning är att det ger lite mera att 

ladda i användarens webbläsare, och varje informationsanrop till servern ger en liten extra 

bandbreddsbelastning. Mer information om hur Googles sidtaggning fungerar finns att läsa i Googles 

online-manualer [14]. 

I denna undersökning har jag valt att att logga i webbplatsens databas istället för att använda 

GA sidtaggning. Detta för att det redan fanns stöd för loggning i databasen och därmed var relativt 

enkelt att utöka till mer detaljerad loggning. Med loggning i databasen går det att spåra alla 

knapptryck, ikryssning av checkboxar och andra element som användaren klickar på. Jag kan utöver 

det koppla händelserna till enskilda kunder till matkasseföretaget. Det gör att jag kan jämföra 

mobiltelefonanvändare och datoranvändare på kundnivå, det vill säga undersöka om samma kunds 

beteende skiljer sig på dator och mobiltelefon. Den möjligheten finns inte med GA taggning. 

GUID per kund och besök i webbplatsens databas 
Det finns fördelar med att koppla ihop unika besök med identifierade användare och enhet sparat i 

webbplatsens databas. Med identifierade användare menas i detta fall kunder identifierade med 

kundnummer till matkasseföretaget. Jag har valt att lägga till ett GUID för varje rad på besöknivå som 
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loggas i databasen för webbplatsen. GUID:et är en motsvarighet till GA Session. När en kund startar 

ett besök på webbplatsen får kunden ett GUID som sparas i en kaka i kundens webbläsare. Kakans 

livslängd är 30 minuter, samma livslängd som en GA Session. Kakan raderas när den är äldre än 30 

minuter och kunden får ett nytt GUID vid nästa aktivitet på webbplatsen. Data om kundens aktiviteter 

sparas i webbplatsens databas tillsammans med GUID:et för besöket. Detta gör att jag kan ta fram 

statistik om kundernas aktiviteter kopplat till enhet per enskild återkommande kund. Jag kan till 

exempel se om samma kund besökt webbplatsen med både mobiltelefon och dator, och om det finns 

skillnad i de kundernas beteende. 

Implementationen som lagrar GUID i databasen och i kundens kaka släppte jag live på webbplatsen 

den 2 februari 2015. Databasloggar innan dess är mindre användbara för undersökningen och jag har 

därför valt att fokusera på loggar skapade efter 2 februari 2015. 

  

Figur 19: Exempelrader från webbplatsens loggar. Rader med samma färg har samma GUID och visar aktiviteter 

för ett besök per kund. Raderna är sorterade i tidsordning. 

Kundundersökning 
För att veta hur användarna uppfattar webbplatsen behövdes en kundundersökning. 

Kundundersökningen behövdes som komplement för att förstå statistiken bättre och förstå 

användarnas behov. Till en början ringde jag kunder till matkasseföretaget och ställde enkla frågor om 

vad de tyckte om användarvänligheten på webbplatsen. Mycket tid gick till att få tag på kunderna och 

när jag väl fick tag på dem hade de oftast svårt att ta sig tid att svara på frågorna. Det är förståeligt 

med tanke på att de flesta kunder är småbarnsföräldrar som väljer att ha matkasse för att spara tid. 

Istället för att fortsätta ringa och prata med kunderna valde jag därför att skicka ut en enkät via e-post 

skapad med Survey Monkey [29]. Survey Monkey är ett verktyg för att skapa enkäter på internet som 

funnits sedan 1999. Det är ett effektivt sätt att snabbt nå ut till många. 

Målgruppen för kundundersökningen 
Målgruppen bestod av kunder som varit inloggade på webbplatsen mer än 2 gånger under perioden 

2015-02-02 till 2015-04-17. Jag uteslöt kunder som besökt webbplatsen mindre än 3 gånger för att 

med större sannolikhet nå en målgrupp som minns hur de upplevde webbplatsen. För att få en 

objektivare målgrupp uteslöt jag de kunder som arbetar på matkasseföretaget. Kundundersökningen 

skickades via e-post till 1160 kunder. Somliga kunder hade fler än en e-postadress och totalt skickades 

undersökningen till 1341 e-postadresser. Kundundersökningen skickades till kunderna via e-post 

fredagen den 24 april. Efter en vecka hade 113 kunder svarat på undersökningen, det vill säga 

ca 9,7 %. 

Frågor i kundundersökningen 
Enkäten bestod av 4 stycken betygvalsfrågor med betyg från 1 till 5 och ett alternativ ”ingen åsikt”. 

Alternativ 5 betyder lätt och alternativ 1 svårt. Utöver betygsättningen hade varje betygval ett 

fritextfält för övriga kommentarer. Betygvalsfrågorna var följande: 

1. På dator. Är mina sidor lätta att använda? Svar 1 – 5 eller ingen åsikt. 
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2. På mobiltelefon. Är mina sidor lätta att använda? Svar 1 – 5 eller ingen åsikt. 

3. På dator. Är det lätt att boka och avboka leveranser? Svar 1 – 5 eller ingen åsikt. 

4. På mobiltelefon. Är det lätt att boka och avboka leveranser? Svar 1 – 5 eller ingen åsikt. 

Enkäten avslutades med två fritextfrågor: 

1. På dator. Vad kan vi förbättra? 

2. På mobiltelefon. Vad kan vi förbättra? 

 

 

Figur 20: Skärmdump på en av frågorna i kundundersökningen. 
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Resultat 

Beteendeanalys från Google Analytics 
Med ett av verktygen på GA går det att se statistik på beeteendeflöden, till exempel hur användarna 

går från en webbsida till en annan på webbplatsen. Varje grön fyrkant i flödet motsvarar en webbsida 

på webbplatsen, för exempel se Figur 21. Höjden på de gröna boxarna sätts av andelen besökare. Om 

en box är stor betyder det att en stor del av användarna har gått från föreående sida till just den boxen. 

De gråa tjocka strecken mellan de gröna boxarna visar hur stor andel av besökarna på webbsidan som 

gått från en webbsida till nästa webbsida. Man får fram mer detaljerad data när man klickar på ett 

tjockt grått streck. Den röda delen visar för varje webbsida hur många besökare som lämnat 

webbplatsen utan att gå vidare till en annan webbsida, det vill säga avvisningsfrekvensen, på engelska 

bounce rate. 

Nedan är en översiktsbild på webbplatsen som undersöks i denna uppsats. Första webbsidan i flödet är 

/account/login vilket är inloggningssidan för webbplatsen. I flödet syns det att de flesta som loggar in 

först kommer till /page/home och sedan går till sidan /page/deliveries. Vid en lyckad inloggning blir 

användaren vanligtvis omdirigerad till /page/home. Men om användaren redan befann sig på sidan 

/page/deliveries och har varit inaktiv länge, så blir användaren först omdirigerad till inloggningssidan 

och sedan direkt till /page/deliveries utan att passera /page/home. 

Figur 21: En översikt av flödet på webbplatsen för undersökningen. Tidsperioden är 2014-12-04 till 
2015-02-15 och inkluderar alla enheter på webbplatsen. 

I bilden på nästa sida har jag fokuserat på flödet från webbplatsens inloggningssida och gjort en 

separation mellan dator- och mobiltelefonanvändarna. Tidsperioden är 2014-12-04 till 2015-02-15. 

Data för datoranvändarna består av cirka 9 480 GA Sessioner och data för mobiltelefonanvändarna är 

cirka 6 320 GA Sessioner. 
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Figur 22: Till vänster visas andel datoranvändare som lämnat webbplatsen vid inloggningsidan. Till 
höger är motsvarande flöde för mobiltelefonanvändarna. 

15,5 % av datoranvändarna lämnade webbplatsen utan att logga in. 47,2 % av mobiltelefonanvändarna 

lämnade webbplatsen utan att logga in. Resultatet mellan avvisningsfrekvensen för inloggningssidan 

skiljer ungefär med faktor tre mellan dator- och mobiltelefonanvändarna: 3 x 15,5 = 46,5.  

Inloggningssidan är det första användarna möter, och för att komma vidare måste användarna logga in. 

För tillfället väljer 47,2 % av mobiltelefonanvändarna att bara besöka inloggningssidan, de ser inga 

andra sidor på webbplatsen. 

Figur 23: Till vänster är datorversionen av inloggningsidan, till höger är mobiltelefonversionen. 

Datorinloggningssidan har mer utsmyckningar än mobiltelefoninloggningssidan. För övrigt har 

webbsidorna likadana textfält, text, knappar och funktionalitet. Inloggningsknappen på 

mobiltelefonversionen är 38 pixlar hög och rekommendationer för knapphöjd på 

mobiltelefonwebbsida är 44 pixlar. Knappen skulle gärna få vara lite högre. Det är den enda 

designrekommendationen jag hittar på inloggningssidan som inte är uppfylld för 

mobiltelefonversionen. Enbart knapphöjden kan knappast förklara den stora skillnaden mellan 

mobiltelefon- och datoranvändarnas beteende på inloggningssidan. 

Det enda sättet för användarna att logga in är att skriva in sitt användarnamn och lösenord. Det har 

konstaterats att mobiltelefonanvändarna tycker att det är besvärligt att fylla i textfält, se Andy 
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Peytchevs och Craig A. Hills undersökning av webbenkäter [7]. Den teorin sammanfaller bra med 

avvisningsfrekvensen för webbplatsens inloggningssida. Kanske fler mobiltelefonanvändare skulle 

logga in om företaget testade med andra inloggningsalternativ, till exempel bankid eller en 

fingeravläsningsapplikation för mobiltelefon. Användaren får ett automatgenererat lösenord när 

användaren registrerar sig som kund. Förslagsvis kan användaren välja sitt lösenord redan vid 

registreringstillfället. 

När användaren har loggat in 
När användaren loggat in möts den av en välkomstsida som innehåller bland annat huvudmenyn:  

 Prenumeration 

 Leveranser 

 Reklamera 

 Fakturor 

 Tipsa en vän 

 Kontakt 

Figur 24: Menyn blir tillgänglig när användaren har loggat in. Bilden ovan är 
datoranvändarversionen. 

I denna studie har jag har valt att lägga mycket fokus på leveranser. Detta för att undersökningen ska 

bli mindre spretig och det blir därmed lättare att få fram relevanta resultat. Det är också där det finns 

störst mängd data att undersöka vilket gör resultaten signifikantare. Enligt GA är LEVERANSER i 

figur 24 ovan den webbsida de flesta besökare går in på efter att ha loggat in. 
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Figur 25: Bilden visar att /page/deliveries är den sida de flesta användare går till efter att ha kommit 
till den obligatoriska sidan /page/home. 

Resultat på kundundersökningen 
I graferna nedan har jag har bortsett från svaret ”ingen åsikt” eftersom många kunder endast använt 

dator eller mobiltelefon för att besöka webbplatsen. 

 

Figur 26: Sammanställning på hur lättanvänlig kunderna tycker att webbplatsen är med avseende på 
mobiltelefon och dator. 

1 2 3 4 5

På mobiltelefon 6,52% 13,04% 36,96% 34,78% 8,70%

På dator 1,92% 5,77% 27,88% 34,62% 29,81%
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60%
Är mina sidor lätta att använda? 1 = svårt, 5 = lätt 
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Figur 27: Sammanställning på hur lätt kunderna tycker det är att boka och avboka en matkasse med 
avseende på mobiltelefon och dator. 

I mobiltelefonfrågorna valde betydligt fler svarsalternativet ”Ingen åsikt” än i datorfrågorna. Det är 

naturligt i och med att en stor del av kunderna inte besökt webbplatsen med mobiltelefon. I efterhand 

inser jag på att det hade varit bra med ett alternativ där kunderna kunde ange om de inte besökt 

webbplatsen med mobiltelefon eller dator.  

Nedan är en sammanställning på hur stor del av kunderna som valde svarsalternativet Ingen åsikt på 

respektive betygsfråga. 

       

1 2 3 4 5

På mobiltelefon 12,50% 12,50% 25,00% 15,00% 35,00%

På dator 1,89% 7,55% 12,26% 24,53% 53,77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Är det lätt att boka och avboka leveranser? 1 = svårt, 5 = lätt

På dator. Är mina sidor lätta att 
använda?

Svar: 1-5, 92,04 % Svar: Ingen åsikt, 7,96 %

På mobiltelefon. Är mina sidor 
lätta att använda?

Svar: 1-5, 40,71 % Svar: Ingen åsikt, 59,29 %
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Figur 28: Översikt hur stor andel som valt att svara ”Ingen åsikt” på de 4 betygsfrågorna. 

Medel och median 

Tabell 3: Medel och median på betygvalsfrågorna i kundundersökningen. 

 Medelbetyg Median 

På mobiltelefon. Är mina sidor lätt att använda? 3,26 3 

På dator. Är mina sidor lätt att använda? 3,85 4 

På mobiltelefon. Är det lätt att boka och avboka leveranser? 3,48 3 

På dator. Är det lätt att boka och avboka leveranser? 4,21 5 

Kundernas kommentarer i kundundersökningen 
Kundernas kommentarer finns att läsa som bilaga efter referenserna. Totalt är det 98 textkommentarer 

i undersökningen. Jag hittade inget sätt att klassificera kommentarerna på ett objektivt sätt. Det finns 

en kommentar om att det är svårt att se allt på mobiltelefonen på grund av skärmstorleken. Det finns 4 

kommentarer från mobiltelefonanvändarna med önskemål om en app. Med app menar användarna 

troligtvis en applikation för mobiltelefon.  

Både mobiltelefon- och datorkommentarerna innehöll synpunkter om navigering, funktionalitet och 

innehåll på webbplatsen. Det går inte att fastställa om det var mera synpunkter på mobiltelefon- eller 

datorgränssnittet. 

På dator. Är det lätt att boka 
och avboka leveranser?

Svar: 1-5, 93,81 % Svar: Ingen åsikt, 6,19 %

På mobiltelefon. Är det lätt att 
boka och avboka leveranser?

Svar: 1-5, 35,40 % Svar: Ingen åsikt, 64,60 %
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Tabell 4: Översikt antal textsvar i kundundersökningen. 

Fråga Antal textsvar 

På mobiltelefon. Är mina sidor lätta att använda? 10 st 

På dator. Är mina sidor lätta att använda? 12 st 

På mobiltelefon. Är det lätt att boka och avboka leveranser? 9 st 

På dator. Är det lätt att boka och avboka leveranser? 11 st 

På mobiltelefon. Vad kan vi förbättra? 21 st 

På dator. Vad kan vi förbättra? 35 st 

Slutsats kundundersökning 
Undersökningen visar att kunderna tycker det är svårare att använda webbplatsen med mobiltelefon än 

dator. Tydligast framgår det i graferna för boka och avboka matkasse. Det går inte att avgöra om 

kunderna hade upplevt det lättare med en mobiltelefonapplikation eftersom matkasseföretaget saknar 

mobiltelefonapplikation. 

Analys av beteenden från databasloggar 
I analysen av data har jag valt att fokusera på 3 händelser:  

1. Boka en matkasse på en vecka som kunden inte har någon leverans. 

2. Avboka en matkasse på webbplatsen.  

3. Hur länge kunderna vistats på webbplatsen 

Att boka och avboka en matkasse är de två vanligast förekommande händelserna och ger därmed mest 

dataunderlag. Båda flödena har samma startsida på webbplatsen. Att avboka en matkasse görs med 2 

klick och att boka en matkasse görs med 5 klick. Det är samma antal klick för mobiltelefon och dator. 

För att kunna följa användarna har jag lagt till detaljerad loggning i koden för webbplatsen som lagrar 

besökarnas klick i webbplatsens databas. Perioden för analysen är 2015-02-03 till 2015-05-01.  

Händelserna som undersöks för att boka och avboka en matkasse är: 

- Avboka en matkasse 

o Hur många av de påbörjade avbokningarna har fullföljts? 

o Hur lång tid tog det att utföra en avbokning? 

o De som har avbrutit en avbokning, hur har det gått till? 

- Boka en matkasse på en vecka som kunden inte har någon leverans 

o Hur många av de påbörjade bokningarna har fullföljts? 

o Hur lång tid tog det att utföra en bokning? 

o De som har avbrutit en bokning, hur har det gått till? 
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Figur 29: Flödet att avboka en matkasse görs med 2 klick i mobiltelefon. 

Figur 30: Flödet att avboka en matkasse görs med 2 klick på en dator. 
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Det krävs 5 klick för att boka en matkasse på en vecka som man inte har någon matkasse bokad. Det 

är samma antal klick för dator och mobiltelefon. 

 

Figurtext 31: Flödet att boka en matkasse på en vecka som saknar leverans med mobiltelefon, 5 klick. 
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Figur 32: Flödet att boka matkasse på en vecka som saknar leverans med dator, 5 klick. 

Jag benämner besökarna för kunder hädanefter eftersom man måste vara kund till företaget för att 

kunna logga in på webbplatsen. En kund kan inte garanteras vara samma besökare. De flesta kunder 

till företaget består av barnfamiljer och det går inte att se vem i familjen som loggat in på webbplatsen, 

bara kundnumret.  

Jag har delat upp mobiltelefonanvändarna i två grupper och datoranvändarna i två grupper. Den ena 

gruppen är de som bara använt den ena enheten, mobiltelefon eller dator under analysperioden. Den 

andra gruppen är de som använt båda enheterna, det vill säga både dator och mobiltelefon på 

webbplatsen. 
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De fyra datamängderna i statistiken blir därmed: 

1. Datorsessioner för kunder med endast datorsessioner. Denna mängd består av sessioner från 

kunder som besökt webbplatsen med dator och aldrig med mobiltelefon under analysperioden. 

Data är insamlat från 3840 unika kunder med varierat antal sessioner. 

2. Datorsessioner för kunder som också har mobiltelefonsessioner. Denna mängd består av 

sessioner från kunder som besökt webbplatsen med dator och mobiltelefon under 

analysperioden. Endast datorsessionerna för dessa kunder räknas in i mängden. Data är 

insamlat från 865 unika kunder med varierat antal sessioner. 

3. Mobiltelefonsessioner för kunder med endast mobiltelefonsessioner. Denna mängd består av 

sessioner från kunder som besökt webbplatsen med mobiltelefon och aldrig med dator under 

analysperioden. Data är insamlat från 1368 unika kunder med varierat antal sessioner. 

4. Mobiltelefonsessioner för kunder som också har datorsessioner. Denna mängd består av 

sessioner från kunder som besökt webbplatsen med mobiltelefon och dator under 

analysperioden. Endast mobiltelefonsessionerna för dessa kunder räknas in i mängden. Data är 

insamlat från 865 unika kunder med varierat antal sessioner. Antal kunder sammanfaller med 

antalet kunder i mängd 2 eftersom det är samma kunder, men antalet sessioner för 

mobiltelefon och dator skiljer sig. 

 

  

Figur 33: Fördelning av kundernas sessioner under analysperioden med hänsyn till mobiltelefon och 
dator. 

Sessionsfördelning mobiltelefon och dator

Datorsession. Besökarna har endast använt dator för att besöka webbplatsen.

Mobiltelefonsession. Besökarna har endast använt mobiltelefon för att besöka webbplatsen.

Mobiltelefonsession. Besökarna har också använt dator för att besöka webbplatsen.

Datorsession. Besökarna har också använt mobiltelefon för att besöka webbplatsen.
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Nedan är tabeller med sammanfattad statistik för att boka och avboka matkassar. 

Tabell 5: Andel påbörjade och fullföljda avbokningar av matkassar. 

 Antal påbörjade 

avbokningar 

Antal fullföljda 

avbokningar 

Andel fullföljda 

avbokningar 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

9722 8572 88,2 % 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

1821 1612 88,5 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

3264 2697 82,6 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

1173 958 81,7 % 

 

Tabell 6: Den tid det tar från första klicket till sista klicket för att avboka en matkasse. 

 Medeltid i 

sekunder 

Median i sekunder 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

2,40 1,68 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

2,22 1,63 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

3,08 2,16 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

3,31 2,43 
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Tabell 7: Andel påbörjade och fullföljda bokningar av matkassar. 

 Antal påbörjade 

bokningar 

Antal fullföljda 

bokningar 

Andel fullföljda 

bokningar 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

1321 1014 76,8 % 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

358 241 67,3 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

343 201 58,6 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

190 101 53,2 % 

 

Tabell 8: Den tid det tar från första klicket till sista klicket för att boka en matkasse. 

 Antal bokade 

matkassar 

Medeltid i 

sekunder 

Median i sekunder 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

1041 25,9 15,2 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

241 33,3 17,9 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

201 37,4 23,1 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

101 33,1 27,4 
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Nedan är en tabell på hur länge kunderna varit på webbplatsen. Tiden anger tiden mellan första och 

sista klicket i en session baserat på GUID lagrat i databasen.  

Tabell 9: Den tid det tar att fullfölja en bokning av en matkasse på en vecka som saknar leverans. 

 Medeltid i minuter och 

sekunder 

Median i minuter och 

sekunder 

Antal sessioner 

baserat på 

GUID 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

3:26 2:02 6640 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

3:29 1:54 1473 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

3:24 2:07 2056 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

2:43 1:38 986 

Hur kunderna avbryter flöden 
Jag har grupperat kunderna i två grupper beroende på hur de avbryter. Den ena gruppen är de som 

avbrutit via knappar avsedda för att avbryta flödet. Det benämner jag som aktivt avbryta. Den andra 

gruppen är de som avbrutit på något annat sätt. De har antingen lämnat webbplatsen eller klickat på 

något i huvudmenyn. Det benämer jag som passivt avbryta. Nedan är de knappar för mobiltelefon i 

avboka flödet som är avsedda för att avbryta en avbokning av en matkasse. 

 

 

Figur 34: Bilden visar de knappar som är avsedda för att avbryta avbokning av matkasse med 

mobiltelefon. 
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Tabell 10: Hur kunderna valde att avbryta avbokningen. Antingen genom att klicka på avsedda 

knappar för ändamålet eller något annat sätt. 

 Antal avbrutna 

avbokningar 

Aktivt avbrutet Passivt avbrutet 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

211 87,7 % 12,3 % 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

47 83,0 % 17,0 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

203 90,1 % 9,8 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

85 89,4 % 10,6 % 

 

Nedan är samma statistik som ovan, men för boka matkasse.  

Tabell 11: Hur kunderna valde att avbryta bokning av matkasse. Antingen genom att klicka på 

avsedda knappar för ändamålet eller något annat sätt. 

 Antal avbrutna 

bokningar 

Aktivt avbrutet Passivt avbrutet 

Datorsessioner för kunder 

med endast datorsessioner  

296 37,5 % 62,5 % 

Datorsessioner för kunder 

som också har 

mobiltelefonsessioner  

105 41,9 % 58,1 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder med endast 

mobiltelefonsessioner  

139 64,0 % 36,0 % 

Mobiltelefonsessioner för 

kunder som också har 

datorsessioner  

84 67,9 % 32,1 % 
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Chi-2-test för att boka och avboka en matkasse 
För att undersöka signifikansen i resultatet har jag valt att göra Chi-2-test på boka och avboka en 

matkasse med resultaten från tabell 5 och tabell 7. Nollhypotesen H0 för båda Chi-2-testen är att det 

inte är någon skillnad i att fullfölja en avbokning eller bokning av en matkasse med avseende på 

mobiltelefon och dator. 

Jag börjar med att göra Chi-2-test för att fullfölja en avbokning av en matkasse. 

Tabell 12: Observerat och förväntat värde för fullföljda avbokingar av matkasse. 

Sessionstyp Observerat antal 

fullföljda 

avbokningar, Oi 

Förväntat antal 

fullföljda 

avbokningar, Ei 

Antal påbörjade 

avbokningar 

Datorsessioner för 

kunder med endast 

datorsessioner 

8572 8419 9722 

Datorsessioner för 

kunder som också har 

mobiltelefonsessioner 

1612 1577 1821 

Mobiltelefonsessioner 

för kunder med endast 

mobiltelefonsessioner 

2697 2827 3264 

Mobiltelefonsessioner 

för kunder som också 

har datorsessioner 

958 1016 1173 

Summering kolumn 13839 13839 15980 

 

Nedan är beräkningen av χ2 baserat på värden i tabellen ovan. 

Tabell 13: Beräkning av χ2 värdet. 

 (Oi – Ei)
2/Ei 

 2,76 

 0,756 

 5,95 

 3,29 

Χ2 12,78 

 

Jag räknar med test på signifikansnivån α = 0,01 där antalet frihetsgrader är antalet sessiontyper – 1, 

det vill säga 3. Enligt tabell över Chi-2-fördelningen vid signifikansnivån 0,01 och frihetsgraden 3 är 

det kritiska värdet 11,345 [30]. Eftersom värdet på χ2 12,78 är större än det kritiska värdet 11,345 så 

kan vi förkasta hypotesen H0 på nivån 0,01 att det inte skiljer mellan mobiltelefon och dator på att 

fullföljda avbokningar.  
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Nästa Chi-2-test är att fullfölja bokning av en matkasse. 

Tabell 14: Observerat och förväntat värde för fullföljda bokingar av matkasse. 

Sessionstyp Observerat antal 

fullföljda bokningar, 

Oi 

Förväntat antal 

fullföljda bokningar, 

Ei 

Antal påbörjade 

bokningar 

Datorsessioner för 

kunder med endast 

datorsessioner 

1014 930 1321 

Datorsessioner för 

kunder som också har 

mobiltelefonsessioner 

241 252 358 

Mobiltelefonsessioner 

för kunder med endast 

mobiltelefonsessioner 

201 241 343 

Mobiltelefonsessioner 

för kunder som också 

har datorsessioner 

101 134 190 

Summering per 

kolumn 

1557 1557 2212 

 

Nedan är beräkningen av χ2 baserat på värden i tabellen ovan. 

Tabell 15: Beräkning av χ2 värdet. 

 (Oi – Ei)
2/Ei 

 7,61 

 0,48 

 6,77 

 8,01 

Χ2 22,9 

 

Jag räknar med samma signifikansnivå som i förra Chi-2-testet, α = 0,01 där antalet frihetsgrader är 3. 

Enligt tabell över Chi-2-fördelningen vid signifikansnivån 0,01 och frihetsgraden 3 är det kritiska 

värdet 11,345 [30]. Eftersom värdet på χ2 22,9 är större än det kritiska värdet 11,345 så kan vi förkasta 

hypotesen H0 på nivån 0,01 att det inte är någon skillnad mellan mobiltelefon och dator för att 

fullföljda bokningar. 

Sammanfattning för datastatistiken 
Statistiken visar att mobiltelefonanvändarna frekventare avbryter flöden än vad datoranvändarna gör. 

Det framgår också att i längre flöden, i detta fall boka matkasse, avbryter mobiltelefonanvändarna 

frekventare än i kortare flöden. Detta stämmer med tidigare studier av mobiltelefonsurfning. 

Statistiken visar att det tar längre tid för mobiltelefonanvändarna att slutföra ett flöde än det tar för 

datoranvändarna. Det går inte att med säkerhet att säga varför. En förklaringen kan var det kunderna 

säger själva, att de upplever det svårare och därför agerar långsammare. En annan bidragande 

anledning kan vara långsamma mobiltelefoner och att mobiltelefoner ofta har mindre bandbredd än 

datorer. 
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Statistiken på aktivt och passivt avbrott i flöden visar att mobiltelefonanvändarna är mer benägna att 

avbryta flöden via de knappar som är avsedda för ändamålet än datoranvändarna. Detta beteende har 

jag inte hittat några studier om. 

Diskussion 
Det finns många riktlinjer om hur en webbplats för mobiltelefoner bör vara utformad för att vara 

användarvänlig. På det området finns det mycket litteratur som är lätt att tillämpa på en webbplats. 

Men utan att fråga hur användarna upplever en webbplats vet man aldrig säkert. Detta kombinerat med 

loggning av användarnas beteende ger verktyg för att förbättra användarupplevelsen. I denna 

undersökning har jag hittat flera saker som skulle kunna förbättra användarupplevelsen på 

webbplatsen. Det är troligen klokt att identifiera de saker som kan göra störst skillnad för 

användarupplevelsen. Och att mellan varje åtgärd göra nya mätningar på webbplatsen för att se om det 

gjorde någon skillnad. Annars riskerar det bli en lång lista med åtgärder som man i slutändan inte 

hinner genomföra. 

 

Det finns studier om att mobiltelefonanvändarna oftare avbryter flöden och att anledningen är att de 

ofta är på språng, till exempel sitter på en buss eller tunnelbana. Det stämmer med statistiken på 

avbrutna flöden i denna undersökning. Undersökningen visar att mobiltelefonanvändarna oftare 

avbryter genom att klicka på knappar avsedda för ändamålet än vad datoranvändarna gör. Detta talar 

mera för att telefonanvändarna ofta avbryter flöden av andra anledningar än att något annat plötsligt 

tar deras fokus. Jag ser två anledningar till detta beteende. Det ena kan vara att 

mobiltelefonanvändarna ofta klickar fel och när de inser detta avbryter de flödet för att starta flödet 

från början. Det andra är att färre knappar och länkar är synliga på mobiltelefonskärmen. De knappar 

som är avsedda för att avbryta flödet är fullt synliga på skärmen medan andra sätt att avbryta kräver 

fler än ett klick. Datoranvändarna har i samma läge många vägar att avbryta flödet med ett klick, 

till exempel klicka på en av de 7 länkarna i huvudmenyn: Prenumeration, Leveranser, Reklamera, 

Fakturor, Tipsa en vän, Kontakt och Mitt konto.   

Kundundersökningen visade att många kunder har önskemål om att kunna hitta mer information om 

matkassarna på mina sidor. Idag måste kunden gå till företagets publika webbplats för att kunna se 

information om kassarna, till exempel hur många rätter kassarna innehåller och recepten per vecka och 

kasse. Med publika webbplatsen menas en annan webbplats på företaget som inte kräver inloggning. 

Att programmera in den informationen på mina sidor är ett ganska stort jobb. Företaget har tagit del av 

kundundersökningen. Om detta blir implementerat anser jag att det är intressant att göra en ny mätning 

på bokning av matkassar för att se om andel avbrutna bokningar och tiden för att fullfölja flödet 

förändras. 
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Slutsats 
I denna uppsats har jag kommit fram till att det finns skillnader i mobiltelefon- och datoranvändning 

av samma webbplats. 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till 5 skillnader i mobiltelefon- och datoranvändning av 

samma webbplats: 

1. Mobiltelefonanvändarna avbryter oftare flöden än datoranvändarna. 

2. Mobiltelefonanvändarna uppfattar användningen av samma webbplats som svårare än 

datoranvändarna även om webbplatsen är mobiltelefonanpassad. 

3. Desto längre flödeskedja, desto större är sannolikheten att mobiltelefonanvändarna avbryter 

flödet jämfört med datoranvändarna. 

4. Mobiltelefonanvändarna avbryter oftare flöden genom att klicka på en knapp avsett för syftet 

än mobiltelefonanvändarna. 

5. Det tar längre tid för mobiltelefonanvändarna att slutföra samma flöde som datoranvändarna. 

Dessa 5 skillnader är mätbara värden. Det innebär att det går att mäta dessa värden på en webbplats, 

göra förändringar och sedan en ny mätning för att se om användarnas beteende förändrats. Det 

tillvägagångssättet kan användas för att skapa en bättre användarupplevelse.  
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Bilaga 

Kundundersökning gjord med Survey Monkey 

Observera att ordet meny i svaren har dubbel betydelse. I de flesta fall avses förmodligen matmeny, 

det vill säga recepten som tillhör matkassarna. Matmenyerna finns tillgängliga på matkasseföretagets 

publika webbplats, men inte på webbplatsen som kräver inloggning och undersöks i denna uppsats, det 

vill säga inte på mina sidor. I svaren har jag ersatt företagets namn med [matkasseföretagets] och 

namnen på matkassarna med [x-matkasse]. För övrigt har jag inte ändrat något i svaren. 

Fråga 1. På dator. Är mina sidor lätta att använda? 

1. svårt att hitta innehåll i kassarna när man vill byta 

2. Delen med prenumeration är svår att hantera. Borde finnas möjlighet att på enkelt sätt pausa 
alla kommande leveranser 

3. Jag skulle vilja se menyerna framåt när jag är inloogad på mina sidor för att lätt kunna avgöra 
om jag vill byta kasse 

4. Känns som en minst 10 år gammal sajt i stil och funktion. 

5. Svårt att hitta 

6. Lite svårt att hitta, ibland måste man logga ut och gå tillbaka från förstasidan för att hitta 

7. Använder dem sällan 

8. Ibland, när man kommer via en länk, är det ursvårt att ens hitta inloggningen till mina sidor. Att 
sedan hitta till kommande leveranser, sidan där man kan skicka klagomål - nej man orkar inte. 
Den är inte alls intuitiv, det tar för lång tid att leta. Och jag sitter vid en dator hela dagarna i 
jobbet, så jag är inte "dataovan" 

9. Jag skulle vilja att det gick att se innehållet som finns på [matkasseföretagets] öppna sidor 
även när man är inloggad på minussidor. Jag upptäcker inte den möjligheten idag utan måsta 
ha två fönster öppna och växla emellan. 

10. Jag vill kunna se veckomatsedlarna när jag är inne på Mina sidor 

11. Tycker det är fel att man inte kan se menyerna på Mina Sidor. Måste ha även en sida som jag 
inte är inloggad på för att kunna se menyer medan jag fixar med beställning. 

12. Hur kommer man åt menyerna när man är inloggad? 

 

Fråga 2. På mobiltelefon. Är mina sidor lätta att använda? 

1. anv ej 

2. Jag har inte provat. 

3. Svårt att hitta 

4. Har inte använt tjänsten där 

5. Har ej testat. 

6. Har aldrig provat 

7. har inte gått in via mobilen.  

8. Det syns för dåligt, hela sidan komemr inte med (iPhone) 

9. har inte provat  

10. Inte provat. 

 

Fråga 3. På dator. Är det lätt att boka och avboka leveranser? 

1. Föredrar att ringa kundtjänst. 

2. gjorde aldrig det från en dator 
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3. vore bra om man i ett steg kunde byta kasse dvs inte behövde avboka en först innan man 
bokar en ny 

4. Vill man avboka känns det som om det finns leveranser för 5 år framåt. 

5. svårt att ändra prenumerartion 

6. Går bra när man väl hittat rätt 

7. Avbeställer sällan. ;-)  

8. Lätt att göra men skulle vara ännu enklare om det gick att kryssa för flera veckor och avboka 
samtidigt. 

9. Om man hittar rätt är det plättlätt, annars inte. 

10. Det är ett moment för mycket känns det som, om man vill boka en annan kasse. 

11. Man måste avboka så långt i förväg. Dagens arbetsliv har inte så lång planering utan allt sker 
mycket fortare.  

 

Fråga 4. På mobiltelefon. Är det lätt att boka och avboka leveranser? 

1. Ni har en dålig hemsida där det är svårt att hitta.  

2. Använder ej mobilen till sånt. 

3. anv ej 

4. Har ej testat. 

5. Har inte provat 

6. skärmen ej anpassad 

7. har inte provat 

8. Samma som ovan.  

9. Inte provat. 

 

Fråga 5. På dator. Vad kan vi förbättra? 

1. Att se veckomenyn när man är inloggad på mina sidor 

2. Hle sidan. Köp in en bra webb-konsult! Skall vara en som kan användarbarhet. 

3. Har inte tänkt på ngt speciellt 

4. vet ej 

5. Lite enklare navigering, nu är d mycket klick och svårt att hitta tillvalsprodukterna 

6. Av någon anledning tycker jag inte att det är lätt att följa vad hur ni tänker! vet ej vaför! 

7. Lätt kunna se veckomenyn från mina sidor. Jag vill gärna se den när jag bokar/avbokar, nu 
måste jag ha två fönster uppe. 

8. Om man vill byta kassen så vill man kunna se vad kassarna innehåller. [x-matkasse] säger 
inget om hur många middagar eller portioner.  

9. Jag vill gärna lätt kunna se vilka recept det är i matkassarna när jag ska avgöra om jag vill ha 
kommande veckor. Nu får jag öppna en till flik bredvid och switcha mellan dessa föra att 
jämföra eller så har jag inte fattat det hela. 

10. Menyerna för varje kasse. Veckomeny kunde vara mycket tydligare.  

11. Det känns lite "plottrigt" svårt att hitta de olika matkassarnas innehåll.  

12. Lägg gärna till receptet på pdf på sidan.  

13. vill kunna se vad kassen innehåller på samma ställe som man bokar/avbokar. 

14. Menybank med gamla recept som man vill återvinna. 

15. Betygsätta rätter/recept är urkrångkligt! 

16. Hela gränssnittet. 

17. Jag brukar få leta hit och dit för att se vad just min matkasse har för recept. 

18. vill kunna se veckomenyn från min sida 
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19. Mer logisk uppbyggnad. Tydliga menyer där man når allt 

20. Överskådligheten, lättare att hitta. 

21. Möjlighet att växla/ta bort prenumeration vore bra. Som det är nu måste man ringa/mejla vid 
dessa tillfällen.  

22. Ha en flik där nästkommande leverans finns presenterad så att man lätt kan se vad som 
kommer och vad som behöver köpas. 

23. Att man på något enkelt sätt ska kunna hoppa till [matkasseföretagets] ordinarie hemsida där 
menyerna syns. Klickar man på [matkasseföretagets] logga hamnar man ju på startsidan för 
mina sidor. 

24. har alltid haft svårt att komma in på sidan direkt, det står och blinkar en god stund. Vet ej varför 

25. Jag önskar sökbara recept för att kunna gå tillbaka till favoriter och slippa bläddra i högen av 
gamla recept. 

26. Glömt lösenord - tar flera dagar att få ett nytt lösen - då är det svårt att logga in och göra 
ändringar som behövs göras. 

27. Mycket. Titta på valfri kundsida och låt er inspireras. Steel with pride. Formen är väldigt fin men 
i vissa webbläsare blir texten dubbel = näst intill omöjlig att läsa. 

28. Se ovan. För att veta om jag vill ha leverans vill jag veta vad som finns i matkassarna. DÅ 
måste jag idag öppna upp [matkasseföretagets] startsida i ett eget fönster. Det känns onödigt 
krångligt. 

29. Jag tycker det fungerar fint 

30. Att man kan se veckomatsedlar på MMina sidor (där man ändrar matkassar) 
Att man alltid kan se vad man behöver ha hemma på Mina sidor. 

31. För att se menyerna är man tvungen att gå ut på första sidan. Länk vid leveransöversikten är 
att föredra. 

32. Direkt tillgång till hemsidan från "mina sidor" utan att först behöva logga ut 

33. Tycker menysystemet är krångligt 

34. Tycker det är fel att man inte kan se menyerna på Mina Sidor. Måste ha även en sida som jag 
inte är inloggad på för att kunna se menyer medan jag fixar med beställning. 
Har sagt det tidigare.... men när jag fö länge sedan ändrade min emailadress så ändrades inte 
den adress jag loggar in med, måste fortfarande logga in med den gamla. 

35. Skriv när varje vecka låses för avbeställning om man nu vill göra det. 

 

Fråga 6. På mobiltelefon. Vad kan vi förbättra? 

1. När man är inloggad vare sig det är på mobilen eller datorn så vill jag kunna gå från 
leveransbokningar till att se vad som är planerat i menyn men då måste jag gå ur mina sidor 
och sen logga in igen.  

2. vet ej 

3. Enkelt, behöver inte innehålla allt man kan göra via datorn men boka av och på och se 
menyerna samt tilläggsprodukterna..enkel navigering kanske en app som [annat 
matkasseföretag] har?  

4. Samma som dator. 

5. Menyerna för varje kasse. Veckomeny kunde vara mycket tydligare.  

6. ingen åsikt 

7. Samma som ovan 

8. vet ej har inte försökt på telefonen 

9. Troligen hela gränssnittet då det säkert bygger på samma som det för datorn. 

10. Jag brukar få leta hit och dit för att se vad just min matkasse har för recept. 

11. en app hade varit bra 

12. En bra app! 

13. Se ovan.  

14. Se ovan. 
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15. Att man på något enkelt sätt ska kunna hoppa till [matkasseföretagets] ordinarie hemsida där 
menyerna syns. 

16. använder inte den 

17. Jag skulle vilja se översikt inkl. Status på alla fakturor, dvs förfallodag etc.  

18. Tycker att sidan blev sämre efter att ni ändrade hur man kan se kommande veckor menyer 

19. Det mesta. Kanske en app? 

20. Använder inte mobilen för detta 

21. Har aldrig testat sidan på mobiltelefon 
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