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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att komma fram till olika faktorer som bör beaktas vid 
elektroniska affärer när det gäller användbarhet. Arbetet visar genom en 
litteraturstudie och en empirisk studie faktorer som bör beaktas när det gäller 
användbarhet inför utformningen av system som möjliggör Internetbaserade 
elektroniska affärer mellan företag och konsumenter. 
 
I arbetet redogörs för delar av vad som sägs i litteraturen om elektroniska affärer och 
användbarhet. Vidare redogörs en empirisk studie av ett befintligt system för 
elektroniska affärer i form av nätbutiken Amazon.  
  
Elektroniska affärer har en vid betydelse. Det största intresset inom detta område 
ligger i handel mellan företag och konsument över Internet. Det finns en rad för- och 
nackdelar. 
 
Ett användbarsystem i detta arbete definieras som ett system som på ett enkelt och 
effektivt sätt underlättar för användare att lösa en specifik uppgift. I ett 
användbarsystem bör inte användaren vara tvungen att komma ihåg saker utan denne 
ska kunna känna igen sakerna istället. Det är via gränssnitten som en användare 
kommunicerar med datorn. Konsumentgränssnitt på world wide web är en viktig 
komponent av elektroniska affärer. Många av riktlinjerna som designers har lärt och 
använt för att skapa elektroniska informationssajter kan lika väl appliceras på 
Internetbaserade elektroniska affärer, men Internetbaserade elektroniska affärer 
introducerar en del nya frågor och utmaningar som designers måste vara medveten om 
Nielsen (2000a). 
 
Många problem vid elektroniska affärer kan lösas på ett enkelt sätt. Hemligheten 
ligger i att uppmärksamma webbutvecklare på att de ska äga mer uppmärksamhet åt 
användbarhet vilket resulterar till mer försäljning och ökad inkomst för företaget 
(Nielson, 2000a). 
 
Resultatet av arbetet visar att riktlinjerna för gränssnittsutformning inte alltid tas i 
beaktande inför utformning av system som möjliggör Internetbaserade elektroniska 
affärer. För en god design av en nätbutik räcker inte bara tekniska lösningar utan 
designers måste ha även kunskap om hur kunderna upplever olika situationer när de 
använder systemet.  
 
Av resultatet framkom också att expertanvändarna finner det svårare att jobba med ett 
mindre användbart gränssnitt medan en icke expertanvändare till en viss del 
accepterar gränssnittet som det är. En intressant aspekt som framkom under detta 
arbete är att den största vikten för det upplevda förtroendet för Amazonsystemet inte 
ligger i gränssnittet utan i att företaget är etablerat och välkänt. Dessutom bidrar saker 
såsom att det syns att det är mycket tid nerlagt på sidan, att gränssnittet är snyggt, till 
att skapa förtroende. 



  

 
 
Nyckelord: Elektroniska affärer, användbarhetsfaktorer, användare, gränssnitt, 
användbarhet. 
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 1. Introduktion 
I den gamla lanthandelns service visste handlaren vad kunden hade för preferenser, inte 
bara vilka varor han eller hon brukade köpa utan också vilka varor han eller hon inte 
tyckte om (Lundén, 2000). I den nya Internetvärlden går människan nu tillbaka till den 
gamla lanthandelns fördelar. Genom Internet kan man registrera kundens profil för att på 
så sätt ge en bättre service. Under de århundraden som människan har handlat med varor 
och tjänster har många förändringar skett i marknaden. De största förändringarna har 
inträffat i samband med att det utvecklats nya tekniker för kommunikation och 
distribution. 
 
Internets framfart och tekniken som gjort det möjligt har skapat möjligheter till helt nya 
sätt att bedriva affärer på och sätt att kommunicera med kunder, leverantörer och 
samarbetspartners. De här nya teknikerna medför stora möjligheter för företag att 
effektivisera och expandera verksamheten.  
 
I början av 1996 fick elektronisk betalning över Internet ett genombrott. Olika företag 
började intressera sig för Internets möjligheter som marknadsplats. Idag är elektroniska 
affärer ett starkt och snabbt växande område (Fredholm, 2001). Den allt större vikten av 
elektroniska affärer poängteras i GVA’s, Graphic Visualization & Usability Center’s, 
studie utförd av forskare vid Georgias tekniska universitet. Studiens resultat visar att över 
hälften av de 10,000 respondenter som ingick i arbetet hade utfört ett köp via 
Internetbaserade elektroniska affärer. Den viktigaste orsaken till att handla på Internet 
visade sig vara bekvämlighet (65 %). 60 % av respondenterna nämnde tillgängligheten av 
information om försäljaren som näst största orsak. 55 % handlade via Internet eftersom 
det inte fanns någon press från försäljare och 53 % av respondenterna handlade via 
Internet för att spara tid (Schaffer & Sorflaten, 1998). 
 
Det är av stor vikt att ett system är användbart. Ett systems användbarhet är avgörande för 
hur väl användarna kan tillvarata funktionaliteten. På grund av dålig användbarhet har 69 
% av besöket på Internetbaserade elektroniska affärer lett till försäljning av någon produkt 
(Nielsen, 2000b).  Detta medför att företag förlorar nästan en tredjedel av sin inkomst. 
Mindre användbara Internetbaserade elektroniska affärer går i konkurs dagligen eftersom 
kunder vänder sig bort från sådana webbplatser (se bilaga, 2) (Shirley & Florence, 2001). 
150 elektroniska affärer på Internet har gått i konkurs år 2000 och ännu mer kommer att 
gå i konkurs under år 2001 på grund av missnöjda kunder (Weisman, 2000, i Shirley, 
2001). Nielson (2000b) poängterar att orsakerna till att Internetbaserade elektroniska 
affärers kunder inte fullföljer sina köp på en webbplats är bl. a. att kunderna inte kan hitta 
den produkt de söker. Informationen på många Internetbaserade elektroniska affärer är 
otillräcklig och det medför att kunderna känner sig osäkra på webbplatsens pålitlighet, och 
att många Internetbaserade elektroniska affärer inte visar prisinformationen i en tidig 
stadium. 
 
Den stora framväxten av Internetbaserade elektroniska affärer har väckt ett intresse hos 
författaren att studera området närmare utifrån ett användbarhetsperspektiv. I litteraturen 
ges diverse fakta om användbarhet med tanke på elektroniska affärer. Ur dessa fakta kan 
en rad riktlinjer identifieras för vilka användbarhetsaspekter som bör tas hänsyn till inom 
området elektroniska affärer. Författaren av detta arbete vill få insikt i hur eller om det 
som förespråkas i litteraturen omsätts i praktiken. Utifrån den genomföra litteraturstudien 
kommer ett befintligt system för elektroniska affärer att utvärderas senare i arbetet. 
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Syftet med arbetet är att erhålla kunskap i form av framgångsfaktorer beträffande 
användbarhet för system för elektroniska affärer. Delar av området användbarhet, som bör 
tas hänsyn till när det gäller elektroniska affärer, kommer att behandlas i detta arbete. 
 
Ett program med god funktionalitet tillför inte mycket om det inte är användbart för en 
användare. Användaren kommunicerar med systemet genom gränssnitten. En 
förutsättning för att användaren ska vilja använda ett system är att systemets gränssnitt är 
lättanvänt och lättförståeligt. Gränssnitten måste dessutom kännas säkert av användaren så 
att användaren skall vilja lämna känslig information ifrån sig. 
 
Det finns dock inte många studier som belyser designprinciper och användbarhetsaspekter 
specifik för en nätbutik. I ett arbete utfört av Henderson, Rickwood och Roberts (1998) 
presenteras resultatet av en betatest av en elektronisk stormarknad. I detta arbete 
presenteras resultat av en kvalitativ och en kvantitativ undersökning utförda på den 
elektroniska stormarknaden. Resultatet av den kvalitativa undersökningen består av det 
som användarna anser som de bästa och de sämsta särdragen hos systemet. 
Intervjuresultatet visar dessutom vilka saker användarna skulle göra annorlunda om de 
själva hade utvecklat den elektroniska stormarknadens system. Den kvantitet studien hade 
som syfte att identifiera förutsägelserna/prognoserna för användarkonsumtion i det 
elektroniska stormarknadssystemet. Hendersons et al. (1998) undersökningsavsikt var att 
mäta vad det är som bestämmer om folk väljer att handlar från "snabbköpssystemet", eller 
ej. 
 
Huff, Wade, Schneberg, (2000) ger en samling av fallstudier av företag som använder 
elektroniska affärer. De fall som tas upp i Huff et al. (2000) är tänkt att användas i 
undervisning inom ekonomi. Huff et al. (2000) arbete är också ett intressant material för 
den som söker djupare förståelse av Internetaffärsfenomenet. 
 
Gehrke och Turban (1999) har i en sammanfattande undersökning om effektiva 
webbplatser lagt koncentrationen på expertrekommendationer för hur effektiva 
webbplatser kan skapas från en synvinkel som bygger på Internetbaserade elektroniska 
affärer. 
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 2. Bakgrund 
Först i detta kapitel kartläggs elektroniska affärer i allmänhet och viktiga begrepp kring 
detta kommer att beskrivas. Vidare kommer begreppet användbarhet att definieras och en 
redogörelse för hur en användare fungerar kommer också att tas upp. I slutet av 
bakgrundskapitlet kommer en beskrivning över användargränssnitt att ges. 

2.1 Elektroniska affärer – ett vitt begrepp 
Elektroniska affärer beskrivs ibland som en ny företeelse, vilket inte är korrekt (Fredholm, 
1999, sid 8). De första exemplen av elektronisk affärskommunikation fanns redan på 60-
och 70-talen. Standarder och teknisk utveckling har dock gjort att det är först i mitten på 
90-talet som elektronisk affärskommunikation verkligen fått en spridning av större 
betydelse. 
Egentligen är elektroniska affärer ett mycket brett område som kan brytas ned i en rad 
olika tillämpningar. I engelskan är begreppet ”electronic commerce” etablerat. I Sverige 
blir termen elektronisk handel ofta kopplad till branschen handel, vilket ger felaktiga 
signaler. I konceptet ingår även t.ex. transport, tull och betalning (Fredholm, 1999). 
Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att 
effektivt överföra information (Fredholm, 1999). 
 
Enligt branschorganisationen Svensk handel (2001) är elektronisk handel att använda IT 
(se bilaga, 2) för att sälja och köpa varor och/eller tjänster. Det gäller marknadsföring, 
försäljning, kundservice och uppföljning. Elektroniska affärer är att göra affärer direkt 
med slutkunden och mellan företag och/eller offentlig sektor. 
 
I ett något vidare perspektiv, enligt Hedman och Pappinen (1999), handlar elektronisk 
handel om processer som krävs för att genomföra affärer elektronisk. 
 
När kund och leverantör börjar använda standardiserad och automatisk kommunikation i 
handeln mellan varandra, bedriver parterna elektroniska affärer. Traditionella 
pappersdokument i handeln som order, orderbekräftelser, fakturor och betalsorder ersätts 
av elektroniska dokument (Dykert & Lindberg, 1996). 
 
I det aktuella arbetet kommer termen nätbutik att referera till Internetbaserade elektroniska 
affärer. 
 
2.1.1 Direkta och indirekta elektroniska affärer 
När det gäller elektroniska affärer finns olika tekniker att välja mellan som passar olika 
bra beroende på förutsättningarna i ett företag. Enligt Fredholm (2000) skiljer sig sättet på 
hur de elektroniska affärerna sker beroende på vilka aktörerna är. Det finns två varianter 
på elektroniska affärer, direkta och indirekta. I direkt elektroniska affärer får köparen i 
samband med köpet leveransen levererad via nätet. Detta kan t.ex. en konferenshandling i 
form av en elektroniskt dokument som levereras till en användare har  via nätet efter att 
användaren betalt för den. Vid indirekta elektroniska affärer däremot sker 
affärstransaktionen elektroniskt, men leveransen sker fysiskt via traditionella sätt att 
leverera varor. Exempel på indirekt elektronisk handel är kläder.  
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2.1.2 Olika typer av elektroniska affärer 
Elektroniska affärer likställs ofta med näthandel, där man använder Internet och WWW. 
Det finns olika typer av elektroniska affärer och dessa passar olika bra vid olika tillfällen. 
Lundén (2000) urskiljer två typer av elektroniska affärer. Den första typen är ”B2B” 
vilken är benämning för ”Bussiness to bussiness”, d.v.s. företag till företag. Den andra 
typen är ”B2C” som står för ”Business to Consumer”, d.v.s. företag till konsument.  
Fredholm (2000) tar upp två andra typer av elektroniska affärer nämligen ”C2B”, 
”Consumer to Business”, d.v.s. konsument till företag och ”C2C”, ”Consumer to 
Consumer”, d.v.s. mellan konsumenter. Typerna ”B2B” och ”B2C” är de mest omtalade 
typerna. 

2.2 Tekniker för elektronisk utbyte av information 
Elektroniska affärer kan ses som ett samlingsbegrepp för olika tekniker av elektroniskt 
utbyte av information. Enligt Fredholm (1999) finns ett antal tekniker inom området. 
Dessa tekniker Internet och webbteknik, Electronic Data Interchange (EDI) och Electronic 
Data Access (EDA). 
 
2.1 Internet och webbteknik 
Ett alternativ för elektroniska affärer är WWW på Internet. Den så kallade webbtekniken 
är den stora tillämpningen på Internet tillsammans med funktionen för elektronisk post. På 
webbsidor kan ett företag visa upp sina produkter med bilder och beskrivningar av 
egenskaper samt ge leverans- och prisinformation. Förutom att företag kan marknadsföra 
sina produkter och tjänster kan de även komplettera detta med beställningsmöjligheter. 
Detta möjliggörs genom att ett företags informationssytem med hjälp av webbteknik blir 
tillgängligt och kan nås via Internet hävdar Fredholm (1999). 
 
2.1.3 EDI  
Rötterna till elektroniska affärer utvecklades över två decennier tillbaka EDI (Huff et al., 
2000). EDI är en speciell teknik för att på ett strukturerat och standardiserat sätt förmedla 
information mellan datasystem utan mänsklig mellanhand. EDI kan även innefatta 
hjälpmedel och tekniker för kommunikation mellan parter som faxmeddelanden, 
elektronisk post, Internet etc. Skillnaden mellan EDI och andra former av elektronisk 
kommunikation är att vid användning av EDI kommunicerar datasystem med varandra på 
ett i förväg definierat sätt, medan i de andra nämnda formerna av elektronisk 
kommunikation är det individer som kommunicerar med varandra (Dykert & Lindberg, 
1996) 
 
2.1.4 EDA 
Många företag använder en annan teknik för elektronisk affärskommunikation som kallas 
EDA. Benämningen står för ”Electronic Data Access” och betyder att en kund kan logga 
in sig i leverantörens system för att först se att varan finns i lager och sedan lägga en order 
(Fredholm, 2000).    

2.2 Användbarhet 
Användbarhet är inte ett koncept som bara är associerat med datorer. Utvärderingsmetoder 
för användbarhet har bl.a. använts inom industrin för att mäta användbarheten på 
produkter (Faulkner, 1998). 
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Det finns många definitioner på ordet användbarhet. Första definitionen på användbarhet 
var baserad på ”ease of use” eller ”lätt att använda”. Senare kom en ny definition av 
användbarhet som var baserad på effektivitet, lärbarhet, flexibilitet och attityd. 
Originaldefinitionen har ändrats med tiden. Termen användbarhet definieras inte på 
samma sätt idag som första definition av begreppet (Faulkner, 1998). Användbarhet enligt 
Faulkner (1998, s. 240) idag är ”hur lätt det är att lära och använda ett system”. Löwgren 
(1993) påstår att den bästa definitionen av användbarhet är att ett system är användbart om 
det har använts i praktiken. Med detta menar han att det inte går att mäta användbarhet 
förrän systemet är installerat. Löwgrens definition av användbarhet, som han kallar för 
REAL, innebär att användbarhet är resultatet av relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet 
(se kapitel, 2.4.1). 

 
Den internationella organisationen för standardisering (ISO) definierar användbarhet 
enligt följande: ”the effectiveness, efficency and satisfaction with which specified users 
can achieve specified goals in particular environments” (Faulkner, 1998, s. 7). 
Med effectivness menas här att användaren är kapabel att utföra uppgiften. Om det till 
exempel finns två system och användaren kan utföra en uppgift i det ena systemet, men 
inte i det andra systemet, så är det förstnämnda systemet effektivt men inte det andra. Det 
finns ingen tids- eller ”ease of use”- koncept i det. 

 
Målet med användbarhet, enligt Cato (2001) är att ge effektiva, verksamma och 
tillfredställande resultat för alla berörda såsom användare, designers, företag osv. 

2.3 Användbarhetsproblem 
Användbarhetsproblem kan definieras som de aspekter av ett datorsystem som bidrar till 
att användbarheten hos systemet försämras (Fossum, 1996). Användbarhetsproblem är 
enligt  Fossum (1996) de aspekter av ett datorsystem som: 
 

•Gör det svårare att lära för användaren, t.ex. avvikelser från gängse standarder eller 
brist på återkoppling. 

•Försämrar produktiviteten när det används inkorrekt, t.ex. opraktiskt in- och 
utmatning eller långa svarstider. 

•Gör det svårare att minnas för användaren, t.ex. inkonsekvent eller ologisk 
användning av systemets begrepp. 

•Leder till att användaren kan göra fel, t.ex. oklara och dåliga namn på menyer och 
knappar. 

•Försvårar arbetet med att reparera fel, t.ex. kryptiska felmeddelanden eller att en 
operation inte kan ångras. 

•Är allmänt irriterande för användaren, t.ex. skrikiga färger eller konstiga dialoger. 

2.4 Användbarhetsmätning 
Att studera en prototyps eller ett systems användbarhet kallas enligt Löwgren (1993) för 
användbarhetsmätning eller användbarhetsutvärdering. En användbarhetsmätning kan 
göras antingen under utvecklingen av ett system eller när systemet är färdig för att se hur 
bra systemet är. Genom att mäta ett systems användbarhet under utvecklingen kan man 
hitta användbarhetsproblem i ett system för att sedan kunna ge rekommendationer för hur 
dessa problem ska åtgärdas vid en omdesign av systemet. För att se om ett system 
uppfyller användbarhets kraven mätts systemets användbarhet efter att systemet är färdigt 
(Löwgren, 1993). 
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2.4.1 REAL- modellen 
Enligt Löwgren (1993) är ett sätt att mäta användbarhet den så kallade REAL-modellen. 
REAL står för relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet. Relevans handlar om att mäta 
hur väl systemet uppfyller användarens behov. Effektivitet mäter hur effektivt användaren 
kan utföra sina arbetsuppgifter genom att använda systemet. Att arbeta effektivt innebär 
att göra rätt saker med så liten tidsförlust som möjligt. Med attityd menas att man ska 
mäta användarens subjektiva känsla för systemet. Lärbarhet syftar till att mäta hur lätt det 
är att lära sig systemet i ett initialt skede och i hur stor utsträckning användaren kommer 
ihåg hur systemet ska användas över tiden.  

 
För att förtydliga varje punkt i REAL kan ett antal frågor till respektive punkt ställas: 
 
Relevans 
Löser systemet den uppgift det är avsett att lösa? Löser det de problem man har? 
 
Effektivitet 
Löser systemet uppgifter på ett snabbt och smidigt sätt utan krångel? 
 
Attityd 
Är systemet tilltalande? Är det roligt att använda systemet eller skapar det irritation? 
 
Lärbarhet 
Är systemet lätt att lära sig? Är det lätt att komma ihåg hur man använder det? Behöver 
man ofta titta i handboken/manualen? 
 
2.4.2 Nielsons användbarhetsattribut 
Nielson (1993) menar i enlighet med Löwgren att användbarhet består av flera 
komponenter men talar istället om fem användbarhetsattribut. Attributens benämningar 
har valts att användas på engelska och inte översätta eftersom en översättning av attributen 
inte skulle ge den exakta betydelsen.  
 
Learnability 
Det ska vara lätt för användaren att lära sig systemet. Denna ska snabbt kunna komma 
igång och få arbete gjort med hjälp av det.  
 
Efficiency 
Systemet ska vara effektivt att använda. När användaren väl lärt sig systemet ska denne 
kunna uppnå hög produktivitet. Punkten kan relateras till Löwgrens punkt om effektivitet. 
 
Memorability 
Det ska vara lätt att komma ihåg hur systemet används. När man väl har kommit 
underfund med hur systemet fungerar ska man inte behöva lära om allt igen om man t. ex. 
ska använda systemet efter en tids uppehåll. Denna punkt kan i enlighet med learnability 
relateras till vad Löwgren kallar lärbarhet. 
 
Errors 
Systemet ska utformas på så sätt att det inte ska vara möjligt för användaren att göra fel. 
Om fel ändå görs ska det vara lätt att åtgärda dem. 
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Satisfaction 
Det ska vara trevligt att använda systemet. Användaren ska ”tycka om” systemt. Denna 
punkt kan relateras till vad Löwgren kallar attityd. 
 
 
 

2.5 Användargränssnitt 
Begreppet användargränssnitt syftar till det system eller artefakt som en människa 
interagerar med (Galitz, 1997). I samband med ett datorsystem handlar användargränssnitt 
om flera olika komponenter som en användare möter. Ett användargränssnitt är ofta 
uppbyggt av 5-6 huvudelement. Dessa kan enligt Helander et al. (1997) till exempel vara:  
 

•en läsyta 
•en skrivyta 
•ett index av något slag 
•en ikonyta  
•en menyrad 
 

Det är viktigt hur dessa element väljs. Valet av dessa element kommer att avgöra hur en 
användare uppfattar gränssnittet (Helander et al, 1997).  
 
Grafiska användargränssnitt bygger på idén om direktmanipulation (Gulliksen, 1996). 
Grafiska användargränssnitt är färgrika, fönsterbaserade gränssnitt som bygger på 
användandet av ikoner och naturligt språk till skillnad från kommandobaserat språk 
(Head, 1997, s. 21). Ett exempel på direktmanipulation är det som Apple införde vid 
introduktionen av Macintosh. Genom att markera ett par dokument och mappar 
(kataloger) kan dessa dras till papperskorgen och raderas. Direktmanipulation innebär att 
användaren t. ex. kan påverka grafiska komponenter med musen. Direktmanipulation är  
enkelt, rakt på sak, lätt att använda och lätt att komma ihåg.  

2.6 Hur användare fungerar 
Det anses ofta att det sätt som människor uppfattar världen på är självklart, men så är det 
inte. Även om vi har mycket gemensamt finns det väldigt många olika uppfattningar och 
åsikter. Det är farligt att som designer tro att bara för att en designer själv tycker att en 
form är bra, så kommer alla andra att tycka samma sak. Hälften av alla andra kommer att 
tolka och uppfatta formen helt annorlunda än designern själv. Att vi är olika är en 
anledning till att det är svårt att utforma användargränssnitt (Norman, 1990). 
 

För att vara säker på att en produkt kommer att fungera måste produkten utvecklas och 
testas tillsammans med användarna, skriver Faulkner (1998). Detta kan uppnås med 
kooperativ design. Vid en kooperativ design samarbetar utvecklare och användare och 
användare deltar i designprocessen. Att användare av ett system kan vara med under 
designprocessen kan tillföra värdefull information till utvecklarna. Utvecklarna av 
systemet blir medvetna om användarnas behov och synpunkter om systemet (Faulkner, 
1998). 
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2.6.1 Människans minnessystem 
Människans minne och minnesprocesser har en central betydelse för samspelet mellan 
människa och dator. Människans datoranvändning är beroende av egenskaper hos 
människans minnessystem. En del händelser, yttranden eller tankar kommer människan 
kanske ihåg enbart under några sekunder eller minuter, medan annan information lagras  
längre och går att plocka fram efter en lång tid (Lundh, Montgomery & Waern 1992). 
 
Enligt Lundh et al. (1992) har minnet olika livslängd. Människans minne består av två 
sorters minne, korttidsminne och långtidsminne. Den information som en människa 
uppmärksammar hamnar i korttidsminnet. Korttidsminnet kännetecknas av begränsade 
resurser. Om ny information inhämtas i korttidsminnet trängs gammal information bort för 
att ge plats åt den nya informationen. Information försvinner efter några få sekunder om 
den inte förs vidare till långtidsminnet. För att hålla kvar information i korttidsminnet 
måste informationen repeteras (Gulliksen, 1996). Lundh et al. (1992) skriver att det 
viktigaste med korttidsminnet är att det fungerar som ett arbetsminne som håller kvar 
information som vi kan utföra olika mentala operationer på.  
 
Långtidsminnet fungerar som en permanent förvaringsplats för mentala representationer 
av olika typer av innehåll såsom föreställningar, kunskaper och färdigheter. 

 
Forskning kring människans minne visar att människor har mycket enklare att känna igen 
saker än att återerinra sig dem (Preece, 1994). Under det senaste årtiondet har det skett en 
omvandling gentemot design av gränssnitt när det gäller igenkänning och återerinring. 
Dagens system strävar efter att en användare av ett system ska känna igen sig snarare än 
att tvingas komma ihåg information för att kunna utföra en uppgift. Många 
användargränssnitt idag har t.ex. ett omfattande antal menyer som innehåller text eller 
listor av operationer, villkor, filer osv. Istället för att behöva återerinra ett namn för att 
utföra en uppgift kan användaren bara se i menyn tills han/hon känner igen namnet eller 
den ikon som representerar objekten som eftersöks. 

2.7 Återkoppling  
Återkoppling (feedback) står för den respons en användare får från ett system. 
Återkoppling är viktigt för att användaren ska känna att det är denne som kontrollerar vad 
som händer i systemet (Löwgren, 1993). Nielsen (1993) nämner tre grader av 
återkoppling. Den högsta graden av återkoppling är information som alltid finns 
tillgänglig på skärmen, t.ex. en indikator som visar hur mycket hårddiskutrymme som 
finns tillgängligt. Den mellersta graden av återkoppling består av information som 
användaren måste reagera på och ta del av för att kunna fortsätta arbeta, t.ex. om en 
pågående utskrift av någon anledning avbryts och detta meddelas till användaren genom 
ett pop up- meddelande på skärmen. Den lägsta graden av återkoppling innefattar 
information som endast är intressant för stunden. Användaren behöver inte reagera på 
denna typ av information som endast är till för att upplysa användaren om vad som pågår, 
t. ex. när man skriver text i ett dokument och en symbol indikerar att text håller på att 
skrivas. 
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3. Problembeskrivning 
Många företag har lyckats med att etablera en elektronisk affär på Internet medan andra 
har misslyckats. Många misslyckanden är ett resultat av att designers inte ser 
användbarheten på webben som en viktig del i designprocessen. Mentaliteten att ”bilda 
det och de ska komma” har lett till att elektroniska Internetbaserade affärer ofta är för 
långsamma, för komplexa och för svåra att använda (Shirley, 2001). I det aktuella arbetet 
definieras användbarhet enligt Löwgren (1993) som skriver att användbarhet  är resultatet 
av relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet. 

Gareth och Andrew (2000) betonar att Internetbaserade elektroniska affärer är skild från 
många andra Internetanvändningar i och med att det grundläggande målet för en 
elektronisk affärswebbplats inte bara är att ge information utan även att främja 
ekonomiska handlingar. Gareth (2000, s.1) hävdar att Internetbaserade elektroniska affärer 
skall inte antas vara bara en källa för informationshämtning; det är ett skilt område, och de 
mjukvarusystem som stödjer detta måste vara designade från perspektiven av dess mål.  
 
Det finns en del faktorer som spelar en stor roll vid införandet och användningen av 
elektroniska affärer i framtiden. En av dessa aspekter som har nämnts i litteraturen är 
användbarhet. Det är viktigt att användbarheten av en design är tänkt från kundernas 
perspektiv (Gareth, 2000). Användargränssnitt är en viktig länk mellan en kund och en 
webbaserade elektronisk affär.  
 
Den ökande datoranvändningen bland olika användargrupper ställer helt nya krav på 
utformandet av användbara gränssnitt i interaktionen mellan dator och användare (Lif, 
1998). Enligt Nielson och Norman (2000) visar studier av användarbeteende på webben 
att användarna har en låg tolerans för svår design och långsamma webbplatser. En 
användare vill inte vänta eller lära sig hur en webbplats fungerar, enligt Nielson och 
Norman (2000).  
 
Många nya webbanvändare misslyckas med utnyttja webbplatsen möjlighet fullt ut p.g.a. 
dålig användbarhet ( Schaffer &  Sorflaten, 1998). Ett system som inte är användbart för 
användarna leder till olika stressfaktorer för människor. För att en användare ska kunna 
undvika stressfaktorer måste denne kunna interagera med ett system utan att det krävs 
onödig mental belastning (Lif, 1998). Om en kund inte kan hitta en produkt kan kunden 
inte köpa den. Uppmärksamhet kring användbarhet kan dessutom öka antal kunder som 
verkligen fullföljer ett köp (Nielson, 2000a). Tyvärr finns det inte särskilt många studier 
om hur en nätbutik ska utformas för att öka dess användbarhet. Dock kan olika principer 
för att förbättra gränssnittet på webbplatserna användas. Dessa principer redogörs för i 
genomförandekapitlet. 

3.1 Problemprecisering 
Föreliggande arbete har som övergripande avsikt att komma fram till olika faktorer som 
bör beaktas vid elektroniska affärer när det gäller användbarhet hos webbaserade system.  

3.2 Avgränsning 
I detta arbete beskrivs kortfattat de olika tekniker och typer av elektronisk handel som 
finns. Arbetet avgränsas till elektroniska affärer via Internet mellan företag och 
konsument. Arbetet belyser och analyserar de faktorer som bör beaktas när det gäller 
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användbarhet inför utformningen av system som möjliggör Internetbaserade elektroniska 
affärer. 

3.3 Förväntat resultat 
Författaren av detta arbete frågar sig om gränssnittsdesigners som designar en nätbutik 
använder sig av de teorier som finns på området och nyttjar dessa i praktiken. Författarens 
uppfattning och förväntat resultat är att användbarhetsaspekter många gånger inte beaktas 
inför utformningen av system för elektroniska affärer, vilket medför dyrbara 
kompletteringar och förändringar av en system i efterhand. 
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 4. Metod 

4.1 Möjliga metoder 
Enligt Patel och Davidsson (1994) finns det olika metoder för att samla information. 
Informationsinsamling beror dels på problemställningen, dels på hur lång tid som finns till 
förfogande för att samla in och analysera materialet (Patel & Davidsson, 1994). Vilken 
teknik som väljs beror på vad som verkar ge bäst svar på frågeställningen. 
 
De metoder som skulle kunna vara aktuella i detta arbete är bl.a. litteraturstudie, heuristisk 
utvärdering och intervju. Dessa kommer att beskrivas nedan. 
 
4.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie är ett sätt att söka information via olika dokument. De vanligaste källorna 
för inhämtandet av kunskap är böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt 
rapporter. Eftersom böcker tar en förhållandevis lång tid att skriva och publicera finns de 
nyaste informationen  oftast att läsa i artiklar, rapporter och konferensskrifter (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Beroende på problemställning kan det vara nödvändigt att vända sig till olika instanser, 
både till privata och statliga, för att hitta de dokument som söks. Den kunskap som 
inhämtas från litteraturen omfattar dels kunskap från teorier och modeller, dels kunskap 
från tidigare undersökningar inom området (Patel & Davidson, 1994). 
 
Det finns även risker med en litteraturstudie. För att undvika att det egna materialet 
vinklas, handlar det om att kunna vara objektiv i valet av material och källor. I en 
litteraturstudie kan det dels ta tid att finna relevant information och dels att hitta olika 
författare inom det aktuella problemområdet. En fördel med litteraturstudie är möjligheten 
att ta fram nödvändig bakgrundsinformation om det ämne som avhandlats (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Utifrån detta arbetes problemprecisering är litteraturstudie ett lämpligt metodval. Detta 
eftersom materialet från en eventuell litteraturstudie kan användas för att göra en 
jämförelse med materialet från en eventuell intervjustudie. Litteraturstudien kommer att 
tillföra den kunskap som finns inom området för att ge information om frågeställningen, 
speciellt när det gäller kritiska framgångsfaktorer för Internetbaserade elektroniska 
affärer. Genom en litteraturstudie skulle det vara möjligt att få reda på en större mängd 
information från bl.a. olika författare och forskare inom detta arbetes givna frågeställning. 
En nackdel med litteraturstudie i detta arbete kan vara att elektroniska affärer är ett relativt 
nytt område, vilket kan göra det svårt att finna relevant litteratur för detta arbetes specifika 
frågeställning. 
 
4.1.2 Intervju  
Enligt Befring (1994) kan intervjun gestalta sig som ett samtal utifrån vissa teman och 
problemställningar. Detta brukar kallas för informella och ostrukturerade intervjuer. 
Intervju är en teknik för att samla data med hjälp av frågor. Enligt Patel & Davidsson 
(1994) beror utformningen av frågor på syftet med undersökningen. Intervjuer sker genom 
personlig kontakt mellan den person som intervjuar och den person som blir intervjuad. 
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Detta kan ske antingen genom ett personligt möte mellan personerna eller via 
telefonsamtal (Patel & Davidsson, 1994).  
Om en intervjuundersökning skulle användas för detta arbetes undersökning skulle det 
innebära att respondenterna skulle ges möjlighet att svara utförligt, vilket skulle ge en 
djupare inblick i detta arbetes frågeställning än vad en enkätundersökning skulle kunna 
möjliggöra. 
 
4.1.2.1 Besöksintervjuer 
Enligt Befring (1994) kan besöksintervjuer karakteriseras som en dyrbar metod som 
ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet. Vid 
besöksintervjuer kan intervjuaren ställa både fler och mer komplexa frågor än vid t.ex. en 
enkät. Intervjuaren kan visa bilder, diagram eller annan information för att underlätta 
besvarandet. Några ytterligare fördelar med besöksintervjuer är att oklarheter i frågorna 
kan redas ut enkelt, anonymitetsskyddet kan förstärkas och öppna frågor kan lättare 
besvaras. 
 
Det finns en del nackdelar med besöksintervjuer. Bl.a. är metoden dyr och tar lång tid och 
risken att intervjuaren påverkar respondenten otillåtet finns om ”hjälpen” vid framförallt 
oklara attitydfrågor blir alltför omfattande (Befring, 1994).  
 
4.1.2.2 Telefonintervjuer  
Det snabbaste sättet att samla in data är genom telefonintervjuer. Det kan bli relativt 
billigt, speciellt i jämförelse med besöksintervjuer. Liksom vid besöksintervjuer kan  
intervjuaren vid telefonintervjuer reda ut oklarheter i frågorna. Intervjuaren kan reda ut 
oklarheter i samband med undersökningen samt stimulera respondenten att ge utförliga 
och exakta svar. Även vid telefonintervjuer finns det risk att intervjuaren påverkar 
respondenten otillåtet om hjälpen vid oklara attitydfrågor blir omfattande. Enligt Befring 
(1994) har metodologiska studier visat att telefonintervjuer klart kan mäta sig med 
besöksintervjuer, både vad gäller validitet och tillförlitlighet.  

 
4.1.2.3 E-postintervjuer  
De fördelar som finns med e-postintervjuer är bl.a. att aktuella personer kan nås snabbt 
och billigt. Respondenten kan i lugn och ro besvara frågorna när han/hon anser sig ha tid. 
Möjliga nackdelar kan dock vara att det blir svårare att ställa motfrågor för att få 
förtydliganden av respondentens svar samt problematiken med att respondenten kan 
feltolka frågorna (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Utifrån detta arbetes problemprecisering är, i första hand, besöksintervju ett naturligt 
metodval. En anledning till att denna typ av intervju väljs som metod är för att den 
personliga kontakten med respondenten är önskevärd i detta arbete. I fall respondenterna 
av någon skäl inte kan ställa upp till en besöksintervju kommer telefon- och e-postintervju 
att väljas. 

4.2 Val av metod 
De valda metoderna för detta arbete är litteraturstudie och intervjuteknik. Dessa ska 
användas för att samla in det material som behövs för att belysa och besvara den 
frågställning som tidigare definierats i kapitel 3. Resultatet från det aktuella arbetes 
intervjuundersökning kommer senare att jämföras med en befintlig fallstudie. 
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4.2.1 Intervjustudie 
Intervjutekniken har valts som datainsamlingsmetod för detta arbetets empiriska 
undersökning där författaren undersöker och utvärderar en nätbutik, Amazon. Materialet 
från litteraturstudien och intervjuerna kommer sedan att ligga till grund för rapportens 
analys och resultat. 
 
Intervju som metod väljs utifrån de fördelar som beskrivits för metoden. En anledning till 
valet av intervju är att intervjuer gör det möjligt att erhålla mer utförlig information än vad 
som är möjligt med enkäter, på grund av möjligheten för respondenten att svara fritt. Detta 
är en fördel då det inte på förhand är känt exakt vilka svarsalternativ som kan fås. Denna 
metod är lämplig för den givna frågeställningen i detta arbete också med anledning av att 
intervjuaren kan få utförligare svar av respondenterna genom att ställa fler frågor under 
intervjuprocessen. Vid detta arbetes intervjufrågor kan respondenterna visa sina svar 
direkt på dataskärmen vilket gör det lättare för intervjuaren att förstå svaren.  
 
I intervjutekniken har både intervjuaren och respondenten möjlighet att precisera sina 
frågor eller svar vid situationer då det uppstår oklarheter. Enligt Kalén (2000) ger 
intervjutekniken direktinformation om hur användaren interagerar med en dator och de 
problem användaren stöter på.  Kalén (2000) säger även att många användbarhetsproblem 
kan upptäckas under användningen av en produkt.  

 
För att få ut mesta möjliga av varje enskild intervju har intervjuaren valt att använda sig 
av en semistandardiserad intervju där man utgår från en rad frågor men även har möjlighet 
att situationsanpassa intervjuerna till den aktuella personen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 
4.2.2 Intervjufrågor 
Till grund för utformningen av intervjufrågor har Löwgrens (1993) REAL-modell, 
Nielsens (1993) fem användbarhetsattribut och de användbarhetsfaktorer som har 
framkommit utifrån litteraturstudien legat. Respondenternas svar på intervjufrågorna 
kommer att visa om Amazonssystem är ett användbart system och om Amazons 
gränssnittsdesigners har använt sig av de riktlinjerna som finns angående utformningen av 
en webbplats och Internetbaserade elektroniska affärer vid design av Amazonsgränssnitt. 
Dessutom kommer respondenternas svar att visa vilka faktorer som är viktiga vid 
utformningen av Internetbaserade elektroniska affärer. Detta genomförande kommer i sin 
tur eventuellt att bekräfta användbarhetsfaktorerna för detta arbetes litteraturstudie eller 
också kasta ljus på de faktorer som inte har nämnts i litteraturstudien men som är viktiga 
ur respondenternas synpunkt. 
 
Med de fem första frågorna (se bilaga, 1) vill författaren av detta arbete veta om det är 
någon av användbarhetsfaktorerna som är orsaken till att respondera ofta eller sällan 
handlar på Amazon eller via Internet i allmänhet. Dessutom kan respondenternas 
motivering vissa om deras förväntningar på handel via Internet har att göra med de 
användbarhetsfaktorer som kommit fram i litteraturstudien. 

4.3  Bearbetning av insamlad information 
Patel och Davidsson (1994) skriver om två metoder för bearbetning av information, 
nämligen kvalitativa- och kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder innefattar statistiska 
metoder för analys av information i numerisk form. En enkätundersökning är ett exempel 
på en kvantitativ undersökning. Vid en enkätundersökning får försökspersonerna fylla i 
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förutbestämda alternativ. Resultatet av denna undersökning kan bearbetas statistiskt. En 
kvantitativ undersökning kräver ofta ett större antal försökspersoner (Patel & Davidsson, 
1994). 
 
Patel och Davidsson (1994) kallar metoder för bearbetning av textmaterial för kvalitativa 
metoder. Exempel på en kvalitativ undersökning kan vara en intervju där försökspersoner, 
till skillnad från en kvantitativ undersökning, själva kan bestämma hur svaren ska 
formuleras. Vid en kvalitativ undersökning kan resultatet nås genom att utvärdera ett 
mindre antal personer. Enligt Patel och Davidsson (1994) syftar ofta kvalitativa 
undersökningar till att få en djupare kunskap till skillnad från en kvantitativ undersökning. 
Patel och Davidsson (1994) skriver vidare att vid en kvalitativ undersökning arbetar man 
ofta med ett textmaterial och försöker förstå och analysera helheter.  
 
Det som är avgörande för vilken av dessa två metoder som används för bearbetning av 
information är beroende på hur frågeställningen eller problemområdet är formulerat. För 
detta arbetes frågeställning anser författaren av det aktuella arbetet att den kvalitativa 
metoden är lämpligast. Detta val har gjorts utifrån ovannämnda egenskaperna för en 
kvalitativ metod. I en kvantitativ inriktat forskning blir resultatet mätbart vilket inte är 
aktuellt för detta arbetes undersökning. Dessutom vill författaren av det aktuella arbetet 
komma fram till vilka faktorer som är viktigt gällande användbarhet. 
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5. Genomförande 

5.1 Litteraturinsamling 
Nedan följer en beskrivning av det tillvägagångssätt som, under detta arbete, genomförts. 
Här kommer även det funna materialet på området att redovisas. 
 
5.1.1 Planering av litteraturinsamling 
För att frågeställningen för detta arbete ska kunna besvaras krävdes några olika kategorier 
av information. Då området användargränssnitt för Internetbaserade elektroniska affärer 
skulle undersökas, har det sökts litteratur som berör elektroniska affärer, användbarhet och 
användargränssnitt för Internetbaserade elektroniska affärer. 
Att med säkerhet kunna välja ut den litteratur som ger det mest objektiva resultatet inom 
aktuell frågeställning är inte helt enkelt, därför har urvalet skett slumpmässigt. Litteraturen 
består av både svenska och utländska författare. Litteraturen ska bidra med information 
för att sammanställa de resultat som behövs för att besvara den givna frågeställningen. 
 
5.1.2 Utförd litteraturinsamling 
Den litteratur som används för detta arbetes litteraturstudie är framtagen dels på 
rekommendationer och dels genom sökning i ett flertal databaser. Många av författarna 
finns med som referenser i andra arbeten.  
 
Den litteratur som rört elektroniska affärer och Internetbaserade elektroniska affärer har 
för det mesta funnits tillängligt i bokform. Författaren till detta arbete har haft för mål, när 
det gäller litteratursökning om användargränssnitt för Internetbaserade elektroniska 
affärer, att kunna hitta information som behandlar användargränssnitt för just 
Internetbaserade elektroniska affärer. Författaren har inte lyckats finna särskilt många 
arbeten som fokuserar på hur en nätbutik ska läggas upp för att underlätta för kunden. 
Däremot har författaren funnit att en hel del av de principer som gäller för webbplatser 
generellt kan appliceras på nätbutiker. Författaren har hämtad denna typ av information 
för det mesta från vetenskapliga tidskrifter, artiklar, konferenser, dokument på Internet, 
fallstudier och böcker. Den litteratur som rört användbarhet har funnits tillgängligt både i 
bokform och dokument på Internet.  

5.2 Materialredovisning 
Boken Handbook of human-computer interaction Helander et al. (1997) har både ett 
akademiskt och ett praktiskt syfte. Den har för syfte att summera forskningen kring 
informationsdesign för datasystem och ge rekommendationer för hur information kan 
användas av designers vid ett datasystem. Boken består av nio sektioner varav två av 
sektionerna, Design and development of software systems och User interface design, har 
använts i det aktuella arbetets litteraturstudie. Helander et al. (1997) beskriver och ger en 
del riktlinjer som bör följas vid utformning av ett gränssnitt för både traditionella system, 
t.ex. traditionella nätverk, och webbplatser. Från boken har det hämtats information som 
behandlar principer för design av ett användargränssnitt. Den information som har hämtats 
från Helander et al. (1997) har varit värdefullt för att sammanställa de 
användbarhetsfaktorer som en designer bör beakta vid utformning av ett 
användargränssnitt. Denna typ av information har kompletterats med en del riktlinjer som 
Nielsen (2001) ger tydliga råd om allt från innehålls-, sid- och navigationsdesign till hur 
en designer kan vinna användarnas förtroende. Boken behandlar webbdesign ur två olika 
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perspektiv. Författaren beskriver vad som utmärker bra webbplatser och hur man får till 
sådant. Ur Nielsen (2001) boken har en del faktorer identifierats som är av betydelse vid 
design av en Internetbaserad elektronisk affärer och webbplatser.  
Författarna Gehrke och Turban (1999) presenterar de faktorer som ligger bakom en 
effektiv nätbutik i ett konferensbidrag. Författarna ger dessutom rekommendationer för 
hur en designer av en nätbutik ska designa för att få en användbar webbsida. Gehrke och 
Turbans verk har bidragit med information som kan användas som kritiska 
framgångsfaktorer för en nätbutik. 
 
5.2.1 Värdering av litteratur i litteraturinsamling 
En del av litteraturen, som behandlar för- och nackdelar med elektroniska affärer i detta 
arbete har inte utsatts för granskning av innehållets vetenskapliga kunskapstillskott men 
denna litteratur har används vid undervisning i universitet och högskolor. Dessutom har 
andra arbeten som behandlar elektroniska affärer refererat till författarna av denna 
litteratur. Därför har författaren för detta arbete, i brist på mer vetenskaplig litteratur, 
använt denna litteratur och anser den vara tillförlitlig. 
 
När det gäller litteratur som behandlar användbarheten av ett användargränssnitt, har 
författaren av detta arbete koncentrerat sig på en upphovsman, Jakob Nielsen, som verkar 
vara välrenommerad (Dawson, 2000). Att valet fall på Jakob Nielsens verk berodde på att 
andra personer i tidningsartiklar, böcker, intervjuer och andra publikationer lovordade 
honom och hans verk. Jakob Nielsen är filosofie doktor i användargränssnitts design och 
en internationell auktoritet när det gäller användbarhet på webben. Han ingår i ledningen 
för Nielsen Norman Group, som han grundade tillsammans med Donald A Norman. 
Nielsen har tagit fram flera snabba och enkla metoder för att förbättra användargränssnitt. 
Han innehar 46 patent i USA, varav de flesta gäller olika metoder för att göra Internet 
lättare att använda.  
 
Martin Helanders är professor i industriell ergonomi i Luleås universitet. Helanders verk 
har använts i detta arbete när det gäller riktlinjerna för utformning av ett 
användargränssnitt. Helander liksom Jakob Nielsen är ett välkänt namn. Helander har 
jobbat och bedrivit forskning kring mänskliga faktorer gällande människa dator 
interaction i flera länder sedan 1969. Han är skaparen och direktören för bl.a. Swedish 
Center for Human Factors i Linköpings universitet. 
 
Att det har utnyttjats information, till en viss del, från Internet i detta arbete trots de 
problem som finns angående källkritiken, beror på att författaren för detta arbete har haft 
svårt att finna information om problemområdet i bokform eller på annat sätt. Med 
avseende på författarens begränsade erfarenhet av Internetbaserade elektroniska affärer 
och användbarhet anses den litteratur som används för att belysa frågeställningen vara ett 
tillförlitligt materia. 

5.3 Redovisning av litteraturstudie 
Nedan följer en redovisning av litteraturstudien. 
 
5.3.1 Riktlinjer inför design av grafiska gränssnitt 
Nedan beskrivs riktlinjer som en gränssnittsdesigner bör tänka på inför utformningen av 
ett användargränssnitt. Dessa riktlinjer gäller gränssnitt generellt. 
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5.3.2 Skärmdisposition  
Enligt Helander et al. (1997) bör helst all relevant information som behövs vid 
genomförandet av en viss arbetsuppgift kunna betraktas samtidigt på skärmen. Mindre 
skärmar ställer stora krav på väl genomtänkt disponering av den tillgängliga skärmytan. 
Med anledning av detta bör en gränssnittsdesigner vara noga med hur han/hon disponerar 
skärmytan.  
Enligt Tullis (1988 i Helander et al. 1997) bör gränssnittsdesigners:  
 

•bygga upp dialogen så att olika dialogelement inte överlappar varandra om en 
användare har en mindre skärm.  

•se till all information som behövs i ett visst arbetsmoment är synligt samtidigt. 
•se till att huvudelementen kan ligga bredvid varandra på skärmen. 

 
 Gränssnittsdesigner bör inte, enligt Tullis (1988 i Helander et al. 1997), designa så att: 
 

•en användare behöver växla mellan olika bilder mitt i ett arbetsmoment. 
•en skärmyta slösas bort på oviktiga saker som exempelvis dekorationer. Dessa 

kanske är roliga den första tiden men snart kommer en användare att önska att 
ytan utnyttjats bättre. 

•en dialogruta som kommer upp skymmer annan information som behövs för en 
aktuell uppgift. 

 
5.3.3 Huvudelement 
Huvudelement kan t.ex. vara en läsyta (fönster), en skrivyta (dialogruta), ett index av 
någon slag (översikt, en ikonyta och en menyrad (oftast överst på skärmen). Nielsen 
(2001) skriver att valet av huvudelement är av stor vikt. Det kommer att avgöra hur 
användaren uppfattar gränssnittet. Gränssnittsdesigners bör enligt Nielsen (2001) se till 
att: 
 

•huvuddelarna i gränssnittet ska vara väl avgränsade från varandra.  
•huvuddelarna ska skilja sig åt i utseende och/eller placering. 
•huvuddelarnas format ska vara anpassade till skärmens storlek, så att flera sådana 

huvuddelar får plats samtidigt på skärmen. 
•en användare ska klart kunna se vilket eller vilka element som är framme på 

skärmen, helst utan att behöva läsa, d.v.s.  utseende och placering ska ge denna 
information. 

•användargränssnittets huvudelement har karakteristiska utseenden, format och 
placering. 

 
Helander et al (1997) poängterar att gränssnittsdesigners bör se också till att 
huvudelementerna har fungerande benämningar ( Helander et al., 1997). 

 
Gränssnittsdesigner ska inte designa så att: 

 
• gränssnittet består av många små delar som ser ungefär likadana ut. 
• det inte går att se skillnad på vad som är fönster och vad som är dialogrutor. 
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Enligt Helander et al (1997) ska gränssnittsdesigner inte designa så att benämningen på  
dialogelementen som används i gränssnittet inte är lättanvända i talspråk och specifik för 
applikationen ( Helander et al., 1997). 
 
5.3.4 Menyer 
Menyer används för att välja funktioner eller för att komma åt information som för 
tillfället inte finns tillgänglig på skärmen. Menyer finns i ett antal olika former. Exempel 
på menyer är traditionella menyer där alternativen presenteras som en lista på skärmen. 
Alternativen väljs en funktionstangent, tangentkombination eller genom att klicka på ett 
av alternativen. Rullgardinsmenyer där ett val kan resultera i att nästa menynivå rullas ned 
etc. Menyer kan vara breda, dvs. innehålla många alternativ men få nivåer. Menyer kan 
också vara djupa, dvs. innehålla få alternativ men många nivåer. Det är en fördel om 
menyerna är breda snarare än djupa Gemensam för alla menyer är att de utnyttjar att 
människan är mycket bättre på igenkänning än återerinring (Paap & Roske-Hofstrand, 
1986 i Helander et al., 1997). 

 
Gränssnittsdesigners ska, enligt ovannämnda författare, designa så att: 
 

•det mest frekvent valda menyalternativet står först. 
•menyalternativ som inte är valbara  gråtonas. 
•menyalternativ grupperas med lite tomrum mellan varje grupp när det finns flera 

menyalternativ. 
 

Gränssnittsdesigners ska inte designa så att: 
 

•icke valbara alternativ tas bort från listan över menyalternativ. 
•menyalternativen står ordnade på olika sätt vid olika tillfällen.  

 
5.3.5 Orientering och navigering 
Nielsen (2001) beskriver webben som ett navigationssystem. En användare klickar på 
hypertextlänkar för att orientera sig i en informationsrymd som består av hundratals 
miljoner sidor. Eftersom denna rymd är så stor, är det svårt att navigera i den, vilket 
innebär att användarna måste förses med någon form av navigationsstöd utöver de vanliga 
”gå till”-hyperlänkarna. 
 
Enligt Nielsen (2001) måste navigationsgränssnitt besvara tre grundläggande frågor för 
användaren: 

•Var är jag? 
•Var har jag varit? 
•Vart kan jag gå? 
 

Det är viktigt, enligt Cato (2001) att struktur eller navigering av en webbplats bestäms i 
början av designprocessen. En webbplats kommer att besökas regelbunden av användarna 
om de finner sidan användbar. Detta medför att användarna blir vana med det 
navigeringssätt sidan har. Användarna kommer därför att känna det besvärlig i fall 
struktur eller navigering av en sida ändras. N�gra exempel p� navigering �r att gå upp 
respektive ned i nivå eller att gå framåt respektive bakåt.  
Gränssnittsdesginer bör designa så att: 
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• en användare ser vilken nivå han/hon är på i en meny utan att behöva läsa (Nielsen, 
2001). 

• en användare ser vilken detaljnivå han/hon för tillfället är på utan att behöver läsa 
(Nielsen, 2001). 

•en användare ser hur det dialogelement som man för tillfället betraktar är relaterat till 
andra synliga dialogelement på skärmen (Nielsen, 2001). 

•en användare vet genast var han/hon befinner sig när han/hon t.ex. har valt ett 
menyalternativ eller växlat bild (Helander et al., 1997). 

•en användare ser hur mycket som finns av till exempel en lista eller en text utan att 
behöva läsa (Helander et al., 1997). 

•en användare ser hur långt från början respektive slutet han/hon är utan att behöva 
läsa (Helander et al., 1997). 

•det finns konsekventa sätt att komma uppåt respektive nedåt i en nivåhierarki 
•det är syns tydligt vilken nivå en användare hamnat på. Skärmensutseende ska 

förändras tydligt om användaren byter nivå (Helander et al., 1997). 
•användaren kan gå fram och tillbaka mellan detalj och översikt (Helander et al., 

1997). 
 

Gränssnittsdesginer bör, enligt Nielsen (2001), inte designa så att: 
 

•översikten försvinner eller är skymd när en användare hämtar information på 
detaljnivå. 

•alla nivåer ser likadana ut. 
•alla olika dialogelement ser likadana ut. 
•ingen synlig referens finns till dold information. 
•det inte tydligt framgår hur användare gör menyval, växlar bild etc. 
•användare inte får någon ledning till att komma vidare. 
•det inte finns ett enkelt sätt för användare att komma tillbaka dit han/hon kom ifrån. 
 

5.3.6 Gruppering av information 

Gruppering är en av de viktigaste faktorerna för hur en användare kan hämta information 
från en skärm. Vid gruppering av information som hör ihop är det lättare att lära sig att 
hitta i ett gränssnitt för en ovan användare samt lättare att läsa av information för en van 
användare (Helander et al., 1997). 

Gränssnittsdesginer bör, enligt  Tullis (1988 i Helander et al., (1997): 

•använda en genomtänkt strategi för att gruppera data på skärmen. 

•placera data som hör ihop tillsammans. Om detta inte är möjligt kan designers knyta 
ihop data som hör ihop med en färg eller en speciell font. 

•visa data på samma sätt även i olika bilder t.ex. lika breda kolumner. 

 5.3.7 Estetiska intryck 
Nielsen (2001) hävdar att bedömningen av estetiska intryck är subjektiv och därför 
svårare att säga något om generellt. Nielsen skriver dock att det är önskvärt om: 
 

•det finns symmetri i bilden. 
•man tydligt urskiljer olika delar i gränssnittet. 
•gränssnittet ger ett behagligt intryck. 
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 Nielsen (2001) skriver vidare att det är mindre bra om: 

•man använder skrikiga färger. 

•man inte kan uppfatta gränssnittet som bestående av olika delar. 

•flera fonter har använts som inte passar ihop. 

•Det används för många ramar. 

 5.4 Riktlinjer inför design av Internetbaserde elektroniska affärer 
 Nedan beskrivs riktlinjer specifik inför design av Internetbaserade elektroniska affärer. 
 

5.4.1 Struktur 

Strukturen för nätbutiker varierar beroende på det behov som finns. Enligt Nielsen 
(2000a) har de flesta webbplatser en hierarkisk struktur där informationen blir mer 
detaljerad nivå för nivå. Andra webbplatser har en tabellartad struktur där sidorna är 
klassificerade efter vissa attribut eller parametrar.  

När det gäller strukturen på en webbplats bör gränssnittsdesigners strukturera så att: 

•det finns en struktur (Nielsen, 2001). 

•strukturen återger användarens uppfattning av webbplatsens information- och 
tjänsteutbut (Nielsen, 2001). 

•webbplatsens struktur ska avgöras av de uppgifter som besökarna antas utföra på 
webbplatsen, även om det skulle innebära att två helt olika avdelningar skulle få 
samsas på samma sida (Nielsen, 2001). 

•en webbplats ska vara visuellt attraktiv och lättläst för att öka mottagligheten av 
information. Nielsen menar att en webbplats med rätt balans mellan informativa 
bilder, grafiska element samt intressant och väl skrivet material ökar användarnas 
förtroende för webbplatsen (Nielsen, 2001). 

 

 Gränssnittsdesigners bör inte strukturera så att: 

•webbplatsen avspeglar företagets organisationssturktur snarare än användarnas behov 
(Nielsen, 2001). 

5.4.2 Sökmotor 

Gränssnittsdesigners bör se till att: 

 

•en nätbutik ska ha sin egen sökmotor/sökmotorer anpassad för nätbutiken (Gehrke & 
Turban, 1999). 

•sökmotorn/sökmotorer kan hantera olika typer av sökvillkor (Gehrke & Turban, 
1999). 

•sökmotorn/sökmotorer ska vara enkelt att använda (Haine, 1998, sid. 4 i Gehrke och 
Turban 1999) 
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5.4.3 Nerladdningstid 

De flesta elektronisk affärskunder vill inte vänta länge på att en sida ska laddas ner, utan 
går kanske istället till en annan webbplats ( Hamilton, 1997, i Gehrke & Turban, 1999). 

Gränssnittsdesigners bör se till att: 

•inte använda för många animationer och länkar. Animationer är en orsak till 
långsamma webbsidor. Om designer ser det som nödvändigt att använda. 
animationer bör animationobjekten inte ta mer än 10 sekunder för att laddas ner. 

•det ska finnas ett ”bara-text”-alternativ. Att kunna se bara text ökar hastigheten för 
nerladdning. 

•nätbutiken ska byggas på så sätt att texten på sidan laddas ner först och grafiken i 
andra hand. Detta möjliggör för användaren att kunna läsa texten medan grafiken 
laddas ner. 

 
Gränssnittsdesigners bör inte: 
 

•utforma alltför kompakta sidor. Alltför kompakta sidor ökar nerladdningstiden 
(Nielsen, 2001). Liksom med all layout, så kan tomma ytor ibland fylla en 
funktion. Tomma ytor kan styra blicken och hjälpa besökarna att förstå hur 
informationen är strukturerad. Enligt Nielsen (2001) laddas sidan snabbare om det 
finns tomma ytor. 

 
5.4.4 Affärsinnehåll 

Enligt Gehrke och Turban (1999) är affärsinnehåll är en viktig fråga när det gäller 
webbplatser. Kvaliteten på presentationen och användbarheten av en innehåll kan avgöra 
om kunderna  attraheras av webbplatsen eller drivs bort från den. 

För ett bra affärsinnehåll bör gränssnittsdesigners: 

•beskriva affären med klara och konsistenta texter som är rättstavade och som har 
rätt grammatik. 

•undvika långa texter eftersom de kan vara tröttande för en användare. 

•ange kontaktinformation på varje sida. Om en nätbutik inte visar vem kunden kan 
kontakta vid behov så minskar kundens tilltro till nätbutiken. 

•göra ändringar av sidan regelbundet. Detta är bra av två skäl. För det första vill en 
användare ha ny information och för det andra försäkrar uppdatering av en sida 
att informationen är aktuell. 

5.4.5 Navigering 

Gehrke och Turban (1999) skriver vidare att utan en effektiv navigering känner en 
användare sig förvirrad, vilse eller frustrerad och bestämmer sig för att lämna 
webbplatsen.  

Gränssnittsdesigners bör se till att: 

•länkar som används i en webbplats inte skall vara trasiga och det ska gå att öppna 
dem. Att ha en dödlänk är en av de största designmisstagen på en webbplats. 

•helst undvika användning av frames. Frames gör bookmarking svår och vissa 
browser stödjer inte frames. 
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•använda kartor eller guider om en webbplats innehåller många underliggande sidor. 
En Karta eller guide kan t.ex. ge en användare möjlighet att navigera från en sida 
till en annan. 

•Att undvika länkar som öppnar andra motorer. Sådana länkar tar användarens tid och 
energi eftersom de nya sidorna/motorerna som öppnas gör att kunden måste vänta 
och ”peka och klicka” för att stänga sidan. 

 
5.4.6 Återkoppling 

När det gäller återkoppling för en Internetbaserad elektronisk affär betonar Nielsen och 
Norman (2000) att vid design av nätbutiker är återkoppling av servicetyp av extra stor vikt 
eftersom konkurrensen om kunderna är hårdare på Internet. Med det menar de ovan 
nämnda författarna att det är lättare för kunden att på Internet söka sig till en 
konkurrerande butik än vad det är i den fysiska världen. 

Nielsen (1993) menar vidare att ett vänligt och snabbt bemötande, framför allt då kunden 
är missnöjd, gör mycket för att nätbutiken ska vinna ett gott anseende i kundkretsen.  

 
5.4.7 Kundvagn 

Kundvagnarna eller varukorgar är nu så vanliga på elektroniska affärsplatserna att 
metaforen har blivit till en gränssnittsstandard skriver Nielsen (2001). Den standardiserade 
kundvagnen är på gott och ont. Fördelen enligt Nielsen (2001) ligger i dess konsekvens, 
vilket är en starkare pedagogisk egenskap än dess metaforiska sida. En användare behöver 
inte lära sig någonting, så länge gränssnittet fungerar som han/hon förväntar sig. Samtidigt 
är kundvagnar ett otillräckligt gränssnittselement i många sammanhang, men 
webbformgivarna tvingas ändå välja den, eftersom det är vad användarna vill ha (Nielsen, 
2001). Ett exempel till ovan nämnda sammanhang kan vara att kundvagnsmetaforen visar 
även på metaforens svaghet. Om metaforen tas alltför bokstavligt, kan man tro att man, 
om man vill ha tre exemplar av en vara i varukorgen, måste upprepa samma procedur tre 
gånger. Om man vill ta bort en vara kan man på motsvarande sätt förledas till att tro att 
man måste lägga tillbaka varan på hyllan. 

5.5 Empiriska undersökningen 
Den empiriska undersökningen i detta arbete har utförts på Amazons nätbutik (se, Figur 
1). För att genomföra denna undersökning har författaren bekantat sig med 
Amazonsystemet. Som grund till undersökningen har intervjufrågor framställts till 
användare av Amazonsystemet.  
 
För att analysera den insamlade datan kommer resultatet av de genomförda intervjuerna 
att analyseras utifrån vad som framkommer i detta arbetes litteraturstudie. För att 
analysera systemets användbarhet utifrån resultatet av intervjuerna kommer Löwgrens 
(1993) REAL – modell samt Nielsens (1993) fem användbarhetsattribut att användas. 
 
5.5.1 Beskrivning av nätbutiken Amazon 
Amazon började sin verksamhet som nätbutik i juli 1995. I början av verksamheten hade 
Amazon endast böcker att sälja i sin nätbutik. Idag erbjuder Amazon massor av produkter 
på sin webbplats. Enligt nätbutikens webbplats har Amazon världens största urval av 
auktioner, böcker, CD (se bilaga, 2), leksaker, spel och elektronik. 
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Webbplatsen är utrustad med en sökmotor där kunden kan välja mellan enkel eller 
avancerad sökning. I den enkla sökningen kan kunden välja att söka på ord i titeln. Vid 
den avancerade sökningen kan kunden söka på bl.a. ord i titel och ISBN-nummer om 
kunden exempelvis söker en bok. Vid köp av t.ex. en bok letar kunden upp de böcker som 
ska köpas och klickar på ikonen ”Add to cart”. Böckerna hamnar då i en kundvagn. Under 
själva köpprocessen ser köparen sin kundvagn samt vad böckerna kostar. När köparen har 
handlat färdigt kontrollerar denne sin beställning, lägger till eller tar bort böcker. Om 
köparen är en ny kund väljer han/hon därefter att fylla i sitt namn och sin adress. Dessa 
uppgifter fylls i tillsammans med användarnamn och lösenord. Leveranssättet av beställda 
varor varierar beroende på val av transport. 

 

Figur 1. 
 
5.5.2 Intervjuprocessen 
Första steget för att kunna utföra intervjuerna var att ta kontakt med respondenterna. 
Respondenterna valdes utifrån deras tidigare kunskaper och erfarenheter samt erfarenhet 
av Internetbaserade elektroniska affärer. Detta gjordes via telefon, e-post eller personlig 
kontakt. Till dem som kunde ställa upp skickades frågorna via e-post eller i pappersform. 
Respondanterna fick den tid de behövde på sig för att svara på frågorna.  
 
Vid e-postintervjuerna hade en respondent inte svarat på en fråga eftersom respondenten 
inte hade  förstått en av frågorna. Detta löstes genom att direktkontakt togs med personen 
och frågan förklarades närmare.  
 
När det gäller oklarheter som dök upp under telefonintervjuer så reddes de ut direkt. 
Intervjun tog 10-20 minuter. 
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Allmänt kan det konstateras att de personer som inte hade kunskap inom MDI (människa 
dator interaktion) hade lite svårt att förstå vissa begrepp. 
 
5.5.3 Beskrivning av respondenter 
Respondenternas erfarenheter av handel på Amazon är varierande. Tre av respondanterna 
har använt Amazon regelbundet och har även handlat varor regelbundet. En del av 
respondenterna har använt Amazon fast inte handlat något. Respondenterna har även olika 
datorvana. Tre av de intervjuade är så kallade experter, vilka har bl.a. hög datorvana och 
är mycket vana vid Internet. Bland de intervjuade finns personer som är verksamma inom 
kunskapsområdet MDI. Dessa har en hög kunskap inom användbarhet. Att författaren av 
denna rapport har valt att inkludera expertanvändare beror på att författaren tror att dessa 
är kritiska och kan ge uttömmande svar. Personer som är någorlunda insatta i området kan 
komma med synpunkter utifrån egna erfarenheter. Några av respondenterna har begränsad 
datorvana. Dessa valdes för att se om deras svar på något sätt kan belysa uppfattningar ur 
denna användarkategori. För att ta hänsyn till några av respondenternas önskemål om att 
inte använda deras riktiga namn används påhittade namn nedan. 
 
Maria har en filosofisk kandidatexamen i systemvetenskap och datavetenskap. Just nu 
arbetar hon som lärare på datainstitutionen vid en högskola. Maria har god datorvana. Hon 
har använt Amazon fast inte handlat något. Hon har handlat från andra nätbutiker. 
 
Jannica skriver sin examen i kognitionsvetenskap just nu. Hon är en medelvan 
Internetanvändare. Hon har handlat på Amazon en gång. 
 
Nike har en examen i maskinteknik. Han arbetar som försäljningsingenjör. Han är 
dessutom egenföretagare och driver en databutik. Nike kan karaktäriseras som en van 
Internethandlare. Från Amazon har han handlat sju gånger. 
 
Sussan har MSc, BSc och är bl.a. handledare på datainstitutionen vid en högskola. 
Hennes forskningsintresse är metamodellering och metatänkande vid val av 
systemutvecklingsmetod vid informationssystemdesign. Hon är van Internetanvändare 
och har använd Amazon men inte handlat. 
 
Erik skriver sin D-uppsats i Internationell ekonomi och politik vid universitetet. Han har 
bra datavana och har handlat på Amazon ett par gånger. 
 
Johan har examen från handel-och administrationslinjen på gymnasiet. Han arbetar som 
kontorist på ett familjeföretag. Han har ytterst liten erfarenhet av att handla på Internet. 
 
Karin har läst på kognitionsvetenskaplig linje vid en högskola. Dessutom har hon ”MSc in 
Psychological Research Methods” från University of Exeter i England. Just nu arbetar hon 
som föreläsare, handledare och informationsansvarig på datainstitutionen vid en högskola. 
Hon har god datorvana och har handlat på Internet några gånger. 
 
Lisa har examen från ekonomisk linje på gymnasiet. Just nu är hon hemmafru. Hon har 
handlat på Amazon några gånger. 
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5.6 Redovisning av intervjusvar 
Nedan redovisas respondenternas svar till detta arbetes intervjufrågor (se bilaga 1). 
 
5.6.1 Respondenternas uppfattningar om Internetbaserade elektroniska affärer 
En av orsakerna till att Jannica och Nike handlar på Internet är framförallt låga priser. Det 
är dessutom snabbare och lättare att handla via Internet säger Johan, Lisa och Erik. En 
annan orsak som Maria, Sussan och Karin ger är att de inte behöver gå till butiken utan 
kan smidigt hemifrån beställa det de vill från Internet. 
 
De förväntningar som finns på handel över Internet, enligt respondenterna, är säkerhet, 
snabb leverans, lägre priser än i vanliga butiker, smidighet och att man ska ha garanti på 
varorna och att man skall hitta det man söker snabbt. 
 
Jannica säger att hon alltid jämför de produkter hon vill köpa på Internet. Hon menar att 
på detta sätt har hon möjlighet att köpa de billigaste produkterna. Fördelarna med 
Internethandel är att man inte behöver "åka in" till butiken för att se vad de har för utbud, 
utan man kan sätta sig ner i lugn och ro och titta igenom deras register. Det är dessutom 
billigare än andra butiker och att nätbutiker är öppna dygnet runt, vilket gör att man inte är 
tidsberoende och kan beställa och köpa hem saker vilken tid på dygnet man vill. 
Nackdelar kan vara att man inte kan vara riktigt säker på att den produkt man beställer 
håller den standard som utlovas. Erik, Nike, Maria, Johan, Lisa och Karin nämner låg 
säkerhet och osäker leveranstid som en nackdel i samband med Internetbaserade 
elektroniska affärer. Jannica tycker att Internet-handeln gör att kontakten mellan köpare 
och säljare suddas bort. Man vet inte var man ska klaga om man inte får varan eller om det 
är något fel på varan. En sista nackdel som nämns av Jannica och Sussan i samband med 
Internethandel att man inte kan känna på varan innan man köper den. 
 
5.6.2 Första intrycket av Amazons gränssnitt 
Den första sidan man kommer till på Amazon är avsedd att vara en välkomstsida. Denna 
sida uppfattades inte alls som en välkomstsida av respondenterna. Flertalets uppfattning 
var att sidan var mycket rörigt. Sidan presenterar för mycket information och det finns 
många länkar. Respondenterna fick en känsla av att de hade hamnat fel. De intryck 
användarna fick av gränssnittet skilde sig åt något. Nästan hälften av användarna tyckte att 
gränssnitten inte var enhetliga, att ikonerna och deras storlekar inte hade något samband, 
och att färgerna var mindre tilltalande.  
 
5.6.3 Om systemet löser sina uppgifter på ett bra sätt 
Respondenterna hade två olika åsikter här. De så kallade experterna var mer tveksamma 
till om systemet löser den avsedda uppgiften på ett bra sätt. Maria upplevde att man 
förutsättningslöst inte kan söka sig runt bland en produkt på samma sätt som man kan 
göra på en vanlig butik. Nike påpekar att en del produkter ligger kvar i databasen trots att 
de är slut. De som har mindre bra datavana tyckte att systemet fungerade bra och enligt 
dem löste systemet den avsedda uppgiften på ett bra sätt. 
 
5.6.4 Om Amazon är ett smidigt system 
Många tyckte här att informationsöverflöde och för många länkar gör att systemet upplevs 
som krångligt. Jannica tycker att det vid en sökning i systemet tog väldigt lång tid innan 
något hände. Lisa säger att vid hennes första besök i Amazon tog det henne längre tid att 
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utföra det hon ville men efter några ytterligare besök på sidan var det inte lika svårt att 
utföra det hon önskade. 
 
5.6.5 Om Amazon är ett tilltalande system 
Respondenterna har skilda uppfattningar i huruvida systemet är tilltalande. Erik säger att 
han väldigt gärna skulle besöka sidan igen och handla. Han anser att det finns många 
produkter att välja bland. Lisa tycker att om man har handlat ett par gånger och är en van 
användare av systemet då upplever man automatiskt systemet tilltalande. Maria och Karin 
nämner informationsöverflöde som en orsak till att systemet inte upplevs tilltalande och 
roligt att använda. De anser att systemet saknar en bra struktur och att det skulle ha varit 
bättre om det inte fanns så mycket reklam på sidan. Johan anser att systemet inte är 
särskilt tilltalande då det inte uppmuntrar till nyfikenhet och upptäckarkänsla. Han skulle 
gärna vilja ha sidan på svenska. 

 
5.6.6 Om det ställs det krav på erfarenhet för att lära systemet 
Flertalet av respondenterna anser att systemet inte är lätt att lära sig. De anser att om man 
är en van användare då är det lättare att hitta funktionerna, annars tar det lång tid att hitta. 
Sussan tycker att knapparna inte har ett enhetligt utseende. Johan säger att han kände 
behovet av att använda hjälpfunktionen ett par gånger. Lisa använde hjälpfunktioner då 
hon kände sig vilse i en stor mängd information. 
 
5.6.7 Om systemet ger tillräckligt med återkoppling 
När det gäller systemets återkoppling tycker Jannica att systemet inte ger tillräckligt med 
återkoppling. Hon ger ett exempel på att när hon beställer en bok (eller lägger den i en 
vagn) och sedan vill gå vidare och beställa någon annan produkt, som exempelvis lite 
musik, då fanns det inte tillräckligt synlig feedback om vad hon hade innan i vagnen och 
om produkten verkligen hade lagts i hennes vagn. Maria tycker inte heller att hon får 
tillräckligt med feedback och att systemet verkar inkonsistent. Karin anser att hon får 
feedback men att det inte är tillräckligt. Som exempel beskriver hon en situation då hon 
tryckte på en ikon och gick vidare i interaktionen. Den enda feedbacken hon dåfår är att 
ikonens bokstäver ändrar färg vilket inte i ett första ögonkast drar till sig 
uppmärksamheten.  
 
5.6.8 Om informationen är synlig 
Sussan anser att informationen om produkterna är väl synligt men hon tycker att den stora 
mängden att olika varor skapar förvirring. Jannica tycker att vissa saker försvinner i all 
information som finns. Erik tycker att det är bra att man får se bilder på de flesta 
produkter. Johan anser att det är bra att det finns en lista över ”Top seller’s” på de flesta 
produkter. 
 
5.6.9 Om navigeringen är bra 
Vad gäller systemets navigering så upplever ungefär hälften av respondenterna denna som 
logisk då de lätt hittar mellan sidor. Den andra hälften saknar den fasta menyn med 
innehållsförteckning på varje sida. De anser att det inte är lätt att ta sig till det sidan man 
varit innan. 
 
5.6.10 Om systemet begränsar eller styr ens handlingar 
Respondenterna upplever att deras handlingsmöjligheter är begränsade. Maria upplever 
t.ex. att det inte går att hoppa i sidled och att strukturen är hierarkiskt byggd. Erik tycker 
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att det är en form av begränsning att inte kunna se flera bilder på en produkt, t.ex. om 
produkten är en bok skulle man kunna bläddra några sidor i den. Men Erik nämner också 
att detta ingår i modellen att handla på Internet. De flesta respondenter anser att 
”Customer Reviews” (kundreferat om produkten) vara bra. De menar att viljan att handla 
ökar på detta sätt. Jannica upplever att systemet begränsar hennes handlingsmöjligheter då 
hon inte kan söka på flera alternativ än de som finns i sökfunktionen. 
 
5.6.11 Om gränssnittet skapar förtroende för Amazon 
Nike och Sussan anser att gränssnittet bidrar till att skapa förtroende för Amazon för att 
det syns att det är mycket tid nedlagt på sidan. Däremot tycker Karin och Maria att 
gränssnitten inte är särskilt snyggt och välarbetat när det gäller typsnitt, val av ikoner och 
färger. De menar att man inte är konsekvent i sin layout samt att gränssnittet inte upplevs 
som seriöst med massa reklam. Karin nämner ytterligare en orsak som bidrar till att 
förtroendet minskar för Amazon och det är att man måste lämna ut sitt kontokortsnummer 
över nätet. 
 
5.6.12 Om sökfunktionen är bra 
Alla respondenter använder sig av sökfunktionen vid varje besök på sidan. Nike anser att 
sökfunktionen borde kontrollera stavning eller ge förslag på alternativa stavningar i 
händelse av få eller inga träffar. Vidare anser Jannica att det hade varit önskvärt att ha 
alternativa listningsvarianter och menar att resultaten kunde presenteras i bokstavsordning 
så att användaren lättare skulle kunna hitta det han/hon söker.  
 
5.6.13 Om det är lätt att göra fel i systemet 
De flesta anser att man inte gör mycket fel i systemet eftersom det är begränsat och det 
finns få alternativ. Däremot menar de som påstod att systemet lider av 
informationsöverflöde att man lättare gör fel i systemet beroende på rörigheten och 
mycket information. 
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 6. Analys 
I detta kapitel görs en analys av de svar som framkommit under intervjun i denna rapport. 
Analysen görs genom att jämföra resultaten från intervjuerna med användbarhetsfaktorer 
som ligger till grund för detta arbetes litteraturstudie. Vidare görs en jämförelse av resultat 
på en relaterad fallstudie med resultatet av detta arbetes undersökning.  

6.1 Allmänt om Internetbaserade elektroniska affärer 
Den empiriska studien visade att de fördelar och nackdelar respondenterna nämnde 
angående Internetbaserade elektroniska affärer till en viss del beror på de 
användbarhetsfaktorer som nämndes i litteraturstudien. Respondenterna nämner ökad 
kundservice som en fördel med Internetbaserade elektroniska affärer (se kapitel 5.4.5). 
Tre av de intervjuade ser möjligheten att kunna göra produktjämförelse som en klar fördel 
med Internetbaserad elektroniska affärer. Fyra respondenter nämner också större utbud, 
lägre priser samt ökad kundservice och bekvämlighet som fördelar med Internet handel. 
Detta överensstämmer med det Fredholm (2000) menar. 
 
De nackdelar som tas upp under intervjuerna av sex av respondenterna är bland annat 
osäkerhet kring regler för i Internet handel. Under den empiriska studien nämnde en av 
respondenterna att användaren inte kan se och ta på varan som i en traditionell butik. En 
annan nackdel som togs upp av flera respondenter var att kontakten mellan köpare och 
säljare suddas bort vid Internetbaserade elektroniska affärer. 

6.2  Systemets användbarhet 
En mätning av systemets användbarhet, utifrån de svar respondenterna har gett, visar att 
systemet inte är tillräckligt användbart och inte uppfyller alla krav på både relevans, 
effektivitet, attityd och lärbarhet som Löwgrens (1993) REAL-modell och Nielsens 
(1993) fem användbarhetsattribut beskriver. Nedan redogörs resultatet av mätning på 
systemets användbarhet utifrån Löwgrens (1993) REAL-modell och Nielsens (1993) fem 
användbarhetsattribut. Dessutom redogörs mätningen av systemets navigering, 
återkoppling, informationssynlighet och gränssnitt som förtroende skapande. 

6.3 Löwgrens REAL-modell 
 
6.3.1 Relevans  
Den empiriska studien gav att systemet inte är relevant då respondenterna inte 
förutsättningslöst kan söka sig runt bland produkterna på samma sätt som man kan göra i 
en vanlig butik. Ett annat problem som framkom i samband med relevansen i systemet var 
att en del produkter ligger kvar i databasen trots att de är slut och inte går att köpa.  
 
6.3.2 Effektivitet 
Vad gäller effektivitet så framkom av respondenterna att informationsöverflöde och för 
många länkar gör att systemet upplevs som krångligt och dessutom tar det väldigt lång tid 
innan något händer när respondenterna har sökt något i systemet (se kapitel 5.4.3). Det 
framkom att systemet är effektivt vid sökning via sökmotorn (se kapitel 5.4.2). 
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6.3.4 Attityd  
Intervjuerna med respondenter gav att uppfattningen om systemets attityd skiljer sig åt 
mellan de olika respondenterna. Det som gemensamt nämndes var att Amazon inte använt 
layouten på ett enhetligt sätt samt att gränssnittet inte uppfattades som enkelt. Det 
framkom också att Amazon inte har lagt stor vikt vid gränssnitts estetiska intryck som 
nämndes i detta arbetes litteraturstudie, framförallt vad gäller möjligheten att urskilja olika 
delar i gränssnitten. När det gäller informationsmängd på skärmytan så visas det för 
mycket information (se kapitel 5.3.1). Dessutom försvinner innehållet i systemet som 
presenteras i listförteckningen då respondenterna går ner på detaljnivå. Skärmytan 
utnyttjas dessutom för irrelevanta saker som t.ex. reklam. 
 
Respondenternas uppfattning om Amazons användning av färger är splittrade och det 
råder delade meningar då en del tilltalas av färgen och andra inte. Enligt vissa 
respondenter sker gruppering av information på ett tydligt sätt med hjälp av färger (se 
kapitel, 5.3.5). När det gäller typsnitt och val av ikoner är de inte särskilt välarbetat enligt 
några respondenterna. Det framkom dessutom att systemet inte är konsekvents, bl.a. när 
det gäller språkbruk. 
 
Det råder delade uppfattningar om systemet är tilltalande och uppmuntrande. I enighet 
med Helander et al. (1997) menar en del respondenter att informationsöverflöde orsakar 
att systemet inte upplevs tilltalande och roligt att använda. De anser att systemet saknar 
god struktur och att det skulle ha varit bättre om det inte fanns så mycket reklam (se 
kapitel, 5.4.1). 
 
6.3.5 Lärbarhet 
Vikten av systemets lärbarhet grundas i detta arbete på vad som framkom i 
litteraturstudien om att graden av användning av webbplatser oftast inte är lika hög som 
vid ett traditionellt system som vanligtvis används oftare och under en längre tid. De flesta 
respondenter anser att om de hade erfarenhet av andra webbplatser så var det lättare att 
lära Amazon systemet. En del användare säger sig ha använt hjälpfunktionen. Detta tyder 
på att skaparna av systemet inte riktigt har lyckats med systemets lärbarhet. Ytterliggare 
ett tecken på att designers inte har tagit fasta på de riktlinjer som ges för utformning av 
gränssnittet är att systemet inte har en meny i form av en fast listförteckning (se kapitel 
5.3.3). Men en fast listförteckning kunde skaparna av systemet utnyttja faktumet att 
människor är bättre på igenkännande än återerinring. 

6. 4 Nielsens fem användbarhetsattribut 
Arbetets empiriska studie visar att Amazonsystem inte helt uppfyller de fem 
användbarhetsattribut som Nielsen (1993) talar om. Punkterna learnability, efficiency, 
memorability och satisfaction liknar som tidigare nämdes Löwgrens (1993) REAL-
modell. Nielsen (1993) nämner en punkt, errors, som inte tas upp i Löwgrens (1993) 
modell. Denna punkt, errors, uppfylls av Amazonsystem. Enligt de intervjuade är det inte 
särskilt lätt att göra mycket fel i systemet eftersom det är begränsat och det finns få 
alternativ. Däremot menar de som har påstått att systemet lider av informationsöverflöde 
att man lätt gör fel i systemet beroende på rörigheten och mycket information. 

6.5 Navigering 
De flesta respondenter tycker att navigeringen i Amazon är logisk. Kunderna ges 
exempelvis alternativa sätt att navigera beroende på behov, t.ex. så erbjuds en sökmotor 
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som navigeringsalternativ (se kapitel 5.3.4). Dock finns det önskemål om att 
sökfunktionen borde kontrollera stavning eller ge förslag på alternativa stavningar. Vid 
navigering i systemet kan man alltid ta sig tillbaka till välkomstsidan men det finns ingen 
fast listförteckning över innehållet som alltid leder till samma sida oberoende av var på 
webbplatsen man befinner sig.  

6.6 Återkoppling 
Återkopplingen i Amazonsystemet är enligt de intervjuade bristfällig (se kapitel 5.4.6), 
och inkonsistent menar användarna. Respondenterna säger att det är otydligt att se vad 
man har i sin kundvagn när man lägger till en ny produkt. Det enda återkopplingen 
respondenterna får är att ikonen kundvagnen ändrar färg vilket inte direkt drar till sig 
uppmärksamheten. Dessutom så ändrar inte ikonen färg vid varje tillägg. Dock finns det 
återkoppling i form av felmeddelanden, d.v.s. information som måste beaktas för att 
kunna gå vidare. 

6.7 Informationssynlighet 
Under intervjuerna med användare framkom att all information som behövs och rör 
systemet finns tillgängligt. Men den viktiga informationen försvinner i all onödig 
information som finns. Detta medför att informationssynligheten förvärras. 

6.8 Gränssnittet som förtroendeskapande 
Under den empiriska studien framkom vidare att det respondenterna upplever som 
förtroendeskapande inte fullt överensstämmer med vad som framkom i den teoretiska 
referensramen. Bland de saker som användarna upplever skapar förtroende och som de 
anser att Amazon har tagit hänsyn till är att det finns väl synlig information om avtals- och 
betalningsvillkor och att det på ett tydligt sätt redogörs för hur kunduppgifter behandlas 
samt information om totalsumman. 
En intressant aspekt som framkom under intervjuerna är att det som några av 
respondenterna anser har störst vikt för det upplevda förtroendet för Amazon inte ligger i 
gränssnittet utan i att företaget är etablerat och välkänt. De tycker dessutom att saker som 
att det syns att det är mycket tid nerlagt på sidan, att gränssnittet är snyggt och välarbetat 
bidrar till att skapa förtroende. Detta kan annars ses vara i enlighet med Nielsens (2001) 
åsikter om att en webbplats, för att få nöjda besökare, måste vara visuellt attraktiv och lätt 
att använda för att öka mottagligheten av informationen (se kapitel, 5.4.1). 

6.9 Jämförande analys 
I ett arbete utfört av Henderson et al. (1998) presenteras resultatet av ett betatest på en 
elektronisk stormarknad. Arbetet presentera en kvalitativ studie, bestående av 57 personer 
som har testat en elektronisk stormarknad, The Great New Zealand Shopping Mall. 
Resultatet består av det som vad användarna anser som de bästa och de sämsta särdragen 
av systemet. Intervjuresultatet visar dessutom vilka saker användarna skulle göra 
annorlunda om de var utvecklarna av den elektroniska stormarknaden. Henderson et al. 
(1998) rapporterar dessutom resultatet av en kvantitativ studie, som hade för syfte att 
identifiera förutsägelserna/prognoserna för användarkonsumtion av det ovannämnda 
elektroniska stormarknadssystemet. Undersökningen ville mäta vad det var som bestämde 
om folk handlade. 
 
The Great New Zealand Shopping Mall är ett elektroniskt affärssystem där huvudaktören 
är en stormarknad. Utvecklarna hade för mål att jämföra elektroniskt affärshandlande med 
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det traditionella handlandet då att handla traditionellt på en speceriaffär hade visat vara ej 
omtyckt av många speciellt av dubbel inkomsttagare som har ont om tid. 
 
Nedan görs en jämförelse av undersökningsresultatet på den aktuella arbete med det 
presenterade undersökningsresultatet av Henderson et al. (1998) arbete. 
 
6.9.1 Resultatjämförelse 
Den aktuella arbetes undersökning i likhet med Henderson et al. (1998) kvalitativa 
undersökningsresultat visar att bekvämlighet, lägre priser och ökad kundservice är en av 
faktorerna som lockar användarna till elektroniska affärer. Till skillnad från Henderson et 
al. (1998) undersökningsresultat var produktjämförelse också en av de faktorerna som 
lockade användarna till att använda elektroniska affärer. 
I Henderson et al. (1998) arbete nämns elektroniska affärer som en ny teknik vilket var en 
av faktorerna som gjorde att användarna använde systemet. Denna faktor framgår inte från 
det aktuella arbetets undersökning.  
 
Användarna i Henderson et al. (1998) undersökning nämnde att det fanns brist på 
information om produkter i den elektroniska speceriaffären. Den aktuella arbetes 
undersökning pekar på att det fanns tillräcklig med information för produkterna men att 
den stora mängden av annan sorts information gjorde att systemet uppfattades av 
användarna som krånglig och att vissa saker försvann i den stora informationsmängden. 
Användarna i det aktuella arbetets undersökning nämnde att det vore bra om produkterna 
hade flera bilder istället för en.  
 
Den grafiska representationen för produkter skulle också förbättras enligt användarna i 
Henderson et al. (1998) undersökning. Användarna hade svårighet att lokalisera en 
produkt p.g.a. av ett typsnitt på produktens text. Användarna lokaliserade ofta produkterna 
utifrån deras färg eller plats i ”hyllan”. I det aktuella arbetets undersökning nämndes 
också valet av typsnitt på texter som mindre bra. Det framkom också att valet av ikoner 
och färger var bristfälliga i det aktuella arbetets undersökning. Henderson et al. (1998) 
undersökningsresultat visar däremot att användarna tyckte att gränssnittet var enkel, och 
att de tyckte om avdelningarnas ikoner och shoppinglistsmetaforer.  
 
Som det nämndes tidigare var inte produktjämförelse en av faktorerna som gjorde att 
användarna valde att använda elektroniska speceriaffären, men användarna ville gärna ha 
en möjlighet att kunna jämföra olika produkter. Användarna av elektroniska 
speceriaffären föreslog som förbättringsförslag att elektroniska speceriaffären skulle 
presentera nya produkter. I det aktuella arbetets undersökning framkom att Amazon hade 
en lista över ”Top sellers” på de flesta produkterna och att det fanns kundreferat om 
produkter vilket var uppskattat av de flesta användarna.  
 
När en produkt var slut i den elektroniska speceriaffären lades ett meddelande ut i 
systemet som talade om att produkten hade ersatts med en annan produkt. I Amazons 
elektroniska affär däremot låg produkter kvar i databasen trots att de var slut och inte gick 
att köpa.  
 
Användarna av den elektroniska speceriaffären tyckte att de inte fick någon återkoppling 
när de skulle logga ut ur systemet. Återkopplingen i Amazon systemet var enligt de 
intervjuade, i det aktuella arbetet, ickekonsistent och uppfattades även här som bristfällig.  
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Denna faktor är även intressant ur resultatet av det aktuella arbetets undersökning 
eftersom en del av respondenterna hade en uppfattning om att den personliga kontakten 
mellan köpare och säljare suddades bort vid Internethandel, vilket sågs som en nackdel 
med Internetbaserade elektroniska affärer. I det aktuella arbetet undersöktes däremot inte 
hur kontakten mellan användare och säljare såg ut i Amazonsystem. 
 
Henderson et al. (1998) studie identifierar en intressant faktor som visar att vid 
användning av elektroniska affärer behöver inte den personliga kontakten mellan köparen 
och säljaren minska. En elektronisk affär som är medveten om vilka krav och 
förväntningar, på kundtjänster, deras kunder har, kan skapa en bättre relationer med sina 
kunder gentemot en fysisk affär. 
 
I det aktuella arbetets undersökning har inte författaren utfört en likartad undersökning 
som Henderson et al. (1998) kvantitativa undersökning. Därför uteblir en resultat 
jämförelse av Henderson et al. (1998) kvantitativa undersökning och det aktuella arbetets 
undersökning. 
 
Det aktuella arbetets undersökning visade att användare med mer datorvana hade lättare 
att hitta funktionerna jämfört med användare med lite datorvana. Henderson et al. (1998) 
kvantitativa studie utför sin undersökning bara av användare med hög datorvana, vilket 
medför att i undersökningen nämns inget om hur användare med begränsad datorvana 
skulle hitta funktionerna. 
 
Undersökningsresultatet från Henderson et al. (1998) studie och den aktuella studien visar 
att både speceriaffärssystemet och Amazonsystemet inte helt uppfattas som användbart av 
dess användare och att ovan nämnda system bör förbättras när det gäller 
användbarhetsaspekter. 
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7. Slutsats 
Föreliggande arbete hade som övergripande avsikt att komma fram till olika faktorer som 
bör beaktas vid Internetbaserade elektroniska affärer när det gäller användbarhet hos 
webbaserade system. Författaren undrade över om gränssnittsdesigners som designar en 
nätbutik använder sig av de teorier som finns på området och nyttjar dessa i praktiken. 
 
Litteraturstudien och undersökningen i detta arbete visade att gränssnittsdesigners inte 
alltid är uppmärksamma på designprinciper som bör appliceras vid design av ett 
Internetbaserat elektroniskt affärsgränssnitt. Arbetets empiriska undersökning visade att 
Amazonsystemet inte var tillräckligt användbart när det gällde gränssnittet.  
 
Amazonsystemet upplevdes inte som ett relevant system eftersom användarna inte 
förutsättningslöst kunde söka sig runt bland produkterna på samma sätt som de kan göra i 
en vanlig butik. Vidare låg en del produkter kvar i databasen trots att de var slut och inte 
gick att köpa. Det fanns för mycket information presenterad på varje sida och det gjorde 
att sidan upplevdes som väldigt rörig och krånglig. Dessutom tog det väldigt lång tid 
innan något hände när användarna hade sökt något i systemet.  
 
Amazons gränssnittsdesigners hade inte använt layouten på ett enhetligt sätt, dessutom 
uppfattades ej heller gränssnittet som enkelt. Ett annat tecken på att gränssnittsdesigners 
inte hade tagit fasta på de riktlinjer som ges för utformning av gränssnittet var att systemet 
inte hade en meny i form av en fast listförteckning. Med en fast listförteckning kunde 
skaparna av systemet utnyttja faktumet att människan är bättre på igenkännande än 
återerinring. 
 
Nedan följer diverse faktorer som har beaktats och visat sig vara viktiga vid den empiriska 
och litteraturstudien. 
 
Vid utformning av systemets gränssnitt bör irrelevanta saker som t.ex. dekorationer och 
onödig reklam undvikas. Författaren kan i enlighet med Helander et al. (1996) fastslå att 
dessa faktorer upplevs som störande moment med tiden. 
 
Systemets navigering bör vara intuitiv, lättanvänd och snabb. I nätbutiker bör ett 
alternativt navigeringssätt erbjudas, framförallt en sökmotor. Författaren har konstaterat 
vikten av att erbjuda en väl fungerande sökmotor och vill trycka på vad Gehrke och 
Turban (1999) säger att ju fler varor butiken innehåller desto viktigare är det att 
sökmotorn kan hantera olika typer av sökvillkor. 
  
Vid utformning av ett gränssnitt kan författaren i enlighet med Helander et al. (1996) 
konstatera att gruppering av information gör ett gränssnitt mer lättanvänt för en ovan 
användare och samtidigt lättare att läsa av för en van användare. Rubriker o dyl. bör 
utformas på ett tydligt sätt och de olika typsnitt som används ska vara tydliga och lätta att 
läsa. Gränssnittet bör dessutom inte vara rörigt utan det ska gå att tydligt urskilja olika 
delar genom rätt balans mellan bilder och information. 
 
Användaren bör alltid ges återkoppling vid interaktion med systemet. Detta är av stor vikt 
då användaren enligt Löwgren (1993) ska känna att det är denne som kontrollerar vad som 
händer i systemet. Författaren kan fastslå att återkoppling i form av en bekräftelse är 
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oerhört viktig för att kunden t.ex. ska få ett bekräftelse om vad hon har i sin kundvagn och 
vad  han/hon lägger till i kundvagnen.  
 
Under den empiriska studien av detta arbete framkom att det respondenterna upplevde 
som förtroendeskapande inte fullt överensstämde med vad som framkom i den teoretiska 
referensramen. Bland de saker som användarna upplevde skapade förtroende var att det 
fanns väl synlig information om avtals- och betalningsvillkor och att det på ett tydligt sätt 
redogjordes för hur kunduppgifter behandlades samt information om totalsumman. 
En intressant aspekt som framkom under detta arbete är att den största vikten för det 
upplevda förtroendet för Amazon inte ligger i gränssnittet utan i att företaget är etablerat 
och välkänt. Dessutom bidrar saker som t.ex. att det syns att det är mycket tid nerlagt på 
sidan och att gränssnittet är snyggt till att skapa förtroende.  
 
En aspekt som inte nämns i den teoretiska referensramen för detta arbete, men som 
framkommit under det aktuella arbetets undersökning är att användarna med kunskap om 
MDI och som hade hög datorvana uppmärksammas mer av designbrister och dåligt 
användbarhet på en webbplats och upplever det som ett användbarhetsproblem än 
användarna som inte har kunskap om MDI och har begränsad eller ingen datorvana. 
Denna skillnad beror på att användarna med MDI-kunskaper har kunskaper om gränssnitt 
och hur det bör designas samt om gränssnittet är användbart eller ej. Dessa personer kan 
uppleva ett mindre användbart gränssnitt som störande och vill därför inte fullfölja ett 
köp. Däremot kan användarna som inte är medveten om hur ett gränssnitt ska vara 
designat eller om gränssnittet är användbart ignorera designproblemen och mindre 
användbarheten av webbplatsen till en viss del och koncentrerar sig på att fullfölja sitt 
köp. 
 
Slutligen håller författaren av detta arbete med Nielsen (2000a) att det är lätt för 
konsumenter att bedriva jämförande shopping och därför bör varje nätbutik och i detta fall 
Amazon ta hänsyn till användbarhetsprinciper vid design av sin Internetbaserade 
elektroniska affär för att inte förlora kunder. 
 
 
 

 
 

 



8. Diskussion

 

 35 

  8. Diskussion 
När jag genomförde intervjuundersökningen blev jag förvånad över att de flesta 
intervjuade personerna hade samma inställning till användbarhet och till de 
frågeställningar jag hade. Detta gjorde att intervjusammanställningen inte blev det 
omfattande arbete som jag hade förväntat mig. Dock måste jag påpeka att vissa 
respondenter inte var bekanta med de MDI termerna som frågeställningen innehöll. Jag 
drog lärdom av detta och ändrade vissa termer till mer lättförståelig termer under arbetets 
gång. Det som framkom ur intervjuerna har visat sig vara ungefär som jag förväntat mig. 
Det har inte förekommit några stora avvikelser. Jag inser att om det ska gå att generalisera 
till ett större sammanhang krävs det en mer omfattande studie.     
 
Information om butikens namn, fysisk adress, total summa är exempel på saker som kan 
skapa förtroende för en nätbutik. Jag anser i enighet med de intervjuade användarna att 
Amazon uppfyller dessa förtroendekriterier. Förutom den information som bör finnas 
tillgänglig för att öka konsumenters förtroende så framkom under studien en annan 
intressant aspekt, nämligen att känslan av att om gränssnittet är snyggt och välarbetat samt 
upplevs som seriöst också bidrar till att skapa förtroende. Under intervjun med användarna 
framkom att man inte har lagt stor vikt vid det som nämns i den teoretiska referensramen 
angående ett gränssnitts estetiska intryck.  
 
De intervjuade anser att de i många fall lägger störst vikt vid upplevt förtroende i 
uppfattningen om företaget snarare än i gränssnittet. Man ska dock inte glömma att 
gränssnittet också har en stor inverkan på ett företag och för att det ska locka kunder till 
sig. Jag tror att förtroendet för Internetbaserade elektroniska affärer inte är lika högt hos 
människor som inte känner sig insatta i utvecklingen och som inte utnyttjat de nya 
teknikerna i lika högt grad som en expertanvändare. 
 
När det gäller systemets återkoppling så tycker jag att god återkoppling är av extra stor 
vikt för ovana användare som kanske inte ser saker som händer lika tydligt som 
expertanvändare. 
 
Angående hjälpfunktionen tycker jag att det skulle kunna utvecklas något efter 
användarnas önskemål till att bli mer uppgiftsbaserad. Det skulle ha varit önskvärt att ha 
ikonen för hjälpfunktionen placerad i en statisk del av sidan så att man i händelse av en 
liten skärm slipper bläddra sig fram och tillbaka till hjälpfunktionen.  
 
När det gäller kontakten mellan köpare och säljare så tycker jag att det vore önskvärt att 
ha en form av chatfunktion i nätbutiken där kunderna kan ta direkt kontakt med någon ur 
personalen i nätbutiken. Det skulle bl.a. kunna öka butikens förtroende hos kunderna.  
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9. Förslag till fortsatt arbete 
Detta arbete visar att expertanvändarna finner det svårare att jobba med ett mindre 
användbart gränssnitt medan en icke expertanvändare till en viss del accepterar 
gränssnittet som det är. Det vore av intresse att studera hur stora dessa skillnader mellan 
expert- och icke expertanvändare är och om dessa skillnader har någon påverkan på 
designen av användargränssnitt för system för Internetbaserade elektroniska affärer. Det 
skulle också vara intressant att undersöka om svenska nätbutiker skiljer sig från t.ex. 
nätbutiker i USA när det gäller utformning av gränssnitt och framgångsfaktorer för dessa.  
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Bilaga 1, Frågor 
   

1.Har du handlat på Internet någon gång? om ja,  varför handlar du på Internet i 
allmänhet?  

 
2.Hur ofta handlar du på Amazon? 
 
3.Vad är orsaken att du handlar på Internet och just i Amazon? 
 
4.Vad förväntar du dig på handel via Internet?  
 
5.Vilka för- respektive nackdelar tycker du finns i samband med handel via Internet? 
 
6.Hur uppfattar du Amazon i första intrycket?  

 
7.Har du använd dig av hjälpfunktionen?  

 
8.Tycker du att systemet utför sina uppgifter på ett bra sätt?  

 
9.Tycker du att det krävs erfarenhet för att man ska lära sig systemet? 

 
10.Ger systemet tillräckligt med feedback?  

 
11.Tycker du att Amazon är ett smidigt system utan större krångligheter? 

 
12.Upplever du att gränssnittet skapar förtroende för Amazon? 

 
13.Styrs dina handlingar av systemet? 

 
14.Tycker du att man gör lätt fel i systemet?  

 
15.Är informationen man söker synlig?  

 
16.Är sökfunktionen bra? 
 
17.Hur uppfattar du navigeringen i Amazon?  

 
18. Upplevs Amazon enligt dig som ett tilltalande system? 
 

 
Amazons webbadress: 
 http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/home/home.html/107-9597918-5144556 
 


