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Abstract 

The aim of this study is to explore the design principles developed in e-commerce 

activities in the textile industry. Thus, these should be taken into consideration in order to 

meet senior needs. According to (SCB 2012) seniors between 60 to75 do not shop online 

as much as the younger population and becoming a part of the digital divide (McCloskey 

& Leppel, 2010). 

We are trying to understand seniors’ opinion of e -commerce. This thesis is conducted 

with five qualitative interviews and user testing with observation. The respondents are 

seniors in the age of 60-75. They've got a task to answer questions concerning e-

commerce and how they perceive and experience an e-commerce site's usability based on 

their knowledge, commitment and willingness.  

Nowadays there are a lot of e-commerce sites that are not designed to appeal to the older 

generation. Due the poor structures and usability seniors have difficulties with 

navigation.   

We are trying to figure out how seniors’ reason about the design principles deemed most 

useful to them. The results of our study show that seniors should realize the benefits of 

using e-commerce sites more often. Although the causes in many cases depend on fear 

and laziness, seniors should learn how e-commerce sites work. 
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III 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka designprinciper som bör beaktas för att tillgodose 

den äldre målgruppens behov kring e-handel av kläder. Enligt Statistiska Centralbyrån 

(SCB 2012) tillhör den äldre målgruppen mellan 60-75år och i den ålderskategorin är det 

som handlar minst via e-handel i förhållande till antalet som använder internet som 

hamnar i den digitala klyftan (McCloskey & Leppel, 2010).  

I denna studie skapar vi förståelse om den äldre målgruppens uppfattning om e-handel. 

En fallstudie genomförs med fem kvalitativa intervjuer samt användartest med 

observation. Intervjupersonerna tillhör den äldre målgruppen dvs. personer mellan 60-75 

år. De har fått som uppdrag att besvara frågor gällande e- handel samt hur de uppfattar 

och upplever en e-handelssidas användbarhet i förhållande till deras kunskap, 

engagemang samt benägenhet.  

Vi har även fått svar om hur den äldre målgruppen resonerar kring vilka designprinciper 

bedöms som mest praktiska för dem. Resultatet av vår undersökning visar att den äldre 

målgruppen bör se nytta med att använda oftare eller börja e-handla. Även om orsaken i 

många fall ligger bakom rädsla och lathet ska den äldre målgruppen kunna lära sig hur 

e-handel fungerar. 
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1 Inledning 

I detta kapitel inleder vår studie med en bakgrundsbeskrivning och tidigare forskning, 

därefter presenteras studiens forskningsfrågor, syfte och problemformulering. 

1.1 Bakgrund  

En tydlig trend är att intresset för e-handel ökar hos konsumenter när IT blir allt viktigare 

i vårt samhälle. Numera är konsumenter ständigt uppkopplade mot Internet där användare 

söker efter information och beställer hem produkter via nätet, det vill säga; uträttar sina 

ärenden över Internet (SvD 2012). 

Elektronisk handel har ökat de senaste tio åren. Handelns utredningsinstitut (HUI 

Research)(e-barometern Q3 2012) i samarbete med Posten och Svenska Distanshandeln 

följer svensk e-handel genom e-barometern, uppgav att e-handel förväntas öka med 31,3 

miljarder kronor under 2012. Enligt SvD Näringsliv (SvD Näringsliv 2012) har 84 

procent av internetanvändarna, vilket motsvarar 72 procent av befolkningen, någon gång 

handlat över nätet. 

E-handel erbjuder ett antal fördelar, såsom tillgänglighet för produkter och tjänster, då 

priset är under butikspriser kostnader för transport samt butiks kostnader. Det är även 

flexibelt att beställa via nätet då varorna levereras direkt hem till kunden, i jämförelse 

med traditionell närbutik, speciellt om konsumenterna tillhör kategorin den äldre 

målgruppen som på grund av nedsatt förmåga eller fysiska nedsättningar inte har samma 

möjligheter att gå till en butik. Den äldre målgruppen skulle kunna gynnas av e-handel 

men att användarantalet av e-handel bland dem är relativt lågt då den äldre målgruppen 

inte utnyttjar denna fördel enligt publicering av internetstatistiken i utförande av 

Statistiska Centralbyrån (SCB 2012). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns gott om forskning inom användbarhet på Internet. Vi har dock inte lyckats hitta 

någon forskning som berör äldre och e-handel, ett segment som blir mer och mer viktigt 

inte bara i ekonomiskt utan också demokratiskt perspektiv. 

Tidigare undersökningar har apropå användning av Internet och det visar att det finns en 

ålders-baserad digital klyfta, som sträcker sig till användningen av olika e-handel 

applikationer. År 2007 hade endast 6 procent av Internetanvändarna över 65 år gjort ett 

Online köp, jämfört med 23 procent i åldern 50-64. Denna studie fann vidare att äldre 

konsumenter (i ålder 70 och äldre) hade det lägsta uppfattningar om enkel tillgång till 
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information via e-handel, och var också minst benägna att e-handla jämfört med de två 
andra grupperna (McCloskey & Leppel, 2010). 

 

1.3 Problemdiskussion om de äldre och webben 

Minnet och god syn är två viktiga förmågor för att kunna använda webben eller en 

webbshop på ett effektivt sätt, då webben interaktion brukar ställa höga krav på kognitiva 

färdigheter och har viktig information som ofta är inbäddad i den visuella displayen.  

Tidigare forskning visar att äldre människor har svårare att navigera sig runt webben än 

en yngre användare.  Äldre människor har mer användbarhetsproblem inom webben dels 

på grund av många fysiska, kognitiva, psykiska och sociala faktorer samt på grund av den 

totala skillnaden av erfarenheter i livet. Lösningen till problemet kan vara en god och 

genomtänkt webbdesign som leder den äldre målgruppen som webbanvändare att 

navigerar sig bättre på en hemsida eller webbshop? 

En annan anledning som hindrar den äldre målgruppen att använda webben på ett 

effektivt sätt är på grund av uppmärksamhet.   Där selektiv uppmärksamhet är förmågan 

att fokusera på relevant information i samband med störande information som minskas 

med åldern.  Detta gör att äldre användare har därför lättare att bli distraherade av denna 

typ av information samt har därför svårare ta till sig information på en hemsida 

(e-handelssida) med rörlig grafik och andra effekter (Gao, et al., 2007). 

 

1.4 Förtroende och erfarenhet 

I Flow Experience and Internet Shopping (Chia-Lin Hsu, 2012) utgår forskarna från att 

erfarenhet om internet och dess köpprocesser är kopplat till konsumentens egenskaper. 

För att påverka kundens förtroende och benägenhet d.v.s. viljan att köpa måste kundens 

självförtroende vara relativt hög. I detta menar forskarna att flödet av erfarenhet är en 

viktig faktor för Internet, det vill säga kundens personliga upplevelse av webbplatsens 

användning. Forskarna hävdar även att miljöer kan vara utgångspunkten till 

konsumentens köpbeteende, vilket innebär att det kan underlätta vissa upplevelser då det 

krävs en hög koncentration.  

För att nå framgången med att öka fler internetanvändare eller webbshoppare bör  

e-handelssidor marknadsföra sina webbplatser på bästa sätt. Webbdesign samt 

interaktionsdesign har därför en betydande roll i detta avseende för att skapa en mer 

användbar webbplats för att öka benägenhet hos den äldre gruppen till att e-handla mer 

(Chia-Lin Hsu, 2012). 
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1.5 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka designprinciper som bör beaktas för att tillgodose 

den äldre målgruppens behov kring e-handel av kläder. Vi vill därmed belysa vad 

internetbutikerna (e-handelsföretagen) kan göra mer för att tillgodose både sina 

nuvarande kunder samt locka den äldre kundgruppen att e-handla mer.  

 

1.6 Studiens forskningsfrågor 

För att gå vidare med denna studie har vi valt att arbeta utifrån följande frågeställningar. 

Huvudfråga 

 Vilka designprinciper bör beaktas för att underlätta de äldres e-handlande? 

Delfrågor 

 Hur upplever den äldre målgruppen webbplatsens användbarhet när det gäller att 

handla kläder på Internet?  

 Hur påverkar designprinciperna den äldre målgruppen i e-handel användandet?  

 Vilka behov och förväntningar efterfrågas från den äldre målgruppen i gällande 

användbarheten inom klädbutiker på nätet?  

 

1.7 Avgränsning 

I detta arbete har vi därmed valt att fokusera på användbarhet inom e-handel som berör 

klädhandeln. Rapporten avgränsas till att enbart undersöka den äldre målgruppens syn/ 

perspektiv på användbarhet inom valda e-handelssidor. En fallstudie genomförs då 

undersökning som motsvarar det insamlade empiriskteorin inom ämnet hur valda 

målgrupp uppfattar ”användbarhet” i praktiken. Detta för att få en bättre förståelse till 

problemet hos äldre gällande webbanvändande och e-handel. Användartest utförs i form 

av en enkel uppgift som riktar sig till både kvinnor och män i vår valda målgrupp i åldern 

60 till 75 år.  

 

1.8 Intressenter 

Uppsatsen riktar sig framför allt till företag som ska börja eller numera arbetar inom  

e-handel. Vårt bidrag inom informatik skulle kunna fånga uppmärksamheten från olika 

distanshandelsföretag. De olika designprinciper som nämns i uppsatsen skulle kunna göra 

det lättare för den äldre målgruppen att uppleva e-handel på ett positiv sätt. Om  
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e-handelsföretag allmängiltigt gör små förbättringar i designprinciperna som de använder 

sig av, kan detta leda till att den äldre målgruppen börjar e-handla mer.  

 

1.9 Disposition 

Studien är indelad enligt följande: 

1 Kapitel: Bakgrunden och tidigare forskning presenteras inom området som relaterar till 

den undersökning vi gjort.  

2 Kapitel: Metodkapitlet beskriver vår forskningsansats som delats med motivering i hur 

studien ska genomföras. I motiveringen redogörs det hur vi tror att den valda 

undersökningsgruppen (den äldre målgruppen) uppfattar olika e-handelssidors 

användbarhet. Intensiv transkribering används för att få med all detaljerad kunskap inom 

vårt valda område med hjälp av våra empiriska intervjuer. Den empiriska undersökningen 

består av observationer, användartester samt djupintervjuer med strukturerade och 

fastställda frågor. Dessa besvaras från valda respondenter som vi valt i förväg genom en 

snöbollssampling. 

3 Kapitel: I teorikapitlet redogör vi för de olika definitioner och designprinciper som är 

inriktade på arbetets perspektiv gällande ökningen av äldres e-handlande. Teorin tar upp 

bland annat e-handelns innebörd samt dess för och- nackdelar, användbarhetsbegrepp och 

olika designsprinciper. 

4 Kapitel: Här beskrivs forskningens empiriska datainsamling i form av intervjuer, 

observation och användartest. Intensiv transkribering har genomförts, dels för att få med 

all detaljerad kunskap inom vårt område genom vår empiriska datainsamling av nämnda 

tillvägagångsätt.  

5 Kapitel: I detta kapitel jämförs teorin med den empiriska undersökningen. Vi har 

sammankopplat dessa två delar genom att hitta likheter och skillnader.  

6 Kapitel: Slutligen diskuterar vi optimala exemplar gällande användbarhet och 

designsprinciper som e-handelsföretagen bör beakta för att öka den äldre målgruppens  

e-handlande. Syftet är framförallt att hitta svar på våra frågeställningar. 
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1.10 Forskningsdesign  

 

1.10.1 Forskningsstrategi  

För att ta an problemen gällande e-handelsanvändande i förhållande till den äldre 

målgruppen, måste vi först få kunskap om ämnet. Detta gör vi först genom att förklara 

begreppen samt tolka motivet till det. För att kunna arbeta med vår forskning på bästa sätt 

innebär det att vi bör lyssna till personer som berörs inom området. Med vår kunskap 

kring problemområdet kommer vi således att kunna lyssna samt reflektera över hur deras 

upplevelse av en e-handelssida kan bidra till förbättrad webbdesign. 

Bidraget som framkommer i denna uppsats är tänkt för att fånga uppmärksamhet från 

olika distanshandelsföretag då rekommenderade designprinciper som nämns i uppsatsen 

skulle kunna göra det lättare för den äldre målgruppen att uppleva e-handel på ett positiv 

sätt. Om e-handelsföretag allmängiltigt gör små förbättringar i designprinciperna som de 

använder sig av, kan detta leda till att den äldre målgruppen börjar e-handla mer. För att 

uppnå detta finns ett behov av att skapa nya sätt att tänka och arbeta på. 

 

1.10.2 Forskningsprocess 

Vår forskningsidé började utvecklas under kursen forskningsmetoder på kandidatnivå. Vi 

är båda intresserade av e-handel och ville därför förbjuda oss inom området. E-handel av 

kläder har blivit väldigt populärt då många e-handlar väldigt mycket över nätet. Den äldre 

målgruppen har alltid haft svårt med datoranvändning och hamnar i den digitala klyftan 

och därför tänkte vi därmed inriktar oss till den äldre målgruppen och e-handel.  

Sökandet av litteratur inom e-handel genomfördes via Högskolan i Borås databaser. 

Google Scholar har också varit också ett alternativ. Sökord som: ”e-handel”, 

”användbarhet”, ”seniorer”, ”köpbeteende” och ”designsprinciper” kunde hjälpa oss få 

tag i relevant information till vårt valda ämne.  Vi har även försökt hitta litteratur som har 

används tidigare av olika forskare. Med den litteratur vi hittade kunde vi fokusera oss på 

vårt valda område dvs. den äldre målgruppen och dess förhållande till e-handel.  
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Med en grundlig teoretisk bakgrund, utformade vi frågor till fem valda intervjupersoner. 

När frågorna var färdigställda, var det dags att boka intervjun med respektive personer 

som tillhör den äldre målgruppen mellan 60-75 år. Vi intervjuade, observerade och 

genomförde användartest på fem intervjupersoner. Vi genomförde intervjuerna på 

personer med olika datavanor och bakgrunder, detta var väldigt intressant för oss då vi 

fick uppleva utmaningar från deras perspektiv. 

Baserat på de resultat vi fick från intervjuerna kunde vi därefter med hjälp av teorin 

komma fram till lämpliga designprinciper som bör beaktas i utformande av e-

handelssidor för att tillgodose den äldre målgruppen.   
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2 Metod  

I detta kapitel kommer vi att redovisa vad vi har använt för forskningsmetoder för att 

genomföra vår undersökning. 

Det finns många uppsättningar av metoder att tillta för att genomföra sin forskning. 

Enligt Christensen (2010) finns det två huvudtyper av undersökningsmetoder att välja 

mellan när man gör en undersökning. Man kan välja att göra forskningen med den 

kvalitativa metoden som forskningsansats eller den kvantitativa metoden (Bryman, 

2008). Nedan redogör vi ytterst kortfattat för olika metoder och angreppssätt, för att ge 

läsaren en orientering inför beskrivningen av vårt val av metod. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden bygger på verbala formuleringar som kan vara talade eller 

skrivna. Det är en induktiv syn kring förhållandet mellan teori och praktik, där teorin 

genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2008). Att 

genomföra en intervju är ett exempel på en kvalitativ undersökning då resultatet blir mer 

djupgående och på så vis kan analysera människors beteenden i olika sammanhang 

(Bryman, 2008). Kvalitativa metoder kan användas för att få en bättre förståelse för den 

valda målgruppen, eller i några fall där man inte är säker kring vilken information som 

målgruppen ger är av intressant värde. Enligt Bryman (2008) möjliggör den kvalitativa 

metoden att den rätta informationen kommer fram. Kvalitativ metod kan ge målgruppen 

större frihet än när en kvantitativ metod används. Ett exempel är genom intervju då 

personen kan besvara eller diskutera de aktuella frågorna eftersom båda är medskapare i 

ett samtal (Christensen, 2010).  

2.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden är en typ av forskningsmetod där man använder sig av 

statistiska samt kvantifierbara resultat. Förutsättningen är att det finns en objektiv 

verklighet som man genom kvantitativ forskning på olika sätt försöker mäta för att få 

information om denna verklighet. Den kvantitativa metoden inkluderar ofta någon form 

av enkät oftast i pappersform. Dessa enkäter innehåller oftast skrivna frågor med 

vanligtvis fasta svarsalternativ och de är användbara för att belysa omfattningen om något 

(Christensen, 2010).  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Forskning
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2.3 Fallstudier 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse om till exempel en person, en 

händelse eller en social grupp dvs. att man får en djupare kunskap om det man 

undersöker. Denna typ av studie utgör en form av en vetenskaplig metod som kan rymma 

både ämnesteoretiska samt filosofiska perspektiv på vad det här slaget av forskning går ut 

på. Fördelen med att använda sig av en fallstudie är att teorin både utvecklas och prövas. 

Undersökningsenheter kan möjligt göras på olika sätt och kan användas av kvalitativ 

samt kvantitativ information. Det mest grundläggande inom fallstudier kommer 

egentligen från ett kvalitativt forskningsparadigm (Merriam, 1994).   

Vi har därför valt att genomföra vår empiriska undersökning efter ett fall, där vi utför 

användartest på fyra e-handelssidor gällande vad den äldre målgruppen uppfattar och 

upplever e-handelssidornas användbarhet. Resultatet av jämförelsen har hjälpt oss få en 

djupare förståelse inom området. 

 

2.4 Intervju 

Strukturerade intervjuer har i syfte enligt Bryman (2008) att maximera reliabilitet och 

validiteten gällande mätning av viktiga begrepp. Då forskarna har en mer tydlig 

strukturerad uppsättning av frågor som ska undersökas som i sin tur skall komma fram till 

ett svar. I genomförande av vår kvalitativa undersökning har vi valt att genomföra 

intervjuer med strukturerade uppsättning av frågor. Detta för att få svar på de specifika 

fallen vi undersöker. 

 

2.5 Observation 

Etnografi/ deltagande Observation är en annan typ av datainsamling i kvalitativ metod. 

Med observation kan forskaren under en viss miljö lyssna för att få en bild av den kultur 

som den sociala gruppen avslöjar (Bryman, 2008). I genomförande av intervjun 

observerade vi hur intervjupersonerna reagerade och uppfattade frågorna samt 

användartestet.  

 

2.6 Användartest 

Med ett användartest kan man få en bättre uppfattning om hur väl en produkt eller tjänst 

fungerar i en konkret användningssituation. Den utförs i en realistisk miljö där användare 
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utför olika realistiska uppgifter. Genom detta kan man vidare identifiera sannolika 

problem och svårigheter som uppstår när själva tjänsten eller produkten används som sen 

kan leda till bättre problemlösning (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Anledning till att vi har användartest som forskningsdesign av datainsamling är att vi få 

en bättre förståelse och därmed kunna se hur den äldre målgruppen i vår undersökning 

förhåller sig på e-handelssidan. 

 

2.7 Urval och datainsamling 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer vi att använda oss av en kvalitativ 

fallundersökning som ska hjälpa oss att genomföra en intensiv (beskrivning) 

transkribering samt analys av en enda förståelse eller enhet med mer detaljerade 

kunskaper inom vårt valda område.  

Kvalitativa fallundersökningar är en sådan typ av forskning som har sina egna 

kännetecken samt vissa tillämpningsområden (Merriam 1994, s. 176). Förståelse är 

grundläggande inom kvalitativa fallundersökningar som kommer att leda till svar på våra 

delfrågor då den kvalitativa studien kommer beskriva samt förklara vår målgrupps 

beteende.  

I urval har vi använt oss av snöbollsurval ett obundet slumpmässigt urval som har i syfte 

att garantera ett representativt resultat är omöjligt, eftersom man är beroende av sociala 

kontakter d.v.s. att man hittar frivilliga respondenter via intervjupersoner (Bryman, 

2008). Anledningen till att vi använt denna typ av urval är att det sannolikt hjälpt oss hitta 

de personer som berör vårt undersökningsområde som skulle kunna vara representativt 

för populationen (Bryman, 2008). 

Vi kommer att göra observationer och därmed djupintervjuer med bestämda personer 

med olika ursprung och datavana för att få ett varierat resultat. Intervjun kommer att 

bestå av strukturerad intervju där respondenterna (Christensen 2010, ss 202-203) kommer 

att få besvara på ett antal frågor som är fastställda. Målet för sådant utförande ska 

säkerställa att respondenterna kan sammanställas och jämföras på ett likvärdigt sätt.  

För att kunna tolka och bearbeta vårt insamlade material som kommer från 

respondenterna (empiriska data) kommer vi att transkribera intervjuerna och 

observationer för att få fram vad som hindrar den äldre att e-handla (Bryman 2008, ss 

428-429).   
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2.8 Metodreflektion 

Fördelen med den kvalitativa metoden är för vår frågeställning där information vi samlar 

in är relevant och relaterat för vår studie samtidigt att informationen är allmän och är 

granskad för att bedöma som trovärdig data. Eftersom vår datainsamling sker så nära 

källan är risken väldigt liten att informationen är otydlig eller inkorrekt. 

Kvalitativa observationer och intervjuer är fördelaktiga i vår studie. Den har som mål att 

vara anpassningsbar för att få fram en bild av den kultur den sociala gruppen har, dvs. att 

man ser och uppfattar en situation eller miljö genom deltagarnas ögon (Bryman 2008, ss 

344- 362). 

En risk är att undersökningen är för subjektiv (personlig), som bygger på forskarens 

uppfattning och intresse om vad som är viktigt och betydelsefullt. En kvalitativ forskning 

startar ofta på ett öppet förhållandesätt, som börjar först när man har specificerat 

frågeställningarna. Den som läser en kvalitativrapport kan nämligen få lite information 

om varför man valt ett område eller tema istället för ett annat.  

Nackdelen är att det är svår att replikera en kvalitativ undersökning. Det är för att 

metoden är ostrukturerad och ofta beroende av forskarens egen idé, inspiration och att 

forskaren är själva redskapet vid datainsamlingen som observeras och registreras är styrd 

av forskarens intresse. Därför är det sällan möjligt att replikera en viss undersökning, då 

det knappt finns några accepterande sätt att genomföra en kvalitativ undersökning. 

(Bryman 2008, ss 368-369). 

Generaliserbarhet är en annan nackdel i kvalitativ forskning, resultatet som tagits fram i 

undersökningen kan inte enkelt eller är omöjligt att ge allmän tillämpning i andra miljöer. 

Resultat från kvalitativa forskningen ska generaliseras till teori och inte till populationer, 

eftersom personerna som intervjuats i kvalitativ forskning inte är representativa för en 

population. Med andra ord är det kvaliteten på teoretiska slutsatser som formuleras på 

grundval av kvalitativa data som är viktigt vid bedömningen av generaliserbarhet 

(Bryman 2008, ss 368-369).  

Generaliserbarheten i vår studie överlag innebär att vi har svårt att överföra resultaten då 

vi har undersökt ett specifikt fall och hade enbart tillgång till fem personer med olika 

datavana och bakgrund. Resonemanget för överförbarheten är inte tillämpbart då 

resultatet hade kunnat exempelvis förväntas till att existera i andra relevanta situationer.  

Resultatet kunde vara överförbart om vi hade fler frivilliga personer att intervjua. 

Anledningen till varför vi har valt fem personer med olika datavana samt bakgrund är för 

att få ett varierande resultat där data bedöms så trovärdig som möjligt. 
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En annan nackdel återfinns i samband med strukturerade intervjuer, där intervjuaren kan 

påverka respondenterna genom fastställda intervju eller frågeschema och risken för detta 

blir att det blir systematiska skevheter i svaren. Med denna förutsättning kan 

respondenterna reagera på ett konsekvent sätt genom att svara Ja eller Nej, som handlar 

om att respondenterna antingen håller med eller tar avstånd (Bryman 2008, s. 223). 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskriver vi den teoretiska referensramen som vi använder för att få en 

bättre förståelse för vårt problemområde i uppsatsen.  

 

3.1 Elektronisk handel (E-handel)  

1) E-handel i konsumentfallet är ett grundbegrepp som uppstår när något köps eller säljs 

från en e-handelssida där det erbjuds snabb och smidig logistik
1
.  

2) Begreppet e-handel har många olika betydelser.  Magnusson Sjöberg. et al (2011) har 

definierat begreppet: “E-handel används ofta för att beteckna handel med varor eller 

tjänster som, i större grad sker genom användandet av information- och 

kommunikationsteknik”.   

Magnusson, Sjöberg. et al (2011) skriver dessutom att internet har gjort det möjligt för 

allmänheten att numera använda internet för att e-handla etc. Parallellt har många företag 

internet som billig utgångspunkt dels för att nå tänkbara kunder genom reklam för 

tjänsten eller varan. 

Det finns olika typer av elektronisk handel och det är viktigt att skilja på dem. Den 

vanligaste typen av elektronisk handel är Buisness to Consumer (B2C) dvs. handel 

mellan en näringsidkare och en konsument. Därefter följer Buisness to Buisness (B2B), 

handel mellan två näringsidkare. Buisness to Goverment (B2G) är handel mellan en 

näringsidkare och en myndighet. Slutligen presenterar författarna Consumer to Consumer 

(C2C) som riktar sig till handel mellan två konsumenter. 

 

3.2 E-handels fördelar och nackdelar 

”Fördelarna med e-handel är många” (Bergström, B., Karlsson,T & Parmenvik, D, 

2009) 

Bättre tillgänglighet- e-handelssidor eller nätbutiker som de kallas är tillgängliga alla 

timmar och dagar i veckan medan fysiska butiker har specifika öppettider. 

 Större utbud – Internet-handlare har större möjlighet att hitta önskade varor än en 

                                                 

1
 https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/vad-ar-e-handel/ [2013-05-

31] 

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/vad-ar-e-handel/
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vanlig handlare med tanke på att varor inte tar plats i virtuella
2
 butiker. 

 Lägre priser – Lägre lokal – samt lönekostnader för säljaren är utgångspunkter till 

varför en e-handelssida kan erbjuda lägre priser till kunder. 

 Enklare prisjämförelse – e-handelskunder kan lättare hitta samt jämföra de olika 

priser som ges på samma vara från olika nätbutiker.  

”Finns det fördelar finns ju också nackdelar, så också i näthandels värld” (Bergström, et 

al., 2009) 

 Sämre koll på varan – e-handelskunder har inte samma möjlighet som vanliga 

kunder att känna, se eller ta på varan som önskas på nära håll. Istället får 

e-handelskunder nöja sig med bilder av varan. 

 Sämre kundservice – även om e-handelssidor erbjuder kundservice, brukar inte 

e-handelskunden få svar på direkten. Istället brukar kontakten ske via email 

formulär vilket innebär att i vissa fall kan väntetiden på ett svar ta ett par timmar. 

 Osäkerhet vid betalning – det finns risk att vissa kunder kan känna sig osäkra 

samt inte alls övertygade för betalning via nätet.  

 Större teknisk tröskel – genomförandet av ett köp kräver alltid att kunden har 

tillgång till Internet samt datorvana. 

 Mindre upplevelse – lustupplevelsen genom att besöka en fysisk butik börjar 

försvinna. 

 Storebror ser dig – e-handelsbutiker är kapabla till att systematiskt beskriva 

kundens konsumtionsmönster dvs. de varor som tidigare köpts av kunden.  

 

 

3.3 E-handel och service  

Lee och Lin medger att i online butiker är servicen, det vill säga den elektroniska 

servicen det viktigaste. Det är även viktigt eftersom e-tjänster bildas genom relation 

mellan webbdesign, tillförlitlighet, lyhördhet, tillit och personalisering. Dessa kvaliteter 

gör att det ökar servicekvaliteten och kundtillfredsställelse i online butiker, som leder till 

användarnas köp avsikter.  

Lee & Lin (2005) förklarar i följande att ”webbdesign” har en stor betydelse i 

sammanhang i e-handel, genom att webbdesign beskriver vad användargränssnittdesign 

                                                 

2Virtuell- betyder skenbar, sken-; virtuell verklighet cyberspace, en skenvärld (synomymer.se). 

Virtuell butik är webbaserat där användare som konsumenter kan var och när som helst i världen 

handla med så kallad e-handel webbplats. Det kan spara på tid och pengar genom att låta 

användare och konsumenter handla virtuellt istället i verkliga butiker där hyllorna och varorna 

kan förändras och förflyttas.  

http://www.synonymer.se/?query=skenbar
http://www.synonymer.se/?query=sken
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presenterar till kunden/användaren.  I samband med webbdesign fann man kundnöjdheten 

i kvalitén med webbdesign. Detta beror på att webbplats designsfaktorer finner som 

drivande för att göra kundens kvalitetsbedömning av tillfredställelse och lojalitet för 

internet. 

”Tillförlitlighet” är viktigt eftersom den representerar förmågan av webbplatsen för att 

utföra beställningar korrekt, leverera snabbt, och hålla personlig information säker. I detta 

menar Lee & Lin (2005) att en webbutik ska kunna ge säkra tjänster som säkra online 

affärer för att kunder/användare ska känna sig bekväma med online shopping. 

”Lyhördheten” har sin vikt i en e-handelssida där kunden förväntar sig att sidan ska svara 

kundernas förfrågningar snabbt. Lee & Lin (2005) förklarar i detta att lyhördhet beskriver 

hur ofta en webbutik utan att bråka och erbjuder tjänster som exempelvis kunden 

förfrågningar om dess informationssökning och navigeringshastighet, som är viktiga för 

kunden/användaren. 

Med vikten i online shopping (e-handel) är ”förtroende” en viktig aspekt i allmänhet när 

det gäller inom e-handel. Detta beror på att online shopping omfattar av ömsesidiga 

påverkningar mellan kunder och e-handelssidan. Förtroende kan vara enligt Lee & Lin 

(2005) menas med att kunden acceptera sin sårbarhet i en online transaktion, baserat på 

deras positiva förväntningar om framtida beteenden.  

“Personalisering” handlar i grund av botten i ett e-handelssammanhang i framförallt om 

att lära sig av besökarnas beteende genom att presentera relevant information för olika 

målgrupper på en och samma sajt. Man tror att personalisering är på väg att bli den 

viktigaste konkurrensfördelen inom e-handeln och det finns olika typer av 

personalisering. Algoritmisk datapersonaliseirng, redaktionell innehållspersonalisering 

samt social personalisering (Lee & Lin, 2005). 

Personaliseringen erbjuder bland annat skräddarsydda sökresultat där ordning på 

resultaten reflekterar systemets agerande insikter kring kundens preferenser. Varierande 

navigering där menyer och filter anpassas efter kundens tidigare visat intresse för 

samtidigt som den erbjuder rabatter och rekommendationer, relaterade produkter och mer 

försäljning, ser huruvida en besökare ny eller återkommande användare anländer till 

e-handelssidan och hur mycket tid användare är på den sida etc. (Holmqvist, 2012) Brist 

på ömsesidig påverkan mellan kunden och nätbutiken har i benägenhet att hindra möjliga 

kunder från att köpa via nätet (Lee & Lin, 2005). 
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3.4 Användbarhet 

Historiskt sett har begreppet användbarhet utvecklats från att fokusera på det mänskliga 

systemet till att fokusera på att produkten och dess användning har ett sammanhang 

(Ottersten & Berndtsson, 2002. ss 14-15). Ottersten och Berndtson menar att 

användbarhet inte är någon objektiv observerbar verklig produktegenskap såsom en färg 

eller funktion, utan det är kvalitet som uppstår i produktens användning (Ottersten & 

Berndtsson, 2002 s. 16).  

Det handlar om kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Produkten har hög grad av 

användbarhet när den uppfyller beställarens krav och målgruppens syfte etc. (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). 

För att se om en produkt ger användbarhet krävs det ett samspel mellan produkten och 

användaren. Detta kräver oftast en tidsperiod och i utformning av en användbar produkt 

kräver att man tar hänsyn till tre viktiga aspekter. Den första aspekten är det mänskliga 

systemet – egenskaper hos individerna som använder produkten dvs. mönster hur 

människor ser på och uppfattar saker och ting, specifika egenskaper som värderingar och 

attityder. Det andra är det sammanhang där produkten ska användas dvs. vad produkten 

är tänkt att användas för samt i vilket sammanhang. Produkten kan användas i olika 

sammanhang såsom i fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska sammanhang. Den 

tredje är den nyttan produkten förväntas att ges dvs. vilka effekter det kan tänka sig ge 

för den som använder produkten. 

I internetvärlden ställs större krav på användbarhet eftersom användargruppen består av 

människor med olika förkunskaper samt färdigheter. Användarna har möjlighet till att 

välja när användaren inte har möjlighet eller tid för att lära sig. Om en e-handelssida inte 

är tillräckligt användbar där användaren får hjälp genom telefon om behovet finns. En 

annan valmöjlighet är att användaren kan vända sig till andra e- handelssidor som är 

lättare att använda (Molich, 2002). 

För e-handelssidor bedöms användbarhet som ett krav. Detta för att kunna konkurrera 

med andra nätbutiker. En e-handel webbplats bör vara konkurrenskraftig och kräver att 

den ska vara minst lika bra som konkurrenternas. Feedback från användarna i detta 

sammanhang är viktig då deras synpunkter kan hjälpa med jämförandet av bättre 

användbarhet (Molich, 2002). 
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3.5 Olika definitioner av användbarhet  

3.5.1 Rolf Molich 

Inom användbar webbplats menar Molich att de bör omfatta tre kvalitetsegenskaper och 

dessa är ”Drift
3
.”, ”Underhåll” samt ”Omläggning. 

Inom respektive kvalitetsegenskaperna består olika kriterier som bör följas. En viktig 

aspekt enligt Molich är att användarna ska kunna integrera med e-handelssidor på ett 

omedelbart och användbart sätt vid ett köptillfälle. Alla nämnda kvalitetsegenskaps 

kriterier delar är inte lika viktiga utan de bör prioriteras utifrån konkreta 

verksamhetsförhållanden samt krav (Molich 2002,ss 21-22).   

Molich nämner i sin bok ”Webbdesign med fokus på användbarhet” de fem gyllene 

reglerna. I utvecklingsstrategin bör man lära känna sina användare, engagera dem, testa 

och korrigera designen, lära sig av andra samt samordna hela användargränssnittet 

(Molich 2002,ss 31-32). Det är då viktigt att förklara för målgruppen webbplatsens syfte 

(Molich 2002,s. 31).  Förtroende och trygghet är avgörande för användaren i e-handel, 

särskilt hos äldre människor (Roger Tilson, R., Dong, J., Martin, S and Kieke, E). För att 

en webbplats ska gälla som användbar e-handelssida enligt Molich (2002) krävs att 

företaget har arbetat enligt de fem gyllene reglerna för skapandet en användbar 

e-handelssida. 

I användbarhetsavseendet är det inte fördelaktigt att vara först med att testa en ny 

teknologi, och om det görs betyder det inte att det alltid leder till användbara resultat. 

Användaren föredrar det mesta det välkända och säkra framför det okända och osäkra. 

(Molich, 2002).  

En orsak som förorsakat att e-handelssidor har en livstid på ett till två som sedan läggs 

ner beror på att e-handelssida beror oftast på att tekniken utvecklas och som ställs därmed 

nya krav. Ett annat problem vid nedläggning på e-handelssidorna beror allmänt på att 

utvecklaren inte lägger stor medvetenhet att ta reda på vad typisk användare kan och inte 

kan göra på e-handelssidan. 

                                                 

3
 ”Drift ”innefattar korrekthet, tillförlitlighet, säkerhet, effektivitet, tillgänglighet, användbarhet 

och lätthet medan ”underhåll” kvalitetsegenskapen består av felkorrigering, flexibilitet och 

testbarhet. Den sista är kvalitetsegenskapen är ”omläggning” vilket innebär att man ser till att 

systemet kan vara flyttbara, återanvändning och anpassningsbar. 
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I skapandet av en förståelig användbar e-handelssida bör vissa principer beaktas och 

dessa byggs oftast av erfarenhet. Dessa principer har som fokus att sätta användaren i 

centrum, synliggöra användarens möjligheter, tala om vad som händer och som anses 

hjälpsamt när det uppstår ett eller flera problem (Molich, 2002).  

Att sätta användaren i centrum innebär att användaren använder internet som ett verktyg 

för att lösa en viss uppgift samt få svar på en viss fråga. I detta menar Molich (2002) att 

man bör se till att användare känner att webbplatsen vänder sig till dem. Information i 

detta sammanhang är mycket viktigare för en e-handelssidans besökare än underhållning. 

Det ska förekomma med en tydlig menypunkt som heter ”om oss (företaget)” som oftast 

placeras sist i listan på e-handelssidan. Detta mest för att användaren bör ha aktuell 

information med en lättanvänd samt en målinriktad sökmeny.   

I menyn ska det även existera realistiska varubeskrivningar som ska vara relevanta för 

användaren och gärna sammanhängande attraktiva bilder för att fånga användarens 

intresse.  Beskrivningen bör formuleras på ett genomtänkt sätt där användare förstår och 

väljer att navigera själva först innan de kontaktar kundtjänsten för hjälp.  

På en e-handelssida ska priser framgå tydligt inklusive kostnader såsom frakt och andra 

avgifter. Upplysningar om varan finns i lager, beställning av varor och relevanta 

beräkningar bör också vara aktuella. En viktig aspekt är att om en webbutik inte har 

möjlighet att ta emot beställningar av tekniska skäl måste detta tydligt anges på 

e-handelssidan (Molich, 2002). 

Synliggörandet av användarens möjligheter är en annan princip som visar vad 

användaren kan och behöver göra. Här kan utvecklaren istället omstrukturera 

webbplatsens förstasida om behovet finns hos användaren.  

En e-handelssida bör kunna stödja användarens minne, genom upplysningar med få och 

enkla standardiserade procedurer på skärmen. För att synliggöra användarens möjligheter 

ska webbplatsen även ha korta samt lättbegripliga instruktioner.  Det ska finnas tydliga 

länkar och lättbegripliga texter. En annan viktig princip bygger på att webbplatsen är 

byggd på ett logiskt sätt samt att den uppnår användarens förväntningar. En tydlig 

innehållsförteckning som visar titlarna på e-handelssida samt bra sökfunktioner är 

dessutom betydelsefulla (Molich, 2002). 

Den tredje viktiga principen är att tala om vad som händer, vilket innebär att  

e-handelsidan bör tala om för användaren vad den som händer. I avseende när uppgifter 

som orsaker märkbar väntetid etc. Är väntetiden mer än tio sekunder bör en 

informationsruta dyka upp som talar om att användarens uppgift utförts på rätt sätt samt 

när den förväntats vara slutförd.  Det är viktigt att användarna ständigt håller sig 

informerade om hur långt de har kommit i en uppgift, där sidan ger upplysningar om hur 
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användaren till exempel fyller in personlig information samt till vilket syfte. Detta för att 

förebygga osäkerheten samt misstroheten hos användaren. Å andra sidan nämner Molich 

att en webbplats ska kunna bidra med dessa kvaliteter som tillgänglighet, effektivitet, 

lätthet, användbarhet och säkerhet för användaren (Molich, 2002).  

 

3.5.2 Jacob Nielsen 

Nielsen definierar användbarhet (2001) som ”metaforen” något svårt i förhållande inom 

webbdesign. Risken är utformare får idérika fantasier i sitt utformande och glömmer att 

fokusera användarnas behov i produkt och tjänst utformandet. Enligt Nielsen (2001) 

används användbarhet av två skäl. Första skäl är att det hjälper formgivare ge ett enhetligt 

mönster på webbdesignen. Det andra skälet är att det blir lättare för användarna att lära 

sig ett gränssnitt eftersom de är bekväma med metaforen de refererar till (Nielsen 2001,s. 

180).  

Nielsen (2001) delar användbarhets begrepp i fem olika punkter och dessa är: läsbarhet, 

effektivitet, lätthet att minnas, felfrekvens samt tillfredställande. 

Läsbarhet syftar till förmågan av att en oerfaren användare snabbt uppnår en acceptabel 

prestanda, det vill säga att den okunnige användaren snabbt ska kunna komma igång med 

sitt arbete. Detta är viktigt då Nielsen påstår att alla system kräver att användaren lär sig 

dem förstå att därefter kunna användas effektivt (Nielsens 1993, Nielsens 2001). 

Med Effektivitet menar Nielsen (1993, 2001) arbetsförmågan på en expertanvändare av 

ett system. Detta mäts genom att man undersöker hur snabbt användaren utför vissa 

uppgifter samt när användarna har lärt sig hur systemet fungerar blir det effektivt att 

använda. 

Lätt att minnas är en annan viktig aspekt som innebär att en användare som inte använder 

systemet så ofta inte ska behöva lära sig systemet på nytt, varje gång han/hon ska 

använda det. Man ska kunna komma tillbaka till systemet efter en tids frånvaro och ändå 

komma ihåg hur det fungerar och används (Nielsen, 1993, Nielsen 2001).  

Felfrekvens syftar på antalet fel som en användare gör. Det omfattar även katastrofala fel, 

som eventuellt kan uppstå genom att förhindra eller förstöra användarens arbete. Om 

något sort fel sker bör det då komma tillbaka till situationen innan felet uppstod (Nielsen, 

1993, Nielsen 2001).  

Nielsen visar med tillfredställande att det finns en frivillig användning, som är ett bra 

mått på tillfredställandet. Användare bör kunna känna att det är tilltalande att arbeta med 

systemet helt dvs. enkelt tycka om att arbeta med det (Nielsen, 1993, Nielsen 2001).  
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3.5.3 Ingrid Ottersten & Johan Berndtsson 

Ottersten och Berndtsson (2002) ser användbarhet som en kvalitetsegenskap som 

uppfyller beställarens och målgruppens syfte. Forskarna menar att kvalitetsegenskapen 

uppstår endast i samspelet mellan produkten och användaren över en tidsperiod, det vill 

säga att det uppstår i produktens användning. Här visar forskarna tydligt på att 

användbarhetsbegrepp inte är något objektivt egenskap såsom färg eller en funktion utan 

egenskaper uppstår i produktens användning som används som (quality- in- use) 

användningskvalitet. Därför anses begreppet användbarheten som en kvalitetsdimension 

som är beroende av det sammanhang som kan används i (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

3.5.4 ISO: definition 

Användbarhet för ISO handlar om hur lätt en produkt eller ett system används. För den 

internationella standarden ISO 9241-11 ger den riktlinjer för användbarhet och definierar 

användbarhet som: 

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." 

(ISO-standarder) 

För ISO-definition handlar användbarhet följaktligen om identifiering av information är 

nödvändigt att ta hänsyn till vid specifikation eller utvärdering av användbarhet innan 

något utvecklingsarbete påbörjas. Man mäter användarens prestation samt tillfredställelse 

i samspel med produkten/tjänsten.   

ISO lägger användbarhetens fokus på att tillfredsställa målgruppernas behov samt syfte 

med användningen av en produkt. Det bör tänka på att nyttan av en produkt kan skilja sig 

tydligt hos olika användare (målgrupperna) på grund av olika användningssituationer. 

Användaren har olika användningsgrad då användningsgraden påverkas av användarens 

egenskaper, förkunskaper och motivation att använda produkten. Frågeställningar som till 

exempel kan ställas: är de erfarna användare eller nybörjare? Användarens mål vad 

försöker användarna göra med produkten- stödjer den vad användarna vill göra? 

Användningsfallen (eller sammanhanget) var och hur används produkten? 

 



 

 - 20 - 

3.6 Fördelar med användbarhet 

Användbarhet ger fördelaktiga nyttor för både företagen och användare (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). Uppenbarligen bör produkten/ tjänsten vara enkel och lätt att använda  

(Ottersten & Berndtsson, 2002)  (Molich, 2002).  

 Ökad produktivitet- innebär att användaren inte ska behöva anstränga sig för att 

använda en produkt eller tjänst.  

 

 Minskad inlärningstid- inlärningstiden är mycket viktigt i sammanhanget när 

produkten ska användas samtidigt leda till nya användare. Genom att produkten 

eller tjänstens utformning, utifrån användarens förståelse som stödjer 

lärandeprocessen minskas inlärningstiden hos användaren. 

 

 Minskade kostnader och kortare tid för utveckling- det är viktigt att diskutera de 

viktiga frågorna i IT- utvecklingsprojekt, exempelvis vad produkten/ tjänsten ska 

fylla för syfte. För att formulera syftet och sedan styra processen behövs konkreta 

tekniker.  

 

 Engagemang hos beställare och användare- innebär att man låter beställare och 

användare vara delaktiga i utvecklingsprocessen, det vill säga i så stor omfattning 

som möjligt. Detta för att skapa insyn och medverkan så att tekniker ska kunna 

göra kartläggning av idé, målgrupp analys samt användningstest. 

 

 Minska misslyckade livscykelkostnader- genom att investera i 

användbarhetsaktiviteter i ett IT-utvecklingsprojekt visar att man tjänar många 

gånger mer, då drift, utbildning och underhållning är något som glöms bort och 

som kostar företaget.  

 

 Öka tillfredställelse för användare- resultaten av att användaren förväntas att 

produkten/tjänsten skapar tillfredställelse, vilket menar att arbetet känns 

”effektivt” av användaren.  

 

 Stärka varumärke- betyder att användaren får en direkt upplevelse av varumärket 

vid användningen. 
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3.7 Webbstruktur  

Vi lever i en föränderlig värld som dagligen tvingas hantera nya situationer och anpassa 

oss efter nya omständigheter. Hur vi hantera detta har länge diskuterats inom 

kognitionsvetenskapen. Man talar om den digitala klyftan som innebär för de som inte 

har benägenhet eller kunskap om Internet och riskerar att hamna i utanförskapet. 

Elektronisk handel har påverkat den digitala klyftan mellan människor som använder och 

tar till sig nya tekniker och de som inte gör det. Den målgruppen som räknas in i den 

digitala klyftan är äldre mellan 60-75 år (Veena, et al., 2011). 

Användbarheten förbises oftast i utvecklingsprojekt med användbarhetsaktiviteter. Det 

finns tre huvudsakliga hinder från att utveckla användbara interaktiva produkter. Myter 

och brist i utvecklingsprocessen samt brist på kunskap om användbarhet är anledningen 

till hinder i utvecklingsprojekt (Ottersten & Berndtsson, 2002).  

För att öka tillgängligheten hos äldre användare inom e-handel krävs dels små 

förändringar hos företagets webbplats. Om en förändring ska kunna ske krävs att 

webbplatsen byggts ur en modell, som är grunden för skapandet och organiseringen av 

information (Sundström, 2005).  

 

3.7.1 Struktur 

Nielsen (2001,s198) nämner att en webbplatsstruktur är viktig i samband med 

användbarhet. Struktur är ett sätt för användaren till att hitta det användaren söker efter. 

Finns inte det användaren söker efter på ingångssidan till en e-handels webbplats måste 

användaren använda sig av webbplatsens navigation (Sundström, 2005). 

Utseende är webbplatsens första dörr, i betydelsen är det som skapar första intrycket av 

hur användaren uppfattar en e-handelsida. Utseendet på en sida/webbplats är viktig i 

avgörande om användaren intresserar sig om att lära känna e-handelssidan närmare 

(Sundström, 2005). Det handlar inte bara om användarens smakfulla tyckande utan också 

i hög grad om e-handelssida ser ut att vara den sorts e-handelssida användaren är ute 

efter, som även uppfyller dennes syfte. En webbplats utseende och stilen på den är 

grundtonen för användarens upplevelse som gör att användaren vill stanna och utforska 

sidan (Sundström, 2005).   

För att locka fram fler användare till en e-handelssida krävs det strategiskt tänkande från 

informationsdesigner, interaktionsdesigner och webbdesigner som samspelar i arbetet 

med användbarhet i utvecklingsprojekt med att ta fram en god användbar webbplats för 

användaren (Sundström, 2005). 
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En e-handelssida byggs inte enbart av en sorts struktur utan kan innehålla flera strukturer 

samtidigt. Det mest vanligaste och naturliga sättet att strukturera informationen på en 

e-handelssida för att locka fram fler användare sker genom WWW som är hierarkisk 

ordning (Nielsen, 2001).   

Att en webbplats är byggd på en hierarkisk struktur innebär att informationen på e-handel 

webbplatsen är mer detaljerad nivå från nivå. Å andra sidan kan en e-handels webbplats 

byggas som en tabellartad struktur där sidorna klassificeras efter attribut eller parametrar. 

Sedan finns den linjära strukturen som är byggd på att en sida följer den andra. 

Användning av den linjära strukturen anses som dålig användbarhet, eftersom Internet är 

inte icke- linjär till sin natur. Där användaren inte ska behöva tvingas till att gå igenom e-

handel webbplatsen steg för steg, vilket innebär många klickar som kan upplevas som 

irritation hos användaren (Nielsen, 2001). 

Det finns två viktiga regler gällande hur man strukturerar en webbplats. Det första är att 

en webbplats ska bestå av en struktur och det andra är att strukturen är användbar, som 

ger användaren uppfattning av webbplatsens information och tjänsteutbud. Om ingen 

struktur förekommit kan det till oförutsägbarhet. 

Sedan finns en annan anledning till att många e- handel webbplatsprojekt misslyckats har 

förekommit i att låta en e-handels webbplats återspegla företagets organisationsstruktur 

hellre än att fokusera på användarnas behov.  I detta menar Molich (2002) är det viktigt 

att lära känna din användare, för att åstadkomma med en god och användbar design för 

användaren (Molich, 2002). 

För att skapa webbplatser i fokus på användarnas behovs har många metoder använts. 

Molich och Nielsen (Nielsen & Molich, 1989) rekommenderar att använda de nio principer 

för heuristisk
4
  utvärdering av produkt av design av användargränssnitt.  

I utvärderingen följer upp i fråga om e-handelssida uppfyller: enkel och naturlig dialog, 

tala användarens språk, minimera användarens minnelast, vara konsekvent, ge feedback, 

ge tydligt markerade utgångar, ge genvägar, bra felmeddelanden och förebygga fel. 

                                                 

4
 Heuristisk utvärdering är en metod som används vid problemlösning som ofta fungerar i 

praktiken. I pedagogiken är metoden ett tillvägagångssätt, genom att läraren ställer skickliga 

frågor till eleven. På det sättet hjälper eleven sig själv till att komma på lösningen på ett problem 

(Psykologilexikon på psykologiguiden.se). För mer utförlig förklaring se: 

http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#utvardering-for-designaterkoppling 

[2013-05-31] 

 

http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/metoder#utvardering-for-designaterkoppling
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Andra metoder som (Molich, 2002) (Ottersten & Berndtsson, 2002) rekommenderar är att 

innan e-handelssidas nya uppdateringar implementeras ska användartester med 

fokusgrupper samt intervjuer genomförts. Detta för att fånga vetskapen om hur väl en 

produkt fungerar i en konkret användningssituation. Men framförallt i syfte att fånga 

möjliga orsaker till problemen, vilket skapar bättre underlag för att åtgärda dem samt 

därmed kunna bygga bättre produkter. 

Språket är något som har sin relevans i sammanhang med struktur, som formar 

upplevelsen av en webbplats (Nielsen, 2001). Språket är avgörande för användare att 

förstå vad som finns var och hur saker och ting skall användas på en webbplats 

(Sundström, 2005) . 

 

3.7.2 Navigation  

En (e-handels) sida kan ordnas genom olika navigationssätt, som handlar om att visa 

användaren den aktuella positionen på e-handels webbplats och alternativa vägval i 

förhållande till informationsrymdens struktur (Nielsen, 2001).  Navigation är bra när 

användaren inte vet exakt vad denne söker efter, eftersom navigation är ett sätt att ge bild 

av vad e-handelssidan handlar om och låta användaren komma fram till den sida 

användaren är ute efter samt ta sig från sida till sida (Sundström, 2005) (Nielsen, 2001).  

Hearst (2009) diskuterar vidare genom att beskriva att användare tar hjälp av navigation 

med att tillexempel skriva en fritext på ”sök rutan” på e-handelssidan för att ta sig fram 

till den sida användaren är ute efter. 

Är navigationen välgjord leder det till att användaren känner sidans ordning/kategori väl, 

där användaren känner e-handelssidans struktur utantill och det blir mycket effektivare att 

använda den. Som tidigare nämnts ovan kan en webbplats ordnas på olika navigationssätt 

och kan bestå av flera och inte endast av en struktur (Nielsen, 2001).  

Navigation är viktigt enligt Nielsen (2001) därför att webben (Internet) är ett 

navigationssystem. För att hjälpa användaren att orientera sig i den stora 

informationsrymd som består av miljoner sidor måste utformare kunna förse användarna 

med någon form av navigationsstöd än att gå till hyperlänkarna på e-handels webbplats. 

Var är jag? Var har jag varit? och vad kan jag gå? är tre grundläggande frågor som måste 

besvaras för användaren gällande navigationsgrässnitt (Nielsen, 2001).   

En typisk vanlig e-handelssida kan bestå av: globalmeny, meny, hjälpmeny, synliga 

sökvägar, sökning och metadata. Även om en webbnavigation består av mycket delar 

används dessa för att bygga upp olika navigationsverktyg. Det görs i samverkan mellan 

interaktionsdesignen och grafisk designen (Söderström, 2010). 
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Att skapa en användbar e-handelssida är svår eftersom är olika med vanligen små och 

irriterande oförsägbara detaljer som dyker upp. Som designer måste man förse med att 

vanliga störningar som tidspress, långa köer med irriterade kunder, när användaren gör 

fel helt enkelt inte minns hur åtgärden skulle göras i just det webbplatsen eller webb 

applikationen (Söderström, 2010).  

Användaren ska inte behöva tänka efter eller kräva stor koncentration på vad sidan kan 

göra för dem. Istället ska det vara enkelt och lätt att använda. Något som Jonas 

Söderström säger i följande citation: ”Don’t let me think” betyder att tvinga mig inte att 

tänka efter hela tiden i samband när man använder systemet. I detta menar Söderström 

(2010) att olika system reagera på olika sätt och det kräver dels olika logik och olika 

tänkande att man ska hela tiden komma ihåg hur varje system ska fungera och hanteras.  

Sedan bör en e-handelssida enligt Sundström (2005, s 114) innehålla mer än bara länkar. 

Man kan exempelvis göra det genom att placera eller bunta ihop en grupp länkar för att 

tydliggöra vart länken leder så att användaren kan se denna som helhet för att bedöma 

vilken av de länkar hen skall välja för att komma till den sida användaren är ute efter.  

Dessvärre ger många av de e-handelssidor mer plats åt navigering än informationen som 

besökaren/användaren är ute efter.  Nielsen säger att navigationssystemet är ett 

nödvändigt sätt men är inte målet i sig med webbplatsen, därför bör navigation begränsas 

(Nielsen, 2001). 

 

3.8  De äldre i relation till internet och e-handel 

Det har blivit allt vanligare att allt fler börjar e-handla via nätet. Enligt rapporten 

”Svenskarna och Internet 2012” har handlandet på nätet ökat bland pensionärer. SE 

(Stiftelsen för Internet infrastruktur) säger att 72 procent av svenskarna som handlar på 

nätet och den andelen fortsätter därför att öka. Dock en grupp som sticker ut är 

pensionärer (Geiser, 2012). 

Enligt rapporten visar att är betydligt mindre andel som inte e-handlar eller använder 

internet har hittats bland äldre mellan 60- 75 år (pensionärer) (Geiser, 2012). 

Anledningen till varför äldre inte använder internet och inte handlar på nätet är oron för 

bedrägerier i samband med betalningar med kreditkort minskat och därför förstärker 

äldres förtroende (Findahl, 2012). 

Något Stefan Petterson nämner i sin rapport är att (iis.se 2013) Sverige framgångsrikt 

tagit fram kriterier för hur en e-handelsplats ska byggas upp där alla kan e-handla. 

Kriterierna är baserade på internationella standars om hur webbsidor ska göras 

tillgängliga. De kommer underlätta för såväl upphandlare av e-handelsplatser, utvecklare 
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och användare och i detta förklarar Johansson att det finns bara en vinnare (Stina 

Johansson, 2013) 

”E-handlare förlorar pengar på att funktionen varukorg ofta är så pass otydligt utformad, 

säger Stina Johansson, ansvarig för Etu:s avdelning för tillgänglighet. Personer med 

handikapp gör därför inte de köp som de planerat av osäkerhet inför vad som finns eller 

inte finns inte varukorgen” (Stina Johansson, 2013) 

I utförande av kriterierna visar att det finns få principer som många e-handelssidor kan ta 

hänsyn till, exempelvis mer användbara handikappanpassade webbsidor. Studien visade 

att fler personer med funktionsnedsättningar faktiskt klarar av att e-handla. Det största 

hindret för personer med funktionsnedsättning är att förstå vad som finns på sidan dvs. att 

i vissa fall e-handelssidan har för mycket ostrukturerad information (Johansson, 2013). 

Detta är något som kan försvåra för alla användare/kunden och inte enbart för dem med 

läs och skrivsvårigheter eller koncentrationsproblem
5
. 

För den äldre målgruppen som Internetanvändare fann man bakomliggande faktorer 

gällande uppfattning om tillgång till information via e-handelssidor och benägenhet att 

anta e-handel; animeringar, informationstexter samt navigation på webbplatsen 

förvärrade upplevelsen för de äldre (Veena, et al., 2011). 

Veena, et al (2011) påstår att kognitiva nedgångar i minnet och uppmärksamhet samt 

snabb informationsbearbetning är faktorerna till varför de äldre mellan 60-75 år har 

svårigheter med e-handel samtidigt i användning av Internet. Forskarna anger att minnet 

är det största problemet för de äldre att de inte kan memorera som de yngre vuxna mellan 

40-55 år. Det är något som försämras med åldern. Här menade forskarna att de äldres 

minnesprestanda är mindre exakt än yngre vuxna då man fann minnesprestanda av gamla 

och unga vuxna i undersökning effekten av reklamdesign att de äldre vuxna förstod 

informationen som visas i reklam men hade svårare med att minnas syfte med reklamen 

(Veena, et al., 2011).  

I forskning förekom många metoder som har använts inom e-handel till följd av 

ålderbaserad (mellan 60- 75 år) digital klyftan med antagande pga. fysiska förmåga som 

rörlighet- exempelvis leder problem som i sin tur har större beroende av e-handel. Sedan 

har man kognitiva anlag som uppmärksamhet, arbetsminne, process hastighet och 

visualiseringsförmåga. För att lösa detta problem finns många lösningar att tillgås med. 

Det finns lösningar som bland annat som viktiga rekommendationer i utveckling av 

                                                 

5
http://www.e-handel.org/nyheter/sa-gors-e-handeln-tillganglig-for-

handikappade/?group=cms_1_grp-s1%2F30 [2013-05-30] 

http://www.ehandel.org/nyheter/sa-gors-ehandeln-tillganglig-for-handikappade/?group=cms_1_grp-s1%2F30
http://www.ehandel.org/nyheter/sa-gors-ehandeln-tillganglig-for-handikappade/?group=cms_1_grp-s1%2F30
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virtuella agenter för e-handel. Det för att öka tillgängligheten för äldre användare (Veena, 

et al., 2011).  

Virtuellt medel är ett sätt att kommunicerar med användaren, exempelvis genom att 

synligt tal skulle lindra en viss minnesproblematik hos äldre vuxna (Veena, et al., 2011).  

I forskning med Fishbein modellen
6
 gäller om konsumenternas attityder mot elektronisk 

online-shopping för kläder (Youn Kyung, et al., 2003). Resultatet visade konsumenternas 

beteendemässiga avsikter mot online-shopping som en social acceptans.  

Med normativ tro menas en individs uppfattning om vad enskilda individer tror är viktig 

för hen ska utföra, medan sociala godkännande är en individs uppfattning ifall vissa 

personer är viktiga för hens godkännande (Youn Kyung, et al., 2003). 

Man fann även orsaken till attityder till online shoppingen berodde på ”god kvalitet på 

varor” följt av ”rimligt pris”, som stödjer för produkter av kvalitet med lågt pris.  Men 

den största orsaken till attityden är ”rimligt pris”. Som även till följt av tillgång till en 

mängd olika märken. Sedan var det nätservice på e-handelssida med avseende inställning 

till ”enkel navigering” (Youn Kyung, et al., 2003) och enkel kredit (för garanterad eller 

defekta varor). Sedan är språket en utav skälet till att konsumenter uppfattas 

informationen för att sannolikt kunna stödja online shopping för avsikt att handla kläder 

på nätet (Youn Kyung, et al., 2003). 

 

3.9 Design principer i relation till användbarhet 

För att förstå vad design principer har för innebörd i utformning med användbarhet i  

e- handelssida måste man först förstå vilka roller som ingår i användbarhetsarbeten. 

Grafiskdesign, informationsdesign och interaktionsdesign är de rollerna som har den mest 

centrala betydelsen i användbarhetsfrågor gällande e-handelssidans utformning 

(Sundström, 2005). 

 

3.10 Grafisk design 

Grafiskdesign innebär att skapa saker där användaren kan se den, det vill säga konsten att 

se. Den har även i en hel del” kommunikationssammanhang till uppgift att fånga 

uppmärksamheten” skriver Sundström (2005). Användarnas uppmärksamhet är viktig 

                                                 

6 Fishbien modellen avser beteende avsikter för att testa förutsägbarhet i samband med online 

shopping för kläder produkter. 
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och i detta sammanhang bör den webbansvariga se till att grafiken i webbsidan är 

anpassad efter webbformen. Formen blir då mer lågmäld dvs. att det står stor ”fokus på 

användarens utdelning för den uppmärksamhet hen redan ger”. 

 

3.10.1 Nyttigt, likgiltig och irriterande  

I de flesta fall, webbanvändare som går in på en e-handelssida har som syfte att leta efter 

något specifikt. Den upplevelse användaren är ute efter är att ha kommit fram med det 

man har letat efter utan större irritation (Sundström 2005). 

Molich (2002) skriver att det förekommer tre typer av grafik i användarnas inställning. 

Med ”nyttig information” menar författaren bilder av olika tillämpliga produkter och 

sådan grafik uppfattar användarna intresseväckande. Stödjande grafik kan däremot stödja 

informationsstrukturen på en webbsida. Slutligen förekommer det likgiltiga eller direkt 

irriterande grafik ”utsmyckning”. Denna typ av grafik innebär en form av olika figurer, 

teckningar eller figurer som tjänar endast till estetiska syften samt syfte som är ej 

intresseväckande för de olika användarna. 

 

3.10.2 Text, typografi och läsbarhet 

En användarens intryck av en e-handelssida kan fångas inom ett par sekunder. I detta 

sammanhang är det dessutom viktigt att hen kan klicka sig vidare. Typografi samt texten 

som används på en e-handelssida bör väljas med omsorg för att göra användarens läsning 

lätt och samtidigt informationsrikt. Sundström (2005) skriver att textstorleken som ska 

finnas på e-handelssidan bestäms efter två oförenliga behov. I det första behovet bör 

texten vara stor med tanke på att en tredjedel av Sveriges befolkning är i åldern 50 plus. I 

denna kategori ingår även de personer som har svårighet med dechiffrering av en liten 

text. I detta fall är det viktigt att texten ska vara stor för en bekväm läsning.  

Det andra behovet riktar sig till de som föredrar liten text och behovet av överblick. En 

e-handelssidas begränsade yta ska innehållet av de olika element som till exempel bilder, 

länkar, text, animationer osv. ge navigation samt identitet. Mindre text används för att e-

handelsidans besökare ska kunna få en bättre och klarare överblick (Sundström, 2005).  

Det förekommer varierande metoder för styrningen av textstorlek. Grunden till detta är 

att alla användare” brottas med att alla webbläsare tolkar storlekarna olika” skriver 

Sundström (2005). Många användare som vill styra textstorleken drabbas en del av en 

svårläst liten text. Webbdesigners bör därför ta hänsyn till att använda mått som ger de 

olika användarna kontroll över själva textstorleken. Förutom detta skall användaren ha 
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olika alternativ att välja mellan. Denna metod kan ge användare en bättre kontroll över 

utseendet på webbsidan samt även ett större ”spelrum” för storleken på texten. Slutligen, 

bör en webbsida vara användbar samt se bra ut även när man använder större textstorlek 

(Sundström, 2005). 

Det finns tre sätt för hantering samt valet av typsnitt (Sundström, 2005). Lättläst typsnitt 

för en löpande text- Det förekommande typsnitten Verdana och/eller Georgia är 

anpassade och utvecklade för dess användning på dataskärmen. 

Typsnitt som väljs/ställs av själva användaren- Denna metod eller lösning är enligt 

Sundström dålig för den stora majoriteten som inte förändrar typsnitt.   

Färdiga typsnitt som väljs/ställs av användaren – Denna metod används för att ge 

användaren i början av ingångssidan på hemsida alternativ att välja färdigställd typsnitt 

och/eller textstorlek. Bilder  

Bilder på e-handelssidor har en mycket betydande roll. Bilder kan ge karaktär samt 

förmedlar information till användare. Molich (2002) skriver att bilder på e-handelssidor 

bör vara relevanta samt förnuftiga. Han menar att de bilder som finns på en webbsida bör 

ha ett logiskt samband tillsammans med sin text. De bör dessutom vara snabba att 

överföra, enhetliga i sin storlek och stil samt begripliga. 

Något som Bo Bergström (2009) även påstår att ”Den goda gestalten härstammar från 

gestaltlagarna, vilka grundar sig på vetskapen om att det mänskliga ögat och hjärnan har 

lättare att läsa av en bild där de olika elementen eller figurerna bildar tolkningsbara 

helheter”.  

 

3.10.3 Animering 

Animeringar kallas olika slags bildspel på ene-handelssida och förekommer i annonser. 

Det kan dessutom förekomma att visa animeringar kan distrahera olika användare men de 

kan vara användbara. Det finns en del viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till i 

skapandet av animationer (Sundström, 2005) (Veena, et al., 2011). 

 Blinkningar bör ej användas i animationer då det kan utlösa epileptiska anfall. 

 Animationer intill text bör undvikas 

 Animationer bör inte användas för att fånga användarens uppmärksamhet 

 Animationer bör köras under begränsad tid. 
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3.10.4 Multimedia  

Multimedia förekommer i filmer, ljud, flash-filmer, JavaScript, presentationer osv. När 

det gäller användbarhets samt tillgänglighetsaspekter för multimedia finns det en del som 

måste tas upp. Ännu en gång beskriver (Sundström, 2005) dessa i sin bok 

Användbarhetsboken.  Bästa sättet att göra fungerande webb. 

 Multimediapresentationer bör inte starta själva automatisk dvs. låta användare 

bestämma när den ska startas. 

 Multimediapresentationer ska kunna stoppas när det önskas av användaren. 

 Multimedia bör vara lika lätt att nå som annat innehåll på webbsidan. 

 Multimedia formatet bör användas med olika fria läsprogram för olika typer av 

datorer. 

 Multimedia ska användas för förmedling samt förklaring. 

 

3.11 Informationsdesign  

Informationsdesign syftar för att underlätta användaren att hitta det de söker efter. Det 

sker genom ordnat innehåll samt navigation som gör det möjligt för användaren att klicka 

sig fram. Informationsdesign handlar om hur man strukturerar allt från hur en lista ska 

sorteras till vilka webbplatser skall drivas och hur dessa ska sammankopplas till varandra 

(Sundström, 2005). Sundström menar att det är viktigt att en e-handelssida har ett ordnat 

informationsdesign eftersom e-handelssidan är i sin natur ganska förvirrande.  

E-handelssidan bör vara ordnat på ett sätt som ligger nära en människans sätt att tänka.  

Det är ett utav huvudförklaringen till webbens stora framsteg (Sundström, 2005). Sedan 

har man utseendet som spelar en stor roll som berättar vilken roll de olika delarna av 

informationen gör (påverkar). Ett exempel är en rubrik representerar och sammanfattar en 

text. Med en genomtänkt typografi, typsnitt, färg samt placering kan användaren uppfatta 

att det är en rubrik (Sundström, 2005). 

Det kan förekomma diffusa skillnader mellan informationsdesign och 

informationsarkitektur, då orden mellan dessa roller har ganska otydliga gränser för vad 

det betyder. Det finns inte några stora skillnader mellan dessa och detta beror på vem som 

använder benämningen (Sundström, 2005). 

En användare kan på olika sätt hitta dit de söker efter. I samband med detta spelar 

erfarenheten från webben en stor roll. Olika delar i en e-handelssida ser någorlunda 

likadana ut på andra e-handelssidor.  Med hjälp av menyer finns det större chans att det 

söks hittas än en webbplats som innehåller en lös samling av länkar (Sundström, 2005). 

Sundström (2005) påstår även att användaren i webben inte skaffar sig en överblick över 
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sidan utan är mera intresserade av att läsa alla alternativ. Sedan beslutar användaren 

vilken som verkar bäst, det vill säga hittar något som kan leda i rätt riktning och sedan 

klickar på det.  E-handelssidor bör därför inte använda skarpa färger eller blinkande 

ikoner. Detta kan vilseleda användaren i förhållande till användarens vana där blinkande 

ikoner anses som reklam. 

Informationsdesign görs i tidig process, det för att se vilka ord och område användare 

använder sig mest av. Pappersprototyper är en sådan sätt. Skelettsajter är ett annat 

exempel.  Detta innebär att e-handelsidor innehåller navigation med utan innehåll.  

Sundström anser dock att det kan vara klurigt att testa webbsidan innan innehållet finns 

på plats eftersom informationsdesignen är relativt nära med innehållet (Sundström, 2005). 

Språket i informationsdesign är viktig, som handlar om att bunta ihop stora mängder av 

information som sedan ska representera något eller några enstaka ord. Denna formulering 

komplicerar hela informationsdesignen (Sundström, 2005). 

 

3.12 Interaktionsdesign  

Interaktionsdesign innebär att använda och är den som utformar samspelet mellan den 

tänkta produkten med framtida användarna och dokumentera resultatet i 

kravspecifikation. Resultatet i denna förbindelse är ofta av hur användaren förstår hur 

produkten är uppbyggd och de förväntade effekter som uppstår när produkten används. 

Interaktionsdesign kan snarast inledas när företaget har en bild av beställaren och 

målgruppernas syfte (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Interaktionsdesign arbetar oftast utifrån en tankemodell som består av tre steg, och dessa 

är: principiell design- som beskriver komponenter som system är byggt av samt hur 

användaren navigerar mellan dessa. Medan funktionell design beskriver handlingar som 

ska utföras och vilka informationssystem den består av. Slutligen detaljdesign tar hand 

om typsnitt, färger och meddelandetexter samt ikoner som varje webbplats 

skärmbild/gränssnittskomponent byggs upp av. Detaljdesignen är inte viktig förrän 

principer och funktioner är definierade (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Språket i denna avseende har en viktig och avgörande roll för att användaren ska begripa 

vad och hur denna kan göra på e-handelssida, som ställs i texter till inspektioner, 

förklaringar och hjälptexter som finns intill dem (Sundström). 
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3.12.1 Principdesign  

Här definierar man grundegenskaper hos produkten, det vill säga byggstenar som 

produkten består av. Det bestäms även vilka delar av systemet som ska lyftas fram i 

interfacet (gränssnittet) samt vilka som ska placeras längre bak (dvs. att dölja) 

Principdesign är ett mönster som ska hjälpa användaren till att integrera med produkten 

för att nå sitt syfte med användningen. Principen beskriver om systemets olika delar och 

funktioner för användaren. Detta för att hen ska hitta dit de söker efter, med hjälp av 

navigation. Största fördelen med principdesignen är att det är både billigt och tillåtet att 

finna samt utforska olika lösningar att tänka fritt. Principen används även som 

kommunikationsmedel i olika sammanhang.  Ett exempel kan vara när man utvärderar 

hur väl olika lösningsprinciper överensstämmer med den kunskap som samlats in under 

kartläggningen av idé och målgruppsanalys. 

Principen detaljeras och testas med hjälp av pappersprototyp, där principen kan bestå av 

skisser och en mängd oklara frågor. Som kan gälla i syfte, användningssituation, 

målgruppens kunskap, tekniska möjligheter och begränsningar. I denna fas av 

interaktionsdesignen innebär att man hittar och reder ut oklara delar som kan påverkar 

principlösningen (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Ottersten och Berndtsson (Ottersten & Berndtsson, 2002) rekommenderar att 

principdesignen skall dokumenteras så att det framgår, de logiska informationsenheter 

och funktioner som bygger upp produkten, sedan beskriver vilka sätt produkten erbjuder 

användaren att navigera mellan dessa och sist bör det dokumenteras om vilka standarder 

för gränssnittsutformning som används samt på vilket sätt dessa har använts (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). 

 

3.12.2 Funktionell design  

Som tidigare nämnt beskriver denna fas med fokus på hur användare kan navigera sig 

samt hur systemet återger koppling om hur användaren kan utföra sina uppgifter på ett 

enkelt och behagligt sätt. Funktionell design omfattas såsom av visuellt ljud och 

beteende, som ger användaren den förväntade upplevelsen. Till exempel om de 

funktioner som anses vara den viktigaste för målgruppen som används flitig ska placeras 

”långt fram”. Det kan vara svårt att göra det när interaktionen inte är linjär, eftersom det 

redan är svårt nog att beskriva produktens sätt att integrera med människan (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). För att lösa detta kan utvecklaren beskriva samtliga komponenternas 

beteende (handlingssätt) och sedan återgå till användningsfallen för att kontrollera om det 

beskrivna komponenterna (delar) uppfyller användarens och målgruppens behov i 

samband när produkten används. 
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I de flesta fall av IT-projekt är det inte tekniken i sig som är problemet utan felet ligger 

snarare i vilka dåliga val man gör (utvecklare), samt hur lite hänsyn man tar till 

användarna i utvecklingen (Sundström, 2005). Sundström beskriver även att det måste 

vara en person med rätt kompetens för att arbeta med användarbarhet eftersom 

användarna inte är specialister på hur gränssnitt ska utformas där användarna inte har en 

egen representant i IT-utvecklingen  (Söderström, 2010). 

 

3.12.3 Detaljdesign 

Detaljdesign består av regler för komponenternas beteende i exakt ordalydelse i ledtexter 

såsom i typsnitt eller meddelande. 

Det fokuserar och anpassar sig efter varje e-handelssida till det mänskliga systemet och 

användningssituation genom att gruppera och färgsätta temans innehåll i fönstret på 

sidan. En fullständig design tar mycket tid, om flera programmerare och formgivare ska 

utveckla produktgränssnittet. Detta är bara något Ottersten och Berndtsson 

rekommendera att ta hänsyn till i stora projekt, men i ett mindre projekt kan detta redan 

göras endast för de viktigaste delarna som ska ingå (Ottersten & Berndtsson, 2002). När 

dessa designsfaser har utförts är det dags att testa design funktion effekterna.  

Syftet med testet är att finna lösningar som kan lösas på olika sätt. Test i samband med 

den principiella designen avses på underhållsvänlighet, prestanda, svårighet att bygga etc. 

Medan funktionella i denna fas testas med användningstest genom körbara och 

pappersprototyper. Utvärderingar och avstämningar redogörs tidigt här med 

referensgrupp av val mellan olika lösningsidéer, när det fortfarande är enkelt att ändra 

designen (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Molich (2002) förklarar även att principer inte är fasta då principerna byggs av 

erfarenhet. Därför kan vissa principer vara motstridiga, i sådana situationer är det 

avgörande för utvecklaren att överväga de motstridiga principerna mot varandra och 

eventuellt kontrollera användbarheten (Molich, 2002).  
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4 Empirisk undersökning 

 

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen i form av intervjuer, 

observation samt användartest.  

 

4.1 Användartest, intervjuer och observationer 

I vår empiriska underökning har intervju, observation och användartest genomförts. Vi 

ställde frågan om huruvida respondenterna upplever på e-handelssidorna så tidigt i 

intervjun som möjligt innan användartestet. Frågorna som respondenterna fick besvara 

handlade om hur den äldre målgruppen upplever olika faktorer inom kategorierna grafik, 

information, struktur, användarvänlighet och förväntningar. Observera att 

observationerna gjordes i samtaget när respondenten genomförde 

användartestuppgifterna. Nedan visas de fyra valda e-handelssidor för den empiriska 

undersökningen.  

Ellos, www.ellos.se    Haléns, www.halens.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ellos.se/
http://www.halens.se/
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Cellbes, www.cellbes.se   Gudrun Sjödén, www.gudrunsjoden.se 

 

4.2 Kort om de fyra e-handelsföretag 

 Cellbes är ett varumärke och riktar främst till den äldre målgruppen. Cellbes  

e-handelssida erbjuder kläder för dam, herr samt barn. Företaget säljer dessutom 

möbler, heminredning samt hemtextilier
7
. 

 

 Haléns riktar sig till både den yngre samt äldre målgruppen (män och kvinnor). 

Halens e-handelssida erbjuder mode, hemtextil, möbler, hemelektronik, 

skönhetsartiklar samt hälsokostprodukter
8
. 

 Gudrun Sjödéns e-handelssida erbjuder hemtextilier samt kvinnokläder i 

naturmaterial, funktionella modeller som är passande för alla åldrar och figurer
9
. 

 

 Ellos e-handelssida erbjuder produkter för hemmet, elektronik, sport, samt kläder. 

företaget riktar sig till åldrar; män och kvinnor
10

. 

Anledningen till varför just dessa företag anses vara passande för den empiriska 

undersökningen är att alla fyra riktar sig bara eller även till den äldre målgruppen.   

 

 

                                                 

7 http://www.svenskahemsidor.com/info/mode-och-klader-online-632/ [2013-05-30] 
8
 http://www.halens.se/info-om-halens-33 [2013-05-30] 

9
 http://www.gudrunsjoden.com/se/gudruns-varld/gudruns-varld/affarsiden [2013-05-30] 

10
http://www.ellos.se [2013-05-30] 

 

http://www.cellbes.se/
http://www.gudrunsjoden.se/
http://www.svenskahemsidor.com/info/mode-och-klader-online-632/
http://www.halens.se/info-om-halens-33
http://www.gudrunsjoden.com/se/gudruns-varld/gudruns-varld/affarsiden
http://www.ellos.se/
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4.3 Intervju 1- Rose Marie 

Intervjun samt observationen genomfördes den 3 maj 2013 i SJ Götalandståg ABs kontor. 

Intervjun, observationen samt användartestet tog exakt en timme att genomföras och det 

spelades in genom programmet kamerafunktion från en Smartphone Samsung Galaxy S2. 

Rose Marie föddes 1953 är ursprungligen från Tyskland, flyttade till Sverige till Alingsås 

med sin man och två söner 1993 och har ingen högskoleutbildning bakom sig. Hon har 

arbetat som bussförare och nu senaste åren varit yrkessamma inom järnvägsbranschen 

som tåg värd. 

Hon berättar att familjen beslutade om att skaffa en dator under 1997, men började inte 

använda det än. 

Idag hos Rose Marie tillsammans hennes man och yngsta son finns två datorer, varav en 

av datorerna som är hennes man och hennes yngsta son. I hemmet finns både fast internet 

och mobilt. Rose Marie påpekar om varför hon inte har en egen dator är att hon själv 

uppger att hon spenderar väldig lite tid framför en dator, med en cirka 2-3 timmar per 

vecka. 

Hon berättar att hon började använda dator mer flitigt genom jobbet- Göteborg Spårvägar 

under 2008, genom ”wuppen” en personlig sida för respektive anställd på företaget. Där 

kunde hon se sitt schema och löner. 

Under de åren Rose Marie höll sig borta från internet samtidigt när hon hade tillgång till 

en dator i hemmet. Hon fick upp intresset med datoranvändning genom sina söner som då 

kommer hem från skolan och visar henne nya tricks och tips hur och vad man kan göra 

med en dator och Internet. Intresset började suggestivt komma fram och hon fick mycket 

hjälp från sin man och sina två söner med de vanliga standarder med internet exempelvis 

hur man söker på Internet etc. Detta har bidragit till att hon anser att hon inte har kunskap 

(datakunskap) för att köpa saker via Internet. Rose Marie säger i dagsläget att hon inte 

har sätta gränsen på hur mycket kunskap hon kan om datorer men hon menar att hon kan 

ta sig enkelt fram och vet vad hon kan göra på datorn och Internet.  

Ungefär två till tre gånger i veckan handlar Rose Marie varor eller produkter i fysiska 

butiker. (utöver mat). Ibland händer det att hon inte köper något alls under en lång period. 

Hennes huvudsysselsättning på internet är bland annat att läsa tidning som Göteborg 

Posten, läsa jobbmail och sin privata e-post samt titta på vädret.  Sedan har det hänt att 

hon har bokat hotell samt köpt ”Deutsche Bahn” biljetter från förra året. Hon medger 

samtidigt som hon genomförde köpet på nätet att hon var ”livrädd att inte få biljetter” 

(citat från intervju). Sedan har hon beställt e-handlat genom amazon.com (e-handel 

webbplats) som tyska pocket och dylikt hemelektronik på nätet. 



 

 - 36 - 

Grafik 

På frågan om vad hon tyckte om utseende på sidorna, svarade Rose Marie att Haléns och 

Ellos inte ser något vidare ut, medan Gudrun Sjödén och Cellbes gav positiva intryck 

som kan ge förtroende till att handla kläder via dessa e-handels webbplatser.  

Det som var mindre bra enligt Rose Marie var med Gudrun Sjödéns e-handel webbplats, 

som innehöll störande det vill säga hoppande bilder (animationer) på ingångssida, 

upplevde som irriterande och störande som gör att hon upplever sidan som rörligt där hon 

inte kan riktig fokusera på vad hon ska titta på.  Färgerna på menyn som placeras längst 

upp på kanten på e-handelsidan har dessutom för ljusa färger samt att texten på länkar var 

även för små typsnitt enligt Rose Marie som ändå hade på sig sina läsglasögon då hon 

genomförde testet.  

Hon tycker att Haléns har en ful ingångssida som visar en bild över en kvinna med 

avkapat huvud och kropp.  ”Det varit mer intressant om det har varit en hel kroppsbild 

(reklam) samt finnas en liten text på bilden som berättar vad det handlar om” (citat från 

intervjun). 

Struktur 

Gällande strukturen tycker hon att det verkar vara logiskt uppbyggd i med att hon har 

handlat tidigare genom sina år i samband börjat att använda dator och internet.  Hon 

tycker att alla e-handelssidor som hon fått testa har nästan liknande funktioner som byggt 

på samma konstruktion, därför gör det lätt för henne att navigera och får en överskådlig 

bild över hur och vad allt ligger snabbt. 

Det som var bra strukturerat på Haléns var att när hon pekade på menyfälten som 

exempelvis när hon ställde markören på ”kvinna” menyn markerades det en mörkare 

färg, för att visar att man är och ska komma till den sidan (länk). Det visade sig även att 

Ellos.se och Cellbes.se hade samma utformning. Å andra sidan det som var dålig format 

finns på Gudrun Sjödén e-handelssida. Att det inte finns någon slags markör som talar 

om för henne att hon har valt den meny länken som tänkt utforska.   

Det här gör att Rose Marie inte riktigt inser att hon måste klicka på meny länken för att 

komma vidare samtidigt när hon väl kommer fram till en annan sida vet hon att hon har 

kommit vidare in på den valda meny länken 

Information 

Den typen av information som presenterades från respektive e- handelssidor enligt Rose 

Marie var först och främst att Haléns har tydlig information om att det säljer kläder på 

sidan men även likadant gäller det för de andra e-handelssidorna. Hon påpekar att på 

Gudrun Sjödéns e- handelssida kunde hon fortfarande uppfatta att de säljer kläder med så 

lite information som finns på deras e-handelssida. Sammantaget i övrigt tycker Rose 

Marie att hon får tillräckligt med information för det hon var ute efter. 
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Användbarhet  

I frågan de fyra e- handelssidornas användarvänlighet svarade hon sammantaget att det 

var lätt att hitta och vad man ska göra eftersom dessa sidor var strukturerade på ett 

liknande sätt som gör det enkelt för henna att förstå för att kunna använda effektivt.  

Förväntningar 

Hon hade inga stora förväntningar på alla dessa e- handelssida som säljer kläder, 

eftersom hon själv skulle välja att inte e-handla kläder via nätet utan hon vill fortfarande 

gå till närbutiker, att kunna uppleva att känna och prova kläder som även ett hinder för 

henne att e-handla kläder över nätet exempelvis att lämna tillbaka icke förväntade 

storlekar eller färg på plagget är jobbigt nog enligt Rose Marie. Annan anledning till 

varför hon inte har stora förväntningar på e-handelssidorna är att hon oftast beställer 

böcker och bokar hotell, eftersom det inte ställer något större krav så som kläder och skor 

som ska provas och material ska inspekteras.  

Förbättringsförslag till webbplatser 

Hon talar även om små förbättringar som kan hjälpa en e-handelssida som var bland 

annat att ha sidan visar tydligt var man befinner sig i det fall om man kommer till en 

annan sida, vilket exempelvis var dåligt på Gudrun Sjödéns e-handelssida. Sedan ha 

mindre färgglada eller skrikiga häftiga färger i bakgrunden eftersom detta gör att ögonen 

måste koncentrerar sig mer på att identifiera information så som texter som finns på 

sidan. Sedan undvik gärna ha snabbt blinkande bilder som Gudrun Sjödén har, utan 

kanske bör ha en bläddra knapp där användaren har möjlighet att bläddra sig vidare om 

det skulle vara intresserade av den reklam information som visas på huvudingångssidan.  

Om det ska vara blinkande bilder det vill säga ”animationer” ska det användas till en 

liten grad där det inte upplever förvirrande som kan vara ansträngande med avseende 

med effekterna som kan leda till irritation hos användaren. Hon säger även om det ska 

vara bilder på e-handelssida ska det helst vara en hel kroppsbild för att få bättre 

uppfattning om budskapet bakom bilden istället ha ett avkapat huvud eller del av 

människokropp ger ingen direkt information och avsikten med bilden. 

I avslutande mening säger Rose Marie att hon kan tänka sig att börja e-handla på de tre 

andra e- handel webbplatser förutom Gudrun Sjödéns e-handelssida, eftersom det inte 

inriktar sig eller fångar direkt hennes intresse med den typen av klädstilen som erbjuds 

anser hon att det inte skulle vara passande henne. Därför väljer hon bort denne e-handel 

sida. 
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4.4 Intervju 2- Eva  

Intervjun samt observationen genomfördes den 3 maj 2013 i Borås hemma hos Eva. 

Intervjun, observation och användartestet tog ca 90 minuter att genomföras. I detta fall 

antecknades allt i pappersformat.  

Eva föddes 1945 i Göteborg men numera bor i Borås sedan 70 talet med sin man. Hon är 

utbildat till undersköterska och har arbetat med det tills hon gick i pension för några år 

sedan. Själv äger hon med sin man enbart en stationär Windows datorn som är ett par år 

gammal. Varken hon eller hennes man har stor intresse av ny dator modeller eller 

liknade. Hon påstår att det räcker enbart med att datorn ska fungera som det ska.  

”Jag använder internet mest för att kolla resor till utlandet. Jag köper dock ingen 

semesterpaket då jag tycker dess hemsidor är komplicerade. Jag använder däremot 

internetbanken för att överföra pengar från min bank samt betalar räkningar. Jag brukar 

även beställa kläder men det händer inte ofta” säger Eva. 

Hon spenderar ca 5 timmar framför datorn, per vecka. Hon berättar även om att hon 

började ta initiativet till att använda datorn år 2003. Intresset började suggestivt komma 

fram och hon tog datorkurser på Komvux under ett år. Internet är kul, menar hon så länge 

man har intresse för det.  

”Jag är inte aktiv i sociala medier. Jag förstår mig inte på sådan! Jag har dock e-post. 

Använder det mest för att ha kontakt med min dotter som bor i Kalmar, och sen skickar 

hon bilder på mina barnbarn via G-mail” säger Eva. 

Grafik 

”Cellbes samt Halens grafik är lagom tråkig. Sen Ellos har för mycket på sin startsida och 

denna sida också är inget vidare. Jag vet inte ens vart jag ska börja ifrån. Även om har jag 

beställt någon gång från Ellos, betyder det inte att jag är förtjust i dess sida ” säger Eva. 

På frågan om vad hon tyckte om utseende på webbplatsen, tyckte Eva att Cellbes, Haléns 

samt Ellos inte ser något vidare ut, medan Gudrun Sjödén hade en fin grafik som väckte 

intresse. Hon tyckte däremot att alla fyra e-handelssidor visade en känsla av förtroende. 

Det som var mindre bra enligt Eva var Ellos e-handelssida. Hon påstod att hemsidan var 

rörligt där hon inte kan riktig fokusera på vad hon ska titta på.  

Hon tyckte e-handelssidorna Ellos, Cellbes och Haléns gav mest en känsla av förtroende 

men anledningen till det var att ” alla känner ju företagarna Haléns, Cellbes och Ellos. 

Även om Gudrun Sjödéns e-handelssida har en fin grafik skulle jag inte våga beställa då 

jag inte känner till företaget” säger Eva. 
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Struktur 

Gällande strukturen tycker hon precis som Rose Marie att det verkar vara logiskt 

uppbyggd i med att hon har handlat tidigare genom sina år i samband börjat att använda 

dator och internet.  Hon tycker att alla e-handel webbplatser som hon fått testa har nästan 

liknande funktioner som byggt på samma konstruktion. Hon påstod att Ellos 

e-handelssida hade okej struktur men den var för rörig. Å andra sida var det mycket 

roligare att navigera sig i Gudrun Sjödén e-handelssidan. Eva tyckte att uppgifterna var 

lätt att genomföra och det kan bero på att hon har e-handlat tidigare ifrån Ellos, Haléns 

samt Cellbes.  

Information 

Den typen av information som presenterades från respektive e-handelssidor enligt Eva 

var först och främst att Haléns, Ellos samt Cellbes har tydlig information om att det säljer 

kläder samt inredning på e-handelssidan. När det gäller Gudrun Sjödéns e-handelssida 

kunde hon uppfatta att de säljer kläder samt inredning med så lite information som finns 

på deras e-handelssida. Hon menar att detta kan beror på att hon inte har kännedom om 

företaget Gudrun Sjödén. 

Användbarhet  

I frågan om de fyra e- handel webbplatsers användarvänlighet svarade hon sammantaget 

att det var lätt att hitta och vad man ska göra eftersom dessa webbplatser var 

strukturerade på ett liknande sätt som gör det enkelt för henna att förstå för att kunna 

använda effektivt. Även om Ellos e-handelssida hade bra struktur tyckte hon fortfarande 

som tidigare nämnd att det var för mycket saker på sidan. 

Förväntningar 

Eva har stor intresse för kläder men hon förväntar sig inte att dessa e- handelssidor ska 

ändra sin struktur för de äldre målgrupperna. Hon påstår att hon inte känner några i 

hennes ålder som brukar beställa ifrån nätet. Annan anledning till varför hon inte har 

stora förväntningar speciellt ifrån Ellos e-handelssidor är att hon tror att de inte bryr sig 

om den äldre målgruppen. “De bygger och designar sin e-handelssida för de unga som 

har datavana. Inte för oss äldre då vi är minoritet som e-handlar.  Om vi däremot kollar 

på de andra tre sidorna, de är mycket enklare utan en massa onödig information. Detta 

kanske för att dess målgrupp är de äldre. Detta är min uppfattning” säger Eva. 

Förbättringsförslag till webbplatser 

Eva hade som önskemål en mer välanpassade utformade för den äldre målgruppen, med 

enkla funktioner såsom tydliga navigeringsstruktur exempelvis som en mobilanpassad 

version av e-handelssida fast på dataskärmen istället. Detta ska användaren ha i alternativ 

att kunna välja eller installera själv om behovet finns.  

 



 

 - 40 - 

4.5 Intervju 3- Ann- Käty  

Intervjun, observation och användartestet genomfördes den 4 maj 2013 i vardagsrummet 

hemma hos Ann- Käty. Intervjun tog ungefär en timma och tio minuter och det spelades 

in med video applikation på en Smartphone Samsung Galaxy S2. 

Ann- Käty är född 1949 och är uppvuxen i Göteborg. Med sig har hon en utbildning som 

barnsköterska eller vård av barn. Numera arbetar hon som leverantör på IAC som 

underleverantör till Volvo, där hon ”bygger upp saker på bandet” (citat från intervju). 

Hon berättar även om att hon egentligen är helt ointresserad av datorer och känner sig 

allmänt tvungen att lära sig som så att säga att det kommer som allmänna krav 

tillexempel betala räkning via internet. I samband med internet betalningen under 2009 

började hon använda dator och internet.  

Hon uppfattar dator och internet användning som ett allmänt krav känner hon sig även 

tvungen till att hänga med i samhället ” att kunna använda dator” (citat från intervju). 

Sedan säger hon att hon aldrig vågat e-handlat via nätet. Osäkerhet och rädslan för att 

göra fel är en ut av orsaken till varför hon inte e-handlar i framför allt när ”det handlar 

om pengar” (citat från intervju). Hon medger samtidigt att hon inte har datorkunskap 

sedan tidigare från sin utbildning (skolan) något hon ännu kräver att få datakunskap via 

sin nuvarande anställning men det är något som förbises eftersom hon ska snart gå i 

pension.  

Ann- Käty säger att hennes vardagliga levnadsvanor har underlättats oerhört mycket efter 

att hon börjat använda dator och internet. Hennes huvudsysselsättning på internet är att 

läsa nyheter från aftonbladet.se samt kontakta sina vänner via världskända social media 

Facebook.se som hon spenderar cirka 7 timmar i veckan. När det gäller beställning av 

kläder har det skett via orderbeställning eller beställa hemkatalogen. 

Grafik 

I frågan om vad hon tycker om alla e-handelssidorna tycker Ann- Käty att dessa  

e-handelssidor har bra bakgrundsfärger, medan grafiken är något mindre bra eftersom 

texten generellt enligt henne är väldigt smått (litet) som gör att hon missar en del 

information exempelvis information om en vara eller välja en storlek etc. När vi 

diskuterade om animationer säger Ann- Käty att alla tre andra hemsidor inte hade 

särskilda rörliga effekter på sin huvudingångsida förutom Gudrun Sjödén.  

Det gör att hon inte hinner se vad bilden föreställer innan den visar (svischat) en annan 

bild. Sedan säger hon att färgen på typsnitten på meny länken på Gudrun Sjödén hemsida 

ska ha mörka färger istället för i regnbågsfärger vilket föreställer som en oseriös 

webbplats (e-handelssida) ”som upplevs som löjlig” (citat från intervju). Sedan tycker 

Ann-Käty att det innehåller väldig mycket små bilder, som gör det svårt att se vad bilden 
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föreställer för att fånga användarens intresse för att klicka vidare på bilden för att titta 

närmare på dem. 

Struktur 

Ann- Käty tycker att strukturen på dem nämnda e-handelssidor är osäker strukturerade. 

Det gör att hon inte hittar det hon söker efter. I hennes uttalande har hon inte samma 

tålamod som en datavana användare i ung ålder, något som hon tar i försvar att orsaken 

ligger i att det har med åldern att göra, någonting som är utmärkande för den äldre 

generationen.  Det gör att man blir lätt irriterad över när hon inte hittar var 

varan/produkten ligger under vilken menyflik eller inte kommer ihåg hur hon gjorde 

exempelvis genom hur man lägger en vara i varukorgen eller var hittar användaren 

varukorg på sidan.  

För övrigt tycker hon efter att användartestledaren (Emmy Phan) visat hennes lite om var 

och hur hon förhåller (navigera/använda) sig på en e-handelssida blir det mycket lättare 

för Ann- Käty, allteftersom hon förstår numera hur e-handel är uppbyggd och tror att de 

flesta e- handelssidor är någorlunda byggda på samma sätt. Hon förklarade även vad som 

var dålig webbstrukturerad att det är byggd på knapptryckningar dvs. att det är för många 

mus klickar och att det finns för många länkar till olika kategorier på sidan.  

En annan dålig sak är att den viktiga information företaget som finns på Ellos.se 

e-handelssida som ”mina sidor”, ”kundservice”, ”våra kataloger” samt ”ett urval av 

våra varumärken” bör placeras längst upp på huvudingångssidan. Det för att all viktig 

kontaktinformation ska tydlig synliggöras, det för att hindra användaren lägger ner tid 

och energi på att söka efter var kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

Hon berättar även det som var väldigt bra med e-handelssida i jämförelse med andra 

e-handelssidor är att Cellbes.se har en funktion där användaren sök historik (sökta sidor) 

sparas automatiskt av en funktion som heter ”mina klick”. Hon säger att den är till stor 

hjälp genom att den ger henne möjlighet genom att funktionen visar henne de sidor hon 

tidigare har varit i tittat. Funktionen underlättar mycket genom att hon kan komma 

tillbaka till sidor hon tidigare varit på, ett sätt att jämföra priset och varumärket som leder 

till ett köp säger Ann-Käty. 

Information 

Hon tycker att den information hon finner på e- handelssidor gentemot vad som står eller 

finns på en tryckt hemskickat katalog är inga skillnader utan är i ”samma överlag” (citat 

från intervju). Sedan information hon finner på webbplatserna var generellt konkreta, 

aktuellt och informativ för det man behöver veta säger Ann- Käty. 
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Användbarhet 

I frågan om användarvänlighet som är relaterad till Ellos, Haléns, Cellbes och Gudrun 

Sjödéns e-handelssida säger Ann- Käty överlag att det inte är lätt att förstå eller använda/ 

navigera sig med omtanke på att hon aldrig har e-handlat under stor del av hennes liv. 

Hon kommenterar att hon kunde ingenting om e-handelssida förrän hon fick en timmes 

handledning (med användartestledare) sedan gick det därhän snabbt och enkelt. Enligt 

henne tycker hon att det ska vara enklare att e-handla på webbutiken Sedan finns det en 

funktion som Ann- Käty fastnade för är ”Varukorgen”- genom att kunna lägga till och ta 

bort saker i varukorgen tyckte hon att det var praktiskt. 

Förväntningar 

Ann- Käty hade stora förväntningar om att en e-handelssida skulle vara mycket enklare 

att använda och förstå än det hon upplever den för tillfället. Hon medger även om att ”ju 

mer man övar dessutom bättre blir man” (citat från intervju). Internet är toppen i fråga 

om internet betalning och pengaröverföring medger hon. Hon kan tänka sig att börja  

e-handla om det inte varit osäkerhet när det gäller pengar över nätet, då hon är rädd för att 

någon ska bryta (hacker som hackar) sig in på hennes dator och tar hennes personliga 

uppgifter och börjar e-handla. Det är av rädslan helt enkelt säger hon som hindra henne 

att e-handla i alla dessa år. 

Förbättringsförslag till webbplatser 

Större bokstäver vilket menar större text på e-handelsidan eftersom med åldern har de 

flesta äldre människor nedsatt funktionshinder så som synfel, hörsel och 

koncentrationsförmåga säger Ann- Käty. Hon själv bär glasögon och hennes hörförmåga 

börjar försämras. Sedan bör e- handelssida införa en funktion med att läsa upp texten, för 

att minskar risken för äldre att tolka informationen fel.  Sedan ska en varukorg även följas 

eller finnas med på varje sida var än man befinner sig, relaterad till Cellbes som är en ut 

av e-handelssidor hon kan tänka sig att börja e-handla på samtidigt Haléns eftersom hon 

anser att hon passar i den kategori e-handelssidan erbjuder. 

 

4.6 Intervju 4- Björn   

Intervjun, observation och användartestet genomfördes den 6 maj 2013 i hemkontoret 

hemma hos Björn. Intervjun tog ungefär 2 timmar och det spelades in med röstmemon 

applikation på en mobiltelefon. 

Björn är född 1939 och bor i Borås med sin fru Beth. Han är utbildat till byggingenjör, 

men numera är han pensioner. Han har stor intresse för fotografi och konst och jobbade 

redan med datorer i sin grafiska verkstad för flera år sedan. Han började dock med 

Internet år 1999 och anser att han har en mycket bra datavana. Han spenderar ca 2 timmar 
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per dag på internet samt lägger många timmar på sin konst med hjälp av datorn i många 

fall. Han har även kunskaper i webbdesign och har sin egen hemsida där han publicerar 

sin konst samt portfolio. Redan i början av 2000 talet kunde han använda internetbanken 

och har sköt sina ärenden sedan dess.  

”I början tyckte jag att det var dumt att sitta själv framför en dator och skriva ner ORC 

numret osv. istället för att skicka räkningarna via postgirot, så kunde ansvariga sköta det 

gratis” säger Björn. Nu verkar det att han är nöjd med internt bank-tjänsterna.  

”De senaste åren beställer jag och Beth alla våra resor via internet! Det är ju så smidigt! 

Allra roligast tycker jag att leta hotellrum, destinationer själv utan att man sitter i en 

resebyrå. Sen beställer jag del saker som har med min kost att göra”. 

Även om Björn kan navigera sig lätt i många e-handelssidor tycker han däremot att i 

vissa fall, kan betalnings processer bli komplicerat. ”När jag har bestämt mig för att 

beställa en vara via nätet, brukar jag enbart använda e-kort eller e-faktura. Jag lämna 

nästan aldrig ut mina kortuppgifter. Alla företag accepterar dock inte alltid e-kort”. 

Köp via hemsidor som Blocket.se, e-Bay eller Tradera existerar inte i hans värd. Han litar 

inte på sådana typer av hemsidor. 

Grafik 

På frågan om vad han tyckte om utseende på sidorna, svarade Björn att Haléns, Cellbes 

samt Ellos inte ser något vidare ut, medan Gudrun Sjödén gav positiva intryck som kan 

ge förtroende till att handla kläder via dessa e-handels webbplatser. Han blev imponerat 

just med hemsidans grafik och layout. Han skiller på sitt intresse för fotografi och 

konstintresse. Precis som Rose Marie tyckte Björn att Gudrun Sjödéns e-handelssidas 

animationer innehöll det ändrade allt för ofta. Färgerna i själva sidan var mycket 

framkallande samt intresseväckande. Precis som Eva tyckte han att Ellos hade en mycket 

rörlig sida.  

Struktur 

Gällande strukturen tycker Björn att det verkar vara logiskt uppbyggd i med att han har 

handlat tidigare genom sina år i samband börjat att använda dator och internet.  Han 

tycker att alla e-handelssidor som han fått testa har nästan liknande funktioner som byggt 

på samma konstruktion, därför gör det lätt för honom att navigera och får en överskådlig 

bild över hur och vad allt ligger snabbt.  

Information 

Då björn kunde navigera runt hemsidorna lätt, kunde han hitta all information utan större 

problem. Uppgifterna från användartestet löstes på ett mycket smidigt sätt. 
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Användbarhet 

I frågan de fyra e- handelssidornas användarvänlighet svarade Björn att det var lätt att 

hitta och vad man ska göra eftersom dessa sidor var strukturerade på ett liknande sätt som 

gör det enkelt för henna att förstå för att kunna använda effektivt. Det som skiljer Björn 

ifrån de andra tre intervjupersonerna är att han har en otrolig bra navigations förmåga. Vi 

la märke till att kunde även att han kunde använda dator utan större problem. Han påstår 

att han skyller på sin nyfikenhet för datorer, olika program samt internet. Det ändra som 

kunde anmärkas var att Björn hade en tendens att zooma ofta i alla fyra e-handelssidor 

och detta har med hans syn att göra. 

Förväntningar 

Björn hade inga alls förväntningar på alla dessa e- handelsidor som säljer kläder. Det han 

förväntade sig mest ifrån e-handelssidorna Ellos, Cellbes samt Halens är en mer 

genomtänkt Rea undersida. Han tyckte att det var dåligt av dessa företag enbart visar rea 

produkter för kvinnor och inte för men, hemmet, barnen osv. Han påstår att dessa företag 

ville visa bara fokus på den kvinnliga målgruppen och detta gjorde såklart att han kände 

sig bortglömd som kund. 

Förbättringsförslag till webbplatser 

I takt med att Björn har stort intresse för grafik, konst och så vidare kunde han observera 

mycket angående grafiken och struktur. Under analysen kommer det tas upp många av 

Björns förbättringsförslag samt aspekter gällande alla fyra e-handelssidor.  

 

4.7 Intervju person 5- Beth 

Beth är gift med intervju personen 4 Björn. Intervjun genomfördes den 6 maj 2013 i 

hemkontoret hemma hos Björn och Beth. Intervjun tog ett par minuter och spelades in 

med Röstmemon applikation på en mobiltelefon. Det måste noteras att Beth inte deltagit i 

användartestet.  

Beth är född 1972 och bor i Borås med sin man Björn. Hon är 72 år och har lite datavana. 

Precis som Eva använder Beth datorn mest för att skicka mail och inget mer än det.  

Beth nämner i intervju att de senaste åren beställer hon och Björn alla sina resor via 

internet, då hon är medveten att Björn ställer alltid upp och bokar resorna därför behöver 

hon inte bekymra sig att vara delaktig i då resan ska beställas och betalas. Hon litar på att 

han fixar det såsom betalningar via Internetbanken osv.  

Hon har dock berättar att hennes mål år 2009 när hon gick i pension var att kunna 

använda internetbanken utan större problem eller rädsla. Även om det är 2013 nu och av 

bekvämlighet tar hon Björn för givet genom att hon vet att han har intresse för dator och 

är kunnig inom det området som alltid ställer upp och ordnar alla ärendet på internet 
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säger Beth. Vi vill notera att Beth på grund av fysisk nedsättning kunde inte genomföra 

hela intervjun och testet.  
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5 Analys  

I detta kapitel redovisas den empiriska delen av intervjuer, observationer och 

användartestet som kopplas med den teoretiska delen. Frågeställningarna hoppas 

besvaras med hjälp av en djupare diskussion samt analys. 

 

Vi lever i en föränderlig värld som dagligen tvingas hantera nya situationer och anpassa 

oss efter nya omständigheter. Internet har blivit en viktig del av vårt dagliga liv.  

Det har pratats mycket om den digitala klyftan som innebär för de som inte har 

benägenhet eller kunskap om Internet och riskerar att hamna i utanförskapet. Elektronisk 

handel som även kallas för e-handel har påverkat den digitala klyftan mellan människor 

som använder och tar till sig nya tekniker och de som inte gör det.  

Den målgrupp som räknas in i den digitala klyftan är äldre mellan 60-70 år. 

Användaravtalet ibland den äldre målgruppen är väldig låg enligt i rapporten 

”privatpersoner användning av datorer och Internet” i utförande av Statistiska 

Centralbyrån (SCB 2012). E- handel har blivit stort genom att den ger fördelaktiga nyttor 

såsom tillgänglighet med 24h dygnet runt för produkter och tjänster och att priset är något 

under butikspriser. Dessa nyttor gynnas mest för den äldre målgruppen som pga. nedsatt 

förmåga eller fysiska nedsättningar inte har samma möjligheter att gå till en butik (SCB 

2012). 

Forskningen fann att äldre människor har svårare när det kommer i visuellt användning, 

än de yngre användare och detta beror dels att de har användbarhetsproblem inom 

webben på grund av de många såsom fysiska, kognitiva, psykiska och sociala faktorer 

samt skillnaden av erfarenheter i livet. Sedan finns det andra saker som minnet och synen 

som är de två viktigaste förmågor för att kunna webben på ett effektivt sätt, då 

webbinteraktionen ställer höga krav på kognitiva färdigheter och där viktiga information 

som ofta är inbäddad i den visuella displayen (Gao, et al., 2007) 

De bakomliggande faktorerna som hindrar de äldre till att e-handla eller använda internet 

är många. Ett tydligt problem som visas bland äldre användare att de lätt blir distraheras 

förmågan att fokusera på relevant information i samband med störande information som 

rörliga grafik och andra effekter (Gao, et al., 2007) 

 

5.1 Information betydelse för äldre 

I teori står det att en anledning som hindrar de äldre från att använda webben på ett 

effektivt sätt ligger till grund av uppmärksamhet. Selektiv uppmärksamhet, har förmåga 
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att uppmärksamma relevant information i närvaro av störande information och det 

minskar med åldern. Detta gör att äldre användare lätt kan bli distraherad av denna typ av 

information och har därför svårare att extrahera information ifrån störande ljud och 

effekter på en hemsida (Gao, et al., 2007) 

Gällande information kommenterade Björn i detta något han fann på Haléns 

e-handelssida som irrelevant information. Genom Haléns reklambild på en klänning med 

priset 99 svenska kronor. Han menade att detta var vilseledande samt falskt 

marknadsföring för att locka kunden då klänningen på bilden kostade 949 kronor och inte 

99 svenska kronor. Sedan fann han att det inte fanns något relevant produkt som stämde 

sig in på den erbjudande. Produkterna som framkom längst upp på undersidan ”London 

levererar NYHETER från 99 kronor var inte alls nära priset av 99 kronor. 

 

 

 

Irrelevant information förekommer på Ellos.se anser intervju personen Björn.  Samtidigt 

som Ellos ingångssida visar sina erbjudanden (reklam) enbart för den kvinnliga 

målgruppen kan det påpekas en irrelevant reklam på elektronikprylar (bilden nedan). 

Enligt Björn kändes detta väldigt irrelevant då han ansåg att det inte finns något 

sammanhang i att placera eller lägga en reklambild på elektronik bland 

kvinnoerbjudande. Detta gjorde att Björn ifrågasatte sig själv över hur företaget tänkte. 

Elektronik reklambilden i detta sammanhang var helt enkelt irrelevant och gav ingen 

nytta. 

(Bild tagen från Halens.se 2013-05-11) 

Vilseledanade och falsk marknadsföring  

Vilseledanade och falsk marknadsföring  
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Ann-Käty hade däremot inga stora förväntningar gällande den information hon fann på 

e-handelssidan. Hon påstår att den information som finns på företagets e-handelssida 

(webbutik) finns även på en tryckt hemskickat katalog i brevlådan d.v.s. att det är i  

”samma överlag” det som finns på internet finns i katalogen säger Ann- Käty. Eftersom 

Ann- Käty inte hade tidigare erfarenhet i frågan om e-handel hade hon inga direkt kritiska 

åsikter om detta avseende utan tyckte att information hon får genom dem fyra e-

handelssidorna är allmänt konkreta, aktuellt och upplysande för det man behöver veta 

säger Ann- Käty.  

 

5.2 Relevant information som inte syns tydligt 

Gudrun Sjödéns e-handelssida  

Under första delen av intervjumomentet ställdes frågan ” Vad betyder denna ikon? ” till 

Björn. (Ikon-bilden nedan)  

Han uppfattade ikonen som en symbol för ekologisk märkta produkter. När vi bad honom 

zooma observerade han att den vita dekorativa ikonen som knappt syntes på skärmen var 

enbart en ikon med de följande orden: ”Fraktfritt – 30 dagars öppet köp”.  

”Relevant information som inte syns tydligt. Vi äldre har ju dessutom dåligt syn” påpekar 

intervju personenen Björn.   

(Bild tagen från Haléns.se 2013-05-11) 

Relevant information i ett sammanhang 

Irrelevant information i detta 

sammanhang 
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5.3 Struktur och förväntningar i betydelse för äldre 

I teori står det att webbanvändare som går in på en webbsida har som syfte att leta efter 

något specifikt. Den upplevelse användaren är ute efter är att ha kommit fram med det 

man har letat efter utan större irritation (Sundström, 2005) 

Den största irritationen fann intervjupersonen Björn då han klickade på Halens, Cellbes 

och Ellos rea/ outlet erbjudande länken. Han hade hoppats på att få se mer av andra 

erbjudande än bara på kvinnokläder. Han tyckte att det var dåligt av dessa företag enbart 

visar rea produkter för kvinnor och inte för män, hemmet, barnen och så vidare. Han 

påstår att dessa företag avsåg att visa sin fokus på den kvinnliga målgruppen och detta 

(Bilder tagna från Gudrunsjoden.se 2013-05-14) 

Relevant information som inte visas tydligt. 
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gjorde såklart att han kände sig bortglömd som manlig kund, då dessa e-handelssidor 

erbjöd även med herrkläder etc. 

Nedan visas ett exempel på Ellos e-handelsidan där enbart den kvinnliga målgruppen står 

i fokus under Outlet undersidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För den som inte e-handlat tidigare som exempelvis Ann- Käty kan strukturen upplevas 

som besvärande samt ostrukturerad. Detta kan leda till att hon inte hittar det hon söker 

efter. I hennes uttalande om detta menar respondenten att hon inte har samma tålamod 

som en användare med datavana.  

Äldre kan blir mer irriterad över saker de inte hittar. Enligt Veena, et al (2001) har de 

äldre något sämre att anta och att upplevelse på e-handelssida eftersom de har sämre 

minnesprestanda och navigationsproblem med att hitta saker och komma ihåg hur det 

gjordes tidigare på sidan. 

(Bild tagen från Ellos.se 2013-05-11) 
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5.4 Grafik i betydelse för äldre 

I teori står det att det förekommer det likgiltiga eller direkt irriterande grafik 

”utsmyckning”. Denna typ av grafik innebär en form av olika figurer, teckningar eller 

figurer som tjänar endast till estetiska syften samt syfte som är inte intresseväckande för 

de olika användarna (Molich, 2002). 

Bo Bergström (2009) påstår att ”Den goda gestalten härstammar från gestaltlagarna, vilka 

grundar sig på vetskapen om att det mänskliga ögat och hjärnan har lättare att läsa av en 

bild där de olika elementen eller figurerna bildar tolkningsbara helheter”.  

Björn tyckte att Gudruns e-handelssida var mer menad för de som har ett intresse för 

konst och kläder. När Björn klickade på en produkt som såldes på Gudruns Sjödén sida, 

riktade hans blick på bildens helhet som en kost. Denna typ av bild kan anses som 

distraherad effekt på andra kunder som inte har intresse för fotografi eller konst och som 

istället vill fokusera på produkten. Det förekom ingen direkt fokus på själva produkten 

som såldes och detta gjorde inte kläderna intressanta.  

 

 

 

Medan de andra tre sidor som Haléns, Ellos och Cellbes hade tydliga bilder på deras 

produkter istället som en generell reklambild som inte hade något sammanhang med 

bilden att göra. Nedan visas bilder på potentiella hemsidor som Ellos, Haléns och Cellbes 

sina produkter. 

(Bild tagen från Gudrun Sjoden.se 2013-05-11) 

Irrelevant information som distrahera 

användaren. 
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5.5 Animeringar i betydelse för äldre 

I teorin står det att den äldre målgruppen fann man bakomliggande faktorer gällande 

uppfattning om tillgång till information via e-handel webbplatser och benägenhet att anta 

e-handel; animeringar förvärrade upplevelsen för de äldre. Det kan dessutom förekomma 

att visa animeringar kan distrahera olika användare men de kan vara användbara. En av 

de viktigaste aspekterna gällande animationer (Sundström, 2005) (Veena, et al., 2011) är 

att animationer bör köras under begränsad tid.  

Gällande animeringar tyckte alla fyra respondenter att Gudrun Sjödéns framsidas 

animationer hade för snabba växlande effekter. Detta gjorde att användarna distraherade 

något som inte uppskattades.  

Nedan visas de två animationsbilder som kördes samtidigt som det ändrades under en 

mycket kort tid. (för med tydlighet se www.gudrunsjoden.se) 

(Bild tagen från Ellos.se 2013-05-11) 

Sidan visar upp 

produkten tydligt 
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5.6 Navigation för de äldre 

Teorin säger att en (e-handels) sida kan ordnas genom olika navigationssätt, som handlar 

om att visa användaren den aktuella positionen på e-handels sida och alternativa vägval i 

förhållande till informationsrymdens struktur (Nielsen, 2001).   

Navigation är bra när användaren inte vet exakt vad denne söker efter, eftersom 

navigation är ett sätt att ge bild av vad e-handel sida handlar om och låta användaren 

komma fram till den sida användaren är ute efter samt ta sig från sida till sida 

(Sundström, 2005) (Nielsen, 2001).  

Är navigationen välgjord leder det till att användaren känner webbplatsens ordning väl, 

där användaren känner webbplats strukturen utantill och det blir mycket effektivare att 

använda den. Var är jag? Var har jag varit? och vad kan jag gå? är de tre grundläggande 

frågor som måste besvaras för användaren gällande navigationsgrässnitt (Nielsen, 2001).    

Enligt teori ska det vara enkelt och lätt att använda (Söderström, 2010). Något som Jonas 

Söderström säger i följande citat att ”Don’t make me think” betyder att tvinga mig inte 

att tänka efter hela tiden i samband när man använder systemet. 

Enligt Nielsen ska en användare som inte använder systemet så ofta inte ska behöva lära 

sig systemet på nytt, varje gång han/hon ska använda det. Man ska kunna komma tillbaka 

(Bild tagen från Gudrun Sjoden.se 2013-05-11) 
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till systemet efter en tids frånvaro och ändå komma ihåg hur det fungerar och används 

(Nielsen, 1993, Nielsen 2001).  

I detta sammanhang hade Eva som är en av fem respondenterna problem med navigation 

gällande på Ellos e-handelssida. Detta berördes av att sidan var väldigt ”rörligt” det vill 

säga att hon ansåg att det var för mycket länkar på huvudsida. Det gjorde att hon 

upplevde det som väldig förvirrande och som gjorde att hon inte visste riktigt var hon 

skulle börja. Hon menar att det ska vara enkelt att använda, vilket hon fann i de andra 

sidorna såsom Cellbes, Haléns och Gudrun Sjödéns sidor.  

Enligt teori visar tillfredställande att det finns en frivillig användning, som är ett bra mått 

på tillfredställandet. Användare bör kunna känna att det är tilltalande att arbeta med 

systemet helt dvs. enkelt tycka om att arbeta med det (Nielsen, 1993, Nielsen 2001). 

Å andra sida som Ann- Käty hade inte en susning om hur man e-handlat sedan tidigare 

tyckte hon det var lätt att navigera sig och strukturen på sidorna var logiskt utformade. 

Detta påverkade hennes upplevelse berodde på efter allt hon fick handledning under 

testet. 

Efter allt kritisk tänkande om navigering förväntade Eva att e-handelssidorna hade kunnat 

vara mer välanpassade utformade för äldre målgrupp med enkla och tydliga 

navigeringsstruktur exempelvis som en mobilversion av e-handelssida fast på 

dataskärmen istället. Detta ska användaren ha i alternativ att kunna välja eller installera 

själv om behovet finns. Eva konstaterade även i detta att hennes åsikt dock inte har med 

strukturen att göra utan finner allmänt att e-handelssidorna hade kunnat vara mer 

anpassade för att underlätta för de äldre att använda och navigera sig genom 

e-handelssidan. Ett exempel på sådant är mobilanpassad dataskärm är Hennes Maurits (H 

& M) e-handelssida.  Nedan visas bild på Hennes Maurits (H&M´ s) som mobilversion 

av e-handelssida. 

 

 

 

 

 

 

 
(Bild från H & M mobil e-handel, tagen från 

författarnas mobil 2013-05-11) 

Enkelt och logisk struktur som är anpassade 

för äldre användare. 
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5.7 Användbarhet hos äldre 

I teori står det att internetvärlden ställer större krav på användbarhet eftersom 

användargruppen består av människor med olika förkunskaper samt färdigheter.  

Om en e-handelssida inte är tillräckligt användbar vänder kunden till andra  

e- handelssidor som är lättare att använda (Molich, 2002). 

Användbarhet är ett krav för att e-handelssidor ska kunna konkurrera med varandra. För 

att ens egen e-handelssida ska betraktas lika bra som konkurrenternas måste det finnas 

möjlighet för feedback från användarna.  Å andra sidan nämner Molich att en webbplats 

ska kunna bidras med kvaliteter som tillgänglighet, effektivitet, lätthet, användbarhet och 

säkerhet för användaren. I detta sammanhang har bilder en viktig roll, då bilder förmedlar 

information till användare. I detta menar Molich att bilder på webbsida bör har ett logiskt 

samband tillsammans med texten d.v.s. det bör vara relevant samt vettig (Molich, 2002).  

Intervjupersonerna och användartestet har varit utgångspunkten till att vi kommit fram 

med möjliga förslag för mer användbara e-handelssidor för den äldre målgruppen. 

Generellt uppfattar respondenterna att en e-handelssida ska uppfattas som användbar när 

den är enkel strukturerad och har relevant information. Respondenterna tyckte att alla 

fyra e-handelssidorna var användarvänliga eftersom dem var strukturerade på ett likartat 

sätt som gjorde det enkelt för dem att använda sidorna effektivt. De anser att mängder 

irrelevanta effekter såsom animationer och bilder kan påverka deras upplevelse. Detta gör 

att användaren har svårt att fokusera sig och det är något som helt enkelt inte uppskattas 

hos den äldre målgruppen.  

 

5.8 Förbättringsförslag till e-handelssidor 

I fråga om förbättringsförslag till de tidigare nämnda e-handelssidorna, tyckte 

respondenterna olika. Eva nämner att hon vill ha mer välanpassade utformade  

e-handelssidor, med enkla funktioner såsom tydliga navigeringsstruktur. Hon föreslår att 

e-handelssidorna kan ha en form av mobilanpassad struktur fast på dataskärmen istället. 

Detta ska användaren ha i alternativ att kunna välja eller installera själv om behovet 

finns.  

Med hänsyn till att synen försämras med åldern kunde vi observera att respondenterna 

hade tendens att zooma oerhört ofta. För att underlätta detta onödiga moment för de äldre 

bör sidorna vara utformade med tydliga och stora texter som är anpassade för dem.   

Ann- Käty berättar även i detta sammanhang att hon ville ha en alternativ funktion som 

läser upp informationen på sidan. Detta för att minskar risken för äldre att tolka 

informationen fel. 
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5.9 Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka designprinciper som bör beaktas för att 

tillgodose den äldre målgruppens behov kring e-handel av kläder.  För att kunna besvara 

på vår huvudfråga är det viktigt att få svar på våra tre delfrågor. Vi kommer härmed 

besvara våra delfrågor utifrån den empiriska undersökningen. 

 

5.9.1 Delfråga 1: Hur upplever den äldre målgruppen webbplatsens 

användbarhet när det gäller att handla kläder på Internet?  

I teori står det att internetvärlden ställer större krav på användbarhet eftersom 

användargruppen består av människor med olika förkunskaper samt färdigheter. Om en  

e-handelssida inte är tillräckligt användbar vänder kunden till andra e- handelssidor som 

är lättare att använda. Användbarhet är ett krav för att e-handelssidor ska kunna 

konkurrera med varandra. För att ens egen e-handelssida ska betraktas lika bra som 

konkurrenternas måste det finnas möjlighet för feedback från användarna.  Å andra sidan 

nämner Molich att en webbplats ska kunna bidra med kvaliteter som tillgänglighet, 

effektivitet, lätthet, användbarhet och säkerhet för användaren (Molich, 2002).  

Vi håller med författarna Nielsen om att systemet bör vara utformad så att det är lätt att 

använda samt lätt att komma ihåg efter en tidsfrånvaro. Enligt våra respondenter 

upplevde de att systemet bör vara utformade på sådant sätt där det ska vara enkelt att 

använda.  

I frågan om de fyra e-handelssidornas användarvänlighet svarade respondenterna 

sammantaget att det var lätt att hitta och vad man ska göra eftersom dessa sidor var 

strukturerade på ett liknande sätt som gör det enkelt för dem att förstå för att kunna 

använda effektivt. Något som däremot upplevdes negativt var att även om Ellos  

e-handelssida hade bra struktur tyckte respondenterna att det var för mycket saker på 

sidan dvs. sidan var för rörlig. 

 

5.9.2 Delfråga 2: Hur påverkar designprinciperna den äldre målgruppen i 

e-handel användandet?  

De fyra e-handelssidorna var användarvänliga eftersom att de var strukturerade på ett 

likartat sätt som gjorde det enkelt för dem att använda sidorna effektivt. De anser att 

irrelevanta effekter såsom animationer och bilder kan påverka deras upplevelse. Detta gör 

att användaren har svårt att fokusera sig och det är något som helt enkelt inte uppskattas 

hos den äldre målgruppen. I takt med att synen försämras med åldern kunde vi observera 

att respondenterna hade tendens att zooma oerhört ofta. För att underlätta detta onödiga 
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moment för de äldre bör sidorna vara utformade med tydliga och stora texter som är 

anpassade för dem.  Detta kommer förmodligen underlätta för den äldre målgruppen till 

att kunna använda e-handelssidor på ett effektivare sätt. 

 

5.9.3 Delfråga 3: Vilka behov och förväntningar efterfrågas från den äldre 

målgruppen i gällande användbarheten inom klädbutiker på nätet?  

Intervjupersonerna och användartestet har varit utgångspunkten till att vi kommit fram 

med möjliga förslag för mer användbara e-handelssidor för den äldre målgruppen. 

Generellt uppfattar respondenterna att en e-handelssida ska uppfattas som användbar när 

den är enkelt strukturerad och har relevant information.  

I frågan om förbättringsförslag till de tidigare nämnda e-handelssidorna, tyckte 

respondenterna olika. Då en av respondenterna ville ha mer välanpassade utformade  

e-handelssidor, med enkla funktioner såsom tydlig navigeringsstruktur. Respondenten 

föreslår att e-handelssidorna kan ha en form av mobilanpassad version fast på 

dataskärmen istället. Till exempel Ann- Käty önskar sig en alternativ funktion som läser 

upp informationen på sidan. Detta för att minska risken för äldre att feltolka 

informationen. Användaren har möjligheten att välja eller själv installera om behovet 

finns. 

En av respondenterna förväntade sig inte att e-handelssidor kommer ändra sin struktur för 

den äldre målgruppen. Hon påstår att e-handelssidor generellt är uppbyggd på sådant sätt 

som enbart är för personer med datavana. Minoriteten glöms ofta bort. Detta betraktas 

som en generell upplevelse bland de äldre och då de känner sig utanför. Under år 2007 

hade endast 6 procent av Internetanvändarna över 65 år gjort ett online köp, jämfört med 

23 procent i åldern 50-64. Denna studie fann vidare att äldre konsumenter (i ålder 70 och 

äldre) hade de lägsta uppfattningar om enkel tillgång till information via e-handel, och 

var också minst benägna att e-handla jämfört med de två andra grupperna (McCloskey & 

Leppel, 2010). 

 

5.9.4 Huvudfråga: Vilka designprinciper bör beaktas för att underlätta de 

äldres e-handlande? 

Det är viktigt att kunna besvara på huvudfrågan genom att först besvara på våra 

delfrågor. Det vi har kommit fram med är att de nämnda är betydelsefulla för 

utformningen av en framgångsrik e-handelssida. Främst är användbarhet viktig i 

förhållande till webbplats som kan bidra med kvaliteter såsom tillgänglighet, effektivitet, 
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lätthet samt säkerhet för användaren. Vi har även kommit fram till att principerna inte 

anses lika viktiga även om de har verkan på varandra. 

För att komma fram till vilka designprinciper som bör beaktas för att underlätta de äldres 

e-handlade utförde vi en användartest samt djupintervju med strukturerade frågor. Det 

finns skillnader i hur respondenterna genomförde användartesten. Några av 

respondenterna var mer vana användare än andra. De vana användarna klickade sig fram 

enkelt mest av nyfikenhet medan de mindre datavana användare väntade tills de fick 

instruktioner för genomförandet av de olika uppgifterna. 

Björn som är en av våra respondenter var den som hade mest datavana och kunde 

interagera på nätet på ett obehindrat sätt. I takt med att Björn har stort intresse för grafik, 

konst och så vidare kunde han observera mycket angående grafiken och strukturen. 

Under analysen tog vi upp många av Björns förbättringsförslag samt aspekter gällande 

alla fyra e-handelssidor.  

Vi finner att en god genomtänkt sammanslagning av dessa designprinciper har stor 

påverkan kring hur användbar en e-handelssida är. Enkla och tydliga strukturerade  

e-handelssidor med genomtänkt grafik är troligen mycket mer framgångsrika. 

Respondenterna anser att irrelevanta effekter såsom animationer och bilder kan påverka 

deras upplevelse. Detta gör att användaren har svårt att fokusera sig och det är något som 

helt enkelt inte uppskattas hos den äldre målgruppen. En av orsakerna som Veena, et al 

(2001) nämner är att äldre har lättare att bli irriterade över saker som de inte hittar, 

eftersom de har sämre minnesprestanda och navigationsproblem. 

 

 

5.10  Forskningsbidrag inom Informatik 

“Inom informatiken studerar man samspelet mellan människor och teknik för att lära sig 

att utnyttja teknikens möjligheter”
11

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka designprinciper som bör beaktas för att tillgodose 

den äldre målgruppens behov kring e-handel av kläder. Man kan säga att e-handel är en 

viktig del inom informatik. Vi anser att vårt forskningsbidrag inom informatik är relevant 

då syftet med själva studien är att skapa förståelse om den äldre målgruppens uppfattning 

om e-handel.  Våra intervjupersoner som tillhör den äldre målgruppen mellan 60-75 år 

ställde upp och hjälpte oss förstå samt besvara våra delfrågor samt huvudfrågan i 

förhållande till deras kunskap, engagemang samt benägenhet. Resultatet av vår 

                                                 

11
 http://lnu.se/amnen/informatik/om-informatik, Linnéuniversitetet 13/05/31  

http://lnu.se/amnen/informatik/om-informatik
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undersökning visar att den äldre målgruppen bör se nytta med att börja e-handla. Även 

om orsaken i många fall ligger bakom rädsla och lathet ska den äldre målgruppen kunna 

lära sig hur e-handel fungerar.  

Anledningen till att vi har valt att skriva just för de äldre och dess relation till e-handel är 

att vi inte har lyckats hitta någon forskning inom det. Vi anser att detta är ett segment 

som blir mer och mer viktigt inte bara i ekonomiskt utan också demokratiskt perspektiv. 

Studien som inspirerade för fördjupning inom detta område visade att äldre konsumenter 

(i ålder 70 och äldre) hade den lägsta uppfattning om enkel tillgång till information via 

e-handel, och var också minst benägna att e-handla jämfört med de två andra grupper 

(McCloskey & Leppel, 2010). 

 

5.11 Utvärdering av vår undersökning 

Med en grundlig genomgång av de val vi har valt har vi fått möjligheten att göra ämnet 

mer intressant, reliabel samt valid.   

 

Med hjälp av djupintervjuerna och deltagande observationer kan vi hitta problemet samt 

uppfattningen utifrån respondenternas perspektiv. Resultatet anses vara mer trovärdig än 

om vi enbart skulle göra intervjuer med respondenter.  Vi anser att genom att komma i 

kontakt med människor får man en bättre insyn samt förståelse. Därför har intervjuer och 

observationer med användartester hjälpt oss att få en hög validitet och reliabilitet.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet/ äkthet och giltighet är en viktig del som måste finnas för att få en hög 

kvalité inom den kvalitativa forskningen. Giltighet är viktigt då vi identifierar 

respondenternas tankar och sedan dra slutsatser. Tillförlitlighet/ äkthet åt andra sidan gör 

att respondenters tankar är så trovärdiga som möjligt (Bryman, 2008). Därför anser vi att 

våra valda respondenter berörs inom området som vi undersöker samt har den kunskapen 

som gör att resultatet är mer trovärdigt. 

 

Trovärdighet 

Trovärdighet är ett av de fyra delkriterier i tillförlitlighet som är en åtgärd i denna studie 

och detta är något som vi påvisar i den forskningen vi undersöker. Att vi undersöker den 

sociala verkligheten med tydlighet och att det är trovärdig. Det är något som vi fått 

genom intervjuer då vi även gjort en noggrann respondentvalidering. Detta för att få ett 

trovärdigt resultat som möjligt. 
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Generaliserbarhet 

För att nå en hög generaliserbarhet, kontaktade vi äldre personer mellan 60-75 år, både 

med datavana samt icke datavana. Genom strukturerade intervjuer i vår kvalitativa 

forskning kunde vi få svar på det vi ville ta reda på. Detta har underlättat bearbetningen 

då vi får korrekta svar från respondenter (Bryman, 2008).  

 

Öppenhet 

Enligt Bryman (2008) är det viktigt att komma med trovärdiga slutsatser samt lösningar 

för att kunna nå transparensen/ klarheten i den kvalitativa undersökningen.  

För att uppnå en hög transparens enligt Bryman är det viktig att välja rätt intervjupersoner 

som berör området. Vi har valt att ta med undersökningspersoner med olika bakgrund och 

olika datavana. Anledningen till att vi valt dessa intervjupersoner är att få så trovärdig 

bild utifrån deras perspektiv gällande e-handel som möjligt (Bryman 2008, s. 370). 
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6 Slutsats 

I början av vår studie resonerande vi om varför användbarhet inom e-handelssidor för den 

äldre målgruppen glöms bort. Under arbetens gång har vi gjort ett försök att få svår på 

våra delfrågor som i sin tur ska kunna hjälpa oss besvara vår huvudfråga.  

Detta gjorde vi med hjälp av den teori och givetvis största vikt har varit av den empiriska 

studieinsamlingen.  

Vi har gjort en jämförelse mellan teorin (som berör vårt ämne) mot empirin.  Vi anser att 

detta skulle vara omfattande att ta med alla delar som nämns i teoridelen som sannolikt 

uppstår dagligen i användningen av e-handel och internet bland de äldre användarna. 

Utifrån intervjuerna dvs. empiriska undersökningen som gjorts har vi kommit fram till att 

de analyserade e-handelssidorna inte hade fokus på att optimera användbarheten samt 

designprinciper för att locka den äldre målgruppen att e-handla. Ett förväntat resultat i 

denna uppsats hade kunnat påverkas genom att vi hade fått tag på flera personer och 

samtidigt kunnat få tag i ett antal företag som kunde ställa upp för intervju.  

Vi har även fått en god bild av att den äldre målgruppen skulle kunna tänka sig börja e-

handla mer om e-handelssidan var enkla och strukturerade. Den äldre målgruppen skulle 

kunna använda sidan, bortse från deras kunskap och erfarenhet i livet. Vi finner att om e-

handelssidorna fortsätter på det viset som de gör, kommer troligtvis den äldre 

målgruppen allmänt inte att intressera sig för e-handel eller internet jämfört med den 

yngre målgruppen. Anledningen till detta är att de har större svårigheter med 

datoranvändandet, något som nämns i teorin. 

Slutligen, antar vi att om ett decennium kommer det sannolikt finnas större intresse för 

internet samt e-handel. Så småningom kommer den yngre generationen växa upp i 

kunskap inom teknik, datorer, internet osv och de kommer inte leva i den digitala klyftan 

som vi har i dagsläget. 

 

6.1 Vidare forskning  

Det vore värdefullt att utöka den studie som vi här har påbörjat. I fortsättningen skulle det 

vara dock intressant att göra en mer omfattande undersökning bland de äldre. Varför inte 

en jämförelse mellan datavana och icke datavana som ingår i den äldre målgruppen inom 

e-handel eller inom olika e-handelsbranscher. Dagens äldre utgör en stor och i genomsnitt 

tämligen köpstark grupp. Det finns därför all anledning att tro att en undersökning av den 

typ vi föreslår relativt enkelt skulle gå att förverkliga.  
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Bilaga 1. Intervju frågor och användartest 

 

Deltagarnas information 

Deltagare:  

Ålder:  

Bakgrund:  

Utbildning:  

Erfarenhet med användandet av datorer (månader eller år) 

Erfarenhet med användandet av internet (månader eller år) 

Erfarenhet med användandet av e-handel (månader eller år) 

Timmar spenderat på internet per vecka (timmar) 

 

DEL 1 – Första intryck 

Förslag till intervjufrågor innan användartest (förslag på frågor till intervju kommer från 

boken: Webbdesign. Budskap, form och teknik av Bo Bergström, Tommie Karlsson, 

Daniel Parmenvik, 2009.s 48)  

Valda e-handelsidor är Ellos, Haléns, Cellbes och Gudrun Sjödén. 

1. Vad tycker du om utseendet på webbplatsen? 

2. Vilka signaler sänder det? Ordning? Slarv? Förtroende? 

3. Vilken typ av information och tjänster tror du finns här? 

4. Vem tror du att webbplatsen vänder sig till? 

5. Vilka tjänster fastnar du för? 

6. Vilka tjänster klickar andra besökare på, tror du? 

7. Vilka länkar undviker du? 

8. Vad tror du händer om du klickar här? (visar ikon, obekant)  

9. Vad betyder denna eller dessa ikoner? (visar ikon, obekant) 

10. Hittar du information om hur du köper en vara?  

  

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Bo%20Bergstr%F6m&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Tommie%20Karlsson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Daniel%20Parmenvik&fromproduct=true
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DEL 2 – Användartest  

Användartest – Cellbes.se 

Uppgift 1 

a) Sök eller navigera och hitta en tröja som du tycker är snygg. 

b) Om det finns färgalternativ; välj färg. 

c) Välj en storlek (behöver inte vara din) och lägg den i varukorgen. Om du är 

osäker kring storleken, ta hjälp av storleksmått tabellen på Cellbes e-handelssida. 

Uppgift 2 

a) Sök eller navigera och hitta en fin kudde till ditt vardagsrum. 

b) Välj kudden. Välj även färg och storlek. 

c) Lägg den valda varan i varukorgen. 

d) Sök efter vår-nyheter för barn. 

 

Uppgift 3  

a) Sök efter Cellbes kontaktinformation dvs. telefonnummer samt adress. 

b) ”Skicka” ett e-mail till Cellbes. Ställ en fråga till dem om leverans.  

c) Se efter vad du har för varor i din varukorg. 

d) Oj! Du har ångrat dig. Du vill inte köpa kudden. Ta bort kudden och uppdatera 

din varukorg. 

e) Beställ en katalog hemskickat. 

 

Uppgift 4  

a) Sök eller navigera och hitta den dyraste kappan på Cellbes e-handelssida. 

b) Sök eller navigera och hitta information om faktura och lån på Cellbes e-

handelssida. 

 

Uppgift 5 

a) Ta dig tillbaka till din varukorg. Eftersom tröjan är så fin, beställ två istället för en 

(i samma färg och storlek). 
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Användartest – Ellos.se 

Uppgift 1 

a) Sök eller navigera och hitta en tröja som du tycker är snygg. 

b) Om det finns färgalternativ; välj färg. 

c) Välj en storlek (behöver inte vara din) och lägg den i varukorgen. Om du är 

osäker kring storleken, ta hjälp av storleksmått tabellen på Ellos e-handelssida. 

Uppgift 2 

e) Sök eller navigera och hitta en fin kudde till ditt vardagsrum. 

f) Välj kudden. Välj även färg och storlek. 

g) Lägg den valda varan i varukorgen. 

h) Sök efter vår-nyheter för hemmet. 

 

Uppgift 3  

a) Sök efter Ellos kontaktinformation dvs. telefonnummer samt adress. 

b) ”Skicka” ett e-mail till Ellos. Ställ en fråga till dem om leverans.  

c) Se efter vad du har för varor i din varukorg. 

d) Oj! Du har ångrat dig. Du vill inte köpa kudden. Ta bort kudden och uppdatera 

din varukorg. 

e) Beställ en katalog hemskickat. 

 

Uppgift 4  

c) Sök eller navigera och hitta den dyraste kappan på Ellos e-handelssida. 

d) Sök eller navigera och hitta alla gula byxor på Ellos e-handelssida mellan 200-500 

kr. 

e) Sök eller navigera och hitta alla varor som varumärket La Redoute erbjuder på 

Ellos e-handelssida. 

f) Sök eller navigera och hitta information om faktura och lån på Ellos e-handelssida. 

 

Uppgift 5 

a) Ta dig tillbaka till din varukorg. Eftersom tröjan är så fin, beställ två istället för en 

(i samma färg och storlek). 
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Användartest – Haléns.se 

Uppgift 1 

a) Sök eller navigera och hitta en tröja som du tycker är snygg. 

b) Om det finns färgalternativ; välj färg. 

c) Välj en storlek (behöver inte vara din) och lägg den i varukorgen. Om du är 

osäker kring storleken ta hjälp av storleksmått tabellen på Haléns e-handelssida. 

Uppgift 2 

a) Sök eller navigera och hitta en fin kudde till ditt vardagsrum. 

b) Välj kudden. Välj även färg och storlek. 

c) Lägg den valda varan i varukorgen. 

d) Sök efter vår-nyheter för hemmet. 

 

Uppgift 3  

a) Sök efter Haléns kontaktinformation dvs. Telefonnummer samt adress. 

b) ”Skicka” ett e-mail till Haléns. Ställ en fråga till dem om leverans.  

c) Se efter vad du har för varor i din varukorg. 

d) Oj! Du har ångrat dig. Du vill inte köpa kudden. Ta bort kudden och uppdatera 

din varukorg. 

e) Beställ en katalog hemskickat. 

 

Uppgift 4  

a) Sök eller navigera och hitta den dyraste kappan på Haléns e-handelssida. 

b) Sök eller navigera och hitta alla gula byxor på Haléns e-handelssida mellan 200-

500 kr. 

c) Sök eller navigera och hitta alla varor som varumärket ESPRIT erbjuder på Haléns 

e-handelssida. 

d) Sök eller navigera och hitta information om faktura och lån på Haléns e-

handelssida. 

 

Uppgift 5 

a) Ta dig tillbaka till din varukorg. Eftersom tröjan är så fin, beställ två istället för en 

(i samma färg och storlek). 
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Användartest- Gudrun Sjödén.se  

Uppgift 1 

a) Sök eller navigera och hitta en tröja som du tycker är snygg. 

b) Om det finns färgalternativ; välj färg. 

c) Välj en storlek (behöver inte vara din) och lägg den i varukorgen. Om du är 

osäker kring storleken ta hjälp av storleksmått tabellen på Gudrun Sjödén e-

handelssida. 

Uppgift 2 

a) Sök eller navigera och hitta en fin kudde till ditt vardagsrum. 

b) Välj kudden. Välj även färg och storlek. 

c) Lägg den valda varan i varukorgen. 

d) Sök efter nyinkomna varor. 

Uppgift 3  

a) Sök efter Haléns kontaktinformation dvs. Telefonnummer samt adress. 

b) ”Skicka” ett e-mail till Haléns. Ställ en fråga till dem om leverans.  

c) Se efter vad du har för varor i din varukorg. 

d) Oj! Du har ångrat dig. Du vill inte köpa kudden. Ta bort kudden och uppdatera 

din varukorg. 

e) Beställ en katalog hemskickat. 

 

Uppgift 4  

a) Sök eller navigera och hitta den dyraste kappan på Gudrun Sjödén e-handelssida. 

b) Sök eller navigera och hitta information om priser, leveranser och returer på 

Gudrun Sjödén e- handelssida. 

 

Uppgift 5 

a) Ta dig tillbaka till din varukorg. Eftersom tröjan är så fin, beställ två istället för en 

(i samma färg och storlek). 
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DEL 3  

A) Ställs för varje e-handelsida i fråga hur användare upplever dessa sidor. 

1. Vad tycker du generellt om webbplatsen?  

 

2. Vad tycker du om webbplatsens grafik? 

(bilder, illustrationer, typsnitt, bakgrund, färger, animationer)  

 

3. Vad tycker du om webbplatsens struktur?  

(lättnavigerad, logiskt uppbyggd, överskådlig, snabb) (om de inte förstår syftet 

med frågan kan vi exemplifiera för att de ska förstå frågan bättre)  

  

4. Berätta gärna varför webbplatsen är bra eller dålig (strukturen)?  

 

5. Om det var dåligt: Vad var det i så fall som gjorde webbsidan dålig? 

 

6. Vad tycker du om den information du fann? Vad var bra eller dåligt? 

(intressant, aktuell, informativ, innehållsrik)  

 

7. Vad tycker du om webbplatsens användarvänlighet dvs. var det lätt att hitta det 

du sökte? (lätt att använda och förstå)  

 

8. Vilka funktioner tycker du var lätta att använda? 

 

9. Hur väl tycker du att webbplatsen motsvarar dina förväntningar? 

 

10. Skulle du kunna börja beställa från denna e-handels webbplats? 

 

11. Finns det önskade förslagsförbättringar från dig som kund när det kommer till 

själva webbplatsen? 

 

Ställs i fråga om vad användaren tycker om dessa fyra e-handelsidor: 

1. Vilken av e-handelssidorna tycker du bäst om och varför? 

 

2. Vilken utav e-handelssidorna tycker du sämst om och varför? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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