
 
 
 

KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I INFORMATIK 
VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 

2007:KI02 
 
 

 
Vilka faktorer bör beaktas för att 

uppnå en bra e-handelssajt för B2B-
företag? 

 
 

Anne-Marie Björk  
Erica Johansson 

 
 
 

VT 2007 
  

 

 



Svensk titel: Vilka faktorer bör beaktas för att uppnå en bra e-
handelssajt för B2B-företag? 
 
 
Engelsk titel: What factors should be considered to achieve a well 
designed e-commerce site for B2B companies?  
 
 
Författare: Anne-Marie Björk & Erica Johansson 

 
 
Färdigställd (år): 2007 
 
 
 
Handledare: Bertil Lind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract:  
 
On IDG:s website (2007) you can read that the usability expert Jakob Nielsen 
have carried out an extensive research with focus groups that shows that 
B2B-sites are much more difficult to use than consumer sites.  
 
This led us to our research area where we chose to study an e-commerce site 
for a B2B company, on the basis of the concepts actability, usability and 
experiences. This, because we believe that it is important to take some 
factors into consideration to achieve a well designed e-commerce site. The 
purpose of this essay is to create an understanding for what factors which are 
important in order to facilitate and give support for those companies that 
want to create a well designed e-commerce site.  
 
By doing literature studies and empirical studies we strive to do a study about 
which factors that should be considered to achieve a well designed e-
commerce site for a B2B company. The empirical study has been performed 
by doing interviews and observations.  
 
First we did a telephone interview with 30 customers to see if they thought 
that the e-commerce site where actable. Thereafter we chose two of those 30 
customers to a more detailed interview where we also asked questions about 
the usability of the e-commerce site and if it gave any positive experience. 
We also chose to take a third customer for the more detailed interview and 
observation. The third and last hadn’t used the e-commerce site before.  
 
The conclusions of the essay are, based on the analysis of our theory and the 
empirical study, that actability is important and maybe a basic condition to 
have a functional e-commerce site for a B2B company. It is also important to 
consider usability and create positive experiences for the users. 
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Sammanfattning 
 
På IDG:s hemsida (2007) kan man läsa om att användargurun Jakob Nielsen 
genomfört en omfattande undersökning med fokusgrupper som visar på att 
B2B-sajter är mycket svårare att använda än konsumentsajter.  
 
Detta ledde oss till vårt forskningsområde där vi har valt att studera en e-
handelssajt för ett B2B-företag utifrån begreppen handlingsbarhet, 
användbarhet samt upplevelser. Detta då vi tror att det är viktigt att ta hänsyn 
till vissa faktorer för att uppnå en bra e-handelssajt. Syftet med denna uppsats 
är att skapa en förståelse för vilka faktorer som är viktiga för att på så sätt 
underlätta och ge stöd för de företag som vill skapa en bra e-handelssajt. 
 
Genom att vi gjort en litteraturstudie och en empirisk undersökning har vi 
strävat efter att undersöka vilka faktorer som bör beaktas för att uppnå en bra 
e-handelssajt för B2B-företag. Den empiriska undersökningen har utförts 
med hjälp av intervjuer och observationer.  
 
Vi utförde först en telefonintervju med 30 respondenter för att se ifall de 
ansåg att fallstudieföretagets e-handelssajt var handlingsbar. Därefter valde 
vi ut två av de 30 respondenterna till en mer ingående intervju där vi även 
ställde frågor kring e-handelssajtens användbarhet och om den gav någon 
positiv upplevelse. Vi valde även att ta med en tredje respondent för en mer 
ingående intervju samt observation. Den sista och tredje respondenten hade 
inte använt sig av e-handelssajten tidigare. 
 
De slutsatser vi kommit fram till, baserat på analysen av vår teori och den 
empiriska undersökningen, är att handlingsbarhet är viktigt och kanske en 
förutsättning för att en e-handelssajt för B2B-företag ska fungera. Det är 
även viktigt att ta hänsyn till användbarhet samt att skapa positiva 
upplevelser. 
 
Nyckelord: E-handelssajt, handlingsbarhet, användbarhet, upplevelse 
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1 Inledning 
 
Detta inledande kapitlet syftar till att ge en bakgrund till vår studie och 
vilken frågeställning den bygger på samt syftet med rapporten. Vi 
presenterar även våra avgränsningar, rapportens intressenter och en 
begreppslista. Till sist kommer vi även att presentera det förväntade 
resultatet samt vår egen bakgrund som författare. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Användandet av Internet har ökat explosionsartat de senast årtiondena, vilket 
har gjort Internet till en ny marknadsplats för konsumenter och företag. 
Elektronisk handel är inte en trend utan en utveckling som leder till stora 
förändringar på många nivåer i samhället. Den nya marknaden erbjuder 
konsumenterna ett större utbud, bättre priser och i många fall en förbättrad 
service (Fredholm, 2000). 
 
Den allra första Internetbutiken var amerikanska CD Now, www.cdnow.com, 
som öppnade sina ”dörrar” för allmänheten 1994. Strax därefter kom 
Amazon, www.amazon.com, tillsammans med flera andra företag. Det var 
inte bara nya företag som satsade på Internet. Redan 1994 började Pizza Hut 
att sälja pizzor över Internet (Fredholm, 2000).   
 
I Sverige dök Internethandeln upp under 1996 och först ut var NK med 
livsmedel, Interflora med blommor samt Torget och Passagen med sina 
samlingsplatser som skulle säkra betalningen via medlemskap. Dock kan 
man nog säga att det var 1998 som Internethandeln fick en betydande 
omfattning och betydelse (Fredholm, 2000).   
 
Nästa milstolpe var när XML, som står för extensible Markup Language, 
blev en standard som möjliggjorde sammankopplingar av system, databaser 
och egentligen alla former av IT-tillämpningar. Under 1999 kom WAP-
hysterin. WAP står för Wireless Application Protocol och möjliggjorde 
elektronisk handel via mobila terminaler av olika slag (Fredholm, 2000). 
  
Den snabba utvecklingen av IT har under det senaste decenniet lett till stora 
förändringar. De otroliga möjligheter som utvecklats med hänsyn till 
informationshantering har haft en stor betydelse som även har påverkat sättet 
att behandla information (Fredholm, 2000).  
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Under mitten av 2000-talets första årtionden räknar analytiker med att det 
åter igen kommer att vända uppåt för e-handeln. Den kommer kanske inte att 
gå lika brant uppåt och säkert, inte heller med samma fart som tidigare. Inom 
vissa branscher kommer det att ske händelserika förändringar. Vissa manuellt 
utförda nischtjänster kommer helt att ersättas av webbaserade tjänster, men i 
stort sett kommer hela övergången till dessa lösningar kännas helt naturligt. 
Ungefär år 2010 tror analytikerna att det är högst sannolikt att e-handeln 
slutar att vara ett eget begrepp, då det är helt integrerat i verksamheten 
(Dykert, et al, 2002). 
 
På IDG:s hemsida (2007) kan man läsa att användargurun Jakob Nielsen har 
genomfört en omfattande undersökning med fokusgrupper som visar på att 
B2B-sajter är mycket svårare att använda än konsumentsajter. Han påstår att 
många av B2B-sajterna är kvar i 1990-talet när det gäller 
användarupplevelser.  
 
Företagen har missat att Internet är efterfrågestyrd där man antingen kan ge 
besökarna det de vill ha eller så går besökarna vidare till konkurrentens sajt. 
Nielsen använder begreppet framgångsfrekvens för hur besökare lyckas 
genomföra sina mål på sajter. B2B-sajter uppnådde 58 % framgångsfrekvens 
till skillnad mot vanliga breda sajter som nådde en framgångsfrekvens på 66 
%. Nielsen säger att med tanke på hur mycket mer pengar det handlar om för 
B2B-företag är det förvånande att de inte satsar mer på användarupplevelser 
(IDG:s hemsida, 2007).   
 
Man kan även läsa i en artikel på CIO:s hemsida (2007) att resultatet, från 
samma undersökning som nämnts ovan, visade att många av B2B-sajterna 
var svåra att navigera. Det var även sällan som de svarade på kundernas 
frågor på ett direkt och konkret sätt. Anledningen till detta, tror Nielsen, 
beror på att B2B-företagen oftast inte tar emot order direkt på sajten, vilket 
gör att de ansvariga inte vet hur många kunder de förlorar (CIO:s hemsida, 
2007). 
 
Då ovannämnda studie visar att det är viktigt att beakta vissa faktorer när 
man designar en e-handelssajt för B2B-företag, och att det påverkar 
användarnas användning av e-handelssajterna, vore det intressant att 
undersöka vad användaren av en e-handelssajt för ett B2B-företag tycker är 
viktigt och vad man bör tänka på när man utformar en e-handelssajt. Därför 
har vi valt att studera begreppen handlingsbarhet, användbarhet samt 
upplevelser för att se vad teorin säger samt vad användarna anser är viktigt.  
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När ett företag ska använda sig av en e-handelssajt är det viktigt att den lätt 
kan förstås av användaren. Den som designar e-handelssajten ska tänka på att 
den ska både vara handlingsbar och användbar.   
 
Detta ämne passar bra inom informatiken eftersom e-handel är något som 
företagen bör satsa på. Är inte e-handelssajten anpassad till användarnas 
behov finns risken att de inte kommer att använda sig av den, vilket är 
negativt för företagen. 
 

1.2 Syfte 
 
Många företag har en dålig uppfattning om vilka faktorer som bör beaktas för 
att utforma en attraktiv e-handelssajt. Syftet med denna uppsats är att skapa 
en förståelse för vilka faktorer, med utgångspunkt i teorierna kring 
handlingsbarhet, användbarhet och upplevelser, som är viktiga för att på så 
sätt underlätta och ge stöd för de företag som vill skapa en bra e-handelssajt 
för B2B-företag.  
 

1.3 Avgränsning 
 
Avgränsningar fastställer vad som ska och vad som inte ska undersökas. 
Examensarbetet kommer att omfatta 10 veckors heltidsarbete och därför har 
vissa avgränsningar gjorts på grund av tidsaspekten. 
 
De avgränsningar som vi har gjort är att vi har valt att avgränsa oss till enbart 
ett fall i vår empiriska studie där vi kommer att använda oss av ett antal 
intervjuer och observationer. Vårt resultat kommer att grunda sig på det 
material vi har undersökt och kommer inte att spegla marknaden som helhet 
utan endast utgöra ett visst urval ur den. 
 
Vi har även avgränsat oss genom att genomföra en studie endast utifrån 
användarens perspektiv och vi har till sist valt att endast ta med relevant 
teori. Förmodligen finns det fler principer och metoder för att utforma en bra 
e-handelssajt, än de vi tagit upp, men vi kommer bara att se på problemet 
utifrån begreppen handlingsbarhet, användbarhet och upplevelser.  
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1.4 Intressenter 
 
Den nya kunskapen som blir resultatet av vår uppsats kommer att bidra till 
kunskap kring olika faktorer som bör beaktas för att uppnå en bra e-
handelssajt. Detta kommer att innebära att vår uppsats främst riktar sig till 
B2B-företag med e-handel. 
 
Andra intressenter som vi tror kommer att ha användning av den nya 
kunskapen är studenter och forskare inom den akademiska världen som 
exempelvis läser kurser som är relaterade till handlingsbarhet, användbarhet, 
upplevelser eller e-handel. 
 

1.5 Frågeställning 
 
Den fråga som vi i undersökningen kommer att söka svar på är:  
 
”Vilka faktorer bör beaktas för att uppnå en bra e-handelssajt för B2B-
företag?”  
 
Detta är vår huvudfråga och för att kunna få svar på den har vi formulerat ett 
antal delfrågor. Dessa är: 
 

1. Vad skiljer handlingsbarhet från användbarhet? 
 

2. Vilka faktorer påverkar en användares uppfattning om att en e-
handelssajt är handlingsbar, användbar samt ger en positiv 
upplevelse? 

 
3. Vilka faktorer upplever användaren är viktiga vid en e-handelssajt? 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 
I avsnitten ovan förekommer en del viktiga begrepp som vi tänkte ta upp och 
förklara. Förklaringen av begreppen är avsedda för att underlätta förståelsen 
av de tankar och den kunskap vi vill förmedla. Vi kommer inte att ge dessa 
begrepp någon generell beskrivning utan vi beskriver dem så som vi avser 
dem i vår uppsats. Vi anser att de begrepp som vi valt att beskriva är 
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relevanta för det ämnesområdet vi berör. Begreppsdefinitionerna presenteras 
utan inbördes ordning. 
 
Begrepp Begreppslista 

Användartest Användartest är en metod för att mäta hur bra 
människor kan använda olika system. Kan testas 
genom ostrukturerad observation. 

Användarupplevelse Användarupplevelse (user experience) 
representerar det helhetsintryck en användare 
får av ett datorsystem. En bra 
användarupplevelse ger användaren 
meningsfulla funktioner på ett enkelt och 
smidigt sätt utan krångel eller 
irritationsmoment. En dålig användarupplevelse 
är till exempel en e-handelssajt som uppfattas 
som svår eller krånglig och riskerar att göra 
användaren irriterad och arg. 

Användbarhet Användbarhet har många olika definitioner, 
enligt ISO (International Organization for 
Standardization) innebär användbarhet hela 
systemets bredd ur användarens perspektiv från 
funktionalitet till användarupplevelsen av de 
estetiska värdena. En av de viktigaste 
utvidgningarna är att även systemets estetiska 
värden är av en betydelse för användbarheten, 
nämligen användarens tillfredsställelse i 
användningen av systemet.

B2B B2B står för business-to-business, och avser 
handel med varor och tjänster mellan företag. 

B2C B2C står för business-to-consumer, och avser 
handel med varor och tjänster till konsumenter. 

Distanshandel Distanshandel är ett samlingsnamn för handel 
som sker på avstånd, exempelvis e-handel och 
postorder. 

E-handel E-handel, eller elektronisk handel, är en 
benämning på all den handel som bedrivs på 
Internet. Det kan innebära allt från en e-
handelssajt som består av en enda sida där ett 
fåtal artiklar säljs, till ett företag som helt och 
hållet ägnar sig åt handel online. 
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Handlingsbarhet Handlingsbarhet är ett perspektiv som lyfter 
fram vad som görs vid IT-användning. Man 
låter användarens handlingar stå i förgrunden 
och man lyfter fram IT-systemets roll för 
människors handlande, det vill säga befrämjar 
människors handlande. 

Kund Kund innebär en individ som handlar något från 
ett företag som erbjuder produkter eller tjänster. 

Skärmdokument Skärmdokument är det som visar på skärmen. 
Upplevelser Upplevelser handlar om att få kunden engagerad 

genom att den kan njuta och få en underhållande 
stund. Detta kan exempelvis göras genom en 
attraktiv design och tydliga färger, vilket ger 
kunden en positiv reaktion. 

 
Tabell 1: Begreppsdefinitioner 
 

1.7 Förväntat resultat 
 
Vår förhoppning är att denna uppsats ska genererar kunskap om vilka 
faktorer som bör beaktas för att uppnå en god e-handelssajt inom B2B-
företag.  
 
Med hjälp av teori och empiri kommer vi att utvärdera upplevd 
handlingsbarhet, användbarhet och upplevelse hos en e-handelssajt utifrån 
användarnas erfarenheter och åsikter. Vi kommer även att skapa förståelse 
om huruvida användarna upplever att det är viktigt att en e-handelssajt är 
handlingsbar, användbar samt att den skapar en positiv upplevelse. Till sist 
kommer vi att generera kunskap om skillnaderna mellan handlingsbarhet och 
användbarhet. 
 

1.8 Författarnas bakgrund 
 
Författarna bakom denna uppsats är Anne-Marie Björk och Erica Johansson. 
Uppsatsen är resultatet av vårt examensarbete på kandidatnivå som vi 
genomför våren 2007. Vi läser tredje året på Dataekonomutbildningen vid 
Högskolan i Borås med inriktning mot informatik. Intresset för 
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handlingsbarhet och användbarhet har vuxit fram under vår utbildning genom 
att vi har kommit i kontakt med dem i olika kurser.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel argumenterar vi för den valda forskningsansatsen samt 
beskriver den närmare. Vi behandlar kunskapstyp, vår vetenskapssyn, val av 
metod, hur vi gjort vår datainsamling och vårt urval, analysmetod, 
utvärderingsmetod samt presentationsmetod. 
 

2.1 Kunskapstyp 
 
Kunskapskaraktärisering anger vilken typ av kunskap som vi vill utveckla 
inom valt ämne. Den är nödvändig för att veta vilken typ av strategi vi 
kommer att använda oss av. 
 
För att kunna besvara frågeställningen är det nödvändigt att skapa förståelse 
för vilka aspekter som bör beaktas för att uppnå en bra e-handelssajt. Därför 
anser vi att vår undersökning strävar efter en förståelseinriktad kunskap. 
Förståelseinriktad kunskap förklarar vad någonting är och bestämmer 
lämpliga innebörder av ett fenomen (Goldkuhl, 1998). 
 

2.2 Vetenskapssyn 
 
Det finns två huvudsakliga synsätt på hur vetenskaplig forskning kan 
bedrivas. Dessa är positivism respektive hermeneutik. Vi väljer att diskutera 
kring hermeneutiken då det passar vår studie bra eftersom våra 
kunskapsbehov är, precis som vi nämnde ovan, förståelseinriktade. 
 
Hermeneutiken är en vetenskaplig riktning där man studerar, försöker förstå 
och tolkar grundbetingelser för den mänskliga existensen. Hermeneutikern 
vill förstå andra människor och sin egen livssituation genom att tolka hur 
mänskligt liv kommer till uttryck i det skrivna och talande språket samt i 
människors handlingar och livsyttringar. En hermeneutiker menar också att 
människor har intentioner som yttrar sig i handlingar och språk, som man 
sedan kan tolka och förstå innebörden av (Patel & Davidson, 2003).  
 
Hermeneutikern ser subjektivt på forskningsobjektet utifrån sin egna 
förförståelse och försöker se helheten i forskningsproblemet istället för som 
positivisten som gärna studerar forskningsproblemet bit för bit. 
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Hermeneutikern pendlar mellan helhet och delarna för att på så sätt få en så 
fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2003). 
 
Syftet med vår uppsats är att skapa en förståelse för vilka faktorer som är 
viktiga för att på så sätt underlätta och ge stöd för de företag som vill skapa 
en bra e-handelssajt för B2B-företag. Vi som författare har då valt att se detta 
från det hermeneutiska synsättet för att vi vill skapa en förståelse för vilka 
faktorer det är som är viktiga vid skapandet av en e-handelssajt. Det 
hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att den som undersöker något 
kan få en fullständig förståelse av händelseförloppet genom att tolka och 
kunna sammanfoga det som finns i människors medvetande till en 
meningsfull helhet. Därför kommer vi som är författare till denna uppsats 
utföra intervjuer samt observationer som kommer att utföras i form 
användartester. 
 
Anledningen till att vi inte har ett positivistiskt förhållningssätt är att vi är 
mycket tveksamma till att studien skulle kunna utföras utan ett subjektivt 
synsätt eller tolkning av forskningsobjektet.  
 

2.3 Val av metod 
 
För att kunna uppnå våra kunskapsbehov behöver vi en kunskapsstrategi.  
 
Genom att ta del av litteratur kring handlingsbarhet, användbarhet och 
upplevelser kommer vi att få en uppfattning om vad dessa begrepp innebär. 
Vi ser detta som något grundläggande och det är viktigt att vi får en 
förståelse för de olika begreppen för att vi ska kunna gå vidare. Genom att ta 
del av litteratur kring handlingsbarhet och användbarhet kommer vi även att 
få en uppfattning om vad som skiljer dem åt.  
 
Utifrån detta kommer vi sedan att ta fram ett antal faktorer som vi kommer 
att testa empiriskt med hjälp av intervjuer och observationer. 
Observationerna kommer att utföras i form av användartester. När vi gjort 
det kommer vi att kunna få svar på huruvida användarna upplever att det är 
viktigt att en e-handelssajt är handlingsbar, användbar samt ger en positiv 
upplevelse.  
 
För att kunna besvara dessa kunskapsbehov kommer vi att använda oss av en 
kvalitativ forskning som uppfattas som en forskningsansats som oftast lägger 
vikt vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data. 
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Dessutom betonar den i huvudsak ett induktivt synsätt på relationen mellan 
teori och forskning, vilket stämmer bra in på vår uppsats.  
 
Den kvalitativa forskningen föredrar att lägga vikten vid hur individerna 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och tar avstånd från den 
naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Den kvalitativa 
forskningen ser även på den sociala verkligheten som en ständig föränderlig 
egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga 
(Bryman, 2002). 
 
Denna ansats passar oss bra då vi vill tolka och förstå vårt problemområde. 
Vårt syfte, som kvalitativa forskare, är att utveckla en relation som leder till 
att vi kan komma nära vårt studieobjekt och se på världen genom deras ögon 
samt förstå hur de ser på en given situation.   
 
Enligt Bryman (2002) är den kvalitativa forskningen en strategi där man 
strävar efter att inte begränsa undersökningarna alltför mycket, utan istället 
formulera generella och inte specifika frågeställningar. Man brukar förlita sig 
till forskningsmetoder som inte kräver att man i förhand behöver utveckla 
redskap för att få svar på sina frågor. 
 
Även detta passar oss bra då vi vill få en djupare förståelse för hur 
studieobjektet ser på de faktorer vi valt ut till den empiriska undersökningen.  
 
Vi kommer att utgå från en teoretisk referensram och bygga vidare på 
tidigare kunskap. Vi kommer att sätta oss in i olika teoretiska områden och 
utifrån dem ta fram olika faktorer som handlingsbarhet, användbarhet och 
upplevelse står för. Med hjälp av empirin kommer vi att verifiera de faktorer 
vi tagit fram utifrån teorin. Under empirin kommer vi eventuellt att träffa på 
andra faktorer som man bör beakta. 
  

2.4 Datainsamling 
 
Det finns flera olika intervjusätt så som personliga intervjuer, fokusgrupper 
samt telefonintervjuer (Christensen et al, 2001). 
 
En intervju kan skilja sig mycket från en annan. Antingen kan den vara 
formaliserad och strukturerad där varje respondent svarar på standardfrågor, 
eller så är den ostrukturerad och mer lik en informell konversation. Där 
emellan finns ett antal variationer (Christensen et al, 2001).  
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De två viktigaste formerna är ostrukturerade intervjuer eller 
semistrukturerade intervjuer. I den ostrukturerade intervjun använder sig 
forskaren av ett PM som minneshjälp vid genomgången av ett antal teman 
under intervjun. Det kan gå till som så att forskaren ställer en kort fråga, sen 
får intervjupersonen resonera och associera fritt kring frågan. Forskaren 
reagerar bara då det är värt att ställa en följdfråga. Detta liknas ofta med ett 
vanligt samtal (Bryman, 2002). 
 
Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över förhållandevis 
specifika teman som ska beröras, ofta kallad för intervjuguide, men 
respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 
behöver inte komma i den ordning som de är i intervjuguiden och frågor som 
inte ingår i intervjuguiden kan också ställas så länge det knyter an till något 
som diskuteras (Bryman, 2002). 
 
Vi kommer att göra en fallstudie där vi kommer att använda oss av 
semistrukturerad intervju. Frågorna till intervjuguiden kommer vi att ta fram 
med hjälp av de faktorer vi väljer ut från handlingsbarhet, användbarhet och 
upplevelser.  
 
Vi kommer även att använda oss av ostrukturerade observationer, i form av 
användartest, där respondenten får lägga en order samt kommentera vad som 
är bra och vad som bör förbättras på fallstudieföretagets e-handelssajt. Enligt 
Patel & Davidson (2003) används ostrukturerade observationer oftast i 
utforskande syfte där man ska inhämta så mycket information som möjligt 
kring problemområdet. 
 
Vi kommer att dokumentera användartestet och intervjuerna genom att spela 
in det som sägs, de gånger respondenten godkänner det.  
 
För den här typen av studier tror vi att intervjuer och observationer är bra 
metoder för att tolka och sätta sig in i användarens situation.  
 

2.5 Urval 
 
När det gäller urvalet av vårt fallstudieföretag kommer vi att välja ett 
postorderföretag i Boråsregionen som representerar ett B2B-företag. De ska 
bedriva en e-handelssajt som har använts ett tag av företagets kunder.  
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När vi ska välja respondenter kommer vi att använda oss av ett 
bekvämlighetsurval. Det innebär att man endast väljer ut de respondenter 
som har möjlighet att delta i undersökningen efter att de blivit tillfrågade. 
Oftast är det graden av tillgänglighet som bestämmer vilka som ska ingå i 
urvalet (Christensen et al, 2001). 
 
Vi tror att detta är ett bra sätt då vi vill ha respondenter som har använt sig av 
e-handelssajten ett par gånger, detta för att de ska kunna resonera kring våra 
frågor. I vår mer ingående intervju kommer vi även att intervjua en 
respondent som inte använt sig av e-handelssajten tidigare. Detta då vi vill få 
med erfarenheter och åsikter från både vana och ovana användare. 
Respondenterna till den mer ingående intervjun kommer att befinna sig runt 
Borås, då vi inte har tid eller pengar att resa några längre sträckor. 
 

2.6 Analysmetod 
 
Vår studie består dels av en teoretisk undersökning och dels av en empirisk 
undersökning. De frågeställningarna vi har ställt kommer vi att besvara dels 
genom teorin och dels genom empirin i form av intervjuer och observationer. 
 
För att åstadkomma en djupare förståelse för vårt problemområde gör vi både 
en analys av teori och empiri för att kunna besvara våra kunskapsbehov.  
 

2.6.1  Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien görs för att skapa en bra grund att bygga de empiriska 
undersökningarna på. Vi kommer att skapa en kunskapsbas som vi kan 
använda för att utforma en relevant empirisk undersökning som kommer att 
ge ett tillförlitligt resultat. 
 
Analysen av texten kommer att ske kontinuerligt genom hela teorikapitlet där 
vi lyfter fram, enligt oss, betydelsefull litteratur för vår studie. Detta för att få 
en bättre grund för vårt valda ämne. Den delfråga som vi besvarar genom 
teorin lyfts sedan fram i diskussionen där även våra slutsatser visas. 
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2.6.2 Empirisk undersökning 
 
Den empiriska undersökningen kommer att omfatta intervjuer och 
observationer som har sitt underlag i den teoretiska undersökningen. Empirin 
ska med utgångspunkt från litteraturen samt intervjuerna och observationerna 
ge oss svar på vår huvudfråga.  
 
Vi kommer att analysera den empiriska undersökningen genom att först 
transkribera allt inspelat material. Därefter kommer vi att läsa igenom det ett 
antal gånger för att få en helhetsbild över svaren. När detta är gjort kommer 
vi att gruppera och analysera materialet efter de faktorer vi fått fram från 
teorin samt göra en komparativ analys. 
 

2.7 Utvärderingsmetod 
 
När det gäller vår utvärderingsmetod kommer vi att utgå ifrån ett urval som 
vi gjort av de krav som presenteras i skriften om uppsatskrav på Institutionen 
för Data- och affärsvetenskaps hemsida (2003).  
 
Relevans 
 
Relevans är kopplad till forskningsfrågorna. För att uppsatsen ska betraktas 
som relevant är det viktigt att man håller sig inom ramen för ämnet, i vårt fall 
inom informatik. Exempel på frågor som man kan ställa i samband med 
relevansprövningen är: 

 
• Är kunskapen till nytta för någon? 
• Finns det någon argumentation för avgränsningen? 
• Finns det någon argumentation för frågeställning och syfte? 
• Har de ingående kunskapsområdena behandlats med ett acceptabelt 

djup? 
 
Originalitet och tydlighet  
 
Den kunskap som produceras i uppsatsen ska vara framtagen av författarna 
och ska vara ny kunskap. Det är viktigt att man tydligt visar vilka delar i 
uppsatsen som är egna bidrag och vilka som är hämtade från andra författare. 
Man ska också tänka på att den kunskap som producerats ska även uppfylla 
de frågeställningar och det syfte som man tidigare har skrivit.  
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Kreativitet  
 
Det ämne som har valts till uppsatsen ska ha sin grund i vad som kan vara 
väsentligt att studera inom ämnesområdet. Den nya kunskapen som man har 
fått fram ska även utgöra en grund för fortsatt forskning.  
 
Vetenskaplig förankring 
 
Kunskapen ska vara väl grundad i tidigare forskning och teori för att den ska 
uppnå en hög trovärdighet i resultatet. Det är viktigt att fråga sig på vilket 
sätt arbetet kopplar samman till teori och forskning. 
 
Generalitet 
 
Inom informatikämnet kan det vara svårt att uppnå generalitet på grund av 
den komplexitet och variation som finns på det empiriska fältet. Detta gör att 
det är analytisk generalitet som eftersträvas. Denna typ av generalitet handlar 
om att den nya kunskapen som skapats ska ha en abstrakt form och sträcka 
sig utanför det aktuella fallet. Det vill säga kunskapstillskottet ska vara 
möjligt att föra vidare till andra sammanhang. 
 
Kongruens 
 
Med kongruens menas den röda tråden som finns i uppsatsen. Det ska tydligt 
framgå att de olika delarna hör ihop och skapar en enhet. Det ska finnas ett 
tydligt samband mellan problem, metod, teori, empiri, resultat och slutsats. 
 
Kommunicerbarhet 
 
De begrepp som används måste förklaras och definieras för läsaren. Det är 
viktigt att uppsatsen är lättläst. Texten får inte vara alltför stor då 
kommunicerbarheten kan gå förlorad i uppsatsen. Något man bör tänka på är 
att man ska undvika onödiga upprepningar, dock utan att den röda tråden 
försvinner.  
 
Kumulativitet 
 
Eftersom att uppsatsen ska utgöra en del av den pågående forskningen är det 
viktigt att man relaterar den egna undersökningen till andras arbeten. I 
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relation till det nya kunskapsbidraget bör man diskutera fortsatt forskning 
inom ämnet (Institutionen för Data- och Affärsvetenskaps hemsida, 2003). 
 

2.8 Presentationsmetod 
 
För att slutföra vårt kunskapsutvecklingsarbete behöver vi presentera 
resultatet på ett bra sätt för våra intressenter. 
 
Vi kommer att presentera vårt resultat textuellt både för Högskolan i Borås 
samt fallstudieföretaget. Detta för att vi tror att fallstudieföretaget har stor 
användning av informationen.  
 
 



3 Teoretisk bas 
 
För att kunna besvara vår frågeställning samt göra vår empiriska studie 
kommer vi att presentera teori kring begreppen handlingsbarhet, 
användbarhet och upplevelser.  
 
Vi har valt dessa teorier eftersom vi anser att de är relevanta för vårt ämne 
och för att få en förståelse för vilka faktorer som teorin tar upp som viktiga. 
Vi har även valt dem eftersom vi tycker att de hjälper oss att svara på den 
frågeställningen vi har. 
 
Nedan visar vi en grafisk modell över sambanden mellan de tre teoretiska 
begreppen och våra frågor från frågeställningen. 
 

 

Handlingsbarhet Användbarhet Upplevelser 

Delfråga 3: 
Vilka faktorer 
upplever 
användaren är 
viktiga vid en e-
handelssajt? 
 

Delfråga 2: 
Vilka faktorer påverkar en 
användares uppfattning 
om att en e-handelssajt är 
handlingsbar, användbar 
samt ger en positiv 
upplevelse?

Delfråga 1: 
Vad skiljer 
handlingsbarhet 
från 
användbarhet? 

Huvudfråga: 
Vilka aspekter bör 
beaktas för att uppnå 
en bra e-handelssajt 
för B2B-företag? 

 
Figur 1 – Sambanden mellan teorin och frågeställningen 
 

16 
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4  E-handel 
 
För att få en bättre förståelse för våra begrepp har vi valt att ha ett kapitel 
där vi presenterar tidigare forskning kring e-handel, som är det område som 
vi valt att studera.  
 
E-handelns omfattning är svår att mäta och att bedöma tillväxten är ännu 
svårare. Att marknaden för e-handel växer otroligt snabbt beror på att det 
sker från så låga nivåer. De flesta företagen ser försäljningen via Internet som 
ett komplement till deras traditionella försäljning, alltså bara som ytterligare 
en kanal för att nå sina kunder. Resultaten för olika mätningar kring e-
handelns omfattning varierar stort, det enda som alla konsult- och 
analysföretag verkar vara överens om är att B2B-segmentet är det 
dominerade området (Fredholm, 2000).  
 
Det största hindret mot en snabb e-handelsutveckling anses av många vara en 
bristande datamognad. Konsumenterna verkar vara traditionella och har 
därför svårast att övertygas om de fördelar som det finns med e-handel. Ett 
generationsskifte kan innebära en förändring. Även brister i den tekniska 
utvecklingen kan förhindra e-handelsanvändningen. System för beställning, 
fakturering och betalning behöver länkas ihop för att en e-handel ska vara 
effektiv. Långsamma sökmotorer är ett annat problem. Tillgång till 
kommunikation på Internet med hög hastighet samt digital-TV förändrar 
förutsättningarna till det bättre (Delden et al, 2001).  
 

4.1 Begreppet e-handel 
 
All handel som sker med hjälp av elektroniska hjälpmedel skulle kunna 
omfattas av begreppet e-handel. Med e-handel menas både den handeln som 
använder sig av öppna samt slutna system. Öppna system är att e-
handelssajten är till för alla, medan de slutna systemen endast är till för de 
användarna som är behöriga. De slutna systemen använder Internet som en 
kommunikationsväg, men kan även vara baserade på andra typer av nätverk. 
Därför kan dessa system ha olika infrastrukturlösningar, medan de öppna 
systemen använder Internet som infrastruktur (Dykert et al, 2002). 
 
Vad som helst kan säljas på Internet, produkter eller tjänster, direkt 
försäljning via e-handelssajten. Förutom det säljs även en image och idéer. 
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Oavsett vad man ska sälja är det viktiga att man är inställd på att sälja när 
man gör sin e-handelssajt (Ekberg, 2002). 
 

4.2 Internets påverkan på företag 
 
Med hjälp av Internet får företagen en ny och förändrad marknad. Det som 
kanske är det mest slående är det internationella perspektivet. Ett företag har 
helt plötsligt en möjlighet att nå en målgrupp som är global tack vare att de 
säljer sina varor eller tjänster på Internet. Detta ger nya möjligheter, inte 
minst för mindre företag. Samtidigt gäller det att komma ihåg att de får 
konkurrenter över hela världen som även de har samma möjlighet. Detta gör 
att konkurrensen blir allt hårdare, vilket är en av de största fördelarna med 
Internet. Utvecklingen av elektronisk handel har varit en av det mest 
konsumentvänliga som hänt på 1900-talet (Fredholm, 2000). 
 
E-handeln verkar öka konkurrensen på både B2B- och B2C-marknaderna. E-
handeln som försäljnings- och inköpskanal har flera fördelar, särskilt för de 
resurssvaga aktörerna, det vill säga enskilda konsumenter och de mindre 
företagen. En ökad överblick och räckvidd, både vad det gäller det sortiment 
som står till konsumenternas förfogande och företagens kontakter med nya 
marknader är några av e-handelns kännetecken. En viktig tillbakahållande 
faktor är konsumenternas tillit, till exempel vad det gäller säkerheten vid 
betalning över Internet. Även ekonomiska faktorer som transportkostnader 
begränsar e-handeln med fysiska varor (Delden et al, 2001). 
 
Inom e-handeln, liksom inom många andra delar av IT-sektorn, uppstår 
nätverkseffekter. Dessa effekter blir allt kraftigare i takt med den växande 
volymen. Begreppet nätverkseffekter används ofta vid ekonomisk analys. 
Om individens nytta av att konsumera en viss vara eller tjänst växer med 
antalet andra individer som också konsumerar produkten, anses produktionen 
av varan eller tjänsten uppvisa skalfördelar i efterfrågan. Detta innebär att för 
varje individ som konsumerar produkten växer nyttan av konsumtionen för 
alla tidigare konsumenter (Delden et al, 2001).  
 
E-handelssajter för B2B-företag möjliggör inköp från en bredare krets av 
leverantörer och kan härigenom bidra till att stärka företagens 
konkurrenskraft och öka omvandlingstrycket på berörd marknad. Detta gäller 
på motsvarande sätt även små producenter. Synpunkter om att renodlade e-
handelsföretag drabbas hårt av prisdiskriminering och leveransvägran 
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motiverar att dessa faktorer bevakas och om bevisning går att få fram, 
straffas de med stöd av konkurrenslagen (Delden et al, 2001).  
 

4.3 Distanshandel och kommunikation 
 
En bransch som har jobbat med distanshandel långt innan den elektroniska 
handeln började är postorder. Många av postorderföretagen använder sig 
fortfarande av kataloger för att visa sina produkter, men erbjuder dessa som 
ett komplement till sin e-handelssajt där kunderna bland annat kan söka 
information samt beställa produkter (Johansson, 2007). 
 
När en kund handlar i en butik träffas kunden och försäljaren öga mot öga. 
Om kunden har några frågor om produkterna kan dessa frågor oftast få ett 
svar omgående av försäljaren. Skulle kunden bli missnöjd på någon produkt 
kan kunden gå tillbaka och personligen prata med försäljaren, detta skiljer sig 
om man handlar på distans. När affärerna görs via distanshandel träffas inte 
kunden och försäljaren utan deras kommunikation sker via mail eller telefon 
(Johansson, 2007). 
 
Kommunikationen mellan kunder och företag förekom förr i första hand 
genom telefon eller brev och då i form av beställningssedlar. Nu för tiden 
erbjuder de flesta postorderföretagen sina kunder att kommunicera via mail 
och beställningsformulär på företagens e-handelssajter (Bergström & Fölster, 
2005, se Johansson, 2007). 
 
European Distance Selling Trade Association representerar en stor del av de 
europeiska distanshandelsföretagen och enligt dem så utförs närmare 40 
procent av distanshandeln i Sverige via Internet. Till distanshandelsföretag 
hör både postorderföretag och renodlade e-handelsföretag det vill säga 
företag som har etablerat sig direkt på Internet (Emota, 2005, se Johansson, 
2007). 
 

4.3.1 Kundkommunikation 
  
Enligt Singh (2002) är god kundrelation nyckelfaktorn för att bli 
framgångsrik inom e-handel. Förutom det måste företagen sköta sin 
kundservice effektivt. Elektroniska tjänster som lockar till sig kunder och 
bidrar till att hantera kundrelationer ökar företagens transaktionsvolym.  
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Ett företag som kan ge det som kunderna vill ha och se till att deras frågor 
snabbt besvaras samt stödja deras köpbeslut skapar ett värde för kunden. 
Detta leder till att företagen vinner kundens förtroende och lojalitet. Att 
vårda kundrelationer på distans ställer dessutom speciella krav på företag 
eftersom kunder och företag, som vi nämnde tidigare, inte träffas öga mot 
öga. Kommunikationsproblem som enkelt kan lösas om personerna träffas 
personligen har visat sig kunna leda till stora problem då de nu ska lösas i 
skriftlig kommunikation vilket ofta är fallet vid distanshandel (Singh, 2002, 
se Johansson, 2007). 
 
Förtroende är en annan nyckelfaktor inom kundrelationer. Enligt Turban et 
al. (2004) definieras förtroende som: 
 

”Ett psykologiskt tillstånd där två eller flera parter är 
villiga att fortsätta med samspelet för att uppnå ett 
planerat mål.” 

 
Det kan vara svårt att få kundens förtroende när handeln sker på distans. Det 
finns olika sätt att öka kundernas förtroende genom att bland annat 
rekommendera länkar där kunderna kan läsa om företagets historia och annan 
information som kan vara intressant. Kunderna bör på varje sida påminnas 
om att de är välkomna att höra av sig till företaget om dem undrar över 
något. Man bör även besvara e-post omgående och om det är möjligt bör 
kunden få ett meddelande om att e-posten har mottagits. En viktig faktor för 
att ansluta kunder till företaget och få dem att komma tillbaka till e-
handelssajten för fler köp är att ge kunderna en snabb respons på deras frågor 
(Turban et al., 2004, se Johansson, 2007). 
 
De flesta samspel mellan människor eller organisationer innefattar olika 
nivåer av förtroende. Vid ett köp av en produkt via en e-handelssajt krävs det 
förtroende. Desto större risk konsumenten upplever vid köpet desto högre 
grad av förtroende behövs för att genomföra det. Förtroende utvecklas från 
tidigare positiva erfarenheter eller skapas av ett företags goda rykte. Detta 
skapar en förväntan hos konsumenten som ska tillgodoses från företagets 
sida. Inom e-handel är förtroende viktigt eftersom det förstärker företagets 
relationer med sina kunder (Preece, 2000 se Johansson, 2007). 
 
Kundrelationerna som riktas mot slutkonsumenterna i en distanshandel är 
relationer mellan enskilda kunder och företagen. I första hand är det 
kundtjänstpersonalen som kunderna kommer i kontakt med, eftersom de är 
anställda på företaget och agerar på företagets vägnar eller på uppdrag av det. 
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Därför är det företaget som handlar när individer i företaget agerar som 
representanter för företaget. När kunderna samspelar med företagens e-
handelssajt är det också företaget de kommunicerar med eftersom 
webbgränssnitt också skapas på uppdrag av företaget (Ahrne, 1994 se 
Johansson, 2007). 
 

4.4 Sammanfattning av kapitlet e-handel 
 
I detta kapitel har vi försökt att ge läsaren en uppfattning om vad som menas 
med en e-handelssajt. Vi har bland annat tagit upp vad som menas med en e-
handel men även hur Internet påverkar ett företag, det vill säga att ett företag 
helt plötsligt har ännu en möjlighet att nå en målgrupp, vilket ger nya 
möjligheter. Samtidigt gäller det att komma ihåg att de får konkurrenter över 
hela världen som även de har samma möjlighet. Detta medför att 
konkurrensen blir allt hårdare. 
 
Vi har även tagit upp distanshandel och kommunikation. Att det skiljer sig 
mellan att handla över Internet och att handla i en butik. Ett exempel kan 
vara om kunden är missnöjd, då kan den gå tillbaka och personligen prata 
med försäljaren. Gäller det distanshandel sker kommunikationen via mail 
eller telefon istället. 
 
I nästa kapitel kommer vi att ta upp den första av de tre begreppen som vi 
kommer att behandla i vår uppsats, nämligen handlingsbarhet. 
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5 Handlingsbarhet 
 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i vad som menas med 
handlingsbarhet och varför det ska användas. Vi kommer även att presentera 
olika principer och modeller för handlingsbarhet.  
 

5.1 Begreppet handlingsbarhet 
 
När man designar, utvecklar och utvärderar ett IT-system är uppfattningen 
och tanken kring IT-systemet av stor betydelse. Handlingsbarhet är ett 
perspektiv där man lyfter fram vad som görs vid IT-användning och stödjer 
människor handlande (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) definierar ett IT-systems handlingsbarhet 
som: 

 
”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, 
att utföra handlingar och att därigenom befrämja, 
möjliggöra och underlätta för användare att utföra 
handlingar både genom systemet och utifrån 
systemet baserat på dess information.” 

 
Definitionen innebär att IT-systemet ska stödja användarens handlingar. IT-
systemet ska vara lätt att komma åt, ha en tydlig handlingsrepetoar och vara 
enkelt att använda. Det ska också automatiskt kunna utföra handlingar vilket 
innebär att handlingen utförs genom i förväg bestämda regler. Dock kan 
aldrig ett IT-system ses som ansvarig för en handling utan det är alltid 
människor som har det slutliga ansvaret (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Antingen kan användarens handlingar utföras genom IT-systemet eller 
baserat på information från IT-systemet. Utförs handlingarna genom IT-
systemet används det som ett verktyg för kommunikation. När handlingarna 
är baserade på information från IT-systemet läser användaren informationen 
och utför sen handlingarna utanför IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl, 
2006). 
 
Att ett IT-systems handlingsbarhet alltid är relaterat till ett specifikt 
verksamhetskoncept innebär att det omfattar användarnas förkunskaper och 
färdigheter när det gäller både IT-systemet och den arbetsuppgift som ska 
utföras.  
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Med andra ord kan man säga att handlingsbarhet är beroende av de 
förutsättningar som omgivande faktorer skapar och kan inte ses som en 
statisk egenskap hos ett IT-system (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
Ett IT-system består enligt Cronholm & Goldkuhl (2006) och Cronholm & 
Goldkuhl (2002), utifrån ett handlingsbarhetsperspektiv, av: 
 

• en handlingspotential (en i förväg reglerad repertoar av handlingar). 
• handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system 

samt handlingar som utförs automatiskt av IT-systemet. 
• ett verksamhetsminne som innehåller information kring tidigare 

utförda handlingar och förutsättningar för handlingar. 
• dokument som handlingsresultat, handlingsmedia och 

handlingsförutsättningar. 
• ett strukturerat verksamhetsspråk som sätter ramar för handlingar, 

verksamhetsminne och dokument. 
 
Ett handlingsutrymme, som uppkommer då man designar ett IT-system, 
består av en repertoar av handlingar och ett relaterat verksamhetsspråk. 
Dessutom behöver IT-systemet ett minne över de handlingar som utförts och 
återfinns normalt i IT-systemets databas. Detta minne utgör en del av 
organisationens verksamhetsminne (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Interaktion med ett IT-system sker normalt genom skärmdokument. Dessa 
dokument har en handlingspotential genom att den funktionalitet som IT-
systemet erbjuder är åtkomlig via dokumenten. Registrering av information 
och utsökning av information är exempel på handlingar som utförs genom 
skärmdokument (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 

5.2 Varför handlingsbarhet är viktigt 
 
Handlingsbarhet avser kvalitet hos IT-system och jämförs ofta med 
användbarhet. Traditionellt sett fokuserar användbarhet framförallt på 
kognitiva aspekter och hur människor interagerar med ett IT-system 
(Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
 
 
 



                                          
 
Figur 2 – baserad på Figur 1, en användare interagerar med ett IT-system 
(användbarhetsperspektivet), i Handlingsbara IT-system sida 5 Stefan Cronholm & 
Göran Goldkuhl 2006.  
 
I användbarhetsperspektivet betraktas IT-system oftast som system för 
lagring, åtkomst och organisering av stora datamängder. En användare 
hanterar data på olika sätt i sin interaktion med IT-systemet. Användaren får 
en representationell syn på data. Data används uteslutande för att 
representera (avbilda) verkligheten. IT-systemet, eller i första hand 
databasen, ses som en avbild (modell) av verksamheten (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006). 
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Figur 3 – är baserad på Figur 2, IT-systemet visar upp en bild av verkligheten för 
användaren (avbildningsperspektiv), i Handlingsbara IT-system sida 5 Stefan Cronholm 
& Göran Goldkuhl 2006.  
 
Begreppet handlingsbarhet utmanar dessa synsätt eftersom IT-system numera 
är en integrerad del i vårt dagliga arbete som ofta innebär samarbete och 
interagering med andra människor (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Ett IT-system är mycket mer än bara lagring, sökning och optimering av 
data. Ett av huvudsyftena med ett IT-system är att stödja kommunikation 
mellan aktörer i verksamheten, olika organisationer, privata konsumenter och 



företag samt medborgare och myndigheter/förvaltningar (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006). 
 
Arbetar man utifrån handlingsbarhet som ett synsätt innebär det att man intar 
ett kommunikativt perspektiv. Det innebär att analysera och förstå de 
kommunikationsprocesser som förekommer. Då IT-system är ett verktyg för 
kommunikationsprocesser är det naturligtvis viktigt att IT-systemet är 
utformat för att stödja kommunikation (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
 

             
 
Figur 4 – baserad på Figur 3, Aktörer i en verksamhet kommunicerar via ett IT-system 
(handlingsbarhetsperspektiv), i Handlingsbara IT-system sida 6 Stefan Cronholm & 
Göran Goldkuhl 2006.  
 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system som lyfter fram dess 
kommunikativa funktion som det viktiga. Ett IT-system används som ett 
socialt instrument framför en individualistisk syn med en ensam användare 
som interagerar med sitt system (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Självklart är det så att en ensam användare interagerar med ett datorbaserat 
system och att ett IT-system används för att beskriva olika aspekter i 
verksamheten, men oftast gör ett IT-system så mycket mer i kommunikativa 
hänseenden (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att det inte finns någon mening att 
bearbeta och lagra data om man inte ska kommunicera datan till någon aktör. 
Begreppet handlingsbarhet innefattar både användbarhet och avbildning.  
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     ”användbarhet” ”användbarhet” 
 

                                          

”avbildning”

 
Figur 5 – är baserad på Figur 4, Handlingsbarhet kan innefatta användbarhet och 
avbildning, i Handlingsbara IT-system sida 7 Stefan Cronholm & Göran Goldkuhl 2006. 
 

5.3 Modeller och principer för handlingsbarhet 

5.3.1 IT-system i kontext 
 
Som vi nämnt innan är handlingsbarhet ett perspektiv där det primära är att 
se IT-system som instrument för verksamhetskommunikation. När någon 
säger något till någon via ett IT-system innebär det att människor 
kommunicerar med varandra. Det finns sändare, som formulerar meddelande, 
och mottagare, som läser meddelande. Båda är användare av IT-systemet och 
är de som finns närmast i verksamhetskontexten. I vissa lägen är sändare och 
mottagare bara förmedlare av meddelanden där de förmedlar ett meddelande 
som formulerats av någon annan eller är avsett för en annan användare 
(Goldkuhl, 1993 och Ågerfalk, 2001, se Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Ett IT-system bör betraktas som ett instrument för kommunikation mellan 
aktörer. Detta innebär att när det gäller en e-handelssajt ersätter den de 
vanliga kommunikationsprocesserna såsom telefon och brev (Goldkuhl, 1993 
och Ågerfalk, 2001, se Cronholm & Goldkuhl, 2006).  
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Ofta är kommunikationssituationen mer komplex där det är många aktörer 
som via IT-systemet kommunicerar med många aktörer. Ett IT-system har 
ofta en förmåga att dels samla ihop meddelande från flera sändare och dels 
bearbeta dessa meddelande innan nya framställda meddelande distribueras 
till sina avsedda mottagare (Goldkuhl, 1993 och Ågerfalk, 2001, se 
Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 

5.3.2 Handlingssituationer 
 
Begreppet handlingsbarhet skiljer på ett antal olika handlingssituationer i 
samband med användning av IT-system. Det finns ett behov att skilja på 
dessa olika typer av situationer både när det gäller design och utvärdering av 
IT-system. Enligt Cronholm & Goldkuhl (2006) som refererar till Goldkuhl 
(2002) finns det fyra typer av handlingssituationer: 
 

• Formuleringshandling 
• Automatisk handling 
• Läshandling 
• Succedenshandling 

 
En formuleringshandling inträffar när en användare utför en kommunikativ 
handling med stöd av IT-systemet. Exempelvis kan det vara när användaren 
registrerar en ny kund (Goldkuhl 2002, se Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
En automatisk handling innebär att IT-systemet själv utför en handling. En 
dator är en avancerad artefakt som kan utföra handlingar med hjälp av 
fördefinierade regler. Reglerna är definierade av människor, men en 
automatisk handling sker utan interaktion med en användare. Ett exempel på 
en automatisk handling kan vara en beräkning av den totala ordersumman 
hos en specifik kund (Goldkuhl 2002, se Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
En läshandling innebär att en användare tar del av resultatet från ett IT-
system som exempelvis när en lagerarbetare studerar en plocklista för att få 
reda på vad som ska hämtas. En läshandling utförs när en användare tolkar 
meddelande från ett IT-system (Goldkuhl 2002, se Cronholm & Goldkuhl, 
2006). 
 
En succedenshandling utförs av en människa med hjälp av information från 
ett IT-system. Här har inte IT-systemet någon aktiv roll utan det kan 
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exempelvis vara när en lagerarbetare plockar ut varor enligt plocklistan 
(Goldkuhl 2002, se Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 

5.3.3 Användargränssnitt som handlings- och 
kommunikationsmedium 

 
Ett användargränssnitt är den arbetsyta som användaren har till sitt 
förfogande när IT-systemet används. Gränssnittet är ett handlingsmedium för 
användaren och innehåller en rad olika handlingar som stödjer användaren. 
Exempel på handlingar som kan utföras är meddelande som kan läsas samt 
registrering av nya meddelanden. Gränssnittet som handlingsrepetoar 
innehåller också handlingsförutsättningar och handlingsresultat där 
kommunikationen sker via ett skärmdokument. Skärmdokumenten skiljer sig 
från pappersdokumenten på så sätt att en användare kan göra något med eller 
genom dem, de är oftast dynamiska. Det är tack vare den dynamiska 
karaktären som de är handlingsmedium. Då ett IT-system oftast består av 
flera olika skärmdokument ställs de krav på att användaren ska kunna 
navigera mellan dem (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Cronholm & Goldkuhl (2006) refererar till Andersen (2001) och De Souza et 
al(2001) som har beskrivit hur man kan dela upp ett användargränssnitt i fyra 
delar som visar på dess kommunikativa funktioner. 



En aktör
(användare)
tolkar och 
kommunicerar

Vad göra sedan
(utsökning eller 

förflyttning)

Vad som sägs 
till andra 
(resultat)

Vad andra säger
(förutsättningar)

Vad kan göras
(handlingsrepetoar)

Användargränssnitt

Tolka 

handlingsmöjligheter
Designers

Andra
kommunicerar

Andra tolkar

Tolka 
meddelanden

Skapa 
meddelanden

Navigera

Figur 6 – baserad på Figur 18, Ett kommunikativt perspektiv på användargränssnitt, i 
Handlingsbara IT-system sida 30 Stefan Cronholm & Göran Goldkuhl 2006.  
 
 

1. Handlingsrepertoaren ses som en kommunikativ process mellan 
systemets designer och dess användare. Användaren tolkar vilka 
handlingsmöjligheter som finns och kommunicerar med andra 
aktörer med hjälp av handlingsrepertoaren. 

 
2. Användaren kan utföra läshandlingar, det vill säga tolka 

meddelanden från andra aktörer. 
 

3. Användaren kan skapa nya meddelanden som skickas till andra 
användare. 

 
4. Användaren kan navigera i den dokumentvärld som IT-systemet 

erbjuder. Denna del ses inte som en kommunikation med andra 
användare utan snarare som en förberedelse för ett kunna utföra en 
önskad handling (Andersen, 2001 och De Souza et al 2001, se 
Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
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Den kommunikativa synen innebär alltså att användaren även kommunicerar 
med andra aktörer när han/hon interagerar med IT-systemet via dess 
gränssnitt. I och med att IT-användningen är en teknikbaserad 
verksamhetskommunikation är det en social process. Man får samtidigt inte 
glömma av att IT-användningen innebär en aktörs interaktion med en teknisk 
artefakt som är närvarande och tillgänglig och behöver hanteras av 
användaren (Andersen, 2001 och De Souza et al2001, se Cronholm & 
Goldkuhl, 2006).  
 

5.3.4 ElementarInterAktionsLoopen 
 
EIAL (ElementarInterAktionsLoopen) är en viktig modell inom 
handlingsbarhet. Modellen är utvecklad efter en idé om att se på interaktion 
som en pågående interaktion mellan användare och IT-system. Modellen 
beskriver och förtydligar en interaktiv användningssituation (Ågerfalk et al 
1999 och Goldkuhl et al 2004, se Cronholm & Goldkuhl, 2006).  

1. ”Vad kan jag göra?”
(förvärdering)

2. ”Nu gör jag!”
(utförande)

3. Datorns reaktion

4. ”Vad har gjorts?”
(eftervärdering)

 
Fig 7 – baserad på Figur 19, ElementarInterAktionsLoopen, i Handlingsbara IT-system 
sida 32 Stefan Cronholm & Göran Goldkuhl 2006. 
 
Modellen går ut på att beskriva och förtydliga en interaktiv 
användningssituation. En interaktiv situation består av fyra faser: 
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1. Den första fasen, informering, innebär att användaren tolkar den 
information som finns om de handlingar som erbjuds och de 
meddelanden som finns. Därefter fattas ett beslut om vilken handling 
som han/hon väljer att utföra.  

 
2. Den andra fasen, utförande, innebär att användaren utför en aktiv 

handling riktad mot IT-systemet.  
 
3. Den tredje fasen, IT-systemets reaktion, innebär att IT-systemet utför 

den handling som användaren begärt.  
 

4. Den fjärde och sista fasen, tolkning, innebär att användaren tolkar 
vad IT-systemet utfört.  

 
I mitten av loopen är ett skärmdokument placerat som är det 
handlingsmedium som användaren handlar genom. Skärmdokumentet har 
flera funktioner. I informeringsfasen används det för läsning, då innehåller 
den information om vilka handlingar som är möjliga samt övriga villkor 
kring handlingarna. I den andra fasen är det ett direkt stöd för användarens 
genomförande av vald handling. Den efterföljande reaktionen kan ses som 
respons på användarens handling. Skärmdokumentet kan då bestå av 
handlingsresultat från IT-systemet som fungerar som en grund för 
användarens tolkning, som då är det fjärde steget (Ågerfalk et al 1999 och 
Goldkuhl et al 2004, se Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 

5.3.5 Principer för handlingsbarhet  
 
Perspektivet handlingsbarhet försöker framhäva de primära syftena med ett 
IT-system. De ska stödja kommunikation och handling.  
Enligt Cronholm & Goldkuhl (2006), som refererar till Cronholm et al 
(2003) och Ågerfalk et al (2002), är ett IT-system handlingsbart när en 
användare: 
 

• enkelt kan förstå vad som ska göras med systemet (tydlig 
handlingsrepetoar). 

• kan ”säga” det han/hon vill genom systemet (tillgodose 
kommunikationsbehov). 

• enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerat). 
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• förstår konsekvenser av föreslagna och genomförda handlingar 
(handlingstransparent). 

• direkt ser att det han/hon försökte göra blev gjort (tydlig feedback). 
• enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och 

lättåtkomligt verksamhetsminne). 
• vet vem som sagt vad (”aktörstydlighet”). 
• förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär). 
• förstår kommunikativ avsikt med olika meddelande (intentionellt 

tydlig). 
• får bra stöd för handlande i verksamheten (handlingsstödjande). 
• har entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (god 

begrepps- och handlingskonsistens)  
• har lämpliga handlingsalternativ tillgängliga i en behovssituation 

(handlingstillgängligt)  
• har överblick över olika handlingssteg i en process och var han/hon 

befinner sig för tillfället (god handlingsöversikt)  
• vet om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras 

(ändringsbart)  
• endast behöver registrera/kommunicera relevant information 

(relevanta kommunikationskrav)  
• erhåller förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av 

relevant bearbetning och lagring av meddelanden (skapande av goda 
kommunikationsförutsättningar)  

• erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare 
(adressatrelevant kommunikation)  

• erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar meddelanden till andra användare på lämpligt 
sätt; exempelvis lämplig tid, lämplig plats/media, lämplig form 
(adressatanpassad kommunikation). 

 
Nedan har vi valt att mer ingående beskriva de principer som vi anser är mest 
relevanta att ta hänsyn till när det gäller e-handelssajter. Vi anser att de 
principer som vi inte väljer ett beskriva mer ingående inte har någon 
betydelse för den kommunikationsprocessen vi studerar.  
 
Enkelt förstår vad som ska göras med systemet (tydlig handlingsrepetoar) 
 
Detta kvalitetsideal handlar om att IT-systemet på ett tydligt och begripligt 
sätt visar den handlingsrepetoar som erbjuds, med andra ord vilka 
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verksamhetshandlingar som kan utföras i en given situation. IT-systemet ska 
tydligt informera om vilken typ av handling som erbjuds. Ett konkret 
exempel på att ha en tydlig handlingsrepetoar är att använda sig av knappar 
och andra skärmelement där man anger både beteckningen på handlingen och 
beteckningen på det aktuella objektet, exempelvis ’registrera order’. Att 
använda sig att det språkbruk som normalt används i verksamheten är ett 
annat sätt att bidra till förtydligande (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerat) 
 
Denna princip innebär att ge stöd för navigering i IT-systemet där en önskad 
verksamhetshandling kan utföras. Exempel på en verksamhetshandling kan 
vara att användaren vill utföra en registrering eller enbart söka information 
om något. För att användaren lätt ska kunna orientera sig i IT-systemet bör 
även en spårbarhet av navigeringen visas (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Förstår konsekvenser av föreslagna och genomförda handlingar 
(handlingstransparent) 
 
IT-systemet ska reagera på användarens verksamhetshandling genom att 
utföra en systemhandling. En verksamhetshandling kan exempelvis innebära 
en uppdatering av kundinformation. IT-systemets handling innebär att 
verksamhetsminnet (kunddatabasen) förändras. IT-systemet ska vara 
utformat så att användaren i förväg förstår att verksamhetshandlingen innebär 
att verksamhetsminnet förändras (Cronholm & Goldkuhl, 2006).  
 
Direkt ser att det han/hon försökte göra blev gjort (tydlig feedback) 
 
Att IT-systemet har en tydlig feedback innebär att det alltid ska ge ett svar på 
utförd verksamhetshandling. Svaret kan ge en beskrivning på vad IT-
systemet har gjort för att på så sätt stödja användarens uppfattning om vad 
som inträffat. Svaret kan bestå av exempelvis ett meddelande eller en 
förändring av det aktuella skärmdokumentet som gör att användaren förstår 
att verksamhetsminnet har förändrats. IT-systemet kan även ge feedback på 
navigeringshandlingar och detta sker i regel naturligt genom att systemet 
utför en förflyttning till en annan plats i systemet (Cronholm & Goldkuhl, 
2006). 
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Enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och 
lättåtkomligt verksamhetsminne) 
 
Användaren ska lätt kunna komma åt tidigare utförda handlingar. 
Verksamhetsminnet kan bestå av både historisk information, vilka handlingar 
som tidigare utförts, och förväntade handlingar, handlingar som bör utföras, 
samt andra förutsättningar för handlingars utförande (Cronholm & Goldkuhl, 
2006). 
 
Förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) 
 
Det språk som används i IT-systemet ska motsvara verksamheten och 
användarnas språk. Det ska finnas förklaringar till samliga begrepp och i 
relation till detta en beskrivning av de handlingar som kan utföras genom IT-
systemet. Det får alltså inte finnas någon tveksamhet om innebörden i de 
begrepp som används (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (god begrepps- och 
handlingskonsistens)  
 
Denna princip innebär att användaren har en entydig och klar förståelse av 
olika handlingsuttryck. För att minimera risken att användaren blir förvirrad 
bör man undvika inkonsistenta uttryck. Uttrycken bör heller inte skifta i 
betydelse (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Lämpliga handlingsalternativ tillgängliga (handlingstillgängligt)  
 
Denna princip innebär att lämpliga handlingsalternativ alltid ska finnas 
tillgängliga när de behövs. De lämpliga handlingsalternativen bör finnas 
lättillgängliga, det vill säga finnas där användaren befinner sig (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006).  
 
Överblick över olika handlingssteg (god handlingsöversikt)  
 
Denna princip innebär att man bör ha en bra översikt över olika 
handlingssteg i en process och kunna se vart i processen man befinner sig 
(Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
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Om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras (ändringsbart)  
 
Ett handlingsbart IT-system är ändringsbart. Detta innebär att man ska kunna 
ångra tidigare utförda handlingar. Även ifall alla handlingar inte går att ändra 
är det viktigt att användaren vet om och när en handling är ändringsbar 
(Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Endast behöver registrera relevant information (relevanta 
kommunikationskrav)  
 
Denna princip innebär att ett IT-system bör vara utformat så att endast 
relevant information behöver registreras. Med detta menar man att 
informationen ska vara nödvändig samt att informationen inte återfinns på 
flera olika ställen. Finns information sen tidigare bör denna visas 
automatiskt. Registrering av irrelevant information kan leda till att 
användaren blir frustrerad (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 

5.4 Sammanfattning av kapitlet handlingsbarhet 
 
I detta kapitel har vi tagit upp den första av de tre begreppen, nämligen 
handlingsbarhet. Vi har försökt ge läsaren en förståelse för vad 
handlingsbarhet innebär och dess benämning om vad som rymmer sig bakom 
begreppet handlingsbarhet. 
Vi har även tagit upp varför det är viktigt att handlingsbarhet tillämpas samt 
de principer som gäller inom området för handlingsbarhet. Vad gäller de 
principer som finns inom området har vi själva valt ut de som är relevanta för 
en e-handelssajt. 
 
De faktorer, när det gäller handlingsbarhet, som vi anser är relevanta vid en 
e-handelssajt för B2B-företag är: 
 

• tydlig handlingsrepetoar 
• lättnavigerat 
• handlingstransparent 
• tydlig feedback 
• tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
• känd och begriplig vokabulär 
• god begrepps- och handlingskonsistens 
• handlingstillgängligt  
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• god handlingsöversikt 
• ändringsbart  
• relevanta kommunikationskrav  
 
I kommande kapitel kommer vi att ta upp den andra av de tre begreppen, 
det vill säga användbarhet. 
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6 Användbarhet 
 
I detta kapitel vill vi som författare ge läsaren en inblick över vad som menas 
med användbarhet, vad det är och varför det ska användas. Här framkommer 
även olika definitioner av användbarhet, bland annat Nielsens definition som 
vi har valt att huvudsakligen utgå ifrån.  
 
Användbarhetsbegreppet har gått från att enbart fokusera på det mänskliga 
systemet, till att se produkten och dess användning i ett sammanhang. En 
allvarlig brist är att metoder och modeller bara behandlar kopplingen mellan 
den förväntade nyttan och produktens utformning ytligt, eller inte alls. Om 
produkten inte uppfyller den förväntade nyttan kan man inte anse att 
produkten har en hög användbarhet även om produkten är anpassad till det 
mänskliga systemet och dess sammanhang (Ottersten & Berndtsson, 2002).  
 
Man ser inte på användbarhet som en objektiv observerbar produktegenskap, 
som en färg eller en funktion, utan istället som en egenskap som uppstår i 
produktens användning (Ottersten & Berndtsson, 2002).  
 
Kraven på användbarhet på Internet är större än när det gäller de traditionella 
datasystemen eftersom att användargruppen ofta består av människor med 
växlande förkunskaper och färdigheter. Man har ingen möjlighet att lära upp 
dessa människor, men de har möjlighet att välja. Om e-handelssajten inte är 
tillräckligt användbar kan användaren via telefon få den hjälp som den 
behöver eller så vänder sig användaren till andra e-handelssajter som är 
lättare att använda (Molich, 2002). 
 
Användbarhet ses som ett krav om e-handelssajten ska kunna konkurrera 
med andra sajter. För att sajten ska kunna överleva måste den vara minst lika 
bra som konkurrenternas. Det man måste göra är att jämföra hur 
användbarheten är på konkurrenternas e-handelssajter, för att inte gå miste 
om användarna och att de istället väljer konkurrenternas e-handelssajt 
(Molich, 2002).  
 

6.1 Olika definitioner av användbarhet 
 
Begreppet användbarhet kan definieras på flera olika sätt. Vi valt att ta upp 
ett antal olika definitioner för att visa att det inte finns en enighet bakom vad 
begreppet innebär.  
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6.1.1 ISO:s definition 
 
Användbarhet har många olika definitioner, enligt ISO (International 
Organization for Standardization) innebär användbarhet hela systemets bredd 
ur användarens perspektiv från funktionalitet till användarupplevelsen av de 
estetiska värdena (Gulliksen & Göransson, 2002).
 
Deras definition av användbarhet är: 
 

”Usability is the extent to which a product can be 
used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 
specified context of use.” 

 
Det är viktigt att användaren är nöjd med användningen av systemet, det vill 
säga att systemet är tilltalande och har en betydelse för användaren. 
Begreppet användbarhet avser även att det inte bara är de som använder 
systemet eller vilken målsättning som användaren har, utan även i vilket 
sammanhang systemet används har en betydelse för användaren (Gulliksen & 
Göransson, 2002). 
 

6.1.2 Nielsens definition 
 
Jakob Nielsen är en av den främsta och mest uppskattade forskaren inom 
ämnet användbarhet. Han anser att användbarhet är hopkopplat med 
begreppet funktionalitet som avser systemets förmåga att utföra det som det 
är avsett till att utföra. Han påstår även att användbarheten hos systemet 
tillsammans med dess funktionalitet ger ett mått på systemets nytta. Det han 
menar är att det inte räcker med att ha funktionaliteten i systemet om det inte 
ger tillräckligt mycket stöd till användarna som ska använda funktionaliteten. 
På samma sätt räcker det inte att systemet ger bra stöd till användarna om 
funktionaliteten saknas (Nielsen, 1993).  
 
Nielsen (1993) delar upp begreppet användbarhet i fem olika punkter. Dessa 
punkter är: 
 

• Lärbarhet 
• Effektivitet 
• Lätt att minnas 
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• Felfrekvens 
• Tillfredställande 
 

Med lärbarhet syftar han på förmågan av en oerfaren användare att snabbt 
uppnå en acceptabel prestanda, det vill säga att en användare ska snabbt 
kunna komma igång med sitt arbete. Han anser att detta är viktigt då han 
påstår att i princip alla system kräver att användaren lär sig dem för att de ska 
kunna användas effektivt (Nielsen, 1993).  
 
Med effektivitet syftar Nielsen (1993) till prestanda på expertanvändaren av 
systemet. Detta mäts oftast genom att undersöka hur snabbt användaren kan 
utföra uppgifter. När användaren har lärt sig systemet måste det vara 
effektivt att arbeta med.  
 
Lätt att minnas innebär att en användare som inte använder systemet så ofta 
ska inte behöva lära sig systemet varje gång han/hon ska använda det. Man 
måste kunna komma tillbaka till systemet efter en tids frånvaro och ändå 
kunna komma ihåg hur det fungerar (Nielsen, 1993).  
 
Felfrekvens syftar på antalet fel som en användare gör. Det omfattar även 
katastrofala fel, det vill säga fel som eventuellt kan förhindra eller till och 
med förstöra användarens arbete. Om man skulle göra något fel måste det gå 
att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod (Nielsen, 1993).  
 
Med tillfredställande bevisar Nielsen att en frivillig användning är ett bra 
mått på tillfredställande. Man ska känna att det är tilltalande att arbeta med 
systemet, man ska helt enkelt tycka om det (Nielsen, 1993). 

6.1.3 Molichs definition 
 
Molich (2002) menar att om man anstränger sig för att få en bra 
användbarhet kommer det att löna sig i längden. Som exempel ger han att 
man inte kommer att behöva investera i onödiga funktioner som aldrig 
kommer att användas. Genom detta kommer man även att öka omsättningen 
eftersom man kommer att dra till sig nya kunder, men samtidigt behålla de 
nuvarande kunderna. Detta leder till att användarna kommer att se de 
möjligheter som finns på e-handelssajten, vilket i sin tur leder till att 
telefonsupporten kommer att få mindre samtal. 
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Enligt Molich (2002) måste en e-handelssajt komma till en viss kvalitetsnivå 
för att det ska vara meningsfullt att börja diskutera användbarheten. Han 
tycker att det finns några viktiga utgångspunkter för användbarhet. Dessa är:  
 

• Tillförlitlighet 
• Säkerhet 
• Tillgänglighet 
 

När det gäller tillförlitigheten ska e-handelssajten vara stabil. Ofta 
förekommande funktionsfel försvagar användarnas tilltro till e-handelssajten, 
särskilt om felen medför att användarna förlorar data och måste göra om sitt 
arbete (Molich, 2002). 
 
När det gäller säkerheten ska användarna vara förvissade om att den data 
som de anförtror e-handelssajten med är skyddad, och att den inte kan läsas 
av främmande personer (Molich, 2002). 
 
Sista egenskapen är tillgänglighet som innebär att e-handelssajten ska vara 
tillgänglig när användaren vill utnyttja den (Molich, 2002). 
 
Om någon av utgångspunkterna inte uppfylls finns det ingen anledning att 
tala om e-handelssajtens användbarhet. En e-handelssajt som är användbar 
ska vara lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv att använda, begriplig 
samt tillfredsställande att använda. Styrkan i den här definitionen är enligt 
Molich (2002) att den användbarhet som är ett ganska oklart begrepp 
överförs till några enklare mått som kan mätas. 
 

6.1.4 Quesenberys definition 
 
Enligt Quesenbery (2001), som utgår ifrån ISO:s definition på användbarhet, 
kan ISO:s definition utökas och bli mer omfattande genom att inkludera fem 
egenskaper som hon väljer att kalla för de 5 e:na. Några av dem är rätt lika de 
andra definitionerna vi valt att ta med. Dock utmärker hon sig genom att ta 
med egenskapen fängslande som fokuserar på gränssnittets design. 
Egenskaperna är: 
 

• Effektiv (Effective) 
• Ändamålsenlig (Efficient) 
• Fängslande (Engaging) 
• Feltolerant (Error tolerant) 
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• Lättlärd (Easy to learn) 
 
Effektivitet innebär hur fullständigt och noggrant en användare kan uppnå 
specifika mål. Detta mäts genom att titta på ifall användarens mål är korrekt 
mätta och ifall allt är rätt utfört (Quesenbery, 2001). 
 
Ändamålsenligt kan beskrivas som tiden det tar för en användare att utföra 
sina uppgifter. Det är allt från antalet klick till den totala tiden för varje 
uppgift (Quesenbery, 2001). 
 
Ett gränssnitt är fängslande ifall det är behagligt och tillfredställande att 
använda. Den synliga designen är den mest uppenbara egenskapen. Även om 
stilen, funktionen eller antalet grafiska bilder är det som ger direkt reaktion 
så påverkar även faktorer som inte är lika märkbara hur fängslande 
gränssnittet är. Till slut är det även viktigt att designen reflekterar de 
förväntningarna och behoven som användarna har (Quesenbery, 2001). 
 
Feltolerans innebär hur väl systemet förebygger fel samt hur väl systemet 
hjälper användaren att återgå och ändra de fel som uppkommit på grund av 
felaktigt användande (Quesenbery, 2001). 
 
Ett gränssnitt som är lätt att lära ger användaren kunskap kring det utan 
någon större ansträngning. Detta innefattar bland annat att inbyggda 
instruktioner för svåra och avancerade uppgifter, att knappar och kontroller 
är igenkännande och att snarlika funktioner beter sig på liknande sätt 
(Quesenbery, 2001).  
 

6.2 Tillämpning av användbarhet 
 
För att skapa en bättre förståelse kring användbarhet mer än att bara förklara 
vad det innebär har vi valt att även ta med teorier kring varför användbarhet 
bör tillämpas. 
 
Datorer används allt mer i arbetslivet men även privat, vilket har lett till att 
man kan se en ökning av hälsoproblem hos användarna som kan relateras till 
datoranvändandet. Det mest väsentligaste problemet är bundenhet, känslan 
av att vara styrd samt stressad. De vanligaste symtomen och besvären är 
ögontrötthet, belastningsskador samt stressrelaterade psykosomatiska besvär 
(Gulliksen & Göransson, 2002).  
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En systemutvecklare har oftast inte bestämda mål för att kunna utveckla ett 
användbart system när det gäller ett interaktivt system. Givetvis försöker 
systemutvecklaren att göra användbara system, men användbarhet betraktas 
som ett drag som bara förväntas uppstå. Ser man det från ett kundperspektiv 
är användbara system en självklarhet, men tyvärr så är det oftast inte så 
(Gulliksen & Göransson, 2002).  
 
Ett argument för att användbarhet är viktigt på Internet är att den har ett 
användarstyrt medium. Man måste ge besökaren hjälp att förstå och hitta på 
e-handelssajten annars går besökaren snabbt någon annanstans. 
I datorbranschen har användbarhet traditionellt varit en sekundär bedömning 
eftersom kunden inte kommer i kontakt med systemet och ser hur 
användbarheten är förrän efter att han/hon har köpt programmet. På Internet 
är situationen omvänd. Här kommer besökaren direkt i kontakt med e-
handelssajtens användbarhet och den är därför avgörande för hur besökaren 
uppfattar hela företaget. Användbarheten är avgörande för möjligheten att 
sälja produkter och/eller få återvändande besökare (Mediabyrån, 2004). 
 
En orsak till att användbarhetsfrågorna kommit i fokus under de senare åren 
är att Internet allt mer har blivit ett arbetande medium. Det blir allt mer 
betonat ju längre utvecklingen driver mot att transaktionssystem som e-
handel och banktjänster flyttar ut på Internet. Besökaren själv förväntas förse 
sig med rätt information och utföra ärenden som att betala räkningar, flytta 
pengar, köpa varor, läsa tidtabeller med mera (Mediabyrån, 2004).  
 
En annan orsak till att användbarhetsfaktorerna har kommit att bli viktiga på 
Internet är att det tyvärr är webbutvecklarna som idag får svara för mycket av 
användarens känsla för struktur och sammanhang. Dagens webbläsarprogram 
är alltför dåliga på att stödja strukturering och navigering, men i framtiden 
kommer det antagligen att se annorlunda ut. Fast just nu är det 
webbutvecklarna som genom sin strukturering och design ansvarar för 
besökarens användbarhet (Mediabyrån, 2004).  
 

6.3 De fem gyllene reglerna  
 
Molich (2002) menar att det är kärnkomponenterna i en utvecklingsstrategi 
som leder till användbar e-handelssajt. Dessa kan sammanfattas i fem så 
kallade gyllene regler.  
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1. Känn dina användare 
Först bör man sätta sig in i vilka användarna är. Sen bestämmer och 
beskriver man målgrupperna för e-handelssajten. Man observerar 
sedan användaren medan de löser användaruppgifter samt intervjuar 
användaren. Man frågar då om deras förutsättningar, inställningar 
och förväntningar. Det är viktigt att man dokumenterar resultatet 
(Molich, 2002). 

 
2. Engagera dina användare 

Se till att det är lätt för utvecklare att komma i kontakt med 
användare som de känner och har förtroende för. Försök att hålla 
regelbundna möten med de typiska användarna, där man kan 
diskutera och testa prototyper (Molich, 2002). 
 

 
3. Testa och korrigera designen 

Gör eventuellt prototyperna på enbart papper först. Testa sedan dessa 
prototyper genom att be användaren lösa uppgifterna med dem. 
Använd sedan erfarenheterna från testen till att förbättra designen. 
Jämför testresultaten med de krav som står i kravspecifikationen. Om 
resultaten är tillräckligt goda, implementera då prototypen eller gör 
de korrigeringar som behövs och testa igen. Man får vara beredd på 
att det oftast krävs två till fem varv genom korrigeringscykel innan 
designen uppfyller kraven (Molich, 2002). 

 
4. Lär av andra 

Det har en avgörande betydelse om man bara är lite bättre än sina 
konkurrenter. Därför bör man titta på e-handelssajter som kan vara 
goda förebilder. Man bör då göra några tester av användbarhet på sin 
och av konkurrenternas e-handelssajter för att kunna jämföra. Av 
detta kan man sedan dra lärdomar av både det som är bra och det 
som är dåligt (Molich, 2002). 

 
5. Samordna hela användargränssnittet 

Skärmdialogen måste vara enhetlig. Dialogen bör samordnas både 
med annonser och hjälptext. Utarbeta sedan en dialogstandard enligt 
ordningen: att man först utser en samordnare, sen kommer man 
överens om fasta procedurer för uppföljning av standarden. Till sist 
kommer man överens om fasta procedurer för ändring av standarden 
(Molich, 2002). 
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Det är viktigt att tala om för användaren vad som händer på e-handelssajten. 
När det gäller uppgifter som användaren kan uppfatta som kritiska förväntar 
de sig att i någon form få en reaktion av systemet. Reaktionen kan då vara ett 
meddelande som kommer upp på skärmen (Molich, 2002). 
 
När det gäller uppgifter som orsakar väntetid, till exempel i samband med 
inläsning av ett stort program, förväntar sig även här användaren att få ett 
gensvar. Om väntetiden är mer än tio sekunder ska en meddelanderuta visas 
som talar om hur stor del av uppgiften som är färdig och när uppgiften 
förväntas vara klar (Molich, 2002).  
 
För att användaren lätt ska veta vart han/hon befinner sig på e-handelssajten 
bör man på varje sida ha en synlig och lättförstådd rubrik. Man bör även 
tydligt visa länkar som leder till bland annat första sidan, kundservice och 
returrätt (Molich, 2002).  
 
Man bör även förutse och besvara de frågor som användaren oftast har. 
Exempel på detta kan vara att användaren gärna vill veta hur upplysningarna 
kommer att användas innan han/hon matar in personlig information. 
Användaren vill även ständigt hållas underrättad om hur långt man har 
kommit samt hur långt det är kvar i en uppgift som består av flera olika steg. 
Ett exempel på det kan vara att man vill kunna se betalningssekvensen i en 
webbutik (Molich, 2002). 
 

6.4 Svagheter med Internet 
 
Vi umgås dagligen med e-handelssajter som uppvisar en rad onödiga 
felaktigheter när det gäller användbarheten. Jakob Nielsen har sammanställt 
de vanligaste felen på dagens e-handelssajter. Några av dessa fel är: 
 

• Långsam visning av sidor  
• Egna och okonventionella lösningar för navigation  
• Struktur som avspeglar organisationen  
• Ostandardiserade färger på länkar och sidor  
• Plattformsberoende teknik  
• Fast bredd på sidorna  
• Entrésidor (splash screens)  
• Ramar (frames) (Mediabyrån, 2004) 
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Vilka är då anledningarna till att det ofta bli fel, trots att man vet att 
användbarheten är en central funktion på Internet. 
 
För det första bör man nog säga att det faktiskt är svårt att skapa riktigt bra 
användbarhet. Människor fungerar väldigt olika och det är omöjligt att hitta 
lösningar för navigation och design som passar alla i olika situationer. På 
Internet finns ju även den tekniska miljön som gör att besökarens 
presentation av e-handelssajten kan skilja sig avsevärt beroende på vilken 
dator och webbläsare besökaren använder (Mediabyrån, 2004). 
 
Den mest troliga förklaringen till att det ofta blir fel vid utformningen av e-
handelssajter är att många av dagens formgivare gör e-handelssajterna som 
om de antingen vore trycksaker eller någon annan form av bildmedium. Det 
är helt enkelt så att Internet inte har hittat sin unika form som medium ännu. 
Man kan till exempel jämföra situationen med när TV-mediet var nytt och 
man utformade programmen som "radio på TV", det vill säga man hade 
personer som satt och läste nyheter i rutan. På samma vis försöker dagens 
webbutvecklare ofta göra sina e-handelssajter till elektroniska broschyrer 
eller förkrympta filmer. Det är dags att börja ta vara på de unika 
egenskaperna hos Internet och sluta jämföra med andra medier (Mediabyrån, 
2004).  
 
En av Internets stora svagheter är bristen på överblick. Dagens webbläsare 
visar bara en sida i taget och har inte något inbyggt stöd för några strukturella 
beskrivningar av informationen. Det enda stöd som idag finns för navigation 
i webbläsaren är framåt- och bakåtknapparna samt raden med länkadressen 
som i bästa fall visar strukturen på e-handelssajten via katalognamnen. 
Bristen på överblick gör att det är svårt för besökaren att få en känsla av 
omfånget på en e-handelssajt eftersom att den kan innehålla 100 eller 10 000 
sidor. Det betyder att det är svårt för en besökare att veta när han/hon har sett 
allt av intresse (Mediabyrån, 2004).  
 
Något som också komplicerar användbarhetsfrågorna på Internet är bristen 
på överenskommelser. Internet är ju fortfarande ett mycket färskt medium 
där man ännu inte hunnit etablera tydliga standarder för hur saker och ting 
ska göras. Navigeringen flyttas runt, färger byts ut, funktioner läggs till och 
tas bort. Man skulle kunna jämföra det med böcker som binds i överkanten 
eller tidningar som flyttar innehållsförteckningen och hela tiden testar nya 
formgivningar. Kul, men rätt störande om man vill koncentrera sig på 
innehållet och få något uträttat. Användaren vill helt enkelt inte anstränga sig 
för att förstå hur saker fungerar. Det betyder alltså att man ska ha mycket 
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starka skäl för att introducera en egen smart lösning för navigering eller 
någon annan ny funktion på Internet (Mediabyrån, 2004).  
 

6.5 Användarbeteende på Internet  
 
En undersökning visar att en användare i genomsnitt tittar på fyra till fem 
sidor på en Internetsida och som regel befinner användaren sig vanligen på 
flera olika Internetsidor mer än 90 procent av den tid som tillbringas på 
Internet. Det betyder att användaren inte har någon önskan av att lära sig att 
navigera bara för en specifik Internetsida. Det finns även undersökningar 
som visar att användarna klagar när de stöter på ett navigeringsgränssnitt som 
skiljer sig från vad de är vana vid (Mediabyrån, 2004).  
 
En annan studie visar att en användare sällan navigerar helt rationellt, utan att 
användaren oftast chansar när han/hon väljer sin väg genom Internetsidan. 
Det innebär att användaren inte tar sig tid att granska alla 
navigationsmöjligheter för att kunna välja den bästa, utan helt enkelt väljer 
den första troliga vägen som han/hon ser. Detta görs eftersom användaren 
oftast är stressad, det är bara att trycka på bakåtknappen om det skulle råka 
bli fel. Därför är gissandet oftast en effektiv strategi för navigering. 
Gissandet leder i sin tur till att bakåtknappen står för 30-40 procent av 
klicken på Internet och alltså är en av de viktigaste funktionerna i 
användarens navigering (Mediabyrån, 2004).  
 

6.6 Sammanfattning av kapitlet användbarhet 
 
I detta kapitel har vi tagit upp den andra av de tre begreppen, nämligen 
användbarhet. Vi har valt att ta upp ett antal olika definitioner av 
användbarhet då det inte finns någon enighet bland forskarna, vad 
användbarhet egentligen innebär. Vi har valt att använda oss av Jakob 
Nielsens definition då han är den främsta och mest uppskattade forskaren 
inom ämnet användbarhet. Vi har kompletterat Nielsens definition med 
Quesenbery då vi anser att man även bör ta med egenskapen fängslande. 
 
I kapitlet har vi även tagit upp hur man tillämpar användbarhet, samt de 
svagheter som finns med Internet samt lite kring hur användarna beter sig när 
de använder Internet.  
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Här näst kommer vi att ta upp de skillnader som vi har funnit mellan 
handlingsbarhet och användbarhet. I kapitlet efter det kommer vi att ta upp 
det tredje och det sista av de tre begrepp som vi använder oss av i denna 
uppsats, nämligen upplevelser. 
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7 Skillnader mellan handlingsbarhet och användbarhet 
 
I det här kapitlet kommer vi att göra en jämförelse av begreppen 
handlingsbarhet och användbarhet och sedan presentera skillnaderna mellan 
dem. 
 
För att kunna jämföra begreppen behöver vi en fast utgångspunkt för 
användbarhet. Därför kommer vi, precis som Cronholm & Goldkuhl (2006), 
att se begreppet ur ISO:s definition som vi tidigare har talat om i kapitlet om 
användbarhet. För att enklare kunna se skillnaderna har vi valt att ta upp de 
båda definitionerna en gång till. 
 
Gulliksen & Göransson (2002) upplyser om att ISO:s definition på 
användbarhet är: 
 

”Usability is the extent to which a product can be 
used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 
specified context of use.” 

 
Cronholm & Goldkuhls (2006) definition på handlingsbarhet är: 
 

”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, 
att utföra handlingar och att därigenom befrämja, 
möjliggöra och underlätta för användare att utföra 
handlingar både genom systemet och utifrån 
systemet baserat på dess information.” 

 
Texten nedan är baserad på Ågerfalk (2003), Cronholm et al (1999) och 
Ågerfalk & Cronholm (2001).   
 
Syftet med användningen av ett IT-system är, från ett 
användbarhetsperspektiv, att kunna uppnå specificerade mål. 
Handlingsbarhetsperspektivet betonar utförandet av sociala handlingar och 
eftersom utförandet av handlingar antas leda till önskade verksamhetseffekter 
så tycks båda dessa formuleringar överensstämma (Cronholm & Goldkuhl, 
2006).  
 
Ett problem med att enbart fokusera på målen är att det kan leda till en 
överdriven instrumentell syn på mänskligt handlande. En överdriven rationell 
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design av IT-system för att uppnå ekonomiska verksamhetsmål kan leda till 
en minskad arbetstillfredsställelse (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
Handlingar utförs för att kunna kommunicera i enlighet med organisationens 
normer. Handlingar är även multifunktionella, det vill säga en handling kan 
leda till flera verksamhetseffekter och flera handlingar kan leda till en 
verksamhetseffekt (Cronholm & Goldkuhl, 2006).  
 
Begreppet användbarhet tar hänsyn till att det finns skillnader mellan 
användare, medan begreppet handlingsbarhet antar att det finns en typisk 
användarkategori. Ur detta perspektiv är det tydligt att användbarhet har sin 
grund i kognitionsvetenskapen mer än vad handlingsbarhet har. 
Användbarhetsperspektivet fokuserar på kognitiva aspekter. Handlingsbarhet 
betonar istället att IT-systemet används som ett socialt instrument där det 
centrala är kommunikation och kommunikativa aspekter (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006).  
 
Begreppet användare skiljer sig åt mellan definitionen av användbarhet och 
handlingsbarhet. Användbarhet fokuserar på en användare som interagerar 
med ett IT-system medan handlingsbarhet lyfter fram att en användare 
interagerar med IT-systemet och andra användare samtidigt (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006). 
 
Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att handlingsbarhet intresserar sig för 
ett IT-system som medium för kommunikation medan användarbarhet 
fokuserar mer på hårdvara och ergonomi än vad handlingsbarheten gör. De 
menar även att begreppet användbarhet handlar mer om mätbarhet medan 
handlingsbarhet är ett mer kvalitativt begrepp. 
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8 Upplevelse 
 
I detta kapitel vill vi som författare ge läsaren en inblick över vad en 
upplevelse är, vad perception och minne är samt vad användarupplevelse 
innebär. 

8.1 Upplevelsens karaktär 
 
Det talas mycket om upplevelser och idag söker vi människor allt större 
tillfredställelse och emotionella värden. Upplevelser handlar om att få 
kunden engagerad genom att den kan njuta och få en underhållande stund. 
Detta innebär att företag alltmer måste gå ifrån att enbart fokusera på 
kärnprodukten och istället måste de skapa mervärde för kunden. Detta kan 
exempelvis göras genom en attraktiv design och tydliga färger, vilket ger 
kunden en positiv reaktion (Mossberg, 2003). 
 
Internet är en stor anledning till att upplevelser har blivit så omtalat. Internet 
tar bort mycket av den personliga servicen samtidigt som personifieringen är 
ett sätt att stärka upplevelsen. Med hjälp av Internet kan företagen ändå 
behålla personifieringen genom att kundanpassa erbjudanden (Mossberg, 
2003).  
 
Många företag använder Internet som ett sätt att förmedla information om 
företaget, sina produkter och eventuell försäljning av dem. Detta är inget 
nytänkande. Istället är det de företag som erbjuder förbättringar för kunden 
som driver utveckling framåt och som ser möjligheterna. 
Beroende på vem kunden är kan erbjudandet ändra karaktär. Exempelvis kan 
ett hotell få erbjudanden kring en ny kollektion som är framtagen för 
receptionister. Oavsett hur man går tillväga är det viktiga att man tänker ett 
steg längre än sina konkurrenter (Mossberg, 2003).  
 

8.2 Perception 
 
För att få ytterligare förståelse för vad en upplevelse är har vi valt att även 
kortfattat beskriva vad som händer psykologiskt när man får en upplevelse. 
Perception är hämtat från psykologin och innebär det informationsinnehållet 
som finns i våra sinnesintryck. 
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Genom våra sinnesintryck uppstår ett resultat av samspelet mellan våra 
sinneorgan och yttre information. 
När vi lyssnar på musik, luktar på en blomma eller ser på ett landskap 
upplever vi avsevärt mycket mer än vad den omedelbara sensoriska 
stimuleringen skulle erbjuda oss. Eftersom varje enskild person har med sig 
sin kunskap om världen genom tidigare upplevelser är inte våra upplevelser 
identiska (Araї, 1999). 
 
Perception kallas även varseblivning. När vi ser på något tar ögat emot 
impulser som byggs upp till en tredimensionell bild med hjälp av hjärnan. Att 
se, eller varsebli något med ögonen är resultatet av en komplex bearbetning i 
hjärnan som är delvis styrd av erfarenhet och intresse (Ottersten & 
Berndtsson, 2002). 
 
Vår syn registrerar all information automatiskt, men hjärnan rensar sedan 
bort sådant som bedöms som onödigt. Därför bör man ta bort onödiga 
upprepningar och utforma ikoner som byggs upp av väsentliga detaljer, då 
syftet med dem är igenkänning (Ottersten & Berndtsson, 2002).  
 
Ögat söker alltid efter mönster och försöker göra grupperingar. Föremål som 
är placerade nära varandra uppfattas som en grupp även om de är olika. 
Gruppering är en mycket kraftfull teknik när det gäller att skapa samhörighet 
mellan grupper. Man ska skapa grupper med de knappar eller texter som hör 
ihop betydelsemässigt. Likadant gäller det att ifall man använder färgkodning 
ska man vara konsekvent, använda samma färg till samma saker överallt 
(Ottersten & Berndtsson, 2002). 
 
Ljud, rörelse, storlek, form och färg har en stark signaleffekt och skapar 
upplevelser. Blicken drar sig till det som rör sig, det största elementet och 
färgglada texter och bilder. Däremot är det mycket svårt att läsa text på en 
sida om det finns rörliga element. Därför bör man bara använda ljud, rörelse 
och grafik främst för att förstärka budskapet. Likadant bör man använda färg 
med försiktighet då det har en mycket stark signaleffekt. Animationer kan 
vara en bra idé för att exempelvis förklara en process för en kund, men man 
ska då göra det möjligt för användaren att starta och stoppa animeringen 
(Ottersten & Berndtsson, 2002). 
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8.2.1 Minne  
 
Ottersten & Berndtsson (2002) talar om tre olika typer av minne: 
 

• Sensoriskt register 
• Korttidsminnet 
• Långtidsminnet 
 

Det sensoriska registret tar emot information från våra sinnen syn, hörsel, 
känsel, lukt och smak. Korttidsminnet är det minne som tar emot utvalda 
sinnesförnimmelser och kan liknas vid det vi kallas ”medvetandet”. Till sist 
har vi långtidsminnet där vi lagrar viss utvald information. Det minnet kan i 
efterhand återkalla och vidarebearbeta intryck (Ottersten & Berndtsson, 
2002). 
 
Det sensoriska registret kan även kallas för det visuellt sensoriska minnet. I 
det visuellt sensoriska minnet registreras och lagras, under mycket kort tid, 
all information som når våra ögon. Ett exempel på ett visuellt sensoriskt 
minne är om man roterar ett glödande föremål i ett mörkt rum kommer man 
att finna att rörelsen bildar en cirkel. Cirkelns varaktighet motsvarar den tid 
som informationen lagras i det ikoniska minnet (Araї, 1999). 
 
Nästa steg är att informationen registreras i förhållande till de förkunskaper 
som finns i långtidsminnet och når sedan korttidsminnet. Det är inte förrän då 
man får en medveten upplevelse (Ottersten & Berndtsson, 2002). 
 
Korttidsminnet har svårt att hantera stora informationsmängder och för att 
man ska kunna bevara informationen krävs det att den upprepas hela tiden.  
Därför ska man visa all information som krävs för att man ska kunna utföra 
uppgiften och underlätta för användaren (Ottersten & Berndtsson, 2002). 
 
En människa har betydligt lättare att känna igen saker än att komma ihåg 
dem. För att minnas saker använder långtidsminnet sig av associationer, 
vilket bland annat utnyttjas med hjälp av ikoner som byggs upp av 
kännetecken. Ett bra sätt att hjälpa långtidsminnet är att istället för att 
presentera ett tomt inmatningsfält kan man presentera valbara alternativ då 
det passar situationen. Man kan även använda sig av både genvägar, 
menytexter och ikoner för en och samma funktion för att användaren lättare 
ska förstå och veta vart den befinner sig (Ottersten & Berndtsson, 2002). 
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8.3 Användarupplevelsernas karaktär 
 
Användarupplevelse representerar det helhetsintryck som en användare får 
av ett IT-system. En bra användarupplevelse ger användaren meningsfulla 
funktioner på ett smidigt och enkelt sätt utan att det är krångligt eller att 
irritationsmoment uppstår. En dålig användarupplevelse, där systemet 
uppfattas som svårt eller krångligt, riskerar att användaren blir irriterad och 
arg och i slutändan söker sig till andra alternativ. Hur väl mottaget ett system 
blir är i stor utsträckning avgörande av den positiva upplevelsen användaren 
får (Bylund & Nylander, 2006). 
Nu för tiden arbetar man mycket med upplevelsebaserad utveckling. Man 
talar då om begreppet ’user experience’ eller användarupplevelser som det 
heter på svenska. Begreppet har fått en snabb frammarsch inom IT-industrin. 
Man vill försöka att skapa ett behov i säljsyfte, istället för att vara en grund 
för ett effektivt arbetsredskap. I Sverige har man svårt att kunna se att 
användarupplevelse skulle vara viktig när syftet med utvecklingen är att ta 
fram ett effektivt ändamålsenligt och tillfredsställande IT-stöd för en viss 
verksamhet. Själva designen för att uppnå användarupplevelser gör man för 
att den användare som använder systemet ska få en ”positiv” stund 
tillsammans med systemet. Fastän begreppet har en otydlig definition syftar 
man ofta till attityden som användaren har till systemet. Det som är viktigt är 
vad användaren känner och tycker, inte att systemet är lämpligt och effektivt 
att använda (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Bylund & Nylander (2006) menar att det finns ett antal områden som är 
viktiga för att kunna åstadkomma en bra användarupplevelse. Några exempel 
på detta är att rubriker och felmeddelanden ska vara tydliga, upplysande och 
inte innehålla alltför tekniskt språk eller att man bör välja ett bra 
defaultvärden. Existerar ett tydligt val som vanligaste alternativ bör det 
användas som default.  
 
En bra användarupplevelse uppstår inte av en slump, utan det är resultatet av 
målmedvetet och långsiktigt arbete. Även om vissa av exemplen anses vara 
självklara, visar olika exempel på att de ofta förbigås även av väl etablerade 
programvaruleverantörer. Något som visar på att detta stämmer är att man 
inte allt för sällan hör att människor pratar om att deras Internetbank eller 
liknande är för krånglig eller för svår för att använda (Bylund & Nylander, 
2006).   
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Många av de faktorer som skapar en bra användarupplevelse handlar om att 
ge användaren kontroll över applikationen. Användaren ska exempelvis 
enkelt kunna avbryta pågående eller kommande handlingar. Där det är 
möjligt bör användaren även ges tillfälle att ångra utförda handlingar. En bra 
grundregel är att låta användaren påbörja händelser snarare än att svara på 
systeminitiativ. I vissa fall är det naturligt att systemet tar initiativet, men då 
är det viktigt att meddela användaren och ge honom/henne möjlighet att 
avbryta handlingen. Att ha kontroll innefattar även upplevelsen av att en 
applikation tar emot och behandlar användarens instruktioner. En applikation 
bör reagera omedelbart på användarens handlingar, eller visa en indikator på 
att något händer.  
Nätbaserade applikationer bör om möjligt ge användaren möjlighet att spara 
inställningar lokalt i händelse av bruten nätverksförbindelse (Bylund & 
Nylander, 2006). 
 

8.4 E-handelssajter som skapar upplevelser 
 
Här kommer vi visa ett par exempel på hur man kan göra för att ge 
användarna en positiv upplevelse när de besöker en e-handelssajt. Exemplen 
visar olika typer av e-handelssajter som vi anser uppfyller kravet på att skapa 
en positiv upplevelse. 
 
På H & M:s sida (2007) kan man som användare skapa en egen docka med 
sina egna mått och forma dockan efter hur man själv ser ut. Det vill säga man 
kan ställa in vilken ansiktsform, kroppsbyggnad, längd och vikt man har. Sen 
kan man testa H & M:s egna kläder och enklare se hur de kommer att se ut på 
en själv, om de passar ens kroppsform och så vidare. Detta är ett exempel på 
hur man skapar en positiv upplevelse för användaren (H & M:s hemsida 
2007). 
 
Ett annat exempel på att skapa positiva upplevelser för användaren är att man 
gör som MQ och har musik i bakgrunden som man förknippar med något 
speciellt. Här har de vågskvalp med en boll som åker i vattnet, något som alla 
känner igen och kan förknippa med sommaren. Denna musik spelas i 
bakgrunden när man ser deras sommarkollektion, och gör då att man 
förstärker känslan av sommar extra mycket (MQ:s hemsida 2007).  
 
Det sista exemplet vi har för att visa hur man kan skapa positiva upplevelser 
är att göra som Sony Ericsson.  
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De använder sig av rörliga bilder i livfulla färger som uppmärksammar 
användaren. Man kan välja ut en telefon som man vill se mer om, sen kan 
man exempelvis rotera den själv för att se den från olika håll. De satsar 
mycket på att skapa en viss känsla kring varje telefon bland annat genom att 
användaren kan se reklamfilm, ladda ner olika ringsignaler och 
bakgrundbilder som är förknippade med just den telefonen (Sony Ericssons 
hemsida 2007). 
 
Givetvis är detta bara några exempel på hur man kan skapa positiva 
upplevelser för användaren, men detta visar ändå vad vi menar när vi pratar 
om upplevelser. 
 

8.5 Faktorer för användarupplevelser 
 
Mycket av det som vi tagit upp i det ovanstående delkapitlet påminner om 
handlingsbarhet och användbarhet. Bland annat nämns betydelsen av att 
begrepp och rubriker är tydliga både när man pratar om handlingsbarhet och 
användarupplevelser. Likadant återfinner man att ett system ska vara 
tillfredställande både i kapitlet kring användbarhet och i detta kapitel. 
 
Utifrån teorierna kring upplevelser samt användarupplevelser har vi tagit 
fram ett antal faktorer som vi anser reflekterar den teorin. Vi tog fram dessa 
faktorer då vi inte funnit något som konkret sammanfattar begreppen 
upplevelser samt användarupplevelser.  
 
Dessa faktorer är: 
 

• Attraktiv design  
• Positiv känsla 

 
Attraktiv design innebär hur användaren upplever upplägget av produkterna. 
Exempel på detta kan vara färg och form, information kring produkterna eller 
sättet man visar sina produkter på.  
 
Positiv känsla innebär att man ska skapa en positiv stund för användaren när 
han/hon använder systemet.  
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8.6 Sammanfattning av kapitlet upplevelser 
 
I detta kapitel har vi tagit upp det tredje och sista av de tre begreppen, 
nämligen upplevelser.  Här har vi beskrivit upplevelsens karaktär. Att det 
handlar om att få kunden engagerad. Det innebär att företag måste skapa 
mervärde för kunden, vilket exempelvis kan göras genom en attraktiv design 
och tydliga färger, vilket ger kunden en positiv reaktion. 
 
Vi har även valt att beskriva vad som händer psykologiskt, vad gäller 
perception och minne, när man får en upplevelse. 
 
Vidare har vi beskrivit användarupplevelsens karaktär samt gett exempel på 
hur ett par olika hemsidor har valt att skapa en positiv upplevelse för sina 
kunder. 
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8.7 Sammanfattning av teorin 
 
I det här kapitlet kommer vi att sammanfatta teorin som vi tagit upp i de 
föregående kapitlen samt visa de faktorer som vi kommer att använda oss av 
i empirin. 
 
I våra teorikapitel har vi diskuterat en del kring e-handel för B2B-företag, 
handlingsbarhet, användbarhet och upplevelser. Eftersom vår empiriska 
studie kräver en teoretisk grund att jämföras emot kommer vi här att 
sammanfatta de faktorer vi anser är mest relevanta för vår studie. Dessa 
faktorer har vi kommit fram till efter att ha analyserat och jämfört de olika 
uppsättningarna av faktorer som presenterats i olika sammanhang och av 
olika författare. Teorin och faktorerna spelar en stor roll i utformningen av 
våra intervjuguider. 
 

8.8 Handlingsbarhet 
 
I teorikapitlet kring handlingsbarhet har vi skrivit om Cronholm & Goldkuhls 
(2006) definition på vad handlingsbarhet innebär. Vi beskriver även varför 
handlingsbarhet är viktigt samt olika modeller och principer för 
handlingsbarhet. Utifrån de principer som Cronholm & Goldkuhl (2006) valt 
att ta upp i sin rapport har vi valt ut de som vi känner är relevanta för en e-
handelssajt inom B2B-företag. Vi kommer att ta bort ytterligare några fler till 
empirin då vi anser att en del återfinns i användbarhetsperspektivet.  
 
De faktorer som vi valt att ta med oss till empirin, med utgångspunkt i 
Cronholm & Goldkuhls (2006) principer för handlingsbarhet, är  
 

• Tydlig handlingsrepetoar 
• Lättnavigerat 
• Tydlig feedback 
• Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
• Känd och begriplig vokabulär 
• Ändringsbart 
• God handlingsöversikt 
 

En mer ingående beskrivning av de olika faktorerna återfinns i teorikapitlet.  
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Anledningen till att vi valt ovanstående faktorer är att de ger en övergripande 
bild av handlingsbarhetsperspektivet. Samtidigt som vi anser att de är dessa 
som är mest relevant för en e-handelssajt inom B2B-företag. 
 

8.9 Användbarhet 
 
I det teorikapitlet som handlar om användbarhet har vi skrivit om olika 
definitioner av användbarhet. Vi märkte att de olika definitionerna inte 
skiljde sig så mycket från varandra utan att de mest kompletterade varandra. 
Inför den empiriska undersökningen har vi valt att utgå från Nielsens 
definition. Han anser att användbarhet är förenat med begreppet 
funktionalitet som avser systemets förmåga att utföra det som det är avsett 
till att utföra. Han delar upp begreppet användbarhet i fem olika faktorer. Vi 
har valt att ta med fyra av dem, två av dem, lärbarhet och effektivitet, har vi 
valt att slå ihop då vi anser att de hör ihop. De faktorer vi valt att använda oss 
av är: 
 

• Lärbarhet och effektivitet 
• Lätt att minnas 
• Tillfredställande 

 
Vi har valt att utgå ifrån Nielsens faktorer då han är en erkänd forskare inom 
användbarhetsperspektivet samtidigt som många av de andras definitioner 
var snarlika hans. 
 
Vi har även valt att komplettera Nielsens faktorer med en av Quesenberys 
faktorer. Nämligen: 
 

• Fängslande 
 
Vi har valt att ta med denna faktor eftersom vi anser att den är relevant. 
Framförallt när det gäller webbaserade system som e-handelssajter, som 
passar bra in i vår studie då vi även valt att titta på upplevelser och 
användarupplevelser som ligger rätt nära varandra. 
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8.10 Upplevelser 
 
I teorikapitlet kring upplevelser har vi valt att först beskriva vad upplevelser 
innebär samt nämna vad perception och minne, som är hämtat från 
psykologin, går ut på för att få en förståelse för hur positiva upplevelser 
uppstår. Därefter beskriver vi vad användarupplevelser innebär.  
 
Utifrån det valde vi sedan att ta fram två faktorer som vi ansåg 
representerade begreppen. Detta gjorde vi då det inte fanns några konkreta 
faktorer att följa utan vi fick själva tolka hur vi uppfattar det. 
De faktorerna vi tog fram är: 
 

• Attraktiv design 
• Positiv känsla 

 
Vi anser att dessa faktorer är viktiga att ta med då det inte är så mycket 
skrivit kring användarupplevelser eller upplevelser när man talar om e-
handelssajter. Vi vill dessutom testa ifall användarna anser att det är viktigt 
att ta hänsyn till dessa faktorer. 
 

8.11 Argument för en empirisk undersökning 
 
De faktorer som vi har funnit i den teoretiska studien vill vi försöka 
verifiera empiriskt, det vill säga se ifall teorin stämmer överens med empirin. 
Men vi vill även se ifall användarna tycker att det är viktigt att en e-
handelssajt är handlingsbar, användbar samt skapar positiva upplevelser. Av 
den empiriska undersökningen förväntar vi oss att kunna verifiera de faktorer 
som vi valt ut samt eventuellt hitta några nya faktorer som man bör beakta 
för att uppnå en bra e-handelssajt. 
 
Våra krav på fallstudieföretaget är att det ska vara ett framgångsrikt 
postorderföretag i Boråsregionen som vänder sig till andra företag. De ska 
bedriva en e-handelssajt som har använts ett tag av företagets kunder. De 
krav som vi har på respondenterna är att de har använt sig av vårt 
fallstudieföretags e-handelssajt så att de kan diskutera kring hur de upplever 
den. Vi har även som krav att det ska vara kunder runt Borås och Göteborg 
eftersom vi senare också ska ha en personlig intervju som är mer ingående.  
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Till de mer ingående intervjuerna vill ha två stycken som har använt sig av e-
handelssajten tidigare samt en som inte har gjort det för att på så sätt få en 
bredare syn på hur e-handelssajten upplevs. 
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9 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras vår empiriska studie. Först presenteras den 
undersökta verksamheten i korthet med en beskrivning över deras e-
handelssajt samt en beskrivning av genomförandet av studien. Därefter 
presenterar vi den första studien som gjordes med hjälp av telefonintervjuer 
och därefter den andra studien som vi gjorde med hjälp av mer ingående 
intervjuer där vi träffade respondenterna personligen. Båda 
undersökningarna kommer att presenteras som en sammanställning utifrån 
de faktorer som vi tog fram med hjälp av teorin. Resultatet från den första 
intervjun har vi valt att visa med hjälp avi diagram för att kunna få en bättre 
helhetssyn. 
 

9.1 Val av verksamhet 
 
Vi har valt att använda oss av Hejco Yrkeskläder som fallstudieföretag. Vi 
tycker att de uppfyller våra urvalskriterier då de är ett framgångsrikt 
postorderföretag i Boråsregionen som vänder sig till andra företag. Hejco 
Yrkeskläder har en e-handelssajt sen 1,5 år tillbaka som används av deras 
kunder. 
 
Hejco Yrkeskläder säljer lättare yrkeskläder till statlig och kommunal 
service, städ, kök, vård, dental, kroppsvård, hotell och restaurang samt 
detaljhandel. 
Hejcos huvudkontor och lager är beläget utanför Borås, men de har säljbolag 
i Norge, Danmark, Finland, Benelux och Tyskland. Dessutom har de 
distributörer i Storbritannien, Spanien, Schweiz och Island. Hejco omsätter 
idag cirka 220 miljoner kronor (Hejcos hemsida, 2007).  
 
Hejco grundades av Henry Johansson och Åke Arnell 1954. Då tillverkade 
de endast kläder för sjuksköterskor. Kvalitet och sömnadsskicklighet är två 
begrepp som präglat Hejco under hela deras utveckling. Verksamheten växte 
snabbt och flera typer av kläder för yrkesgrupper inom kök och servering, 
städ och service och dentalsektorn tillverkades. Under 1970-talet började de 
även att sälja kläder till de nordiska grannländerna (Hejcos hemsida, 2007). 
 
Hejco ingår i Kwintet-koncernen tillsammans med bland annat Fristads AB. 
Kwintetgruppen är marknadsledande i Europa på yrkeskläder och har cirka 
3000 anställda och en omsättning på 400 miljoner euro (Hejcos hemsida, 
2007). 



9.2 Beskrivning av e-handelssajten  
 
För att enklare förstå vad vi resonerar kring i intervjuerna samt vid 
användartesten kommer vi här att beskriva och visa lite kort hur Hejcos e-
handelssajt ser ut. 
 
Nedan visas startsidan som man kommer till om man går in på 
www.hejco.se. 
 

 
 
Figur 8 – Bild över startsidan på Hejcos e-handelssajt 
  
Här kan vi se att det är uppdelat på de olika yrkeskategorierna som Hejco 
vänder sig till; ”vård & dental”, ”städ, service & storkök”, ”restaurang, bar, 
café och hotell” samt deras tillfälliga kataloger ”H [eit∫]” och 
sommarpresenter. 
 
Man kan antingen klicka på respektive yrkeskategori (1) eller så kan man 
söka efter artiklar via de olika kategorierna till vänster (2). Där kan man välja 
mellan att söka via katalog, kollektion, produkttyp eller yrkesgrupp. 
 
För att påbörja sin beställning klickar man på ”logga in” (3) längst ner till 
vänster. Då visas detta fönster: 
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Figur 9 – Bild över startsidan på Hejcos e-handelssajt när man är inloggad 
 
Här kan man välja att antingen söka via de tidigare nämna kategorierna eller 
så kan man söka via artikelnummer eller fritext (4). 
 
Under det ser man kundvagnen (5) där artiklarna hamnar när man lägger dem 
i kundvagnen. Dessutom ser man knapparna ”ändra order” (6) och ”ändra 
lösenord” (7) där man ändrar/visar sin order eller ändrar lösenordet. 
 

9.3 Genomförande av studie 
 
Vi har som underlag för vår empiriska studie genomfört ett antal intervjuer 
med kunder som har handlat hos Hejco.  
 
Intervjuguiderna är baserade och utformade i enighet med de faktorer vi valt 
ut från teorin fast de är formulerade så att respondenterna inte ska behöva 
vara insatta i begreppen handlingsbarhet, användbarhet och upplevelser. 
 
I den första delen av studien har vi intervjuat 30 stycken av Hejcos kunder 
som har använt sig av e-handelssajten vid tidigare tillfällen samt att de fanns 
i Borås eller Göteborgsregionen. Vi anser därmed att vi uppfyller de krav 
som vi ställde i slutet av den teoretiska studien. Intervjuerna genomfördes via 
telefon.  
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Intervjuguiden innehöll kortare frågor där kunden kunde ge ett relativt kort 
svar, vilket snabbt kunde registreras av den som utförde intervjun. Frågorna i 
den första intervjuguiden baserades enbart på handlingsbarhetsperspektivet 
och de faktorer vi valt ut därifrån. 
Inför den andra intervjun utgick vi från den första intervjuguiden, men där vi 
gick in mer på djupet för att få en större förståelse för varför de svarade som 
de gjorde. Vi valde även att ställa några frågor kring användbarhet och 
upplevelser. 
 
Förutom intervjun gjorde vi även ett användartest med varje respondent där 
de fick utföra hela processen med att göra en beställning på Hejcos e-
handelssajt samtidigt som vi observerade detta. Vi bad dem även att tänka 
högt för att vi skulle kunna få reda på vad de ansåg var bra och vad som var 
dåligt. De tre intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen och vi träffade 
respondenterna på deras arbetsplatser där de kunde använda sig av sina egna 
datorer. 
 
Två av respondenterna valde vi ut från den första intervjun och den sista och 
tredje respondenten var en kund till Hejco som aldrig använt sig av deras e-
handel tidigare. Vi valde att göra så för att vi även skulle få en inblick i hur 
en som använde Hejcos e-handelssajt för första gången tyckte om sidan och 
hur användaren lyckades att uträtta sina ärenden. Vi tycker att dessa tre 
respondenter uppfyller våra urvalskrav, då det är just två stycken som använt 
sig av e-handelssajten tidigare och bor i Boråsregionen och en av dem har 
inte använt sig av den tidigare. Vi anser därmed att vi uppfyller de krav som 
vi ställde i slutet av den teoretiska studien. 
 
Vi var båda två närvarande vid dessa tre intervjuerna och inledde med att 
berätta om vår studie. Därefter utfördes användartestet. När det var utfört 
ställde vi de frågor vi hade där båda var delaktiga i samtalet. För att det 
skulle bli mer avslappnat spelade vi in allt som sades under intervjuerna, 
efter att vi fått respondenternas medgivande.  
 

9.4 Användartest 
 
Nedan kommer vi att beskriva varför det är bra att utföra användartester samt 
vad man bör tänka på när man utför användartester.  
 
Enligt Nielsen (1993), som vi tidigare nämnt är en expert inom användbarhet, 
är test med riktiga användare den mest väsentliga metoden.  
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Ur dessa test får man mer information om hur användaren använder datorn, 
e-handelssajten och vilka problem de stöder på, än med några andra metoder. 
 
För att få ett så bra användartest som möjligt är testgruppens sammansättning 
viktig. Man ska enligt Nielsen (1993) försöka att hitta en grupp som 
motsvarar en typisk användare. Hur många som ska ingå i gruppen och vilka 
krav man sätter är beroende på vad som ska testas. För att kunna identifiera 
en så stor del som möjligt av de problem som kan uppstå mellan 
datorinteraktion och människa är användartesten mycket värdefulla. En 
människa är mer flexibel än ett datorprogram och kan därför identifiera 
problem som inte ett datorprogram kan och inse att vissa problem som 
programmet ger exempel på inte är ett problem. Testprogrammen är ett bra 
komplement till användartester eftersom ett fullskaligt användartest är mer 
resurs- och tidskrävande. 
 
När man ska göra ett användartest är det viktigt att man har tillgång till en 
bra testmiljö. Pålitligheten hos användartest varierar kraftigt eftersom det 
beror på vilka testpersonerna är. Det kan skilja upp till tio gånger på den 
snabbaste och den långsammaste användaren. Detta gör att man ska försöka 
få individer med så liknande förutsättningar som möjligt för att få en bra 
testgrupp.  
 

9.5 Intervjusammanfattning 
 
Nedan kommer vi att ge en sammanfattning av våra intervjuer där vi börjar 
med telefonintervjun och därefter en sammanfattning av de mer ingående 
intervjuerna. 
 

9.5.1 Första delen - Telefonintervju  
 
Av de kunder som använt sig av Hejcos e-handelssajt valde vi ut 30 stycken 
som vi gjorde telefonintervjuer med. Där frågade vi lite kring vad de tyckte 
om Hejcos e-handelssajt utifrån handlingsbarhetsperspektivet. Vi frågade 
även ifall det var någonting de saknade på hemsidan.   
 
Resultaten från telefonintervjun resulterade i att det var tjugofyra kvinnor 
och sex män. När vi frågade dem hur ofta de använder sig av Internet svarade 
de följande som visas i diagram nedan. 
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Figur 10: Respondenternas Internetanvändning  
 
Diagrammet visar att respondenterna är mycket vana Internetanvändare. 
 
Nedan följer de frågor vi tog fram med hjälp av de faktorer på 
handlingsbarhet som vi tog upp i sammanfattningen av teorin.  
 
Vår första huvudfråga var: 
 
1. Varför har du besökt Hejcos e-handel? 
 
På denna fråga svarade alla att de var där för att beställa kläder. Några 
nämnde även att de fått utskick om hemsidan. En del såg det som ett lätt och 
bekvämt sätta att beställa. Någon nämnde även att de besökte Hejcos e-
handelssajt för att det gick fortare att beställa. 
 
Nedan är en sammanställning av resultaten från de övriga frågorna vid 
telefonintervjun. 
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 Figur 11: Resultatet från telefonintervjun  
 

2. Hittar du det du sökte och var det lätt att utföra det du ville göra? 
(Lättnavigerat) 
  
På denna fråga var det 27 av 30 stycken som ansåg att de hittade vad de sökte 
och att det var lätt att utföra det de ville göra. De tre som svarade nej har fått 
ringa vid vissa tillfällen eller klarat av det med hjälp av den tryckta 
katalogen. En av dessa tre ansåg att kontaktuppgifterna var något otydliga 
och ville ha en knapp för att kunna rensa alla fälten. Av de 27 stycken som 
var nöjda nämnde några att det tog lite tid att utföra det de ville göra, men att 
det annars var bra. 
 
3. Tycker du att det är tydligt angivet vad du kan göra på e-handeln? 
(Tydlig handlingsrepetoar)  
 
Här svarade 27 av 30 stycken att de tyckte att det var tydligt angivet vad de 
kunde göra på e-handelssajten. Av de tre som tyckte att det var otydligt 
angivet angav de skäl som att det var svårt att lägga till och ta bort artiklar. 
Någon svarade även att det var lite många alternativ att söka efter artiklarna 
på och att det då blev lite rörigt och förvirrande. Till sist var det även någon 
som nämnde att det inte framgick så tydligt ifall man kunde beställa 
namnskyltar via Hejcos e-handelssajt. 
 
4. Kan du lätt se vart i processen du befinner dig? (god handlingsöversikt) 
 
På den här frågan var alla eniga om att det var lätt att se vart i processen de 
befann sig. Någon nämnde dock att det var tydligare på andra e-handelssajter 
med exempelvis numrerade steg.  
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5. Får du bekräftelse på vad har gjorts? (Tydlig feedback) 
 
Här var alla eniga om att de fick bekräftelse på vad som var gjort. 
 
6. Framkommer det tydligt om och i så fall hur du kan göra dina 
ändringar? (Ändringsbart) 
 
På denna fråga svarade 24 av 30 stycken att det framkom tydligt hur de 
skulle göra sina ändringar. Fem stycken av de tillfrågade visste inte om det 
framkom tydligt eftersom att de aldrig hade behövt göra några ändringar och 
en tyckte inte att det framkom tydligt. Några nämnde även här att det var 
svårt att lägga till och ta bort sina varor samt att det inte fanns något 
defaultvärde utan att man alltid var tvungen att ange att man skulle ha minst 
en av artikeln. 
 
7. Tycker du att du får tillräcklig information om vad som gjorts tidigare? 
(Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne) 
  
Här tyckte 27 av 30 stycken att de fick tillräckligt med information om vad 
som har gjorts tidigare eller så tyckte de att det inte fanns något behov av se 
vad som hade gjorts tidigare. Det var två som inte var nöjda med den 
information som de fick. De ville bland annat kunna se en bekräftelse på när 
leveransen skulle ske.  

 
8. Är språket lätt att förstå? Finns det begrepp och termer är otydliga eller 
obegripliga? (Känd och begriplig vokabulär) 
 
På denna fråga var de flesta överens, här svarade 29 av 30 stycken att språket 
var lätt att förstå och att det inte fanns några begrepp eller termer som var 
otydliga eller obegripliga. En tyckte att det var otydligt vid 
kontaktuppgifterna. 
 
9. Saknar du något på e-handeln och i så fall vad? 
 
Här svarade 22 av 30 stycken att de inte saknade något på e-handelssajten 
utan var nöjda som det såg ut i dagsläget. Åtta stycken var inte nöjda, någon 
tyckte att det var lite rörigt med de elektroniska katalogerna och ville att det 
skulle vara lättare att hitta. En tyckte att det borde finnas ett defaultvärde på 
antal beställda artiklar, och var irriterad att behöva gå tillbaka och ändra det. 
Det var även någon som tyckte att det var jobbigt att behöva fylla i 
yrkesgrupp varenda gång samt att kundvagnen saknades. En annan tyckte att 
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det var svårt att fylla i kontaktuppgifterna, de ville även kunna lägga in namn 
på varje person som artiklarna tillhörde. Någon ville ha leveransbesked som 
man fick på andra e-handelssajter och en ville att man skulle förenkla sidan 
genom att ha bättre färger så att det skulle vara lättare att se artiklarna. Till 
sist var det även någon som tyckte det var otydligt var man hittade 
totalsumman på ordern. 
 

9.5.2 Andra delen – ingående intervju  
 
Av de 30 stycken respondenterna som vi gjorde en telefonintervju med valde 
vi sedan ut två stycken som vi gjorde en mer ingående intervju med där vi 
träffade dem personligen. Vi valde att starta intervjuerna med att göra ett 
användartest. Förutom dessa två valde vi att intervjua en av Hejcos kunder 
som inte använt sig av deras e-handelssajt tidigare för att få olika perspektiv 
på det. 
 
De tre företagen som vi valde att intervjua var: 
 

• Mor Brittas AB 
• Klas Ulenius tandklinik 
• Gyllenbåga tandvårdsklinik 

 
Mor Brittas AB tillverkar sallader och lägger in sill. De har lång erfarenhet av 
branschen och har jobbat med deras sortiment i över 30 år. De är 5 stycken 
anställda. De har beställt från Hejcos e-handelssajt vid tre tillfällen. 
 
Klas Ulenius tandklinik är en privatägd klinik där de är fyra anställda, en 
tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist. De arbetar med allt inom 
allmän tandvård samt protetik. De erbjuder även implantat, 
estetisk/kosmetisk tandvård. De har beställt från Hejcos e-handelssajt vid ett 
tidigare tillfälle. 
 
Gyllenbåga tandvårdsklinik är fem anställda, en tandläkare, tre 
tandsköterskor och en tandhygienist. De arbetar med både allmän tandvård 
och protetik. Även på denna klinik erbjuder man implantat, 
estetisk/kosmetisk tandvård, de gör även snarkskenor.
De har inte använt sig av Hejcos e-handelssajt tidigare utan de har bara faxat 
eller ringt in sina order. 
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Nedan följer en sammanställning av respektive intervju. 

Mor Brittas AB  
 
Användartestet 
 
Det första användartestet gjorde vi med Göran på Mor Brittas AB. Han 
klarade av att lägga själva ordern utan några större problem. Han tyckte att 
själva upplägget på sidan var lite rörligt och ibland var det lite svårt att hitta. 
Det han tyckte var otydligt var knappen ”ändra order”. Där hade han hellre 
sett att den heter ”visa/ändra order” eller något liknande. Detta för att han 
saknade att kunna se hela kundvagnen utan att behöva ändra i ordern, 
speciellt innan man bekräftade ordern. Man kunde välja att bara se hela 
ordern under ”ändra order” men han tyckte inte att det framkom så tydligt på 
grund av knappens namn. Något vi också lade märke till var att han alltid 
klickade på ”lägg i kundvagn” två gånger för att sidan laddade långsamt. Det 
var även en sak som han senare påpekade, just att sidorna var långsamma på 
att ladda. Han nämnde även i början att han tyckte att det var ett krångligt 
lösenord, men när vi sen visade honom att det gick att ändra lösenordet själv 
så tyckte han att det var en bra funktion. 
 
Tillfredställande 
 
Den känsla Göran fick när han såg sidan var att han tyckte att den var 
tilltalande. I första anblick blev han lite konfundersam och visste inte riktigt 
vad han skulle göra när han såg de olika bilderna som var uppdelade i de 
yrkesgrupper som Hejco vänder sig emot. Han förstod ändå ganska snart hur 
han skulle gå tillväga. 
När vi frågade ifall det var något speciellt som gjorde att det inte var 
tilltalande, eller om det fanns någonting som kunde förbättras svarade han att 
det var helt okej och att han inte visste hur man skulle kunna göra det på ett 
bättre sätt i så fall.  
 
Fängslande 
 
När det gäller grafiken på Hejcos e-handelssajt tyckte Göran den var rätt så 
bra. Dock ansåg han att de olika artiklarna var är lite små vilket gjorde att det 
var lite svårt att se, men sade samtidigt att det förmodligen inte går att göra 
på något annat sätt. Vidare berättade han att han brukar titta i den tryckta 
katalogen först för att välja ut vad de ska ha och att man nästan alltid måste 
ha den tryckta katalogen som ett komplement till e-handelssajten. Han tyckte 
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att det blev lite rörligt när man exempelvis får alla byxor i en enda lång lista 
och att man sen ska behöva gå in på varenda byxa för ett se dem bättre samt 
få information kring dem. Samtidigt förstod han, som han nämnt innan, att 
det måste vara så.  
 
Lärbarhet och effektivitet 
 
Göran ansåg att det gick relativt fort att utföra sina ärenden på sidan. Han 
sade att när man gjort det några gånger känner man igen sig och då blir det 
alltid lättare. Första gången är ju allting nytt, men vet man vilka produkter 
man vill ha så ansåg han att det gick lätt att hitta.   
 
När vi frågade honom om tiden att ladda en ny sida berättade han att de 
precis skaffat bredband. I och med det tyckte han att allting gick fort jämfört 
med det gamla modemet. Samtidigt sade han att när man använt bredbandet 
ett tag tycker man att vissa sekunder är lite långa. 
 
Lätt att minnas 
 
Göran upplevde inte att det var svårt att sätta sig in i systemet när han inte 
hade använt sig av det på ett tag. Hejcos e-handelssajt är ganska lik andras e-
handelssajter så det fann sig ganska naturligt, sade han. 

 
Tydlig handlingsrepetoar 
 
När vi frågade Göran ifall han tyckte att det var tydligt angivet vad han kan 
göra på Hejcos e-handelssajt nämnde han det med ”ändra order” som han 
även tog upp i användartestet. Han nämnde ännu en gång att han tycker att 
namnet på knappen är otydlig och missvisande. Han blev lite konfundersam 
när han lagt sin beställning och skulle gärna vilja se hela ordern, men visste 
inte riktigt hur han ska göra. 
 
Lättnavigerat 
 
Göran ansåg att han hittar det han söker och att det var lätt att utföra det han 
ville. Han nämnde att han tyckte att det är bra att man själv kan ändra sitt 
lösenord då han ansåg att det lösenord man fick var långt och krångligt. Att 
man själv kan välja lösenord gör att det då blir ännu lättare. 
 
När vi frågade ifall det var någonting man kunde göra för att det ska bli 
enklare eller lättare ansåg han att det fungerar bra som det var. Varje företag 



72 

har sin egen e-handelssajt, har man gjort det en gång vet man hur man ska gå 
tillväga, sade han. Första gången blir det alltid att man får leta lite mer, men 
när man väl gjort det en gång går det bra. Sist han beställde tog det inte 
många minuter innan han var klar med sin order. 
 
Tydlig feedback 
 
När vi frågade Göran om han får bekräftelse på vad han gjort berättade han 
att han får en orderbekräftelse via e-mail efter att beställningen är gjord.  
Göran ansåg även att det är viktigt att man får bekräftelse under tiden man 
gör sin beställning. Han tyckte att istället för att den bara uppdaterar 
kundvagnen automatiskt utan att det påverkar processen, så vill han istället 
kunna se hela ordern så fort han lagt en ny artikel i kundvagnen. Han tyckte 
att det var är förvirrande med kundvagnen som den är nu. Han sade att det är 
precis som om man borde göra något mer. Han påpekade att han måste gå 
tillbaka till början varje gång han lade en ny artikel i kundvagnen. 
 
Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
 
Att inte kunna se tidigare order, med exempelvis information om när den 
levereras, är ingenting som Göran saknat eller tänkt på eftersom artiklarna 
kommer så pass fort. Han sade sen att det i och för sig hade varit bra att 
kunna se vad man köpt, speciellt ifall det skulle vara så att man vill köpa 
samma sak igen. Han tyckte även att det vore bra om man kunde se ifall en 
artikel är restnoterad, för då skulle man kanske kunna välja någon annan 
artikel om man måste ha det omgående. 
 
Känd och begriplig vokabulär 
 
Göran hade inga större anmärkningar när det gäller språket utan tyckte att det 
var lätt att förstå. Det enda han påpekade var knappen ”ändra order” som vi 
nämnt mer ingående ovan. 
 
Ändringsbart 
 
När vi frågade om det framkommer tydligt om och i så fall hur man kan göra 
ändringar nämnde han återigen otydligheten med knappen ”ändra order”. 
Han sade att den är bra fast att den innefattar mer än vad som står på 
knappen. Han ansåg att det är viktigt att kunna göra ändringar under tiden 
man lägger sin beställning ifall någonting blir fel.  
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God handlingsöversikt 
 
Att kunna se vart i processen man befinner sig är var någonting han tyckte 
var viktigt. Han tyckte att det var lite rörligt som det ser ut nu. Det skulle 
underlätta ifall man hade numrerade steg för att man lättare skulle kunna se 
vart man befinner sig och hur långt det är kvar innan beställningen är klar. 
 
Attraktiv design 
 
När vi frågade Göran ifall han tyckte att artiklarna visades på ett bra sätt sade 
han att den tryckta katalogen är tydligare och att det är lite svårt att orientera 
sig enbart på e-handelssajten utan den tryckta katalogen till hjälp. Han 
fortsatte med att säga att den tryckta katalogen är överlägsen. Där kan man se 
och jämföra artiklarna, medan på e-handelssajten tittar man på en och en och 
man får inte samma känsla som i den tryckta katalogen. Han framhöll dock 
att det är bra att kunna göra sin beställning via Internet. 
 
Vidare frågade vi ifall han inte har något förslag på vad man skulle kunna 
göra för att det skulle kunna bli bättre. Han sade då att det egentligen inte går 
att göra på något bättre sätt av tekniska skäl, inte om artiklarna ska visas 
tillräckligt tydligt. 
När det gäller upplägget av artiklarna verkade han relativt nöjd, men nämnde 
senare i intervjun att det är lite rörlig upplägget när det gäller de olika 
kategorierna. 
 
Positiv känsla 
 
Att kunna få en känsla för hur man kan använda de olika artiklarna är 
ingenting han saknat eftersom de bara köper en specifik kollektion som 
passar till just deras yrke. Det gör att de inte tittar så mycket på de andra 
artiklarna utan går direkt till det som de behöver. Skulle han behöva ha idéer 
skulle han hellre välja den tryckta katalogen eftersom man får en bättre 
överblick över de olika artiklarna där. 
 
När det gäller upplägget på sidan tyckte han att det var bra. Han sade att 
eftersom att han hittade vad han ville ha så måste det ju ha varit bra.  
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Klas Ulenius tandklinik 
 
Användartestet 
 
Under det användartest som gjordes hittade Anna-Karin ganska snabbt det 
hon letade efter. Vad hon däremot inte visste var att hon kunde hitta 
artiklarna på flera ställen och inte endast via den elektroniska katalogen på 
sidan. Hon genomförde sin order, men tröjan som hon beställde lades inte i 
kundvagnen, vilket ledde till att hon då fick ändra sin order. Detta moment 
var nytt för henne då hon aldrig hade varit med om att göra några ändringar 
tidigare. Hon blev lite konfundersam eftersom att sidan tog tid på sig att 
ladda. När väl sidan hade laddats klart fullföljde hon att lägga sin order utan 
problem. 
 
Tillfredställande 
 
När vi frågar Anna-Karin ifall hon tyckte att Hejcos e-handelssajt var 
tilltalande svarade hon att den är helt okej, men att det var lite små bilder. 
Hon påpekade att det var ännu viktigare att det hade ett bra upplägg när det 
gällde någonting som människor gör på sitt jobb. Man kanske inte alltid har 
så mycket tid eller att man kanske inte alltid tycker är så intressant.  
 
Fängslande 
 
Anna-Karin upplevde grafiken som enkel och lättförståelig. Hon tyckte att 
det var bra att det inte var några krusiduller.  
 
Lärbarhet och effektivitet 
 
Anna-Karin ansåg att det gick relativt fort att utföra sina ärenden på sidan. 
Det enda hon nämnde var att det var lite väntan ifall man skulle ändra 
någonting, men att det annars gick snabbt. 
 
När vi frågade henne om tiden att ladda en ny sida nämnde hon även här att 
det faktiskt tog lite väl lång tid för en sida att laddas och att det är lite 
störande. 
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Lätt att minnas 
 
Anna-Karin berättade att det var ett år sedan hon gjorde en beställning på 
Hejcos e-handelssajt. Hon tyckte, när vi frågade henne, att det är lätt att sätta 
sig in i systemet igen även om hon inte använt det på ett tag. 
 
Tydlig handlingsrepetoar 
 
Anna-Karin ansåg att det var tydligt angivet vad man kunde göra på sidan 
och hon hittade direkt vad det var hon sökte. När vi frågade ifall det fanns 
någonting för att göra de tydligare så nämnde hon att man i så fall skulle 
kunna göra lite större bilder. 
 
Lättnavigerat 
 
När vi frågade Anna-Karin ifall hon hittade det hon sökte och om det var lätt 
att utföra det hon ville sa hon bara kort att det var lätt. Hon tyckte inte att det 
var någonting man kunde göra för att det skulle bli enklare. 
 
Tydlig feedback 
 
När det gäller frågan om hon ansåg att hon fick en tydlig feedback under och 
efter beställning svarade hon att det var bra. Hon skriver oftast ut 
orderbekräftelsen som man får efter att ordern är bekräftad, vilket även var 
densamma som man fick skickat till sig via e-mail. 
 
Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
 
Att kunna se tidigare order är något hon tyckte vore bra eftersom man oftast 
beställer samma kläder och att det då exempelvis kunde vara bra att se vilken 
storlek man beställt tidigare. Annars saknade hon inte att kunna se vad som 
eventuellt är restnoterat utan sade att det fick man ju direkt på mailen så det 
var ingenting som behövdes. 
 
Känd och begriplig vokabulär 
 
Anna-Karin hade inga anmärkningar när det gällde språket utan tyckte inte 
att det fanns några konstigheter.  
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Ändringsbart 
 
Anna-Karin tyckte att det framkom tydligt om och i så fall hur man kunde 
göra sina ändringar. Det enda hon nämnde var att det var lite väntetid innan 
man kunde ändra sin order. Hon sade även att hon inte saknade någon 
ändring utan de som fanns var bra. 
 
God handlingsöversikt 
 
Att kunna ha överblick över de olika handlingsstegen och kunna se vart i 
processen man befinner sig tyckte Anna-Karin var viktigt, så att man inte 
bekräftade för tidigt. Hon tyckte att man kunde se det bra och det var 
ingenting hon tyckte behövde göras tydligare. 
 
Attraktiv design 
 
När vi frågade Anna-Karin om hur hon upplevde upplägget av artiklarna sade 
hon att det var bra. Det var ju bara att gå in på dentalkategorin för hennes del. 
Hon upplevde det heller inte som rörigt att det finns flera olika kategorier, 
utan tyckte snarare att det underlättar när man skulle leta. 
 
Positiv känsla 
 
Anna-Karin nämnde att det var bra att man fick en känsla för hur artiklarna 
kunde användas. Vidare sade hon att man kunde få idéer till hur det kunde se 
ut på och vilka färger som passade tillsammans. Hon hade inga direkta 
förslag på hur man skulle kunna göra det bättre utan tyckte att det var okej 
som det var. 
 
Upplägget på Hejcos e-handelssajt tyckte hon var bra. Hon tyckte att det var 
tydligt, men som hon nämnde tidigare så tyckte hon att bilderna var för små. 
Hon saknade att man inte kunde göra själva katalogsidan större utan bara 
själva artikeln. 
 

Gyllenbåga tandvårdsklinik 
 
Användartestet 
 
Annelie var vår testanvändare som aldrig hade använt sig av Hejcos e-
handelssajt. Hon hade svårt att förstå upplägget på sidan överhuvudtaget. 



77 

Hon verkade inte riktigt förstå att man inte behövde göra ett val i varje 
kategori utan att det räckte att göra ett val. Hon förstod inte riktigt hur hon 
skulle göra för att bläddra i den elektroniska katalogen som fanns på sidan. 
Hon tyckte även att bilderna var dåliga på grund av att de var väldigt små. 
 
Tillfredställande 
 
När det gällde vilken känsla man fick när man såg sidan sade Annelie att det 
alltid tog lite tid när man var inne på en ny sida. Vidare sade hon att man 
måste sitta en stund och kolla lite för att man skulle kunna hitta. Hon nämnde 
också att hon tyckte att Hejcos e-handelssajt var väldigt liten, den tog inte 
upp så stor yta av skärmen som andra e-handelssajter gjorde.  
 
Fängslande 
 
När vi frågade Annelie om hur hon upplevde grafiken svarade hon bara kort 
att hon tyckte den var bra.  
 
Lärbarhet och effektivitet 
 
Annelie tyckte att det gick relativt fort att utföra sina ärenden på sidan. Hon 
sade att när man har gjort det några gånger så visste man ju hur man ska 
göra. 
 
När vi frågade henne om tiden att ladda en ny sida svarade hon att det var lite 
fördröjningar och att det var lite irriterande.  
 
Lätt att minnas 
 
Eftersom att Annelie är den av de utvalda respondenterna som inte har 
använt sig av Hejcos e-handelssajt tidigare kunde hon inte svara på denna 
fråga. 
 
Tydlig handlingsrepetoar 
 
När vi frågade Annelie ifall hon tyckte att det var tydligt angivet vad hon 
kunde göra på Hejcos e-handelssajt sade hon att det var helt okej med de 
angivningar som fanns. 
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Lättnavigerat 
 
När vi frågade Annelie om hon hittade det hon sökte och om det var lätt att 
utföra det hon ville svarade hon att om man vet hur man ska göra och kan det 
så är det ju lätt. Trots att hon aldrig tidigare hade använt sig av Hejcos e-
handelssajt tyckte hon att det fungerade bra. Det som i så fall gjorde det hela 
lite svårt var att det var väldigt kompakt, så det hade varit bättre om det hade 
fyllt ut hela skärmbilden.  
 
Tydlig feedback 
 
När vi frågade Annelie om hon fick bekräftelse på vad hon hade gjort 
berättade hon att hon tyckte att hon fick det. Hon tyckte att det var viktigt att 
man fick en bekräftelse samt att det ska vara lätt att se vad man hade i 
kundvagnen. Det ska även vara lätt att kunna gå tillbaka till de olika 
momenten. Det var ingenting som hon saknade vad det gällde bekräftelsen. 
 
Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
 
Eftersom att hon inte hade gjort några tidigare order kunde hon inte svara på 
frågan om hon tyckte att hon fick tillräckligt med information om vad hon 
gjort tidigare. Dock sade hon att hon trodde nog inte att det var så viktigt att 
kunna se det. På frågan om det var viktigt att kunna se om någon artikel var 
restnoterad svarade hon att det kommer ju antingen på papper eller när man 
får artiklarna. Att man skulle få det direkt på sin e-mail tyckte hon kändes 
onödigt. 
 
Känd och begriplig vokabulär 
 
Annelie tyckte att språket på e-handelssajten var helt okej. Det fanns inga 
begrepp som hon tyckte verkade vara otydliga. 
 
Ändringsbart 
 
När vi frågade om det framkom tydligt om och i så fall hur man kunde göra 
ändringar svarade hon att hon aldrig gjorde någon ändring under 
användartestet. Hon gick då in och utförde en ändring och konstaterade då att 
det inte var några svårigheter. 
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God handlingsöversikt 
 
Annelie tyckte att det var viktigt att man kunde se vart i processen man 
befann sig. Hon tyckte inte att det behövdes läggas till några numrerade steg 
för att man lättare skulle kunna se vart man befann sig utan var nöjd som det 
såg ut i dag. 
 
Attraktiv design 
 
Annelie tyckte att artiklarna visades på ett bra sätt, en nackdel var att det var 
lite väl små bilder. Annars tyckte hon att upplägget av artiklarna var väldigt 
bra.  
 
Positiv känsla 

 
När vi frågade henne om hon fick en känsla av hur hon kunde använda 
artiklarna och om hon tyckte det var viktigt att få idéer svarade hon att det 
var väldigt viktigt. Då får man en känsla av hur de kan användas samt vilken 
färgkombination man kan använda ihop. Har man en tryckt katalog framför 
sig så får man ju lite mer av den känslan på något vis, här var det ju lite mer 
plagg för plagg, svarade hon. Hon framhöll också att det är väldigt viktigt att 
kunna se artiklarna på ett bra sätt. Det som skulle kunna göras bättre på sidan 
är att man, som hon nämnde tidigare, förstorar bilderna något. 
 
Dock nämnde hon att själva upplägget på sidan var lite väl hoptryckt. Hon 
sade även det att denna e-handelssajt är lite annorlunda uppbyggd än vad hon 
var van vid, det gäller främst att den är så liten. Men att om man använde 
denna sida oftare så blir man van och då går det ju lättare. Hon skulle även 
vilja ha lite mer översikt speciellt om man beställer mycket så vill hon kunna 
se allt som man har lagt i kundvagnen. 
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10  Analys och resultat 
 
I kapitlet analys och resultat analyserar vi resultatet från telefonintervjuerna 
samt de tre mer ingående intervjuerna. Analysen är strukturerad efter de 
faktorerna vi valde ut ifrån teorin och baserade intervjuguiderna på. 
 

10.1 Användartest 
 
De tre användartesten visade att användarna kunde lägga en order utan större 
problem, som var det som användartestet gick ut på, men samtliga upplevde 
sidan som lite otydlig. Bland annat visste inte Anna-Karin att hon kunde hitta 
artiklarna på flera ställen och inte endast via den elektroniska katalogen på 
sidan. Likadant verkade inte Annelie riktigt förstå att man inte behövde göra 
ett val i varje kategori utan att det räcker att göra ett val. Hon förstod även 
inte riktigt hur hon skulle göra för att bläddra i den elektroniska katalogen 
som fanns på sidan.  
 
Något som vi uppmärksammade då vi utförde användartestet med Göran var 
att han alltid klickade på ”lägg i kundvagn” två gånger varje gång han skulle 
lägga till en artikel. Detta berodde antagligen på att sidan laddades långsamt 
och att den inte visade att den höll på att uppdateras. Detta uppmärksammade 
vi även när Anna-Karin skulle ändra sin order, eftersom den tröjan som hon 
beställde inte lades till i kundvagnen. Hon blev då konfundersam eftersom 
hon också hade svårt att uppfatta att sidan uppdaterades.  
 
Resultatet från användartesterna skiljde sig inte så mycket från de svaren vi 
fick i de mer ingående intervjuerna. Både resultatet från användartesten och 
de mer ingående intervjuerna visade att de kunde utföra det de ville, men att 
det fanns vissa delar man kunde förbättra. Dock skiljde de sig lite från 
telefonintervjuerna eftersom det inte kom upp så mycket ”småsaker” under 
telefonintervjuerna utan att det visade mest att kunderna var nöjda.  
 

10.2 Tillfredställande 
 
När vi ställde frågan ifall respondenterna tyckte att Hejcos e-handelssajt är 
tilltalande ansåg två av respondenterna, Göran och Anna-Karin, att den är 
tilltalande, men hon påpekade att det är lite små bilder. Hon framhöll även att 
det var ännu viktigare att det hade ett bra upplägg när det gällde någonting 
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som människor gör på sitt jobb. Man kanske inte alltid har så mycket tid eller 
att man kanske inte alltid tycker det är så intressant. Detta nämnde även 
Annelie, den respondent som använde sig av e-handelssajten för första 
gången. Göran sade också: 
 

”… man fick de här bilderna, olika grupper då vad 
man skulle titta på. Det var lite först, vad gör jag nu? 
Lite sådär va, men ja, man fatta ju rätt så snart att man 
går in på det som man är ute efter” – Göran, Mor 
Brittas AB 

  
Detta visar att han till en början var lite förvirrad, men förstod sen ganska 
snart hur man skulle gå tillväga. 
 
Annelie upplevde att det tog lite tid att lära känna Hejcos e-handelssajt samt 
att den är väldigt liten på så sätt att den inte tar upp hela fönstret. 
När vi ställde frågan ifall respondenterna saknade något på deras sida under 
telefonintervjun var det 8 av 30 stycken som inte var helt nöjda. Någon 
nämnde att det var lite rörigt med de elektroniska katalogerna och ville att det 
skulle vara lite enklare att hitta dem. Det var även en som tyckte att det var 
otydligt var man hittade totalsumman på ordern. 
 
Nielsen (1993) lyfter fram att det är viktigt att systemet är tilltalande att 
använda. Han menar att tillfredställelse innebär att systemet ska vara trevligt 
att använda och att användarna ska vara tillfredställda när de använder 
systemet. 
 
Under intervjuerna fick vi uppfattningen om att respondenterna tyckte att det 
är viktigt att systemet är tilltalande att använda, vilket även teorin lyfter fram 
som viktigt. Något som de påpekade är att bilderna är för små eller att de ger 
ett förvirrat intryck, vilket bör ändras på eftersom de då inte finner systemet 
så tilltalande som det borde vara. 
 

10.3 Fängslande 
 
När det gäller grafiken på Hejcos e-handelssajt var alla respondenter eniga 
om att den är bra, men att bilderna på sidan är för små.  En av 
respondenterna, Göran, berättade att han först brukar titta i den tryckta 
katalogen för att välja ut vad som ska beställas och att man nästan måste ha 
katalogen som ett komplement till e-handelssajten. Anna-Karin saknade att 
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man inte kan göra själva katalogsidan större utan bara själva artikeln. 
Annelie skulle vilja ha lite mer översikt, speciellt om man beställer mycket 
på en gång så vill hon kunna se allt som man har lagt i kundvagnen. Hon 
tyckte även att färgerna gick ihop i varandra och att man bör ha lite större 
kontrast. 
 
Enligt (Quesenbery, 2003) är ett gränssnitt fängslande om det är behagligt 
och tillfredställande att använda. Den synliga designen är den mest 
uppenbara egenskapen. Även om stilen, funktionen eller antalet grafiska 
bilder är det som ger direkt reaktion så påverkar även faktorer som inte är 
lika märkbara hur fängslande gränssnittet är. Till slut är det även viktigt att 
designen reflekterar de förväntningarna och behoven som användarna har. 
 
Av detta kan man bedöma att e-handelssajten inte riktigt är så användbar när 
det gäller denna faktor som teorin tar upp. De lyfter även fram att det är 
viktigt att e-handelssajten är fängslande.  
 

10.4 Effektivitet och lärbarhet  
 
Alla respondenterna var eniga om att det går relativt fort att uträtta sina 
ärenden på sidan. Två av respondenterna, Göran och Annelie, sade att det blir 
lättare när man gjort beställningar några gånger. Det enda Anna-Karin hade 
att anmärka på var att det tar lite lång tid ifall man ska ändra någonting, men 
att det annars går snabbt. Hon sade: 
 

”… det var ju lite väntan var det ju faktiskt, om man 
skulle ändra någonting, men annars så går det ju 
snabbt.” – Anna-Karin, Ulenius Tandvårdsklinik 

 
Även när det gäller tiden det tar för sidan att laddas var alla respondenterna 
eniga. De sade allihop att det förekommer vissa fördröjningar och att det är 
ett störande moment. 
 
Av de från telefonintervjuerna som angav att de var nöjda med sidan var det 
några som ansåg att det tog lite tid att utföra det de ville göra, men att det 
annars var bra. 
 
Enligt Nielsen (1993) mäter man effektivitet genom att undersöka hur 
smidigt en användare kan uträtta sina ärenden. När användaren har lärt sig 
systemet måste en hög produktivitet uppnås. När Nielsen (1993) pratar om 



83 

lärbarhet avser han hur lätt en ovan användare kan sätta sig in i systemet och 
kunna utföra sina uppgifter. För att systemet ska kunna användas effektivt 
anser han att detta är viktigt. 
 
När det gäller dessa faktorer kan man se att Hejco i stort sett har lyckats med 
sin e-handelssajt. Det man borde tänka på är att man på något sätt visar att 
ändringen bearbetas samt att man försöker ordna så att det inte är några 
fördröjningar då sidan laddas. Det är inte bra om kunderna känner sig 
irriterande när de är inne på e-handelssajten och beställer.   
 

10.5 Lätt att minnas 
 
Nielsen (1993) menar att en användare som inte använder systemet ofta ändå 
lätt ska kunna sätta sig in i det efter en tids uppehåll.  
 
De båda av våra respondenter, Göran och Anna-Karin, som tidigare har varit 
i kontakt med Hejcos e-handelssajt upplevde inte att det var svårt att sätta sig 
in i systemet fastän de inte använt sig av det på ett tag. Göran lade även till 
att Hejcos e-handelssajt är ganska lik andras e-handelssajter så det fann sig 
ganska naturligt. 
 
Med detta kan man tyda att användarna tycker att det är lätt att sätta sig in i 
systemet även om de inte använt sig av det på ett tag. Därmed uppfyller 
Hejcos e-handelssajt kravet för handlingsbarhet, att det ska vara lätt att 
minnas. 
 

10.6 Tydlig handlingsrepetoar 
 
Under vår telefonintervju ansåg 27 av 30 stycken att det var tydligt angivet 
vad de kunde göra på e-handelssajten. De tre som angav att de var otydligt 
angivet uppgav skäl som att det var svårt att lägga till och ta bort artiklar. 
Någon svarade att det var lite rörligt och blev förvirrad av alla kategorier som 
fanns för att söka upp en artikel. Till sist förklarade en att hon inte tyckte att 
det framgick tillräckligt tydligt ifall man kunde beställa namnskyltar via 
deras e-handelssajt.  
 
Två av våra respondenter, Anna-Karin och Annelie, tyckte under den mer 
ingående intervjun att det är helt okej med de anvisningar som finns medan 
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den tredje respondenten, Göran, nämnde att knappen ”ändra order” är 
missvisande och otydlig. Han skulle gärna vilja se hela ordern, men blir 
konfundersam och vet inte riktigt hur man då ska gå tillväga.  
 
Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att faktorn tydlig handlingsrepetoar 
handlar att systemet ska visa den handlingsrepetoar som erbjuds på ett tydligt 
och begripligt sätt. Knappar och andra skärmelement där man anger 
beteckningen på handlingen och beteckningen på det aktuella objektet är ett 
exempel som de ger på vad en tydlig handlingsrepetoar kan innebära. Här ser 
vi att det är viktigt då Göran blev konfundersam av namnet på knappen 
”ändra order” eftersom den innehåller än vad man kan uttyda på knappens 
namn. 
 
Av detta kan vi se att de flesta av de tillfrågade är nöjda och att de lätt hittar 
det som de söker. Man märkte att de tycker att det är viktigt att det är tydligt 
angivet vad man kan göra och att man kan se vad som händer ifall man 
tycker på en specifik knapp. Något som man borde tänka på är att ändra 
namnet på knappen ”ändra order” så att det inte finns några oklarheter om 
vad som döljer sig bakom denna knapp. 
 

10.7 Lättnavigerat 
 
Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att ett handlingsbart system som är 
lättnavigerat ger stöd för navigering i systemet. Exempelvis när en användare 
vill söka på en artikel eller utföra ett köp.  
 
Under vår telefonintervju svarade 27 av 30 stycken att de anser att de hittade 
vad de sökte och att det var lätt att utföra det de ville göra. De tre som 
svarade nej har fått ringa vid vissa tillfällen eller klarat av det med hjälp av 
den tryckta katalogen. En av dessa tre ansåg att kontaktuppgifterna var något 
otydliga och ville ha en knapp för att kunna rensa alla fälten.  
 
Under vår mer ingående intervju var alla tre relativt överens om att de hittade 
vad de sökte och att det är lätt att utföra det de vill. Den mest ovana 
användaren, Annelie, sade: 
 

”… kan man det så är det lätt…”  
- Annelie, Gyllenbåga Tandklinik 
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Det enda hon hade att tillägga för att göra det enklare är att det var väldigt 
kompakt och litet, så det hade varit bättre om de fyllde ut hela skärmbilden. 
 
En av de andra respondenterna nämnde att det är bra att man kan ändra sitt 
lösenord själv eftersom det gör att det blir ännu lättare att utföra det man vill. 
 
Av detta kan man utläsa att Hejcos e-handelssajt är lättnavigerad, men 
samtidigt har de tidigare nämnt att det är lite rörigt och en del av 
respondenterna har blivit lite förvirrade över upplägget på sidan. Eftersom en 
del respondenter inte kunnat utföra det de ville utan hjälp från den tryckta 
katalogen kan man tyda det som att de anser att det är viktigt att sidan är 
lättnavigerad. 

10.8 Tydlig feedback 
 
Alla respondenterna, både från telefonintervjun och den mer ingående 
intervjun, var eniga om att de fick bekräftelse på vad de gjort och de flesta 
hänvisade till att de fick en orderbekräftelse när ordern är klar. 
 
Två av respondenterna vid den mer ingående intervjun, Göran och Annelie, 
menade att det är viktigt med en tydlig feedback, även under tiden man gör 
sin beställning. De lyfte båda fram att det är viktigt att kunna se vad man har 
i sin kundvagn. Göran framförde även att han önskar att man ska se hela 
ordern varje gång man lagt till en ny artikel i kundvagnen istället för att den 
bara uppdaterar kundvagnen automatiskt utan att det påverkar processen. 
Han fortsatte med att säga att man upplever det precis som man borde göra 
något mer och tyckte att det vore enklare ifall man kunde gå tillbaka till 
början varje gång en artikel lagts till i kundvagnen.  
 
Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att ett system som har en tydlig 
feedback alltid ska kunna ge ett svar vid varje utförd handling. Svaret ska 
beskriva vad systemet gjort för att användaren ska få stöd för att få en 
uppfattning om vad som inträffat. Exempel på detta kan vara ett meddelande 
eller en förändring som gör att användaren uppfattar förändringen. 
 
Respondenterna är eniga med vad även teorin säger. Det är viktigt att man får 
en tydlig feedback på de handlingar som utförs, men att man på ett tydligare 
sätt ska kunna se vad som har lagts i kundvagnen. 
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10.9 Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
 
När vi frågade våra respondenter ifrån telefonintervju om de tyckte att de 
fick tillräckligt med information om vad som gjorts tidigare svarade 27 av 30 
att de fick det. Några av dem tyckte inte att det fanns något behov av se vad 
som hade gjorts tidigare. Det var två som inte var nöjda med den information 
som de fick. De ville bland annat kunna se en bekräftelse på när leveransen 
skulle ske. 
 
När vi frågade våra respondenter under vår mer ingående intervju tyckte en 
av de, Göran, att det är ingenting som han saknar eller tänkt på eftersom 
varorna kommer så pass fort. Han sade sen: 
 

”… det i och för sig hade varit bra att kunna se vad 
man köpt, speciellt ifall det skulle vara så att man 
vill köpa samma sak igen.” – Göran, Mor Brittas AB 

 
Han tyckte även att det vore bra om man kunde se ifall en artikel är 
restnoterad, för då skulle man kanske kunna välja någon annan artikel om 
man måste ha det omgående. Vår andra respondent, Anna-Karin, tyckte att 
det vore bra om kan se de tidigare order som man har lagt. Eftersom att man 
oftast beställer samma kläder och att det då exempelvis kan vara bra att 
kunna se vilken storlek man beställt tidigare.  
 
Eftersom vår tredje respondent, Annelie, inte har gjort några tidigare order 
kunde hon inte svara på frågan. Dock sade hon att det är nog inte så viktigt 
att kunna se det. På frågan om det är viktigt att kunna se om någon artikel är 
restnoterad svarade Annelie att det kommer ju antingen på papper eller när 
man får artiklarna. Att man skulle få det direkt på sidan känns onödigt. 
 
Faktorn tydlig och lättåtkomligt verksamhetsminne innebär att användaren 
lätt ska kunna komma åt tidigare utförda handlingar. Verksamhetsminnet kan 
bestå av vilka handlingar som har gjorts tidigare och handlingar som bör 
utföras samt andra förutsättningar för handlingars utförande (Cronholm & 
Goldkuhl). 
 
Det som vi kan utläsa av de svar som vi har fått är att de flesta tyckte att de 
får den informationen som de behöver. Dock tyckte några att de vill ha en 
bekräftelse på när leveransen skulle ske. Några tyckte även att man ska 
kunna se om en artikel är restnoterad samt vilka artiklar som man redan har 
beställt eftersom att man oftast beställer samma artiklar gång efter gång. 
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10.10 Känd och begriplig vokabulär 
 
Faktorn känd och begriplig vokabulär innebär att språket som används i IT-
systemet ska motsvara verksamheten och användarnas språk. Det ska finnas 
förklaringar till samliga begrepp och i relation till detta en beskrivning av de 
handlingar som kan utföras genom IT-systemet. Det får alltså inte finnas 
någon tveksamhet om innebördan i de begrepp som används (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006). 
 
När vi frågade våra respondenter under vår telefonintervju om språket var lätt 
att förstå eller om det fanns några begrepp och termer som verkade vara 
otydliga svarade 29 av 30 stycken att språket var lätt att förstå. Det fanns 
heller inga otydligheter eller oklarheter. En tyckte att det var otydligt vid 
kontaktuppgifterna. 
 
När vi frågade våra respondenter under vår mer ingående intervju var de alla 
eniga om att språket var lätt att förstå och att det inte fanns några termer eller 
begrepp som var otydliga. En av respondenterna, Göran nämnde sedan, som 
vi skrivit om tidigare, att knappen ”ändra order” borde byta namn. 
 
Detta visar att Hejcos e-handelssajt uppfyller kravet om att det ska vara en 
känd och begriplig vokabulär. Det är viktigt att alla e-handelssajter använder 
sig av ett språk som deras användare förstår. Samt att de inte använder sig av 
uttryck som används endast i vissa branscher utan alla som besöker e-
handelssajten ska förstå vad som menas. 
 

10.11 Ändringsbart 
 
När vi frågade våra respondenter under vår telefonintervju om det framkom 
tydligt om och i så fall hur de kunde göra sina ändringar svarade 24 av 30 
stycken att det framkom tydligt hur de skulle göra sina ändringar. Fem 
stycken av de tillfrågade visste inte om det framkom tydligt eftersom att de 
aldrig hade behövt göra några ändringar och en tyckte inte att det framkom 
tydligt. Några ansåg att det var svårt att lägga till och ta bort sina artiklar 
samt att det inte fanns något defaultvärden. De påstod att man alltid var 
tvungen att ange att man skulle ha minst en av den valda artikeln. 
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När vi frågade våra respondenter under vår mer ingående intervju om det 
framkommer tydligt om och i så fall hur man kan göra ändringar var två av 
de, Anna-Karin och Annelie, eniga om att det framkommer tydligt. Anna-
Karin tyckte dock att det var väntetid innan man kunde ändra sin order. Den 
tredje respondenten, Göran, nämnde återigen otydligheten med knappen 
”ändra order”. Han sade: 
 

”… det var ju mycket mer begripligt under den 
rubriken än vad jag trodde då va. Så det var ju lite 
missvisande. Den är ju bra på ett sätt men det 
innefattar ju mer än vad som står där.”  
– Göran, Mor Brittas AB 
 

Om ett IT-system ska vara ändringsbart innebär det att man ska kunna ångra 
tidigare utförda handlingar. Även om alla handlingar inte går att ändra är det 
viktigt att användaren vet om och när en handling är ändringsbar (Cronholm 
& Goldkuhl, 2006). 
Av detta kan man tyda att de flesta kunderna tyckte att det tydligt framkom 
hur de skulle göra sina ändringar. Vad man kan tänka på är att man har ett 
defaultvärde. Det blir smidigare om de kunder som vill beställa fler då ändrar 
antalet. Respondenterna ansåg också att det är viktigt att det är tydligt angivet 
om och i så fall när och hur man kan göra ändringar. 
 

10.12 God handlingsöversikt  
 
Faktorn god handlingsöversikt innebär att man bör ha en bra översikt över 
olika handlingssteg i en process och kunna se vart i processen man befinner 
sig (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 
Den fråga som vi ställde angående detta under vår telefonintervju gav oss 
resultatet att alla var eniga om att det var lätt att se vart i processen de befann 
sig. Någon nämnde dock att det var tydligare på andra e-handelssajter med 
numrerade steg.  
 
När vi frågade våra respondenter under vår mer ingående intervju var de alla 
eniga om att det är viktigt att man ser vart i processen man befinner sig. 
Göran var ändå lite missnöjd. Han tyckte att det är lite rörigt och att det 
skulle underlätta om man hade olika steg för att man enklare ska kunna se 
vart i processen man är och hur långt det är kvar innan beställningen är klar.  
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Alltså stämmer teorin och verkligheten bra överens, att det är viktigt att man 
har en god handlingsöversikt. Dock borde Hejco fundera på att tydliggöra 
sina handlingssteg för underlätta kontrollen var i processen man befinner sig. 
 

10.13 Attraktiv design 
 
När vi frågade våra respondenter om de tycker att artiklarna visas på ett bra 
sätt var Anna-Karin och Annelie eniga om att upplägget av artiklarna är bra. 
Annelie tyckte dock att bilderna är för små och tycker detta är till en stor 
nackdel. Göran, som inte tyckte att artiklarna visas på ett bra sätt, sade: 
 

”… katalogen är ju tydligare på det viset, du kan se 
och jämföra samtidigt då va. Här får du titta på en 
och en då va. Så att katalogen är ju överlägsen på 
det viset, men det är väldigt bra att beställa på det 
här…”  
- Göran, Mor Brittas AB 
 

Genom en attraktiv design och tydliga färger kan man enligt Mossberg 
(2003) ge kunden en positiv reaktion. Detta gör att företaget skapar ett 
mervärde för sina kunder. 
 
Av detta kan man tyda att respondenterna inte är helt eniga om att Hejcos e-
handelssajt uppfyller kravet på attraktiv design utan att produkterna kan visas 
på ett bättre sätt. För att företaget ska skapa ett mervärde för sina kunder är 
det viktigt att man ska kunna orientera sig enkelt på e-handelssajten utan att 
man behöver ta den tryckta katalogen till hjälp. Det är även viktigt att 
bilderna är stora och tydliga. 
 

10.14 Positiv känsla 
 
Enligt Mossberg (2003) handlar upplevelser om att få kunden engagerad 
genom att den kan njuta och få en underhållande stund. Internet tar bort 
mycket av den personliga servicen samtidigt som personifieringen är ett sätt 
att stärka upplevelsen. Med hjälp av Internet kan företagen ändå behålla 
personifieringen genom att kundanpassa erbjudanden.  
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Enligt Bylund & Nylander (2006) är det meningsfulla funktioner på ett 
smidigt och enkelt sätt som ger användaren en bra upplevelse. Det ska inte 
vara krångligt samt att inga irritationsmoment ska uppstå.  
 
När vi frågade respondenterna om dem fick en känsla av hur de kunde 
använda artiklarna och om de tyckte det var viktigt att få idéer var Anna-
Karin och Annelie eniga. De tyckte att det var viktigt att få en känsla av hur 
artiklarna kan användas samt kunna se vilka färger som passar ihop. Göran 
kände inte behovet av att få någon känsla av hur artiklarna skulle användas 
eftersom de köpte en specifik kollektion som passade till just deras yrke. 
Skulle han behöva få lite idéer skulle han hellre välja den tryckta katalogen 
eftersom man får en bättre överblick över de olika artiklarna där. Därför 
tyckte han att det vore bra om man på e-handelssajten kunde få den 
elektroniska katalogen något mer lättläst med större bilder.  
 
Vad gäller upplägget på sidan tyckte Göran och Anna-Karin att det var bra, 
men att bilderna är för små. Annelie tyckte att upplägget var lite väl 
hoptryckt och att Hejcos e-handelssajt var lite annorlunda uppbyggd än vad 
andra e-handelssajter är. Främst är det att den är så liten, men att om man 
använder denna sida oftare så blir man van och då går det nog lättare. Hon 
skulle vilja ha lite mer översikt speciellt om man beställer mycket så vill hon 
kunna se allt som man har lagt i kundvagnen. 
Det är viktigt att man att får idéer och en känsla av hur artiklarna kan 
användas samt kunna se vilka färger som passar ihop. Vad gäller upplägget 
på sidan bör man göra stora och tydliga bilder för att kunden lätt ska kunna 
hitta de artiklar som de är intresserade av. Man bör heller inte trycka ihop så 
att allt rymmer på en sida för det kan också att man blir missnöjd med e-
handelssajten.  
 

10.15 Komparativ analys 
 
Den teori vi tog fram, och gjorde ett urval av utifrån vad vi ansåg var 
relevant för en e-handelssajt, visar att följande faktorer är viktiga för att en e-
handelssajt ska vara handlingsbar, användbar samt skapa positiva 
upplevelser: 
 

• Tydlig handlingsrepetoar  
• Lättnavigerad  
• Tydlig feedback  
 



91 

• Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne  
• Känd och begriplig vokabulär  
• Ändringsbar samt ha  
• god handlingsöversikt   

 
• Lärbarhet och effektivitet  
• Lätt att minnas  
• Tillfredställande  
• Fängslande  

 
• Attraktiv design 
• Positiv känsla  

 
Vår empiriska undersökning visade, genom samstämmighet hos 
respondenterna, att de tyckte att det var viktigt med de faktorer vi tog upp. 
Dock kan man tyda att en del faktorer är viktigare än andra. Det var många 
respondenter från telefonintervjun som inte ansåg att ett tydligt och 
lättåtkomligt minne var viktigt. Medan i den mer ingående intervjun tyckte 
de att det var bra ifall man kunde se sina tidigare order eller få information 
ifall artiklar är restnoterade. Likadant hade inte en av respondenterna från 
den ingående intervjun något större behov att få en känsla för hur kläderna 
kunde användas, medan de två andra respondenterna från den mer ingående 
intervjun tyckte att det var viktigt. 
 
När vi tittade på vad respondenterna ansåg om Hejcos e-handelssajt visade 
det sig att Hejco inte uppfyllde alla faktorer. De faktorer som Hejcos e-
handelssajt uppfyllde var: 
 

• Effektivitet och lärbarhet 
• Lätt att minnas 
• Tydlig handlingsrepetoar 
• Lättnavigerat 
• Tydlig feedback 
• Tydligt och lättåtkomligt minne 
• Känd och begriplig vokabulär 
• Ändringsbart 
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De faktorer som Hejcos e-handelssajt däremot inte uppfyllde helt var: 
 

• Tillfredsställelse 
• Fängslande 
• God handlingsöversikt 
• Attraktiv design 
• Positiv känsla 

 
När det gäller faktorn tillfredställelse var respondenterna lite förvirrade till en 
början och tyckte att upplägget på sidan var lite rörigt. De påpekade att 
bilderna var lite små, vilket påverkar faktorerna fängslande samt positiv 
känsla. Någon tyckte att det var dålig kontrast mellan färgerna på sidan. När 
det gäller faktorn god handlingsöversikt nämnde några respondenter att det 
hade underlättat om man hade olika steg för att enklare se vart i processen 
man befann sig. 
Respondenterna var inte helt eniga om att artiklarna visades på ett bra sätt, 
som innefattas i faktorn attraktiv design. De påpekade åter igen att bilderna 
var små och att det är en stor nackdel.  
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11 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår slutsats. Vi presenterar även en 
resultat- och metodutvärdering samt lämnar förslag på fortsatt forskning. 
 

11.1 Slutsats 
 
Delfråga 1 
 
Vad skiljer användbarhet från handlingsbarhet? 
 
Med utgångspunkt i vår teoretiska grund har vi identifierat ett antal skillnader 
mellan begreppen handlingsbarhet och användbarhet. 
 
Skillnaderna visas i korthet i en tabell nedan därefter förklaras de mer 
ingående nedanför tabellen. 
 
 

Användbarhet Handlingsbarhet 
Fokuserar på specifika mål Fokuserar på sociala handlingar 

 
Ospecificerade användargrupper 
 

Specificerade användargrupper 
 

Fokus på kognitiva aspekter  
 

Fokus på kommunikativa aspekter  
 

En användare som interagerar med 
IT-system 
 

En användare interagerar med IT-
systemet och andra användare 
samtidigt 

Fokuserar mer på hårdvara och 
ergonomi 
 

Ett medium för kommunikation 
 

Mer ”kvantitativt” begrepp Mer ”kvalitativt” begrepp 
 

 
Tabell 2 – Skillnader mellan användbarhet och handlingsbarhet 
 
Användbarhetsperspektivet fokuserar mer på att uppnå specificerade mål 
medan handlingsbarhetsperspektivet fokuserar på sociala handlingar.  
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Användbarhet tar hänsyn till att det finns skillnader mellan användargrupper, 
medan handlingsbarhet utgår från att det finns en typisk användargrupp. 
Användbarhet har sin grund i kognitionsvetenskapen och fokuserar på 
kognitiva aspekter medan handlingsbarhet istället framhåller att IT-systemet 
används som ett socialt instrument där det centrala är kommunikation. 
 
Begreppet användare skiljer sig åt mellan definitionen av användbarhet och 
handlingsbarhet. Användbarhet fokuserar på en användare som interagerar 
med ett IT-system medan handlingsbarhet lyfter fram att en användare 
interagerar med IT-systemet och andra användare samtidigt. 
 
Till sist intresserar sig handlingsbarhet för ett IT-system som medium för 
kommunikation medan användarbarhet fokuserar mer på hårdvara och 
ergonomi än vad handlingsbarhet gör. De menar även att begreppet 
användbarhet handlar mer om mätbarhet medan handlingsbarhet är ett mer 
kvalitativt begrepp. 
 
 
Delfråga 2 
 
Vilka faktorer påverkar en användares uppfattning om att en e-handelssajt 
är handlingsbar, användbar samt ger en positiv upplevelse? 
 
Vår slutsats är, baserat på respondenternas åsikter kring de faktorer som vi 
använder oss av i vår empiriska undersökning, att de till stor del upplever e-
handelssajten som handlingsbar. Den är till viss del även användbar, men att 
e-handelssajten inte ger så stor positiv upplevelse för användarna.  
 
Den enda faktorn när det gäller handlingsbarhet som e-handelssajten inte 
uppfyller är god handlingsöversikt. Den mer ingående intervjun visade att 
respondenterna önskade exempelvis en tydligare visualisering av 
orderprocessen så att de enklare kan se vart i processen de befinner sig och 
hur långt det är kvar innan de ska bekräfta ordern.  
 
När det gäller användbarheten och upplevelsen på e-handelssajten uppfylldes 
inte alla kraven helt och hållet. De kraven som inte uppfylldes fullt ut när det 
gäller användbarheten var faktorerna tillfredställelse och fängslande. Den 
uppfyller även inte kraven för upplevelser, att den ska ha en attraktiv design 
med tydliga färger och att den ska skapa en positiv känsla, helt ut.  
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Det visade sig att respondenterna upplevde att bilderna var något små. Vi kan 
då dra slutsatser om, utifrån respondenternas åsikter och beteende, att den 
elektroniska katalogen borde göras tydligare för att användarna ska kunna 
känna att de får en positiv upplevelse när de besöker e-handelssajten. Vi fick 
uppfattningen att många av respondenterna såg e-handelssajten som ett 
komplement till den tryckta katalogen. Om syftet med e-handelssajten är att 
vara självständig, utan den tryckta katalogen som komplement, bör man nog 
fokusera mer på användbarhet och positiva upplevelser. 
 
Den empiriska undersökningen visade även att många av respondenterna 
blev förvirrade av upplägget när de skulle söka efter artiklar bland de olika 
produktkategorierna trots att respondenterna i allmänhet upplevde sidan som 
lättnavigerad.  
 
Med andra ord kan vi dra slutsatsen att e-handelssajten till stor del är 
handlingsbar och att den till viss del är användbar men att det finns visa delar 
man bör förändra. Detta för att den ska bli ytterligare mer användbar samt 
skapa en positiv upplevelse för användarna. 
 
 
Delfråga 3 
 
Vilka faktorer upplever användaren är viktiga vid en e-handelssajt? 
 
Utifrån den empiriska undersökningen drar vi slutsatsen att användarna 
tycker att det är viktigt att e-handelssajten är handlingsbar, användbar samt 
att den ger positiva upplevelser. 
 
Användarna har ibland svårt att definiera vad som är viktigt för en e-
handelssajt. Ett tydligt exempel på detta är att enligt respondenterna från 
telefonintervjuerna var det inte viktigt med ett tydligt och lättåtkomligt 
verksamhetsminne, medan det enligt respondenterna i de mer ingående 
intervjuerna vore det bra med en orderhistorik och att man fick direkt på reda 
om en artikel är restnoterad. 
 
En av respondenterna ansåg inte att det var viktigt med upplevelser men 
denna respondent använde e-handelssajten som en beställningskanal. Han 
visste redan på förhand vad han skulle beställa då han innan besöket hade 
gått igenom, och antecknat, vilka artiklar han behövde. 
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Detta visar att användarna upplever faktorerna olika viktiga och beroende på 
hur användarna ser på e-handelssajten så väger faktorerna olika mycket.  
 
 
Huvudfråga 
 
Vilka faktorer bör beaktas för att uppnå en bra e-handelssajt för B2B-
företag?  
 
Baserat på analysen av vår teori och den empiriska undersökningen, drar vi 
slutsatsen att handlingsbarhet är viktigt och kanske en förutsättning för att en 
e-handelssajt ska fungera. Det är även viktigt att ta hänsyn till användbarhet 
samt att skapa positiva upplevelser. 
 
De faktorer som vi, utifrån respondenternas åsikter, tycker att man bör beakta 
för att uppnå en bra e-handelssajt när det gäller handlingsbarhet är: 
 

• Tydlig handlingsrepetoar 
• Lättnavigerat 
• Tydlig feedback 
• Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne  
• Känd och begriplig vokabulär 
• Ändringsbart 
• God handlingsöversikt 

 
De faktorer som vi anser att man bör beakta för att uppnå en god e-
handelssajt när det gäller användbarhet är: 
 

• Lärbarhet och effektivitet 
• Lätt att minnas 
• Tillfredställande 
• Fängslande 

 
Men när det gäller e-handel, som har som syfte att sälja varor eller tjänster, 
visar vår studie att det även är viktigt att användaren får en positiv 
upplevelse. Man vill gärna kunna se en tydlig bild av hur en artikel ser ut. 
Man måste även kunna hitta en ersättning till att kunna känna på artiklarna.  
 
Användbarhetsperspektivet tar upp en del kring detta, bland annat när de 
talar om tillfredställelse och fängslande. Dock tror vi ändå att man måste 
trycka ytterligare på det. En sådan sak som att en del respondenter hellre 
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använder sig av den tryckta katalogen, eller använder den som ett 
komplement visar att de måste anstränga sig mer, och satsa ytterligare på att 
skapa en positiv upplevelse. 
Vi tror att, eftersom positiva upplevelser inte är något som många B2B-
företag tar till vara på och skapar, så kan man få en stor konkurrensfördel 
gentemot andra e-handelssajter. Samtidigt kommer de att spara in pengar på 
tryckta kataloger som inte behöver skickas ut i onödan. Dessutom kan bra e-
handelssajter minska belastningen på företagens kundtjänster då färre 
kommer att ringa eller via post skicka in sina beställningar. 
 
Faktorerna, som är ett urval från handlingsbarhet, användbarhet och 
upplevelser, är alla viktiga att ta hänsyn till. Vissa faktorer verkar dock 
användarna av e-handelssajten generellt ha en större förståelse för att man 
inte beaktat. Ett exempel på detta är tydligt och lättåtkomligt 
verksamhetsminne. Detta är en faktor som förbättrar helhetsintrycket av e-
handelssajten, men har inte i alla fall en direkt påverkan på den huvudsakliga 
funktionen hos e-handelssajten, vilket är att man ska kunna köpa varor.  
 

11.2 Resultatutvärdering 
 
Vi kommer, som vi nämnde i metodkapitlet, att utgå ifrån det urval vi gjorde 
av de krav som presenteras i skriften om uppsatskrav på Institutionen för 
Data- och affärsvetenskaps hemsida (2003). 
 
Relevans 
 
För att uppsatsen ska betraktas som relevant är det viktigt att man håller sig 
inom ramen för ämnet, i vårt fall inom informatik. Vi tycker att 
undersökningen är relevant då begreppen handlingsbarhet, användbarhet och 
upplevelser finns inom detta ämnesområde. Men även för att det genererar en 
kunskap inom informatikämnet eftersom att det finns många företag som inte 
vet hur många kunder de förlorar på att kunderna inte klarar av att fullfölja 
hela beställningen på e-handelssajterna.  
 
Originalitet och tydlighet 
 
Vår forskningsansats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod som 
innehåller både en teoretisk grund men också en empirisk studie. Det är 
genom den empiriska studien som den nya kunskapen genereras. Vi har 
försökt att på ett tydligt sätt, bland annat genom att referera och citera, visa 
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vad som är hämtat från teorin samt vad vi själva har kommit fram till. Vi 
tycker att vi har lyckats att uppfylla och besvara den frågeställning och det 
syfte som vi formulerade i inledningen.  
 
Kreativitet 
 
Vårt ämnesområde tycker vi är väsentligt att studera, eftersom att e-handel är 
ett aktuellt begrepp. Uppsatsen erbjuder även möjligheter till en fortsatt 
forskning eftersom man skulle kunna göra fler ingående intervjuer och på så 
sätt få fram kanske ännu fler faktorer som är viktiga för en användare. 
 
Vetenskaplig förankring 
 
Vi anser att vår uppsats uppfyller detta kravet då vår studie är väl grundad i 
tidigare forskning då vi bland annat använt oss av Cronholm & Goldkuhls 
forskningsrapport kring handlingsbarhet. Den rapporten bygger i sin tur på 
bland annat Per Ågerfalks licentiatavhandling och doktorsavhandling. Vi har 
även använt oss av Jakob Nielsen som är en stor forskare inom användbarhet. 
 
Generalitet 
 
Vår teori är allmän och inte knutet till något specifikt ändamål. Vi anser 
också att vårt fallstudieföretag inte är specifikt utan det kan anses vara 
representativt för många B2B-företag med e-handelssajter. Vi anser att vår 
studie hade lett fram till samma resultat även ifall man hade undersökt en 
annan e-handelssajt för B2B-företag. Med utgångspunkt från detta anser vi 
att resultaten bör ha en hög grad av generalitet. 
 
Kongruens 
 
Vår uppsats hör ihop och bildar en helhet vilket vi tydligt framgår i de olika 
delarna. Vi försöker att kontinuerligt förklara för läsaren varför vissa delar är 
med och vilka samband det finns.  
 
Kommunicerbarhet 
 
Vi tycker att vår uppsats är lättläst eftersom vi inte använder några 
komplicerade begrepp. De begrepp som är representerade i vår uppsats har vi 
gjort en begreppslista över med en tillhörande förklaring just för att den ska 
vara lätt att förstå. 
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Kumulativitet 
 
Vi anser att den här uppsatsen utgör en del av den pågående forskning, då vi 
ofta utgår ifrån pågående eller tidigare forskning. Vi anser också att 
uppsatsen har gett ett resultat som kan byggas vidare på. 
 

11.3 Metodutvärdering 
 
Vi har i vår studie arbetat utifrån en kvalitativ ansats där vi först tog del av 
befintlig litteratur och teori inom det aktuella ämnet för att vi skulle få en 
inledande kunskap. Därefter gjorde vi en empirisk undersökning för att få en 
bild av problemområdet. 
 
Vi anser att det här valet av forskningsansats har passat bra för den här typen 
av undersökningar. Vi tror inte att det hade fungerat med en annorlunda 
ansats då vi behövde få en förståelse som inte går att få utan att använda sig 
av en kvalitativ ansats. Samtidigt behövde vi ha teoretisk grund att stå på 
innan vi kunde utforma och genomföra den empiriska undersökningen.  
 
Den empiriska undersökningen bestod dels av 30 telefonintervjuer och dels 
av tre mer ingående intervjuer. Vi anser att detta är tillräckligt och vi fick ett 
bra resultat från dessa intervjuer och man ser att respondenterna är relativt 
eniga. Vi tycker att genom att ha genomfört både telefonintervjuer och mer 
ingående intervjuer så har vi fått en djupare men samtidigt bredare förståelse 
vad som behövs för att kunna veta vilka faktorer som bör för att skapa en bra 
e-handelssajt. Även det att vi valde att intervjua både vana användare och en 
ovan användare gjorde att vi fick en större förståelse om hur e-handelssajten 
upplevdes.  
 
För att verkligen se hur e-handelssajten användes och tolkades av användarna 
valde vi även att göra observationer för att på så sätt få fram information som 
vi kanske inte hade fått fram genom enbart intervjuer. Vi anser också att 
intervjuer och observationer var de metoder som passade studien bäst. 
 
Vår analysmetod gick ut på att skapa en djupare förståelse för vårt 
problemområde. Vi gjorde då en analys av både teorin och empirin för att 
kunna besvara vårt kunskapsbehov, eftersom att vår studie bestod av både en 
teoretisk och en empirisk undersökning. Den analysmetod vi valt fungerade 
bra på det material som vår empiriska undersökning gav. 
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11.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den teoretiska undersökningen resulterade i en sammanställning av 
begreppen handlingsbarhet, användbarhet samt upplevelser som sedan 
utgjorde underlag för vidare empirisk studie. Den empiriska studien 
tillsammans med den teoretiska studien har gett oss svar på den 
frågeställning som vi formulerade i vår inledning. 
 
De brister som vi har kommit fram till under vårt arbete är att 
telefonintervjun inte gav så bra svar, folk var stressade och det finns risk att 
de svarade ja bara för att få intervjun avklarad så fort som möjligt. Däremot 
gav användartestet och de mer ingående intervjuerna oss mycket bättre svar. 
Det hade varit mer givande att göra fler tester av detta slag och inte göra så 
många telefonintervjuer. 
 
Man skulle även kunna se det ur företagets eller utvecklarnas perspektiv, för 
att på så sätt bredda kunskapen ytterligare.  
 
Uppsatsen erbjuder därför möjligheter till en fortsatt forskning. Om man 
gjorde fler användartester och fler ingående intervjuer så skulle man kunna få 
fram kanske ännu fler faktorer som är viktiga för en användare. 
 
Genom att göra undersökningen med ett flertal företag skulle resultatet kunna 
bidra till en god grund för en förbättring av e-handelssajter.
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide - telefonintervju 
 
Hej, 
 
Jag heter … och har fått dina kontaktuppgifter ifrån Hejco Yrkeskläder 
eftersom du gjort ett köp ifrån deras hemsida. Stämmer det? 
 
Jag och min klasskompis, …, gör vår c-uppsats på Högskolan i Borås där vi 
behandlar ämnet e-handel. 
Som en del av uppsatsen ska vi göra ett antal telefonintervjuer där vi ska 
ställa lite frågor angående hur ni kunder anser att Hejcos e-handelssajt är.  
Har du tid ett par minuter och svara på ett antal frågor?  
 
Inledande frågor 
 
Kön?  

Man 
Kvinna 

 
Hur ofta använder du dig av Internet? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Huvudfrågor 
 

1. Varför har du besökt Hejcos e-handel? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Hittade du det du sökte och var det lätt att utföra det du ville göra? 

(lättnavigerat) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



3. Tycker du att det är tydligt angivet vad du kan göra på e-handeln? 
(tydlig handlingsrepertoar)  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4. Kan du lätt se vart i processen du befinner dig? Överblick över olika 

handlingssteg (handlingsöversiktligt) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5. Får du bekräftelse på vad som har gjorts? (Tydlig feedback) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
6. Framkommer det tydligt om och i så fall hur du kan göra dina 

ändringar? (ändringsbarhet) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
7. Tycker du att du får tillräcklig information om vad som gjorts 

tidigare? Exempelvis när det gäller tidigare ordrar? (tydligt och 
lättåtkomligt verksamhetsminne) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
8. Är språket lätt att förstå? Finns det begrepp och termer som är 

otydliga eller obegripliga? (tydlig och begriplig vokabulär) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
9. Saknar du något på e-handeln och i så fall vad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Tack så mycket för att du tog sig tid att svara på frågorna! 

 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide – personlig intervju 

 
Inledning 
 
Vi gör vår c-uppsats på Högskolan i Borås där vi behandlar ämnet e-handel 
och vilka egenskaper som bör beaktas för att uppnå en god e-handel. Som en 
del av uppsatsen ska vi göra ett antal intervjuer där vi gör ett användartest 
samt ställer lite frågor angående Hejcos e-handelssajt.  
 
Inloggning: 

• AnvändarID: 89007 
• Lösenord: testar 

 
Användbarhet 
 

• Vilken känsla får du när du ser sidan? (Tillfredställande) 
o Känns den tilltalande? 

 Vad är det som gör att den är tilltalande/inte 
tilltalande? 

• Hur upplever du grafiken? (Fängslande) 
o Är den bra eller störande? 
o Vad är det som gör att den är bra eller störande? 

• Hur känns det för dig att sätta dig in i systemet om du inte använt 
det på ett tag? (Lätt att minnas) 

o Är det svårt/lätt? 
• Går det fort att göra sina ärenden på sidan? (Lärbarhet och 

effektivitet) 
o Eller tar det lång tid? 
o Är det något speciellt som gör att det tar lång tid/går snabbt? 

• Hur lång tid tar det innan en ny sida visas? (Lärbarhet och 
effektivitet) 

o Går det snabbt eller tar det lång tid? 
 
Handlingsbarhet 

 
• Hittade du det du sökte och var det lätt att utföra det du ville göra? 

(lättnavigerat) 
o Varför vad det lätt/svårt? 
o Vad var det du inte hittade som du sökte? 
o Vad skulle man kunna göra för att det ska bli enklare att hitta 

eller utföra? 

 



o Var det något som du ville göra som inte gick att 
genomföra? 

 
• Tycker du att det är tydligt angivet vad du kan göra på e-handeln? 

(tydlig handlingsrepertoar)  
o På vilket sätt tycker du det är tydligt/otydligt? 
o Vad skulle man göra för att få det tydligare? 

 
• Kan du lätt se vart i processen du befinner dig? Överblick över 

olika handlingssteg (handlingsöversiktligt) 
o Är det viktigt att kunna se vart i processen du befinner dig? 
o Vad skulle man kunna göra för att få överblick över de olika 

handlingsstegen? 
 

• Får du bekräftelse på vad som har gjorts? (Tydlig feedback) 
o Tycker du det är viktigt att få bekräftelse (feedback) på 

utförda handlingar? 
o Tycker du att det var för mycket/lite bekräftelser? 
o Saknade du bekräftelse på något moment? 

 
• Framkommer det tydligt om och i så fall hur du kan göra dina 

ändringar? (ändringsbarhet)  
o Tycker du att det är viktigt att kunna göra ändringar? 
o Varför tyckte du att det var tydligt/otydligt? 
o Saknade du att kunna göra några ändringar? 

 
• Tycker du att du får tillräcklig information om vad som gjorts 

tidigare? Exempelvis när det gäller tidigare ordrar? (tydligt och 
lättåtkomligt verksamhetsminne) 

o Tycker du att det är viktigt med information om vad som 
gjorts tidigare? 

o Var det någon information du saknade? 
 

• Är språket lätt att förstå? Finns det begrepp och termer som är 
otydliga eller obegripliga? (tydlig och begriplig vokabulär)  

o Ifall det var otydligt, vad var det som var otydligt? 
o Vad skulle man kunna göra för att göra de tydligare? 

 
Upplevelser 
 

• Hur upplever du upplägget av sidan? (Positiv känsla) 
o Är det bra/dåligt? 
o Vad är det som gör att det är bra/dåligt? 

 



• Visas plaggen på ett bra sätt? (Attraktiv design) 
o Tycker du det är viktigt att plaggen visas på ett bra sätt? 
o Skulle man kunna göra något för att det skulle kunna bli 

bättre? 
• Hur upplever du upplägget av produkterna? (Attraktiv design) 

o Är det bra eller dåligt? 
o Vad är det som är bra/dåligt? 

• Får du någon känsla av hur produkten kan användas? (Positiv 
känsla) 

o Om inte, vad skulle kunna göras bättre för att skapa det? 
o Tycker du det är viktigt att man skapar en känsla kring hur 

produkterna kan användas? 
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