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Abstract 
The e-commerce business is constantly and heavily growing, but still there are several 
customers aborting their commenced purchases. The company that we met has, according to 
their own numbers, as many aborted purchases as completed. In the theory this means that the 
company can double their sales just by making these customers follow through with their 
commenced purchase instead of aborting. 
 
Several studies indicate that there are way too few companies that know if their website works 
good or bad towards their customers. In the business of e-commerce this fact gets even more 
obvious since the website is the face of the company towards the customers. We think that 
this is a reason why there are so many aborted purchases. 
 
The fact that usability is a wide concept with many different definitions, and also different 
aspects on what it really means is something almost everyone can agree on. Usability is 
extremely important for the e-commerce business. Since companies don’t have any direct 
contact with their customers, as in real stores, they are forced to trust on their websites 
appearance towards the customers and believe that it is inviting and appealing towards the 
customers. This is where the usability comes into mind, how easy the website is to use for the 
customers. Since they only have one chance to charm the customer it’s very important that 
you should succeed, and also that you have a sufficiently easy website to use so that the 
customer decides to stay and at the same time encourages them to make a purchase. 
 
This Study is about how you can, using mixed method research analyze and examine what is 
decisive about the cancelled purchases. We have used survey research, semistructured 
interview and observation in order to gather the information we needed. By dint of using 
several methods we are able to get broader results than if we use the different methods 
separately. We will examine the differences in the methods results and also examine if the 
methods can fill each other’s gaps and provide new perspectives on our problems and the 
answers we seek. 
 
By the use of the three methods we have been able to prove that our theory about aborted 
purchases because of lack of usability is true. The different methods have also been proved to 
complement and fill the gaps of each other in a very good way. 
 
This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Samtidigt som många kunder avbryter de köp de påbörjar så ökar e-handeln kraftigt varje år. 
Företaget som vi har träffat har enligt sina siffror lika många avbrutna köp som genomförda. 
Det innebär i att företaget kan fördubbla sin försäljning enbart genom att få dessa köpare att 
genomföra köpen istället för att avbryta. 
 
Flertalet studier påvisar att det är allt för få företag som har koll på hur bra eller dåligt deras 
hemsida fungerar. Inom e-handeln blir detta tydligare eftersom det är hemsidan som är deras 
ansikte utåt. Vi tror att detta är en anledning till att många köp avbryts. 
 
Att användbarhet är ett brett begrepp med flera olika definitioner, och med det också många 
synpunkter på vad det egentligen innebär, håller de allra flesta med om. Användbarhet är 
extremt viktigt för e-handelsföretag, eftersom företag inte har någon kontakt med sina kunder 
genom fysiska butiker blir de tvungna att lita på att deras hemsida lockar och behåller kunder 
åt dem. Det är här användbarheten kommer in, hur lättanvänd deras hemsida är för kunden. 
Eftersom de kanske endast får en chans att charma kunden är det väldigt viktigt att man 
lyckas med detta, samt att man sedan har en tillräckligt enkel hemsida för att behålla kunden 
och samtidigt uppmuntrar till köp. 
 
Denna studie handlar om hur man med hjälp av flermetodsforskning kan undersöka och 
analysera vad det är som är avgörande för de avbrutna köpen. Vi har för att få fram det 
material vi behövde använt oss av surveyundersökning, intervju och observation. Med hjälp 
av att vi använder flera olika metoder så kan vi få bredare resultat än de enskilda metoderna 
gett oss enskilt. Vi tar även reda på skillnaderna i de olika metodernas resultat. Samt om 
metoderna kan fylla varandras luckor och ge nya vinklingar på problemen och de svar vi 
söker. 
 
Genom att använda tre metoder har vi kommit fram till att vår teori om att många köp avbryts 
på grund användbarhet, stämmer. Vi har även dragit slutsatsen att det ges ett bredare resultat 
kring användbarhet vid flermetodsforskning, än om enbart en metod studeras. De olika 
metoderna har även visat sig komplettera varandra på ett bra sätt så att de fyller varandras 
luckor i resultatdelen. 
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1 Inledning 
Kapitlet ger en introduktion till området informatik samt hur användbarhet är kopplat till 
området. Därefter knyts användbarhet ihop med e-handel och visar att man genom 
användbarhet kan få bättre e-handelssidor. Trots att användbarhet är en nyckelfunktion, så 
finns det stora problem med hur man får en användbar hemsida. Problemdiskussionen tar upp 
att det kan vara fördelaktigt att studera användbarhet genom flermetodsforskning, istället för 
att enbart använda en metod. Syfte och forskningsfrågor redovisas i relation till 
problemdiskussionen, följt utav beskrivning av målgrupp, företaget vi fått input ifrån samt 
uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Informatik har tidigt definierats som en egen och väl tillämpad disciplin, Baskerville (2002) 
anser att det hade varit lättare att öka intresset kring området genom att studera det bredare 
och mer fritt. Inom flertalet utbildningar så studeras informatik, dock anser Baskerville (2002) 
att området många gånger undersöks alldeles för smalt och inriktat. Genom att studera det 
med hjälp av bredare aspekter anser han att det kan vara enklare att få fram en tydligare 
definition av informatik.  
 
Vessey, Ramesh & Glass (2002) har funnit att informationsteknologi, IT, är den största 
teoretiska grund som används vid studier inom informatik. Galliers (2003) påpekar att det 
krävs en bredare kunskap kring ämnet. De nuvarande experterna har enligt honom inte 
tillräcklig kunskap för att lyckas tillämpa IT på rätt sätt. Galliers (2003) menar på att den 
snabba utvecklingen av IT har gått förbi vår egen kunskap och i viss mån förståelse för 
informatik.  
 
Gulliksen och Göransson (2002) trycker på att användbarhet är starkt kopplat till informatik, 
då användbarhet och IT-utveckling har en koppling mellan varandra. IT och användbarhet har 
ett starkt förhållande och det är idag känt att kunskapen kring användbarhet i relation till 
systemutveckling i praktiska sammanhang många gånger är bristfällig. 
 
Användbarhet som begrepp benämns ofta i sammanhang då utveckling av produkt eller 
system ska ske. Det är av betydelse då det står för att produkten eller systemet ska efter 
utveckling vara lätt att lära och använda sig utav. Nackdelen är att arbetet med användbarhet 
flertalet gånger inkommer försent i processen vid utveckling, därför blir inte produkten eller 
systemet så användbart som det kunde ha blivit (Tajakka 2004). Det finns enligt Backlund 
(2000) flera definitioner av vad ett system betyder, en av de vanligaste är en samling enheter 
med relationer emellan. Det kan också vara ett gäng integrerade enheter med kopplingar 
sinsemellan. Backlund (2000) menar slutligen på att ett system är en helhet som inte kan delas 
upp i självständiga enheter. Ett system handlar mycket om integration och att enheternas 
relationer påverkar hur de olika enheterna fungerar. Lee och Shiu (2004) talar om en hemsida 
som ett system, att det bakom hemsidans utformning finns ett system.  
 
Nielsen (2004) tar i sin studie upp att flera e-handelssidor är svåranvända då de inte är 
uppbyggda efter de krav som kunder ställer, de avviker alltså från de förväntningar som 
kunder många gånger har. Nielsen (2004) menar att sidorna är uppbyggda på ett sätt som gör 
det svårt att utföra köp via internet då gränssnittet är utformat på ett krångligt sätt, vilket leder 
till att köp avbryts många gånger. Enligt PostNord (2014) blir det allt vanligare att handla 
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varor på nätet. Silentium (2012) tar i sin undersökning upp att det ställs högre krav på företags 
e-handelssidor då e-handeln är inne i en tillväxtfas. Det ställs framförallt krav på deras 
hemsidor, de behöver bli mer lättanvända och förtroendeingivande för att inte tappa kunder. 
Silentiums (2012) undersökning visar att sex av tio har avbrutit ett köp på grund av att det 
varit för komplicerat eller tagit för lång tid. Det har också visat sig att fler personer i samband 
med köp via internet ringer till kundtjänst och ber om hjälp. 
 
Enligt Tobii (2013a) är problemet för många e-handelsföretag att de tappar sina potentiella 
kunder på sin webbplats innan de slutfört sitt tänkta köp. KLM tog hjälp av Tobii för att 
utveckla bättre användbarhet på deras hemsida. De är ett exempel på ett företag som har 
använt en användarcentrerad designstrategi vid utveckling av deras elektroniska 
bokningsverktyg. De gjorde användartester med ögonstyrning (eye trackning) för att upptäcka 
specifika och detaljerade frågor. När bokningsverktyget hade byggts om ökades försäljningen 
med 30 % (Tobii 2013b). 
 

1.2 Problemdiskussion 
I vissa fall kan det vara svårt att se varför vissa användbarhetsproblem finns, då enbart en 
metod har studerats. Att enbart använda en metod innebär vissa begräsningar, det blir svårt att 
förstå orsakssamband samt relationer. För att kunna få en förståelse av användbarhet fullt ut 
kan det vara bra att använda sig utav mer än en metod (Kim, Kim, Lee, Chae & Choi 2002). 
 
Flertalet forskare har fört fram idén att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, då det 
kan ha fördelar gentemot att bara använda en av metoderna. Syftet med att kombinera 
metoderna är att det blir lättare att bevara styrkor samt minska de svagheter som finns i 
vardera metod. När kombination av kvalitativa och kvantitativ metod sker ökas möjligheten 
att uppnå resultat som är mer trovärdigt än om enbart en av metoderna hade använts. Att göra 
en kombination kallas för flermetodsforskning. Det är viktigt att inte metoderna ses som 
antingen eller, utan att de ses som komplement till varandra. De ska stödja och stärka 
varandra (Cronholm & Hjalmarsson 2011). 
 
Kim et al. (2002) beskriver att det i vissa fall kan vara fördelaktigt att använda sig av mer än 
en metod för att undvika begränsningar. På samma sätt anser Cronholm och Hjalmarsson 
(2011) att fler metoder kan stärka varandra och ta bort varandras brister. Utifrån dessa teorier 
anser vi att det kan finnas problem med att bara använda en metod, istället kan det vara 
fördelaktigt att använda flera metoder. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om vi kan få fram fler aspekter på en hemsidas 
användbarhet vid användandet av fler än en metod, alltså om det är fördelaktigt och ger en 
mer heltäckande bild av användbarhet om användbarhet studeras utifrån flera metoder. För att 
vi ska kunna få fram ett svar om flermetodsforskning ger ett bredare svar kring användbarhet 
behöver vi även undersöka hemsidans användbarhet, vad användbarhet står för hos olika 
parter (företag och kund) samt om det finns skillnader i dess uppfattning kring användbarhet. 
Dessa frågor blir aspektfrågor för att uppfylla vårt huvudsyfte. 
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1.4 Forskningsfrågor 
Huvudfråga: 
Kan man få en mer heltäckande bild av användbarhet på e-handelssidor genom att studera 
hemsidorna utifrån fler än en metod? 
 
Underfrågor: 

1. Finns det styrkor/brister i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
surveyundersökning? 

2. Finns det styrkor/brister i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
semistrukturerad intervju? 

3. Finns det styrkor/brister i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
observation? 
 

Tabell 1 – Forskningsfrågor 
Underfrågor Avsikt med frågan Förväntat resultat 
1. Finns det styrkor/brister i 

att enbart studera 
användbarhet på e-
handelssidor genom en 
surveyundersökning? 

Att ta reda på om det vid studier 
av användbarhet saknas något 
efter att enbart använt sig av 
surveyundersökning samt vad för 
styrkor det finns med metoden. 

En analys och reflektion 
om det vid 
undersökningen visar sig 
att metoden är stark som 
den är eller bristfällig. 

2. Finns det styrkor/brister i 
att enbart studera 
användbarhet på e-
handelssidor genom en 
semistrukturerad intervju? 

Att ta reda på om det vid studier 
av användbarhet saknas något 
efter att enbart använt sig av 
semistrukturerade intervjuer samt 
vad för styrkor det finns med 
metoden. 

En analys och reflektion 
om det vid 
undersökningen visar sig 
att metoden är stark som 
den är eller bristfällig. 

3. Finns det styrkor/brister i 
att enbart studera 
användbarhet på e-
handelssidor genom en 
observation? 

Att ta reda på om det vid studier 
av användbarhet saknas något 
efter att enbart använt sig av 
observationer samt vad för 
styrkor det finns med metoden. 

En analys och reflektion 
om det vid 
undersökningen visar sig 
att metoden är stark som 
den är eller bristfällig. 

1.5 Målgrupp 
Målgrupp för studien är för företag som bedriver försäljning via en e-handelssida och som 
försöker göra sin hemsida mer användbar. Det kan även vara av intresse för människor som 
har funderingar på att starta upp hemsidor som har e-handel inkluderat på sidan. 
 
Målgrupp är även de forskare som undersöker användbarhet, då de kan få en uppfattning om 
de ska utföra en kvalitativ eller kvantitativ forskning, eller både och. 
 

1.6 Följestudie-företag  
E-handelsföretaget Miss Mary som det är idag grundades 2003, dess historia går dock ända 
tillbaka till 1959 då modetidningen Marys Mode kom ut på den svenska marknaden. De är 18 
anställda och omsätter nästan 78 miljoner kronor (Allabolag.se 2014). De säljer underkläder 
till äldre kvinnor över nätet och de har än idag kvar sin design och utvecklingsdel i Borås, 
Sverige (Miss Mary of Sweden 2014). Samarbete kommer att ske tillsammans med Miss 
Mary, då vi kommer att studera deras nyligen gjorda eye tracking undersökning. Eye tracking 
är en teknik och metod som följer respondentens blick när de tittar på en datorskärm. Genom 
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att läsa av användarens öga under tiden hen tittar på datorskärmen så syns det vart personen i 
fråga tittar och när (Nielsen & Pernice 2010). 
 
Vi kommer att ställa följdfrågor till Miss Marys respondenter samt observera dem, följestudie 
av deras undersökning kommer alltså att ske. Dem är relevanta för oss då de undersöker hur 
de kan förbättra användbarheten på deras hemsida. 
 

1.7 Disposition 
1. Inledning 

Kapitlet ger presentation av ämnesval och dess koppling till informatik som område samt en 
beskrivning av bakgrund till ämnet varav användbarhet och e-handel kopplas samman. 
Problemdiskussionen följer där på, där diskuteras användbarhetsproblemet. Syfte och 
forskningsfrågor redovisas i relation till problemdiskussionen, följt utav beskrivning av 
målgrupp och företaget vi har fått input ifrån. 
 

2. Teori  
Kapitlet ger en beskrivning av relevant teori som används för att ge förståelse kring 
problemområdet i studien: flermetodsforskning, e-handel och användbarhet.  
 

3. Metod  
Kapitlet beskriver samt motiverar vårt tillvägagångssätt av gjorda undersökningar – alltså hur 
vi har genomfört dem. Förståelse ska ges kring de tre metoder som används vid insamling av 
data: surveyundersökning, intervju och observation. De aspektfrågor som studien har för att 
kunna lösa vald frågeställning presenteras samt hur vår analysmetod ser ut.  
 

4. Resultat  
Kapitlet presenterar resultat ifrån våra tre empiriska undersökningar: surveyundersökning, 
intervju och observation. Resultat sammanställs efter vår analysmodells fem komponenter: 
effektivitet, lärbarhet, lätt att minnas, felhantering och tillfredsställelse. 
 

5. Analys 
Kapitlet analyserar resultatet från empiriska undersökningar med insamlad teori. Jämförelse 
görs för att identifiera likheter eller olikheter.  
 

6. Diskussion och slutsats 
Kapitlet ger beskrivning av slutsatser samt diskussion kring slutsatser som är gjorda utifrån 
den analys som gjorts. Utifrån gjorda slutsatser diskuteras konsekvenser och forskningsfrågor 
besvaras. 
 

7. Utvärdering 
Kapitlet visar utvärdering av gjord studie utifrån bland annat validitet, reliabilitet, relevans 
och kongruens. Utvärderingen delas upp i kvalitativa och kvantitativa utvärderingar samt 
övriga kriterier. Dessutom ges förslag till fortsatt forskning. 
 

8. Källförteckning 
Kapitlet presenterar de källor som använts i studien. Källorna består främst av vetenskapliga 
publikationer, artiklar i tidskrifter och tidningar, publikationer på webben, böcker och 
muntliga källor. 
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet ger en djupare beskrivning av vad flermetodsforskning innebär och dess koppling till 
användbarhet. E-handel diskuteras och även dess koppling till användbarhet tas upp, sist 
redovisas begreppet användbarhet. 

 

2.1 Inledning till teori 
Det finns ett antal studier kring användbarhet, i flertalet studier ligger fokus kring 
användbarhet i relation till olika IT-system, se till exempel Ham (2013). Fokus har även 
kretsat kring användbarhet i relation till olika produkter som bland annat Vermeeren (2008) 
uppmärksammat. Det finns mycket forskning på användbarhet, gränssnitt samt e-handel för 
sig, tillsammans är det dock mindre. Purwati (2011) betonar betydelsen av att ha ett bra 
gränssnitt och att det påverkar köp via e-handelssidor. 
 
Flera studier har visat att webbgränssnittet utgör en särskild viktig funktion för användare, då 
det är via webbgränssnittet som kunder får kontakt med säljare samt genomför olika köp 
online. Det har visat sig i flera studier, se till exempel Purwati (2011), att gränssnittet är det 
som användare upplever som frustrerande då det blir svårt att genomföra köp. Upplevd 
frustation i samband med e-handelsköp kan flertalet gånger leda till att e-handelssidan förlorar 
sin förmåga att bidra med försäljning. Det är e-handelssidans utformning som gör att 
användare upplever olika problem och i vissa fall inte slutför sitt köp, detta uppmärksammar 
Purwati (2011, 77-87) i sin studie kring användbart gränssnitt på e-handelssidor. Förtroende 
är viktigt i e-handelssammanhang, det finns flera olika faktorer som bygger upp förtroende, 
bland annat upplevelsen av att e-handelssidan är lätt att använda (Manafi, Hojabri, Aghapour, 
Salehi, Aghaei & Gheshmi 2011). 
 
Det finns många olika definitioner av vad användbarhet står för, Shackel (2009) beskriver 
användbarhet som den mänskliga funktionella förmågan att lätt och effektivt använda och 
göra uppgifter. Detta med hänsyn till träning/utbildning och användarstöd inom ett speciellt 
scenario. Moreira, Chauvel och daSilva (2013) betonar att det är kunskap om hur e-
handelssidan fungerar och dess funktionalitet som har en bidragande faktor till användares 
lojalitet på e-handelssidor. 
 

2.2 Flermetodsforskning 
Lopez-Fernandez & Molina-Azorin (2011) beskriver flermetodsforskning som ett 
tillvägagångssätt som bygger på antagandet att det blir ett mer givande resultat vid betraktelse 
av styrkor från både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. De resultat som erhålls kan 
berika och förbättra förståelse kring de fenomen som studeras samt främja nya idéer kring 
dem. Svar kan ges på frågor som annars hade varit svårare att hitta svar på om enbart en 
metod hade studerats. De (Lopez-Fernandez & Molina-Azorin 2011) uttalar sig även om att 
interaktionen gör det enklare att utföra analyser vid utbildningsstudier. 
 
Cronholm och Hjalmarsson (2011) trycker på att det finns personer som stödjer en av 
metoderna mer, vissa stödjer kvalitativa metoder samtidigt som de kritiserar kvantitativa 
metoder - och vice versa.  

• Kvalitativa metoder kritiseras ofta för (Cronholm & Hjalmarsson 2011): 
o Att resultatet är svårt eller i vissa fall omöjligt att generalisera 
o Resultaten är inte objektiva och svåra att replikera 
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o Brist på öppenhet 
• Kvantitativa metoder kritiseras ofta för: 

o Irrelevant hypotes 
o Ytliga beskrivningar 

 
Cronholm och Hjalmarsson (2011) nämner att det finns vissa fördelar med 
flermetodsforskning. Bland annat kan ord och bilder användas för att göra meningar till 
siffror, alltså kvalitativ data som insamlas kan underlätta analys av kvantitativ data samt vara 
till hjälp för formulering av hypotes, skalor och liknande. Precis som att kvalitativ data kan 
hjälpa kvantitativ data, kan det även ske omvänt. Siffror kan ge precision till ord och bilder 
samt att hypotesen lättare kan kontrolleras. 
 
En annan fördel som Cronholm och Hjalmarsson (2011) nämner är att utbudet av 
forskningsfrågor blir bredare, då forskare varken blir begränsade av forskningsansats eller 
metod. Användning av flera metoder gör att slutsatsen får starkare bevis då den bekräftas mer 
i resultatet genom flera metoder, dessutom blir det lättare att få förståelse som annars kan 
missas om enbart en metod studeras. 
 
Det finns även brister i flermetodsforskning, bland annat är det svårt att som ensam forskare 
genomföra både kvalitativ och kvantitativ forskning då det bland annat innebär fler deltagare, 
fler aktiviteter samt kräver större kostnader (Cronholm & Hjalmarsson 2011). 
	  

2.2.1 Flermetodsforskning kopplat till användbarhet 
Som Kim et al. (2002) tidigare nämnde (se kapitel 1.2, sida 2) är det många gånger svårt att se 
användbarhetsproblem när enbart en metod studerar användbarhet. Ett tillvägagångssätt som 
enbart inkluderar en metod innebär vissa begränsningar, det blir bland annat svårt att se 
orsakssamband. För att få en bredare förståelse bör mer än en metod användas.  
 

2.3 E-handel  
E-handel syftar till handel som sker mellan företag och konsumenter över internet. Dessa 
företag brukar ofta benämnas som e-handelsföretag. Cox och Dale (2001) tar i sin rapport om 
e-handel upp just den definitionen av e-handel, samtidigt som de påpekar att alla de företag 
som har sin verksamhet lagd på internet inte alltid sysslar med just e-handel. Företag som inte 
är verksamma med handel på internet men ändå har sin verksamhet på internet brukar dock 
ofta benämnas som e-handelsföretag. Cox och Dale (2001) anser att det är viktigt att skilja på 
de företag som sysslar med handel via internet och de som bedriver annan verksamhet på 
internet. Ett e-handelsföretag är enligt Cox och Dale (2001) en verksamhet som arbetar med 
handel mellan verksamhet och konsumenter via internet, då handel innebär att någon form av 
utbyte sker mellan företag och kund, till exempel pengar. Även Lee och Koubek (2010) tar 
upp att e-handel handlar om att tillföra och få tillbaka värde av något slag, det sker ett utbyte. 
 
Det finns skillnader inom e-handel, Cox och Dale (2001) menar att den största skillnaden är 
mellan produkter och tjänster som säljs via e-handelssidor. Skillnaden mellan dessa två köp 
finns vid konsumering av antingen produkt eller tjänst. Vid köp av produkt konsumeras 
ingenting direkt online, utan konsumtion sker först när produkten är levererad till kunden. 
Tjänster konsumeras istället direkt online, alltså samtidigt när köp sker eftersom köp och 
konsumtion sker direkt i samband vid köpet när kund är inne på hemsidan.  
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Skillnaden mellan e-handel och annan handel tar flera forskare upp med flera olika vinklingar 
och tolkningar på det. En av de senare källorna som tar upp skillnaden är Bågmark (2013), 
han menar på att användningen av IT i samband med handeln är det som skiljer e-handeln åt 
den övriga handeln. E-handel kräver interaktion med IT, vilket innebär att e-handeln inte 
fungerar utan samverkan med IT då allt sker via internet. Det gör att utan IT fungerar inte 
konceptet med e-handel. Företaget behöver exempelvis en hemsida som användaren i sig 
kommer åt via till exempel en dator. På det viset blir nyckeln i e-handel interaktionen och 
användningen av IT. 
 
Enligt Lee och Koubek (2010) är designen på en e-handelssida viktig, då den påverkar 
användaren starkt. Luther (2003) beskriver att en användare uträttar något på internet och har 
mål för det den vill göra. Den kan bidra med input för att kunna förbättra en hemsida. En 
användare kan också vara en kund på en hemsida. Jiang, Hsu, Klein och Lin (2000) uttrycker 
att användare finns på internet, och är i behov av och stannar på hemsidor som är lätta och 
snabba att använda. Lee och Koubek (2010) kom i sin undersökning fram till att utvecklare 
behöver fokusera mer på helhetskänslan och attityden som en användare får efter användning 
av en hemsida. De anser även att mer investeringar bör läggas på den organisatoriska 
strukturen och layouten på en hemsida än på estetiken. Detta eftersom de menar att de vill 
skapa en bra helhetsbild och känsla efter användning. 
 

2.3.1 Feedback 
Feedback är enligt Ramaprasad (1983) information om gapet mellan den faktiska nivån och 
den förväntade nivån. Denguir-Rekik, Montmain och Mauris (2009) skriver om att feedback 
blir allt viktigare att jobba med i samband med e-handel. Det är vanligt att arbeta med 
databaser där det samlas in feedback från kunder som sedan används vid förändringar. De 
påpekar att den samlade databasen med feedback används för att hålla sin e-handel i god hälsa 
och för att utveckla dess strategi. Utifrån insamlad feedback blir det enkelt att utläsa vilka 
svagheter och problem som finns på e-handelssidan. Om feedback sammankopplas med de 
olika tester som är gjorda på hemsidan kan ytterligare utvärderingar tas fram. Feedback blir på 
det viset en vital komponent i samband med utveckling av e-handel. 
 
Feedback blir allt viktigare vilket märks av på att det blir fler företag som väljer att arbeta 
med enbart feedback. Dessa företag hjälper andra företag att samla in och analysera feedback. 
Det finns till exempel de som uppmuntrar de som surfar på olika sidor att ge synpunkter på 
hemsidors utformning, filmer, restauranger och speciella händelser. Till och med nyhetssajter 
har börjat med att låta användare ge feedback på deras arbete och synpunkter på händelser 
runt om i världen i samband med och jämte professionellt skrivna artiklar (Dellarocas 2002). 
 

2.3.2 Förbättrad e-handel genom användbarhet 
Det finns flera e-handelssidor som har ändrat om sina hemsidor utifrån 
användbarhetskriterier, genom omdesignen har de uppnått fördelar för sin verksamhet. Till 
exempel skriver Shelstad (2005) i en undersökning om hur omformning av en hemsida kan 
påverka dem positivt. Ett av kriterierna som de utgick ifrån vid omformning av hemsida var 
hur lättanvänd hemsidan är. Lättanvändbar kopplar Venkatesh och Davis (1996) ihop med 
användbarhet. De menar på att hur lättanvänt ett system är beror på användbarheten av det 
specifika systemet. Enligt Shelstad (2005) och de mätningar han gjort har omformningen gjort 
att antal besök på hemsidan ökat markant. På bara två år fördubblade de antalet besök på 
sidan per år, från 118 000 till 247 000 besök. 
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2.4 Användbarhet 
Palmer (2002) betonar betydelsen för användbarhet på hemsidor. För att ägarna av en hemsida 
ska kunna bli framgångsrika samt användarna av hemsidan tillfredsställda måste hemsidor ta 
hänsyn till användbarhet. Juristo, Windl och Constantine (2001) definierar användbarhet som 
kvalitet vid användning. Begreppsförklaringen speglar hur enkelt det är att lära sig och 
använda systemet, hur produktiv en användare kan vara vid sitt arbete samt hur mycket stöd 
användaren kommer behöva för att utföra sina uppgifter. Användbarhet är ett svårt begrepp, 
då det krävs beaktning av programvara, kunskap kring användarens tycke och smak, krav och 
begränsningar. Användbarhet bör betraktas som ett kvalitetsattribut vid konstruktionen av ett 
system. Flertalet definitioner av användbarhet betonar betydelsen av att ett system ska vara 
enkelt att använda (Juristo, Windl & Constantine 2001; Badre 2002; Snider & Martin 2012). 
Det ska vara enkelt att lära sig samt förstå systemet som används. Många forskare tar också 
upp att kostnaderna ofta minskar drastiskt om användbarhetsproblem tidigt hanteras, se till 
exempel Lee, Hwang & Wang (2006) samt Green & Pearson (2006). 
 
King & Jannik (2005) understryker betydelsen av att konceptet användbarhet bör studeras vid 
design eller omdeisgn av hemsidor. Det finns fem aspekter som bör studeras vid 
design/omdesign, dessa är: lätt att lära, effektivt att använda, lätt att minnas, fel 
frekvens/svårighetsgrad samt subjektiv tillfredsställelse. Dessa fem aspekter kan jämföras 
med de som Lee, et al. (2006) beskriver i sin studie, deras benämning är inte exakt samma, 
men de påminner om varandra. 
 
Bedi och Banati (2006) refererar till hur lätt det är att använda en produkt, samt lära sig den 
och få tillfredsställelse via den. Det finns flera olika standarder som ger olika beskrivningar av 
användbarhet, bland annat ISO/IEC 9126-1 och IEEE Std. 610.12. Den först nämnda, 
ISO/IEC 9126-1, definierar användbarhet som förmågan för en mjukvaruprodukt att bli 
förstådd, lärd, använd och attraktiv för olika användare vid användning under speciella 
villkor. IEEE Std. 610.12 beskriver användbarhet som hur lätt det är för en användare att lära 
sig driva systemet, förbereda input för systemet och tolka output på systemet. Samtliga 
standarder framhäver betydandet av mänskliga faktorer, så som likheter och tillfredsställelse, 
vid användbarhet. Dock läggs mer vikt på att ta hand om problemen vid utförande, så som 
effektivitet. 
 
Det finns flera olika sätt att förbättra användbarhet på. Nørgaard och Hornbæk (2010), Bedi 
och Banati (2006) samt Rothenberg, Knodler och Riessman (2005) är ett fåtal personer som 
har definierat hur användbarhet kan förbättras. Genom att söka information kring designbeslut 
samt kunna påverka dem kan användbarheten förbättras. För att få tillgång till informationen 
kan användbarhetsutvärderingar göras, se över rapporter och utifrån dem inleda processen för 
designändringar, samt genom att samarbeta med kollegor som också vill skapa bättre 
användbarhet för systemet (Nørgaard & Hornbæk 2010). Bedi och Banati (2006) föreslår att 
man kan bedöma användarens tillit på en hemsida för att utifrån resultatet förbättra 
användbarheten. Tillit beskrivs av McKnight och Chervany (2001) som viljan att tro eller som 
föreställningar om olika attribut hos den andra parten, till exempel godhet, styrka och ärlighet. 
Den andra parten i e-handelssammanhang är allt som oftast företaget som kunden handlar på. 
Det handlar då om ett förtroende mellan kunden och företaget. Bedi och Banati (2006) anser 
att ju mer en användare litar på en hemsida desto mer använder användaren den. För att kunna 
mäta tilliten beaktas hemsidans egenskaper. Metoden överväger egenskaperna, påståenden, 
samt deras bidrag till tillitsbyggnaden för att kunna beräkna användarens tillit till en hemsida. 
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Vid jämförande med andra hemsidor, med hänsyn till tilliten, kan en förståelse kring 
hemsidans svagare egenskaper erhållas. Tilliten på en hemsida är beroende av hur en 
webbsida är designad, speciellt dess egenskaper. Beräkningen av förtroende, utifrån de 
egenskaper som hemsidan har, kan bedöma tillitsnivån och därmed användbarheten av 
hemsidan. Genom att ta hänsyn till feedback anser Rothenberg, Knodler och Riessman (2005) 
att det kan bidra med att användbarheten förbättras. Feedback kan behandla olika områden, 
bland annat navigation, frågeverktyg, datakvalitet och tillägg. Som Snider och Martin (2012) 
nämner i sin studie finns det fem komponenter som identifierar vad användbarhet är: 
effektivitet, lätt att använda, lärbarhet, felhantering och tillfredsställelse. Finns dessa 
komponenter på en hemsida menar de att hemsidan blir lätt att använda. 
 
En användbar hemsida skapar positiva attityder, stimulerar online köp samt ger en positiv 
attityd mot onlinebutiker och minskar otrevliga attityder. En användbar hemsida skapar 
dessutom fördelar för e-handelsföretag genom att reducera utvecklings-, support- och 
underhållskostnader (Green & Pearson 2006). Begreppet användbarhet har många betydelser, 
och för olika personer står begreppet för olika innebörder. Det är bra att tidigt ta hand om 
användbarhetsproblem, då det blir mer kostsamt att göra ändringar i ett senare skede (Lee, 
Hwang & Wang 2006).  
 
Newman, Zimmerman, Crall, Laituri, Graham & Stapel (2010) konstaterar att det finns ett 
behov av att integrera användbarhet och användarfeedback vid utförandet av webbdesign, 
samt skapa funktioner som riktar sig mot användares behov och kunna stödja flera 
användargrupper. Användbarhet och användarfeedback behövs integreras för att få fram vad 
användarna söker. Att göra en integration av användbarhet och användarfeedback gör det 
möjligt att utföra en användarvänlig webbkartläggning.  
 
Enligt Snider och Martin (2012) och Lee, Hwang och Wang (2006) innebär användbarhet som 
ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt användargränssnittet är att använda. De delar upp 
begreppet i fem komponenter som då tillsammans definierar användbarhet, dessa 
komponenter är:  

• Effektivitet 
• Lärbarhet  
• Lätt att minnas  
• Felhantering  
• Tillfredsställelse  

 

2.4.1 Effektivitet  
Effektivitet kopplat till användbarhet innebär hur effektivt systemet är att använda. Det menas 
med hur mycket resurser som förbrukas för att genomföra specifika uppgifter. Önskvärt är att 
det går åt så lite ansträngning som möjligt för att utföra uppgiften på rätt sätt (Snider & Martin 
2012; Lee, et al. 2006). 
 
En vanlig begreppsförklaring av användbarhet är den som beskrivs i ISO 9241-11 (Green & 
Pearson 2006). Den påminner om de fem komponenterna som Snieder, Jean och Martin 
(2012) uppmärksammade. Det som kan påminna om en standardisering av 
användbarhetsbegreppet kommer ifrån ISO (International Organization for Standardization). 
ISO beskriver användbarhet som följer: "den utsträckning till vilken en specificerad 
användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, 
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effektivitet och tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang.” (ISO 9241-11 1998, se 
Gulliksen & Göransson 2002). 
 
Effektivitet benämns som: ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet 
med vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen & Göransson 
2002). 
 

2.4.2 Lärbarhet  
Lärbarhet kopplat till användbarhet innebär att systemet ska vara enkelt och snabbt att lära 
sig. Det ska vara självlärande, det ska vara självklart hur uppgiften utförs (Snider & Martin 
2012; Lee, et al. 2006). Badre (2002) menar på att man kan jämföra den tid det tar för 
användarna att lära sig att göra ett jobb när man arbetar med ett obekant system med hur lång 
tid det tar att göra samma jobb på ett annat sätt. Om man mäter det i tid tar det längre tid att 
lära sig ett system som ej innefattar användarens redan befintliga vanor. Lättanvänd innebär 
de minsta antal åtgärder som krävs för att utföra en uppgift med framgång. Matera, Rizzo och 
Carughi (2006) definierar det istället som hur lätt det är för användarna att förstå innehållet 
och funktionerna på en hemsida. Samt kunna leta efter specifik information med hjälp av 
hemsidans olika länkar och funktioner. Det innebär också att varje sida ska vara komponerad 
på ett sådant sätt så att det underlättar för användaren.  
 
Lärbarhet är i viss mån det viktigaste attributet när det gäller användbarhet. Det beror enligt 
Jeng (2005) på att det är viktigt att det är lätt att lära sig ett system för att snabbt kunna utföra 
det som önskas. Det är framförallt viktigt då användaren är nybörjare på systemet som de 
använder. Jeng (2005) menar på att lärbarhet handlar om hur lätt det är och hur snabbt det går 
att orientera sig på hemsidan samt se vad den kan erbjuda.  
 
För att uppnå god användbarhet är det flera studier som tar upp lärbarhet som en viktig punkt. 
Bland dessa menar Squires och Preece (1999) samt Tselios, Avouris, Dimitracopoulou och 
Daskalaki (2001) att det är just en viktig punkt för användbarheten och att det finns starka 
kopplingar mellan lärbarhet och användbarhet. I motsats till deras påståenden menar Jones, 
Scanlon, Tosunoglu, Morris, Ross, Butcher och Greenberg (1999) att det inte är så stark 
koppling mellan användbarhet och lärbarhet. De menar på att en förbättrad användbarhet av 
ett system eller miljö inte påverkar lärbarheten. Det omvända sambandet, att förbättrad 
lärbarhet skulle förbättra användbarheten, menar de inte heller finns. De ser alltså inte 
kopplingen mellan lärbarhet och användbarhet. 
 

2.4.3 Lätt att minnas  
Lätt att minnas kopplat till användbarhet innebär att systemet och dess funktioner ska vara 
lätta att komma ihåg. Inlärningseffekten ska inte vara färskvara, ett system ska inte behöva 
läras om på nytt varje gång en användare brukar det trots att systemet inte brukas under en 
längre period (Snider & Martin 2012; Lee, et al. 2006). 
 
Att en hemsida är lätt att minnas innebär att en användare ska kunna komma tillbaka efter en 
period där de inte använt systemet och fortfarande kunna orientera sig och utföra det som 
önskas. Matera, Rizzo och Carughi (2006) påpekar att det även handlar om systemets 
funktionalitet och att systemet inte ska behövas läras in på nytt.  
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2.4.4 Felhantering  
Felhantering kopplat till användbarhet innebär att systemet ska hindra användaren ifrån att 
göra fel. Blir det trots allt fel ska det visas felmeddelanden och då ge användaren en chans att 
lära sig av sina fel (Snider & Martin 2012; Lee, et al. 2006). 
 
Nielsen (1992) tar upp flera stora problem gällande användbarhet som är kopplade till just 
felhantering. Enligt honom är felmeddelanden på en hemsida viktigt, men han ser flera 
problem med felmeddelandena. I hans undersökning kommer han fram till att 
felmeddelandena kommer alldeles för sent vilket innebär att användaren skriver i mängder 
med information helt i onödan. Det är dessutom väldigt diffusa felmeddelanden, de säger inte 
specifikt vad som är fel eller vad som ska åtgärdas. Nielsen (1992) påpekar också att det inte 
finns något meddelande eller någon instruktion för hur problemet ska gås runt, vilket innebär 
att användaren då inte kan gå vidare.  
 

2.4.5 Tillfredsställelse  
Tillfredställelse kopplat till användbarhet innebär att systemet är tilltalande för användaren att 
använda. Den mänskliga faktorn får endast betala med en acceptabel nivå av trötthet, obehag, 
frustration och ansträngning (Snider & Martin 2012; Lee, et al. 2006). Samtidigt ser Casalo, 
Flavian och Guinaliu (2008) tillfredsställelse som en avgörande faktor som enligt dem 
dessutom är avgörande för hur användbar en hemsida är och upplevs. Det ses även som en 
strategisk viktig faktor eftersom indirekt förbättring på kunders lojalitet har setts i samband 
med ökad tillfredsställelse. De menar därför på att kravet på tillfredsställelse i samband med 
en hemsidas utformning borde ses som ett väldigt viktigt mål för organisationen.  
 
Zviran, Glezer och Avni (2006) säger att tillfredsställelse i samband med e-handelssystem är 
starkt kopplat till användbarhet och utformning av hemsidor. De faktorer som påverkar 
tillfredsställelsen för kunden eller användaren är framförallt fördröjningar, navigation, 
innehåll och svarsbarhet. Alla dessa faktorer har inverkan på hur pass väl tillfredsställd en 
användare av hemsidan blir.  
 
Som vi tidigare tog upp angående användbarhet och ISO är en vanlig begreppsförklaring av 
användbarhet den som beskrivs i ISO 9241-11 (Green & Pearson 2006). Tillfredsställelse 
beskrivs och benämns där på följande vis: ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid 
användningen av en produkt.” (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen & Göransson 2002).  
 
Flavian, Guinaliu och Gurrea (2006) stärker att tillfredställelse är en del av användbarhet. De 
benämner tillfredställelse som kritiskt för att lyckas skapa en hemsida med hög användbarhet. 
Frökjaer, Hertzum och Hornbaek (2000) tar även de upp tillfredställelse som en kritisk punkt 
för att uppnå god användbarhet. De pratar även om effektiv i samband med detta, men menar 
på att det inte finns någon stark koppling dem emellan. Frökjaer et al. (2000) tar alltså upp 
både effektivitet och tillfredställelse som viktiga punkter för användbarhet, men trycker på att 
de borde studeras enskilt eftersom de inte har någon stark koppling till varandra. Det stärker 
vår modell eftersom dessa punkter finns med i modellen och att de menar på att båda 
aspekterna behövs studeras för att uppnå god användbarhet.  
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3 Metod 
Kapitlet beskriver och motiverar vårt tillvägagångssätt av undersökningarna, alltså hur vi har 
genomfört dem. Läsaren ska här få en förståelse kring de metoder som använts vid insamling 
av data, de aspektfrågor vi har för att kunna lösa vår frågeställning samt hur vår metod vid 
analys ser ut. 
 

3.1 Forskningsdesign  
Miss Mary har utfört ett experiment i SIIRs, Swedish Institute for Innovative Retailing, labb 
på Högskolan i Borås. Undersökningen skedde med hjälp av eye tracking och gjordes på 
grund av att de vill förbättra sin e-handelssida, undersökningen bidrar med input inför 
ombyggnaden av hemsidan. Eye tracking är en teknik som följer vart ögat tittar. Genom att 
läsa av användarens öga under tiden hen tittar på en datorskärm kan det utläsas vart personen i 
fråga tittar och när. Spår finns då hur personen har tittat på skärmen (Nielsen & Pernice 
2010). Miss Mary lät 37 stycken medelålderskvinnor försöka genomföra ett köp på deras 
hemsida, därefter svara på ett antal frågor om hemsidan. Vi har använt oss av Miss Marys 
urval, detta eftersom vi studerat deras eye tracking undersökning samt ställt frågor via en 
surveyundersökning till dem. 
 
Vi har genomfört en följestudie utav Miss Marys undersökning för att se om vi kan få ut 
ytterligare resultat som inte undersökningen kunde producera. Dessutom vill vi förtydliga 
användbarhetsaspekten i vår undersökning. Vi valde att genomföra flermetodsforskning, 
vilket innebär att vi har kombinerat kvantitativa och kvalitativa strategier. Genom att vi 
genomfört en kombination av dessa två strategier kan vi relatera empiri och teori efter en 
abduktiv ansats istället för att enbart ha en deduktiv eller induktiv ansats (Bryman & Bell 
2013, 49-51). Inom deduktion dras slutsatser från redan befintliga teorier och inom induktion 
samlas information och empiri in för att sedan dra slutsatser av dem. Abduktion innebär en 
blandning av dessa där forskare först intar ett induktivt arbetsätt där de från enskilda fall 
formar en preliminär teori. Denna teori testas sedan på nya fall för att utvecklas, detta blir då 
ett deduktivt arbetssätt (Patel & Davidsson 2003, s.23-25).  
 
Kunskapen vi genererat ifrån kvantitativ och kvalitativa strategier kommer vi sedan tolka 
utifrån de förutsättningar vi haft när vi samlat in dem, därmed kommer vi att infinna oss i ett 
tolkningsperspektiv. Vi vill utifrån tolkningsperspektivet få en förståelse kring de handlingar 
som vi studerar i intervju, observation och enkät samt komma fram till en förklaring av dess 
effekter (Bryman & Bell 2013, s.38). Flermetodsforskning har flera olika angreppssätt, ett av 
sätten är triangulering som vi kommer att utföra. Triangulering innebär användning av flera 
metoder vid undersökning, därav ökas validiteten av resultatet då begrepp kan mätas på mer 
än ett sätt (Bryman & Bell 2013, s248, 632). Triangulering används för att bekräfta 
slutsatserna som genereras från andra metoder (Cronholm & Hjalmarsson 2011). Genom att 
använda mer än enbart en metod undviks begränsningen i en metod, vid 
flermetodsundersökning blir resultaten även mer kontrollerade och valida (Bryman & Bell 
2013, s. 82). Vi har använt oss utav kvantitativa och kvalitativa metoder som separata 
komponenter och för att förbättra resultatet, vilket triangulering går ut på (Cronholm & 
Hjalmarsson 2011). De tre metoder vi har använt oss utav är: observation, 
surveyundersökning samt en semistrukturerad intervju. 
 



 13 

3.1.1 Aspektfrågor  
För att kunna besvara om flera metoder kan ge mer relevant och heltäckande resultat än om 
bara en metod har använts så har vi behövt undersöka området användbarhet. Vi har under 
arbetets gång haft följande frågor i åtanke då vi genomför varje metod. Dessa har legat till 
grund när vi utformat våra frågor till enkäterna och intervjun, samt genomfört observationer: 

1. Vad är användbarhet på e-handelssidor för användare? 
2. Vad är användbarhet på e-handelssidor för företag? 
3. Finns det ett gap mellan hur företagen som utformar sin e-handelssida och kunder 

som ska utföra ett köp uppfattar hemsidans användbarhet?  
 
Tabell 2 - Aspektfrågor 
Fråga Avsikt Förväntat resultat 
1. Vad är användbarhet på e-

handelssidor för användare? 
Att ta reda på hur användare 
av e-handelssidor definierar 
användbarhet. 

En definition för hur 
användare av e-
handelssidor ser på 
användbarhet. 

2. Vad är användbarhet på e-
handelssidor för företag? 

Att ta reda på hur företag 
inom e-handel definierar 
användbarhet. 

En definition för hur 
företag inom e-handel 
ser på användbarhet. 

3. Finns det ett gap mellan hur 
företagen som utformar sin e-
handelssida och kunder som ska 
utföra ett köp uppfattar 
hemsidans användbarhet? 

Att analysera om det finns 
ett gap mellan företagen och 
användarna gällande synen 
på användbarhet. 

En analys och 
reflektion om det 
förväntade gapet. 

3.2 Metod för insamling 

3.2.1 Surveyundersökning 
Vid utformandet av surveyundersökning har vi utgått ifrån ovannämnda aspektfrågor, för att i 
sin tur kunna besvara vår frågeställning. Genom gjord surveyundersökning vill vi stärka att 
det är bristande användbarhet som kan vara orsaken till att avbrutna köp inträffar på e-
handelssidor, samt att vi vill ta reda på hur användare på e-handelssidor uppfattar och 
definierar användbarhet. 
 
Surveyundersökningen som har utförts har skickats ut till alla testpersoner som närvarat vid 
Miss Marys experiment, 37 stycken medelålderskvinnor. Genom enkäten har vi fått kunskap 
kring hur respondenterna tänker kring hemsidan som har undersökts. Informationen som 
samlats in har även täckt deras tankar kring användbarhet och hur en hemsida bör vara 
utformad för att den ska vara köpvänlig. Val av surveyundersökning har skett då vi ville få 
fram kvantifierbar data som rör fler än två variabler samt kunna analysera variablerna för att 
förhoppningsvis hitta samband eller olikheter (Bryman & Bell 2013, s.78). 
 
Då surveyundersökningen skickats via internet kan det ske ett bortfall av en större skara av de 
respondenter som ingått i urvalet, då det finns en risk att individer i vår undersökning inte vill 
besvara våra frågor (Bryman & Bell 2013, s.202). Många gånger finns det ett stort bortfall vid 
utskick av enkäter (Bryman & Bell 2013, s. 251), för att bortfallet inte ska påverka oss 
negativt har vi skickat ut en påminnelse till de kvinnor som första utskicket varit till. Vi har 
kontaktat andra medelålderskvinnor för medverkan i vår surveyundersökning.  
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Enkäten som ges ut via internet har gett oss data som är kvantitativ, eftersom vi kunnat 
jämföra svar gentemot varandra (Bryman & Bell 2011, s.467). Fördelen med att kombinera 
både surveyundersökning och intervju är att utfallet av information inte hade blivit detsamma 
om enbart en metod hade använts, utfallet har nu istället blivit större. Olika typer av 
information har drivits fram och gjort att det sammanslaget avslöjat mer än om enbart en av 
metoderna hade använts. Det har dessutom inkommit fler aspekter kring de fenomen vi 
undersöker (Bryman & Bell 2011, s.641). Vid genomförandet av surveyundersökningen fanns 
det flera tillvägagångssätt, ett av alternativen var att utföra en webbenkät vilket vi valde att 
genomföra. Vi samlade då in data genom ett formulär på webben som vi mailat ut till valda 
respondenter. En stor nackdel med metoden är att svarsfrekvensen ofta är låg på webbenkäter. 
(Bryman & Bell 2011, s.665-666) 
 
Wright (2005) framhäver att vid användning av en surveyundersökning via internet sparas tid 
och pengar för forskaren som utför en sådan undersökning. Han menar på att det är enklare att 
nå ut till stora massor, de kan nås på ett snabbt och enkelt sätt. Svaren kommer även vara lätta 
att analysera och sammanställa eftersom de redan kommer finnas elektroniskt samlade. 
Wright (2005) tar även upp några av de nackdelar som kommer med användandet att 
surveyundersökningar. Han påpekar svårigheterna med att veta hur respondenterna tar emot 
eller ens får inbjudan till enkäten. Det kan antingen tas emot likt skräppost som genast slängs 
eller så ser respondenten ingen mening med att svara på enkäten. Det är då lätt att stora delar 
av de tänkta respondenterna går förlorade. Vi har även varit beroende av att respondenterna 
öppnar sin mail för att se vår inbjudan till enkäten. 

3.2.1.1 Urval  
Vårt urval har gjorts ifrån de enheter som Miss Mary har haft i sin undersökning kring deras 
hemsida, vilket är 37 stycken kvinnor. De enheter som har valts ut har blivit kvinnor i 
medelåldern, då det är Miss Marys målgrupp. Valet av respondenter är rätt för hemsidan, då 
det är deras målgrupp (Miss Mary of Sweden 2014). Det finns många handlingar på internet 
som fortfarande är utmanande för äldre, flertalet tycker att hemsidor inte är designade för 
dem. Om fokus enbart läggs på äldre människor, behövs utformning av gränssnittet göras 
annorlunda än om en yngre skara skulle vara målgruppen (Liu & Joines 2012). Liu och Joines 
(2012) framhäver också att användbarhet på hemsidor samt tillgänglighet är viktigt att 
utveckla för äldre människor då de har blivit mer självständiga och börjat använda sig av olika 
hemsidor. 
 
Vi har valt att nå ut till våra respondenter via internet. Proceduren att nå ut till respondenter 
via internet när är en rekommenderad metod vid användning av surveyundersökning  
(Bryman & Bell 2013, s188). Vi har använt oss av e-post där vi direkt i mailet bifogat en länk 
som fört respondenten vidare till enkäten. Bryman och Bell (2013, s.188) anser att detta är ett 
bra tillvägagångssätt för att administrera en surveyundersökning. Enkätfrågorna har varit 
samma till alla respondenterna, målet var att vi skulle kunna säkerställa att respondenternas 
svar kunde sammanställas samt jämföras på ett jämbördigt sätt. 
 
Det urval vi använt oss av vid surveyundersökningen är obundet slumpmässigt urval. Vi 
använde oss av detta eftersom populationen varit känd och varje respondent haft lika stor 
chans att komma med i urvalet som gjorts (Bryman & Bell 2013, s.193). 
 
Då bortfall har skett ifrån de respondenter som var valda, alltså de respondenter som Miss 
Marys undersökning hade, lät vi andra medelålderskvinnor testa att genomföra ett köp på 
hemsidan och därefter skickade vi ut enkäten till dem. Denna alternativa metod är gjord 
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utefter bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Vi kontaktade de nya respondenterna själva, 
samt bad redan tillfrågade respondenter att vidarebefordra ”uppgiften” samt enkäten. Urvalet 
har gett oss ett representativt resultat, då vi hittade frivilliga respondenter via de redan 
befintliga intervjupersonerna (Bryman & Bell 2013, s. 206). 
 
För att vi skulle kunna tyda och behandla det insamlade materialet (empirisk data) från 
surveyundersökningen samt intervjun har dessa transkriberats. Transkriberingen har skett för 
att vi ska få svar på våra forskningsfrågor (Bryman 2008, s. 428-429). 

3.2.1.2 Enkätfrågor 
! Allmänt 
• Har du tidigare handlat på Miss Mary? 
• Vad är det enligt dig som gör en hemsida, inte bara Miss Mary´s, användarvänlig? 
• Anser du att Miss Mary´s hemsida är användarvänlig? 
• Vad anser du vara bra med Miss Mary´s hemsida? 
• Vad anser du vara dåligt med Miss Mary´s hemsida? 
• Vilket budskap anser du att Miss Mary som företag förmedlar? 
• Vilket budskap anser du att Miss Mary´s produkter förmedlar? 

 
! Effektivitet 
• Vad anser du om att man måste logga in för att göra ett köp? 
• Hur tycker du att Miss Mary´s sökfunktion fungerar? 
• Skulle du vilja ha en hjälpfunktion med vanliga frågor och svar på hemsidan? 
• Skulle du vilja ha en chattfunktion på hemsidan där du kan få hjälp live, likt i en fysisk 

butik? 
• Tycker du att hemsidan är effektiv, att det går snabbt och enkelt att genomföra ett 

köp? 
• Anser du att det krävs en sökfunktion på hemsidan? 
• Har du någon gång avbrutit ett köp online? 
• Om ja, var det bristen på användarvänlighet som gjorde att du avbröt köpet? 
• Om nej, vad var det som var orsaken? 

 
! Lärbarhet 
• Vid oklarheter vid betalningen på hemsidan, vad gör ni då? 
• Skulle du vilja ha en hjälpfunktion med vanliga frågor och svar på hemsidan? 

 
! Lätt att minnas 
• Anser du att hemsidan är lätt att använda? 
• Hur tyckte du att det var att genomföra uppgiften? 
• Var det något specifikt som du tyckte var enkelt? 
• Var det något specifikt som du tyckte var svårt? 

 
! Felhantering 
• Vid problem på en hemsida, hur ofta ger du feedback om problemet? 
• Hur ger du i sådana fall feedback? 
• Vad är det för typ av feedback i sådana fall? 
• Om du gjort ett fel på hemsidan, vill du då ha ett felmeddelande som talar om det för 

dig? 
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• Är det någon del på hemsidan som du inte tycker fungerar? 
• Finns det någon del på hemsidan som du anser inte behövs? 

 
! Tillfredsställelse 
• Om du tidigare gett feedback till Miss Mary, har de återkommit och gett dig svar? 
• Hur anser du att de hanterar feedbacken? 
• Finns det något på hemsidan som du skulle vilja ändra på? 
• Skulle du vilja att katalogen fanns tillgänglig att bläddra i online på hemsidan? 
• Tycker du att hemsidan är tilltalande med tanke på färg och layout? 
• Finns det något du skulle vilja ändra på gällande färg och layout? 
• Hur tycker du att produkten ska presenteras? 
• Ser du något problem med att modellerna oftast är yngre än de som handlar? 
• Tycker ni att det känns säkert att göra ett köp på hemsidan? 
• Hur tyckte du att det var att genomföra uppgiften? 

 

3.2.2 Semistrukturerad intervju 
Vid utformandet av vår semistrukturerade intervju har vi utgått ifrån våra aspektfrågor, för att 
i sin tur kunna besvara vår frågeställning. Vi ville genom intervjun få reda på om det kunde 
vara användbarhet som är en anledning till att köp avbryts på e-handelssidor, samt vad 
användbarhet står för. Genom att ta reda på vad användbarhet står för kunde vi se likheter och 
skillnader i hur kunder på e-handelssidan uppfattar användbarhet, samt om det fanns något 
gap i uppfattningen. 
 
Semistrukturerad intervju har genomförts tillsammans med Miss Marys VD Elisabet 
Sandström för att få fram information kring hur de ser på användbarhet och hur de tror att 
deras kunder uppfattar deras hemsida vid köp. Elisabets kunskap inom användbarhet har hon 
fått efter att under flera år jobbat med e-handel. Hon har dessutom de senaste åren som VD 
även haft nära kontakt med de som utformat deras tidigare hemsida. Vi valde att genomföra 
en semistrukturerad intervju eftersom vi kommer ha ett frågeschema när vi träffar Elisabet, 
men ordningsföljden kan variera samt följdfrågor kan tillkomma. Vi valde att intervju på detta 
sätt då vi ville vara säkra på att vi fick ut viktiga svar och inte missade något som hade varit 
av betydelse för oss (Bryman & Bell 2013, s.218). 
 
Valet av att intervjua Miss Marys VD istället för respondenter har skett då vi ville ha åsikter 
kring användbarhet från både de som använder ett företags hemsida samt företaget som har 
utformat hemsidan. Vi ville utforska om det fanns skillnader i deras uppfattning kring 
användbarhet, då det är intressant vid utvecklandet av en e-handelssida. Vi är medvetna om 
att resultatet kan skiljas åt även om vi hade valt att intervjua de respondenter som observerats 
samt skickas enkäter till. Vi har heller inte valt att intervjua de respondenter som blir 
tillfrågade i övriga metoder, då det skulle innebära att vi skulle behöva intervjua 37 personer, 
vilket skulle krävt för mycket tid. 
 
Vi har ställts inför flera olika intervjusituationer som kan ha påverkat vår intervju och 
respondenten. Intervjun har blivit av ett ostrukturerat slag i vissa fall, då vi varit två personer 
som genomfört intervjun och ställt frågor till respondenten. Följdfrågor har ställts för att få 
bättre sammanhängande svar (Bryman & Bell 2013, s. 219). För att påverkan av att vi varit 
två personer skulle minimeras och vår respondent skulle få en mer enhetlig intervju såg vi till 
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att vi kunde frågeschemat utantill och visste ungefär vart följdfrågorna borde ställas (Bryman 
& Bell 2012, s. 224). 
 
Den semistrukturerade intervjun var väldigt flexibel och trots att vi ställde frågor så gavs 
respondenten möjlighet att bidra med information som vi kanske inte skulle fått ta del av om 
vi inte hade tillåtit det. Bryman och Bell (2011, s.467) påpekar att den data som samlas in blir 
mer kvalitativ eftersom vi låter respondenten återge sina egna tankar.  
 
Efter att vi transkriberat intervjun med Elisabet så har vi därefter sållat ut det viktigaste och 
det som för oss varit relevant och sedan analyserat det. Vi har alltså inte analyserat allt vi sagt 
under intervjun. Detta eftersom en hel del var utanför vårt ämne och då alltså inte relevant. 
Allt gällande användbarhet och e-handel har tagits i beaktande och analyserats. 

3.2.2.1 Intervjufrågor 
! Effektivitet 
• Kan alla användare genomföra ett köp? Eller avbryts många köp? 
• Anser ni att ni uppfyller kravet på effektivitet på er hemsida? 
• Ligger katalogen ute på hemsidan? 
• Vad var utlösande för att göra ny hemsida? 
• Är det enkelt att hitta att hitta information på hemsidan? Har ni en bra sökfunktion? 
• Hur ser ni på effektivitet? Ser ni några brister?  
• Hur ser ni på Facebook?  

 
! Lärbarhet 
• Hjälpfunktion, finns det någon FAQ? 
• Chatfunktionen, passar den verkligen er målgrupp? 
• Har ni utformat er hemsida efter er målgrupp?  
• Har ni några kriterier när ni utformar layouten? Grafisk profil? 
• Hur ser ni på lärbarhet? Ser ni några brister?  

 
! Lätt att minnas 
• Hur ofta ändrar ni hemsidan? Uppdateringar, ny funktionalitet? Märker ni av att det 

ändrats efter uppdateringar? 
• Kommer det vara svårt för kunderna att känna igen sig med den nya hemsidan, kan det 

inte bli så att de avskräcks och inte känner igen sig? 
• Hur ser ni på om det är lätt att minnas på er hemsida? Ser ni några brister? 
• Bilderna på hemsidan, ska det vara med eller utan modeller? 

 
! Felaktigheter/felhantering 
• Hjälpfunktion, finns det någon FAQ? 
• På er nuvarande hemsida, vilka problem upptäcker ni att kunderna har? 
• Har man någon del i nuläget på hemsidan som är överflödig och ska bort? 
• Hur ser ni på felhantering? Ser ni några brister? 

 
• Tillfredsställelse  
• Hjälpfunktion, finns det någon FAQ? 
• Ger kunder ofta feedback? 
• Ligger katalogen ute på hemsidan? 
• Hur jobbar ni med feedback?  
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• Med tanke på den nya hemsidan, har ni tidigare feedback om vad kunderna tycker som 
ni tar hänsyn till nu? Eller har ni andra kriterier? 

• Tror ni att kunder tror att ni lyssnar på feedback? Att ni ändrar er efter den feedback 
som ges? 

• Hur ser ni på tillfredsställelse? Ser ni några brister? 
• Bilderna på hemsidan, ska det vara med eller utan modeller? 
• Modellerna är yngre än vad målgruppen är, varför? 

 
! Övrigt 
• Urval/övrigt om undersökningen 
• Hur valde ni ut respondenterna? 
• Hade ni några specifika frågeställningar? 
• Var det folk inom er målgrupp? 
• Vad var syftet med undersökningen? 
• Drog ni några slutsatser där och då? 
• Vilket budskap vill ni förmedla? 

 

3.2.3 Observation 
Vid utformandet av observationen har vi utgått ifrån våra aspektfrågor, för att i sin tur kunna 
besvara vår frågeställning. Genom att vi observerade respondenternas beteende kunde vi se 
om deras beteende kunde påvisa ifall användbarheten brister på hemsidan och om det i sådana 
fall påverkar köpet. Vi har observerat och sett om hemsidan är användbar enligt 
respondenterna, och om den inte är det har vi kunnat ta reda på vad det är som brister i 
kriterierna. 
 
Tillvägagångssättet för att registrera de beteenden som har observerats har skett genom att vi 
har inväntat på att något skall hända, därefter har vi noterat händelsen. Observationer har skett 
under korta tidsintervall (Bryman & Bell 2013, s.287-288). En icke-deltagande observation 
genomfördes då vi fick möjlighet att se hur testerna gick till, men inte själva medverkande i 
själva testet (Bryman & Bell 2011, s.272). Vid utförande av observation ville vi främst se om 
de som besökt hemsidan hade problem med något inom användbarhetsområdet, för att kunna 
koppla det till att det är användbarhet som kan orsaka avbrutna köp. Genom att studera om de 
tyckt något varit enkelt eller svårt kan vi se om företaget i fråga har utformat sin hemsida på 
ett användarvänligt sätt. Genom att studera hemsidan kunde vi enkelt se om det fanns något 
gap mellan uppfattningen av användbarhet. Observationen har skett av eye tracking filmer, vi 
har tagit del av filmer där vi ser respondenterna och deras ansiktsuttryck samt det som 
respondenterna tar del av på hemsidan. 
 
En stor fördel med att ha observation som metod är att det är lättare att studera ett beteende 
hos personer, än om till exempel surveyundersökning görs. Vid surveyundersökning kan 
respondenter säga att de uppfattar något på ett visst sätt, genom observation ser 
observatörerna om det är sanning eller om respondenterna uppfattar det på ett annat sätt 
(Bryman & Bell 2013, s.282). 
 
Fornell, Johnson, Anderson, Cha och Bryant (1996) påpekar att deras observationer gav dem 
en indikation på hur kunden upplever och hur väl tillfredsställda de är. I och med detta anser 
vi att vi på samma sätt med våra observationer kan se hur respondenterna upplever 
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experimentet och hur väl tillfredsställda de är, både med experimentet och hemsidan de gör 
experimentet på. 
 
Att genomföra en observation innebär att människors beteende kan studeras. Vid observation 
registreras deltagarnas beteende och det sammansälls utifrån beteendekategorier (Bryman & 
Bell 2012, pp.283). Beteende innebär att en individ försöker åstadkomma något vid en viss 
situation, antingen åstadkomma en förändring från ett tillstånd till ett annat, eller behålla ett 
existerande tillstånd (Bergner 2011). Utifrån detta kommer vi studera hur respondenterna 
åstadkommer ett köp på Miss Marys hemsida, och studera hur de beter sig vid ett köp. Därför 
anser vi att vi kunnat se om de gör mycket fel eller inte på hemsidan. 
 

3.3 Metod för analys 
Analys av insamlad data samt teori har skett genom en modell av användaraspekter. Vi har 
utgått ifrån modellen med användaraspekter och jämföra vårt resultat med de komponenter 
som ingår i den. Komponenterna som ingått är (Snider & Martin 2012): 

• Effektivitet 
• Lärbarhet  
• Lätt att minnas  
• Felhantering/felaktigheter  
• Tillfredsställelse 

 
Dessa fem komponenter definierar enligt Snider och Martin (2012) vad användbarhet är. 
Användbarhet är även enligt dem ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt 
användargränssnittet är att använda.  
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4 Resultat 
Kapitlet beskriver det resultat som har samlats in vid vårt genomförande av metoderna 
surveyundersökning, intervju samt observation. Varje resultat sammanställs efter vår 
analysmodell. 
 

4.1 Sammanställning av surveyundersökning 
Sammanställd surveyundersökning härleds från bilaga 9.1. 

4.1.1 Effektivitet 
Av 31 svarande anger… 

• 68 % anser att sökfunktionen fungerar (Q12) 
• 61 % anser att en hjälpfunktion är bra (Q15) 
• 61 % anser att en chattfunktion är bra (Q16) 
• 74 % anser att hemsidan är effektiv (Q17) 
• 87 % anser att en sökfunktion är bra (Q25) 
• 61 % anser att det är bra att man inte behöver logga in för att genomföra ett köp (Q11) 
• 90 % har avbrutit ett köp online (Q32) 
• 55 % har avbrutit ett köp på grund av brist på användarvänlighet (Q33) 

 

4.1.2 Lärbarhet 
Av 31 svarande anger… 

• 61 % vill ha en hjälpfunktion på hemsidan(Q15)  
• 74 % avbryter ett köp helt vid oklarheter vid betalning(Q26)  

 
Det är ca 61 % som vill att en hjälpfunktion ska finnas med vanliga frågor och svar för att 
kunna lära och hjälpa sig själv. 
 

4.1.3 Lätt att minnas 
Av 31 svarande anger… 

• 97 % anser att det var väldigt enkelt eller enkelt att utföra uppgiften (Q2) 
• 74 % tycker att det var enkelt att hitta produkten de letade efter (Q3) 
• 35 % tyckte inte att något var svårt vid användandet av hemsidan (Q4)  
• 65 % anser att det finns delar på hemsidan som är svår att använda. (Q4) 

 

4.1.4 Felhantering 
Av 31 svarande anger… 

• 77 % ger sällan eller aldrig feedback (Q5). 
• 61 % ger feedback via mail (Q6). 
• 26 % ger feedback angående hemsidan (Q7). 
• 100 % vill få ett felmeddelande om de gör något fel på hemsidan(Q10). 
• 45 % anser att det finns delar på hemsidan som inte fungerar.  

 



 21 

4.1.5 Tillfredsställelse 
Av 31 svarande anger… 

• 26 % att Miss Mary hanterar feedback på ett bra sätt (Q9) 
• 94 % anser att det finns funktioner att förbättra på hemsidan (Q13) 
• 84 % anser att hemsidan är tilltalande (Q21) 
• 97 % tycker det är säkert att handla online (Q27) 
• 26 % tycker inte det känns säkert att betala med kort online (Q27) 

 

4.2 Genomförande av intervju 
Genomförd intervju har haft semistrukturerad karaktär och har skett tillsammans med Elisabet 
Sandström från Miss Mary. Intervjun har genomförts på deras kontor i Sjöbo, Borås, den 17 
april 2014.  
 
Ett stort problem som finns på Miss Marys hemsida är att många köp avbryts, det är cirka 50 
% som avbryts. Cirka 50 % av alla kunder som håller på att genomföra ett köp på hemsidan 
via surfplattor avbryter köpet. Miss Mary tror att kunder vill ta del av information via 
surfplattor men sedan genomföra köpet via hemsidan då det känns säkrare och mer bekvämt. 
De tror att när kvinnor i 50-årsåldern skall genomföra ett köp via internet är osäkerheten kring 
kortköp via internet hög, och det bidrar till att köp avbryts. Betalningslösningen med kort är 
inget som Miss Mary själva har hand om. Det är DIBS, ett företag som tillhandahåller 
betalningslösningar på nätet, som levererar denna tjänst åt Miss Mary. Det blir därför svårt för 
Miss Mary att ändra på något gällande denna själva, utan det är något de får ta med DIBS som 
sköter den. När kunder inte genomför köp via kortbetalning så finns den populära metoden 
fakturering. Dessutom är det många kunder som ringer, mailar eller skickar en brevorder för 
att genomföra sitt köp då internet har varit ett problem för dem. Utifrån dessa antaganden tror 
Miss Mary att de inte förlorar ordern alltid om ett köp avbryts, utan att den sker på annat sätt 
än via deras hemsida.  
 
Syftet med undersökningen är att Miss Mary ska utveckla och förbättra deras hemsida. De 
valde att göra en eye tracking undersökning eftersom Elisabet Sandström, Miss Mary, fick 
kontakt med Malin Sundström, SIIR Högskolan i Borås. Kontakt mellan dem bildades på 
Västsvenska Handelskammaren när ett möte angående e-handel ägde rum. Malin förklarade 
då dess fördelar. De blev erbjudna att låna eye tracking utrustning, valet av metod blev därför 
väldigt spontant och mer som en kul händelse. Syftet har hela tiden varit att de ska få en bättre 
hemsida.  
 
Det finns många anledningar till att Miss Mary vill göra om sin hemsida. Deras vision är att 
om tio år finns inga papper eller kataloger, utan all kommunikation med kunder ska istället 
ske via hemsidan. För att detta ska vara möjligt måste hemsidan bli bättre. Idag kan dem inte 
se att något är överflödigt på hemsidan och behövs tas bort, dock finns det flera funktioner 
som behövs utvecklas till det bättre. De är alltså medvetna om att de behöver ändra samt lägga 
till viss funktionalitet på hemsidan, det finns flera handlingar som kunder har problem med.  
 

4.2.1 Urval 
De respondenter som valts för undersökningen var kunder som aldrig tidigare handlat på 
hemsidan. De valde att göra urvalet på detta sätt för att kunna se om systemet var användbart 
eller inte. Om de hade valt användare som redan utfört köp på deras hemsida hade de redan 



 22 

haft kunskap om hur ett köp ska genomföras, vilket hade gett missvisande information. De 
hittade sina respondenter genom ett bekvämlighetsurval, de anställda fick hjälpas åt att hitta 
respondenter. Dessutom har ett större antal personer som brukar vara test personer hos dem 
testat på att genomföra ett köp på hemsidan, dessa mailade företaget ut till och fick sedan ett 
antal personer som ville delta. Utifrån detta urval har de fått in respondenter som har varit i 
deras målgrupp.  
 

4.2.2 Effektivitet  
De har märkt att det är mycket på hemsidan som är svårt att hitta, vilket i sig gör att kunden 
blir ineffektiv. De punkter som vi speciellt fick höra var följande.  
 

• Hitta information: Det finns ingen väl utvecklad sökfunktion på hemsidan. 
Artikelsökfunktionen är väl utformad, men då måste kund minnas artikelnummer eller 
artikelnamn. Menyerna är väl utformade, dock är den övriga sök funktionaliteten dålig 
och det blir svårt för kunder att hitta information genom den.  

• Hitta kontaktuppgifter: Miss Mary har märkt att flertalet kunder har svårt att hitta 
kontaktuppgifter, det finns inte på alla sidor samt är svårt att hitta.  

• Hitta orderformulär: Via den katalog som finns att få hem kan kunder ta del av 
orderformulär, dock har Miss Mary märkt att det finns problem med att hitta den via 
hemsidan.  

 
Miss Marys hemsida har inget minne vid val av artiklar. Låt oss säga att kund har valt storlek 
och färg, sedan ändrar den färg, då försvinner valet på storleken. Det innebär alltså att kunden 
får börja om med att välja storlek igen. Det gör att kunden blir väldigt ineffektiv, eftersom den 
blir tvungen att göra allting två gånger. Önskvärt är att ha kvar storleken vid byte av färg om 
storleken finns i vald färg. Finns den inte i den färgen ska det visas för kunden för att 
underlätta och effektivisera.  
 
Effektivitet handlar även om köp för Miss Mary, vilket dem tidigare nämnde finns mycket att 
arbeta med. Användare kan idag göra ett köp, men osäkerhet kring betalning och dylikt finns 
som gör att de avbryter köpet. Katalogen som skickas ut till kunder idag finns inte på 
hemsidan, vilket kan göra att vissa kunder blir missnöjda då de vill bläddra i den online. Idag 
finns det viss effektivitet på hemsidan, men den behöver arbetas med för att hamna på en 
acceptabel nivå, anser Miss Mary.  
 

4.2.3 Lärbarhet  
När vi frågar angående lärbarhet anser de inte att det är applicerbart. Enligt dem ska kunden 
inte behöva lära sig, det ska vara så pass enkelt och lätt att genomföra det som önskas ändå. 
Det ska helt enkelt vara givet hur det fungerar. De förstår samtidigt att det inte går att få alla 
kunder att tycka att det är enkelt, men de vill komma så nära alla som möjligt.  
 
När undersökningen genomförts kunde de dra vissa slutsatser redan där. De insåg att de inte 
behöver göra många ändringar layoutmässigt, de behöver t.ex. inte de allra nyaste 
funktionerna, då deras målgrupp vill ha det så enkelt som möjligt.  
 
Inloggning: Problem har upptäckts vid inloggning, då personen som loggar in måste komma 
ihåg både användarnamn och lösenord. Vid bortglömt användarnamn går det inte att söka på 
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namn eller e-post för att hitta användarnamnet, det går dessutom enbart att få ett nytt lösenord 
om den som förlorat det kan e-posten som har registrerats.  
 
Miss Mary tror att en chatt skulle vara bra att införa. Chatten skulle i så fall fungera som så att 
om en kund är inne på en sida en viss tid och verkar tveka över något, kommer ett nytt, 
mindre fönster dyka upp där chatten infinns. Där kommer kunden bli frågad om den behöver 
hjälp med något och genom chatten har kunden direkt kontakt med Miss Mary. Idag finns det 
ingen hjälpfunktion på hemsidan, därför skulle en FAQ-del eller en chatt vara bra att införa 
för att täcka den lucka som idag finns. Idag existerar ett stort behov av att en hjälpfunktion 
finns till hands för kunder. Om en kund tvekar på en hemsida, ska den känna att den får 
samma hjälp som i en butik, anser Miss Mary.  
 

4.2.4 Lätt att minnas  
Idag är inte deras hemsida effektiv, dem saknar ett flöde - en överblick. Kunden vet många 
gånger inte vad som händer på Miss Marys hemsida samt i vilken ordning allt sker i 
köpprocessen. I framtiden vill dem kunna visa tydligt vart kunden befinner sig i processen, 
det ska finnas någon form av tidslinje där det visas vad som har gjorts, vart man är och vad 
som finnas kvar att göra för att slutföra sitt köp.  
 
Miss Mary ändrar inte deras hemsida ofta, när väl ändring sker märker dem ingen skillnad i 
hur kunder uppfattar dem. Dem vill att kunder alltid ska uppfatta dem som ett företag med 
kvalitet. Kunder ska genom hemsidan få en förståelse för deras kvalitet och exklusivitet. 
Hemsidan måste ständigt uppdateras, då deras målgrupp blir mer och mer van vid att 
genomföra köp via internet. Layouten behöver dem ändra efter målgruppen, dock ska den 
vara väldigt enkel då det är ett vinnande koncept för Miss Mary. Det finns vissa kriterier dem 
utgår från vid grafisk utformning som hämtas ifrån deras grafiska profil, det finns en både för 
katalog och hemsida. Hemsidan är utformad efter deras målgrupp och det är viktigt att texten 
är lättläst samt inte för liten, då flertalet i målgruppen har synproblem.  
 
För att kunna genomföra ett köp måste kund vara registrerad som användare på hemsidan. 
Detta gör att vissa kunder tycker att det är ansträngande att genomföra ett köp om de inte 
redan är kunder, då de först måste registrera sig. Flertalet kunder tycker även att 
betalningssidan är svårförstådd, därför blir de osäkra när de ska slutföra sitt köp. Miss Mary 
ser ett problem med detta och vill ändra det. 
 

4.2.5 Felhantering  
Miss Mary har ett stort problem gällande felhanteringen, det visas inga felmeddelanden om 
kund gör något fel. Det innebär att om kunden gör något fel i köpprocessen visas inget 
felmeddelande som talar om för kunden vad den har missat/gjort för fel. Kunden får själv ta 
reda på vad den bör ändra för att kunna slutföra sitt köp. Ett exempel kan vara när kund ska 
lägga en vara i kundkorgen. Gör den då inte val i alla fält som den kan välja i händer det 
ingenting om den trycker på knappen för att lägga till i kundkorgen. Det vill säga det läggs 
ingen produkt i kundkorgen, men kunden får inget felmeddelande om vad det är som saknas.  
 
Något som de märkt verkligen saknas är en FAQ eller liknande. Alltså en samling vanliga 
frågor och svar som kunden har tillgång till. Detta gör att de flesta frågor som kunderna har 
besvaras genom att de själva kollar i samlingen med frågor och svar, ofta kallad FAQ. Detta 
är något som de verkligen ska bygga upp och ta med vid ombyggnaden av den nya hemsidan.  
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4.2.6 Tillfredställelse  
Miss Mary ser ett problem med att det inte finns någon merförsäljning på deras hemsida. Det 
ges inga förslag på vad som kan köpas, till exempel om kund har valt att köpa en BH så ges 
inte kund förslag om matchande trosa utan det får kund själv leta upp. Miss Mary tror att 
kunden skulle tycka merförsäljning skulle vara ett effektivt och tillfredsställande sätt att 
handla på.  
 
För att Miss Mary ska kunna utveckla en bättre hemsida för deras kunder samt få fler kunder, 
tar de stor hänsyn till den feedback som inkommer. Då kunder tar emot en beställning 
medföljer en retursedel, där kunder kan skriva ned vad de anser kan förbättras. Kunder 
kontaktar även Miss Mary via telefonsamtal, mail, Facebook samt deras gästbok som finns på 
hemsidan. Det finns mycket kontakt mellan kunden och Miss Mary, främst handlar kontakten 
om genomförande av köp, men även om hemsidans utformning, produkter och liknande. Dem 
lyssnar väl på den feedback som ges, det är inte alltid de kan ändra sig efter kunden behov 
men de försöker i den mån de kan. För att kunden ska känna att dem blir sedda ger Miss Mary 
alltid svar på tal, det finns ständigt en dialog till kunden. Miss Mary tycker det är viktigt att 
kunden vet om att dem lyssnar på dem, så att kunder fortsätter att ge feedback i framtiden.  
Då det inte finns någon hjälpfunktion på hemsidan, samt kunder ofta ger feedback angående 
både köp och att hitta information så finns det brister i tillfredsställelsen på hemsidan.  
 
Miss Mary har även märkt att det är viktigt att informationen kring den produkt som säljs 
finns lätt till hands, det gör att hemsidan inte alltid är vacker utan istället mer funktionell. Det 
är dessutom viktigt att bilderna på hemsidan och helheten förmedlar en känsla av att kunden 
ska vilja ha på sig underkläder och köpa nya underkläder. Modellen är lika viktig som 
informationen som finns, då dem säljer hela konceptet: bild, piktogram och text. Helheten är 
testat och fungerar, det är därför de kan sälja vidare sina produkter. Miss Mary kan presentera 
en färdig lösning, det gör dem enligt dem själva unika inom sin bransch. För att testa sina 
sidor och få dem så bra som Miss Mary vill använder de sig utav AB-testning. Det innebär att 
de skapar två olika sidor, A och B, och testar sedan båda för att se vilken som fungerar och 
säljer bäst. De kan då testa olika typer av modeller och olika typer av beskrivningar till 
produkten. Genom att testa detta kan de få allting att fungera ihop som en helhet. 
 
Miss Mary har upptäckt att det är svårt för kunden att ge feedback angående hemsidan, så som 
vad som behövs tas bort, ändras, förbättras och liknande. Vid utveckling av deras hemsida ser 
de istället till de hemsidor som har vunnit e-handelspriser åren tidigare. Vid utvecklandet av 
hemsidan är Miss Mary väldigt måna om deras målgrupp och vill utveckla hemsidan efter 
dem så mycket som det går. 
 

4.3 Genomförande av observation av tidigare gjord undersökning  
Den 8 april 2014 genomfördes observation av Miss Marys undersökning kring deras hemsida. 
Observationen innebar att vi tog del av filmer där vi både kunde se respondenterna samt se 
hur de kollade på hemsidan. Observation har skett när 37 stycken medelålderskvinnor har 
testat att genomföra ett köp, vi har tagit del av filmer där vi kan studera deras beteende, så 
som ansiktsuttryck, röst och liknande samt vilka sidor de har kollat på och vart de har kollat 
på skärmen. 
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4.3.1 Effektivitet  
Resultatet visar att alla respondenter som har försökt att genomföra ett köp har lyckats, de har 
kunnat lägga sina valda produkter till kassan. För vissa respondenter var det svårare än för 
andra. En större mängd respondenter har enkelt och snabbt kunnat hitta de produkter de har 
sökt efter, alltså en BH samt en trosa. Endast ett fåtal kvinnor såg att val av matchande trosa 
till BH kunde väljas, de andra respondenterna har inte lagt märke till den matchande trosan. 
 
Det visade sig även att väldigt få valde att använda sökfunktionen. De allra flesta valde att gå 
via menyerna och leta sig fram till en produkt istället för att söka på en produkt direkt i 
sökfältet. 
 
Observationen visade även att trots att de lyckades med uppgiften hade de betydligt svårare 
att gå vidare med nästa steg efter att de valt produkt. Det var vissa problem både med att lägga 
vald produkt i kundkorgen samt att sedan gå vidare till kassan. Vid fåtal tillfällen fick tillslut 
testledaren påpeka att det saknades något för att kunna gå vidare. Detta gällde både när de 
lägger produkten i kundkorgen och när de går till kassan. 
 

4.3.2 Lärbarhet  
Endast ett fåtal respondenter fann en genväg via första sidan att gå in till Bh:ar. Majoriteten 
kvinnor har inte lagt märke till att de kan se en matchande trosa, då deras ögon inte har kollat 
längre ned på sidan, på samma sida har även många missat att fylla i antigen valet kring 
storlek eller färg, ibland båda valen. Då respondenterna har missat detta val har de inte kunnat 
lägga produkten till kassan, istället för att upptäcka sitt fel har de gjort om val av produkt. Vid 
ett andra val av produkt har samma miss upprepats vid få tillfällen, övervägande delen 
respondenter har lyckats att genomföra sitt köp vid ett andra tillfälle. 
 

4.3.3 Lätt att minnas 
Observationen gav inget av värde gällande hur lätt hemsidan och dess funktioner är att 
minnas. Eftersom vi enbart observerade användarna vid ett tillfälle fick de ingen chans till att 
minnas hur hemsidan fungerar. Vi fick heller ingen chans att observera om de kom ihåg 
funktionerna vid nästa tillfälle då de använde hemsidan. 
 
Det var sex personer som tidigare har handlat på hemsidan, dock vet vi inte vad deras tidigare 
svar är då allt är sammanställt därför blir det svårt att observera vad just dessa personer tycker 
om hemsidans användbarhet. 
 

4.3.4 Felhantering  
Notering av att respondenter har blivit frustrerade om fel har uppstått har observerats. 
Observationen av att respondenter har valt en produkt de vill ha men ej kan lägga produkten 
till kassan har iakttagits, då storleksval eller färgval har glömts bort. Respondenter har 
flertalet gånger missat valet och istället för att upptäcka sitt fel har de gjort om valet av 
produkt.  
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4.3.5 Tillfredsställelse  
Resultat från gjord undersökning visar att respondenter vid några tillfällen upplever frustation 
samt ansträngning att genomföra ett köp. Filmerna visar suckar och sammanbitna 
ansiktsuttryck när de inte kan lägga en vara i kundkorgen.  
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5 Analys 
Kapitlet analyserar det resultat som kommit fram vid surveyundersökning, intervju och 
observation, samt redovisar hur resultatet förhåller sig till insamlad teori. 
 
I denna del utgår vi ifrån vår analysmetod, det vill säga att en jämförelse kommer ske mellan 
analysmetod och sammanställd empiri för att ta reda på om det finns likheter och/eller 
skillnader mellan teori och praktik. Som analysmetoden beskriver behövs fem komponenter 
för att användbarhet ska uppnås effektivitet, lärbarhet, lätt att använda, felhantering och 
tillfredsställelse. Då dessa behövs kommer analysen att följa dess struktur. 
 

5.1 Effektivitet  

5.1.1 Surveyundersökning  
För att en hemsida ska vara effektiv ska så lite ansträngning som möjligt gå åt för att kunna 
utföra uppgiften på rätt sätt (Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006). Av respondenternas svar 
kan det tydligt ge en syn av tendenser till hur Miss Marys hemsida är gällande effektivitet. 74 
% svarade att de tyckte det var enkelt att hitta produkten. Det visar tydligt på att hemsidan är 
effektiv i första steget, när det gäller att hitta just produkten. De andra svarsalternativen, lägga 
i varukorgen och gå till kassan fick enbart fyra respektive ett svar. Detta visar på brister i 
hemsidans effektivitet då dessa alternativ inte var lika enkla att hitta och tog mer ansträngning 
från respondenterna. Det finns alltså brist i effektivitet efter att kunderna har valt vilken 
artikel de vill köpa, processen efter att kunder valt produkt blir enligt enkätsvaren svårare och 
svårare. 
 
De svarande anser att vissa delar är effektiva medan andra delar är mindre effektiva. Detta 
stärker frågan om de anser att hemsidan är effektiv. 58 % tycker att hemsidan är ganska 
effektiv, samtidigt tycker sex respondenter att den är väldigt effektiv och sju stycken att den 
är ganska ineffektiv. Det finns delade meningar kring effektivitet, även om de flesta tycker att 
den är mer effektiv än ineffektiv.  
 
Vid fråga om det finns något som bör ändras på fick ”bättre sökfunktion” flest svar, trots att 
majoriteten tycker det var enkelt att hitta produkten. Att sökfunktionen ej fungerar gör att det 
kan ta längre tid för användare att hitta det den söker. Effektivitet innebär bland annat att 
utföra en uppgift med så lite påfrestning som möjligt (Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006), 
då ”bättre sökfunktion” fick flest svar innebär det att den påfrestar respondenten mest vid 
besök av hemsidan.  
 

5.1.2 Intervju  
Under vår intervju med Miss Mary får vi veta att de anser att hemsidan är hyfsat effektiv, men 
vet samtidigt om att det finns rum för förbättringar. De vet om att det krävs viss ansträngning 
från deras målgrupp för att hitta information på deras hemsida, mer än vad som borde krävas. 
Då effektivitet handlar om den resursåtgång som går åt för att uppnå ett mål (ISO 9241-11 
1998, se Gulliksen & Göransson 2002), så menar Miss Mary att det krävs mer resurser från 
användarna än vad som ska behövas för att uppnå dess mål. Miss Mary vet om att kunderna 
har svårt att hitta viss information på hemsidan, att det krävs en hel del letande. Detta är 
självklart inte bra och är tvärtemot hur en effektiv hemsida ska fungera. Om det krävs av 
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användare att de letar en längre period för att hitta den information som de söker, är det inte 
effektivt. 
 
Hemsidan har dessutom inget minne, det vill säga hemsidan minns inte din valda storlek om 
du råkar eller vill byta färg utan dessa val måste göras på nytt. Då dessa val måste göras på 
nytt så brukas mer resurser och ansträngning från kunden än vad som hade behövt om 
hemsidan hade kommit ihåg valet. När kunder sedan valt produkter och ska betala krävs det 
att de är registrerade på hemsidan, är du ny kund kan du alltså inte köpa produkterna utan att 
registrera dig först. Även detta gör att det krävs mer ansträngning än nödvändigt för kunden. 
Det är i detta läge flera kunder avbryter sina köp, cirka 50 % avbryter enligt Miss Mary köpet 
på grund av att det krävs mer ansträngning än nödvändigt samt att kassafunktionen på 
hemsidan är krånglig. Att kassafunktionen är krånglig är något som Miss Mary är väl 
medvetna om och de håller med om att den inte är effektiv. Då det är så pass många som 
avbryter köp är det dessutom svårt att säga om användarna kan uppnå det tänkta målet, i vissa 
fall att köpa en produkt.  
 
Miss Mary berättar också att de inte har någon väl utvecklad och fungerade sökfunktion, 
artikelsökfunktionen fungerar bra men annars inte. Då effektivitet handlar om att det ska 
krävas så lite ansträngning som möjligt för att kunna utföra en uppgift på rätt sätt (Snider & 
Martin 2012; Lee et al. 2006) är inte sökfunktionen effektiv fullt ut.  

5.1.1 Observation  
Som ISO standarden 9241-11 (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen & Göransson 2002) beskriver 
kan effektivitet beskrivas som en resursåtgång för att uppnå specifika mål. Dessa mål ska 
dessutom uppnås med noggrannhet och fullständighet. Observationen av respondenter visar 
att målet med att hitta en produkt, BH och/eller trosa, samt utföra ett köp uppnås fullständigt. 
Alla respondenter klarade av uppgiften som gavs till dem. Trots vissa svårigheter och små 
problem under testernas gång lyckades alla tillslut genomföra hela testet med ytterst lite 
handledning från testledaren. Då respondenterna med viss hjälp lyckats genomföra sin 
uppgift(målet), så finns det vissa brister i effektivitet. Bristerna finns då de inte kunde uppnå 
det specifika målet fullt ut.  
 
Vid observationer har vi sett att det har varit svårt för respondenter att lägga sin produkt i 
varukorg samt gå till kassa. Då effektivitet handlar om att uppnå ett mål (ISO 9241-11 1998, 
se Gulliksen & Göransson 2002), kan det uppstå problem för användare här då vissa 
respondenter har svårigheter med dessa funktioner. Även i detta fall uppnås inte effektivitet 
fullt ut. 
 

5.1.2 Jämförelse mellan metoderna  
Svaren hos de olika metoderna påminner om varandra gällande effektivitet. Enkäten talar om 
att fler än hälften tycker att hemsidan är ganska effektiv eller effektiv samtidigt som intervjun 
talar om att hemsidan är ganska effektiv. Intervjun trycker på att det finns funktioner som 
behövs göras om för att hemsidan ska bli mer effektiv, dock fungerar den helt okej för sin 
målgrupp idag. Under observationen ser vi att det är en effektiv hemsida, det är inte många 
steg från startsidan till att de har hittat produkterna och lagt dem i kundkorgen. Därefter ser vi 
dock att problemen finns, både när kund ska lägga produkter i kundkorg och även när de ska 
gå vidare till kassan. Genom intervjun och enkäten kan vi se att hemsidan är ganska effektiv, 
men det är svårare att veta exakt var på sidan de har problem. Genom observationen får vi 
med även denna dimension. 
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Målet är många gånger att kunna köpa en produkt, lägga en produkt i kundkorgen eller bara 
kolla på produktutbudet. Vid observationen kunde vi se att alla klarade av att se 
produktutbudet samt lägga produkten i kundkorgen, vilket var målet med uppgiften. Även i 
enkäten kan vi utgå ifrån att alla över lag tyckte det var lätt att uppnå det mål som var satt. Det 
är svårt att se utifrån intervjun om målet är lätt att uppnå, då det är nästan 50 % som avbryter 
ett köp är det svårt att veta om det är att hitta en produkt, lägga den i kundkorgen eller 
genomföra köpet som är svårt - eller om det är något annat. Det är hälften som avbryter ett 
köp och det visar att målet inte alltid uppnås. 
 
Det finns flera funktioner som inte är bra och effektiva som de borde kunnat vara. Enkäten 
visar att det är cirka 25 % som tycker att sökfunktionen behövs förbättras, även intervjun 
trycker på denna funktion men även på att hemsidan inte har något minne eller att en 
användare måste vara registrerad för att kunna genomföra ett köp. Observationen kan inte 
framhäva dessa funktioner, då alla klarade av att lägga in sin vara i kundkorgen. 
 
Utifrån vår enkät har vi fått fram att cirka 26 % anser att sökfunktionen inte fungerar på 
hemsidan, samt cirka 68 % tycker att den fungerar. Dock anser Miss Mary att sökfunktionen 
inte är väl utformad. Vi vet inte om respondenterna faktiskt har testat sökfunktionen, därför är 
det svårt att avgöra vem som har rätt angående sökfunktionen.  
 
I enkäten har ”lägga i varukorg” samt ”gå till kassa” fått sämst respons angående vad som är 
enkelt att utföra på hemsidan. Vi har även observerat att många respondenter har haft problem 
med att hitta/utföra dessa funktioner/handlingar. Då köp av vara inte kan ske utan att 
genomföra de funktionerna, kan inte heller målet uppnås på en sida vilket effektivitet bland 
annat handlar om (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen & Göransson 2002). Effektiviteten är 
därför inte bra i dessa funktioner.  
 

5.2 Lärbarhet  

5.2.1 Surveyundersökning  
För att en hemsida ska vara lärbar ska det vara enkelt att lära sig de olika funktionerna som 
hemsidan besitter. Den ska vara självlärande och användaren ska snabbt kunna uppnå sina 
mål med hemsidan. Dessutom ska den vara enkel för de som besöker den för första gången. 
(Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006; Jeng 2005) Att just förstagångs besökare kan använda 
den på ett bra sätt syns utifrån fråga ett och två. Utifrån dessa frågor kan det konstateras att 
hemsidan är relativt enkelt och lättlärd. Trots att endast 6 stycken tidigare har handlat på Miss 
Mary anser 58 % att det var ganska enkelt att genomföra uppgiften och 39 % att det var 
enkelt. Det är alltså 97 % som tycker att det var enkelt eller ganska enkelt att genomföra 
uppgiften, lägga en produkt i varukorgen och gå till kassan, på hemsidan. Trots att då enbart 6 
stycken personer(19 %) tidigare handlat på sidan innan, visar det på en lättlärd hemsida.  
 
Att kunden vill lära sig, både av sina fel och det den inte kan, är tydligt (Q10, Q15, Q16). 100 
% vill ha felmeddelanden när de gör något fel, 61 % vill ha en hjälpfunktion och även en 
chattfunktion där de kan få hjälp i realtid. Det visar tydligt på att kunderna vill lära sig mer 
om hur hemsidan fungerar. Detta är då viktigt att kunna erbjuda kunderna. Har kunderna ett 
behov och en vilja av att lära sig är det väldigt viktigt att de får chansen, annars kan det lätt bli 
att de tröttnar. Samtidigt anser 97 % (Q19) att hemsidan är mer eller mindre enkel att 
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använda. Det beror på att hemsidan är kan läras på ett enkelt sätt. Är den enkel att använda är 
den även lätt att lära sig.  
 

5.2.2 Intervju  
Lärbarhet är den tid det tar att lära sig utföra en uppgift. För att en hemsida ska vara enkel att 
lära sig krävs det att den är just enkel, hemsidan ska vara självlärande. Det är då viktigt att 
funktionerna är enkla att lära sig, det ska gå snabbt att förstå hur de fungerar. (Snider & 
Martin 2012; Lee et al. 2006; Jeng 2005). Att Miss Mary vill att användarna inte ska behöva 
lära sig hemsidan, utan det ska vara självklart hur den fungerar, är helt i linje med god 
lärbarhet. De har även kommit fram till att deras målgrupp inte kräver mer komplicerade 
funktioner än de redan har. De vill ha en så enkel hemsida som möjligt som gör att alla kan 
använda den utan problem. Att logga in för att göra ett köp är därför fel. Det innebär att kund 
alltid måste veta sina inloggningsuppgifter, vilket i sig leder till att många avbryter köpet 
eftersom de inte minns sina uppgifter. 
 
Ett stort problem som de har är att de inte har någon funktion på hemsidan där kund kan lära 
sig själv om hur hemsidan fungerar. Det finns till exempel ingen FAQ-del på hemsidan, en 
samling av vanliga frågor och svar. Genom att dem inte har detta finns det ingen möjlighet för 
användaren att själv lära sig om hemsidan. För att skapa god lärbarhet på en hemsida krävs 
det att den snabbt kan läras, det ska inte finnas några frågetecken angående hur hemsidan 
används. Genom att skapa en FAQ kan Miss Mary låta användaren själv snabbt räta ut de 
flesta frågetecken som kommer upp. Miss Mary har även funderingar på att längre fram skapa 
en chattfunktion på hemsidan där användaren kan få hjälp live via en chatt. Detta skulle ge 
användaren en stor möjlighet att snabbt lära sig hur hemsidan fungerar och hur de ska gå 
vidare. 
 

5.2.3 Observation  
Lärbarhet innebär att ett system ska vara lätt att lära sig och förstå (Bedi & Benati 2006). Vid 
observation av första sidan har ett fåtal respondenter sett och bläddrat mellan genvägarna som 
finns där. De har enbart sett bilden, men inte lagt någon längre tid på att studera genvägar. 
Vid vald BH (produkt) har ett fåtal kvinnor sett att matchande trosa kan väljas, de som inte 
sett matchningen har istället valt att gå genom menyn för att välja trosa. Dessa missar är ett 
tecken på att otydlighet finns och att system inte är lätt att lära sig vid första anblicken. 
 
Flertalet kvinnor har dessutom missat att välja färg eller storlek på vald produkt, och innan 
valet försökt lägga vald vara till kassan, men misslyckats. Kvinnorna har gjort om samma 
misstag mer än en gång och tagit sig längre stunder att studera dessa val. Utifrån dessa 
observationer anses inte systemet vara lätt att lära sig, då det har tagit lång tid att förstå hur 
det fungerar.  
 

5.2.4 Jämförelse mellan metoderna  
Det finns delade uppfattningar kring om hemsidan är lätt att lära och förstå. Vi har observerat 
att det är väldigt få respondenter som ser genvägen på första sidan, den matchande trosan som 
finns att välja till en BH samt storlek och färgval. Dock har respondenterna svarat i enkäten 
att det var ganska enkelt eller enkelt att utföra uppgiften, endast en respondent har svarat att 
det var mindre enkelt. Detta tyder på att de inte har förstått sidan fullt ut och vet hur den 
fungerar. Alla respondenter vill ha någon felmeddelande om de gör fel så att de vet hur de ska 
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lära sig visar enkät, vilket behövs enligt observationen. Miss Mary har genom intervjun visat 
att de vet vad god lärbarhet är men att de själva inte har applicerat det på deras hemsida fullt 
ut, vilket också blir tydligt vid observationen.  
 

5.3 Lätt att minnas  

5.3.1 Surveyundersökning  
Att den är enkel att använda är viktigt även för hur lätt det är att minnas hemsidans 
funktioner. Trots att besökare inte har varit på sidan under en längre period ska de kunna 
komma ihåg hur den fungerade (Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006; Matera, Rizzo & 
Carughi 2006). Inloggningsuppgifter är något som kund måste komma ihåg på Miss Marys 
hemsida. På hemsidan är kund tvungen att logga in, vilket innebär att du måste minnas dina 
uppgifter för att kunna genomföra ett köp. Detta tycker 61 % är bra, trots att de måste minnas 
sin uppgifter vill kunderna alltså att det ska vara ett måste att vara inloggad för att genomföra 
ett köp. Respondenterna anser alltså att komma ihåg användarnamn samt lösenord ej gör 
något, det blir ändå lätt att minnas hemsidans funktioner och det är ej ett störande moment.  
 

5.3.2 Intervju  
Har en användare en gång lärt sig att utföra en handling ska personen i fråga inte behöva lära 
sig det på nytt. Trots att den inte varit på sidan under en längre period ska den kunna komma 
ihåg hur hemsidan fungerade (Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006; Matera, Rizzo & 
Carughi 2006). För Miss Mary är det väldigt viktigt att anpassa sig till sin målgrupp. Den ska 
vara så enkel som möjligt och det ska vara lätt att se vad som är vad. Allt detta underlättar för 
hur snabbt det går att lära sig hur den fungerar. De har även en layout som de utgår ifrån. Det 
innebär alltså att trots att det kan vara flera olika vyer på en hemsida ser deras kontroller och 
färgläggning likadan ut. Att deras layout är likadan kan underlättar för att minnas hur 
hemsidan fungerar, då användarna inte behöver lära sig det på nytt. 
 
Deras hemsida skulle även behöva någon typ av flöde som visar hur långt kunden kommit i 
köpprocessen. Det skulle innebära att det blir lättare för användaren att se hur långt den 
kommit samt vad som är kvar att göra. I och med att den då kan se hur långt den har kvar 
samtidigt som den lär sig hemsidans flöde. De anser samtidigt att det är väldigt viktigt för 
dem att hålla sig till sin målgrupp, att inga krångla till hemsidan utan hålla den enkel. 
Eftersom deras målgrupp ofta inte är vana datoranvändare, kvinnor +50, så är det viktigt att 
Miss Mary gör sidan enkel och lätt att minnas.  
 
Även intervjun framhäver att användare måste vara registrerad för att genomföra ett köp och 
det uppskattar inte alla kunder. Då Miss Mary ser ett problem med det vill dem ändra det. Det 
skulle göra att kunder inte kommer behöva komma ihåg lika mycket och det kommer därför 
bli enklare att genomföra ett köp. 
 

5.3.3 Observation  
Observationerna av respondenterna gav inget gällande hur lätt det är att minnas hemsidans 
funktioner. Detta kan bero på att vi enbart studerade respondenterna vid ett tillfälle, de gavs 
då ingen chans att komma ihåg hemsidan till ett nytt tillfälle. 
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5.3.4 Jämförelse mellan metoderna  
Enkäten visar att över hälften av respondenterna tycker det är bra att de måste vara inloggade 
för att göra ett köp, medan intervjun menar att de ser ett problem med det och vill ändra på 
det. Dessa två svar motsäger därmed varandra och det visar att det är bra att använda sig av 
flera metoder. Hade vi enbart använt en av dessa metoder hade det enligt våra undersökningar 
gett fel bild av hur det egentligen är.  
 
Observationen visade i sig ingenting gällande hur lätt hemsidan är att minnas, detta beror 
enligt oss på att vi endast observerade vid ett tillfälle. Därmed hade observationer vid enbart 
ett tillfälle inte räckt för att besvara hur lätt en hemsida är att minnas. 
 

5.4 Felhantering  

5.4.1 Surveyundersökning  
För att en hemsida ska vara bra på felhantering måste den förhindra användaren ifrån att göra 
fel samt visa instruktioner om det trots allt blir fel. Ofta kommer dessa felmeddelanden för 
sent eller inte alls. I dessa fall kan det ofta vara så att användaren skriver i massor med 
information i onödan. I felmeddelandena ska det även finnas en förklaring eller instruktion 
om hur kund undviker och kommer runt problemet (Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006; 
Nielsen 1992). Miss Mary har ingen felhantering på deras sida, trots det önskar alla 
respondenter att felmeddelande ska finnas till hands. De önskar att ett felmeddelande dyker 
upp om de har utfört en handling fel och talar om vad som är fel och hur det ska rättas till. 
Respondenterna vill alltså ha felhantering som kan förhindra dem från att göra fel, precis som 
teorin rekommenderar ovan.  
 
45 % respektive 32 % ger sällan och aldrig feedback om problem uppstår. Feedback är viktigt, 
som Denguir-Rekik, Montmain och Mauris (2009) uttalar sig om. De anser att feedback är 
viktigt vid förändring, de som utvecklar sidan kan se vilka svagheter och problem som finns i 
nuläget och som behöver förbättras i framtiden. Respondenterna svarar att de överlag ej ger 
feedback, det blir därför svårt för Miss Mary att veta vad som behövs förbättras eftersom 
feedback kan göra att de vet vad som behövs förbättras vid omkonstruktion av hemsidan. 
 

5.2.3 Intervju 
 För att en hemsida ska vara bra på felhantering måste den förhindra användaren ifrån att göra 
fel samt visa instruktioner om det trots allt blir fel. Ofta kommer dessa felmeddelanden för 
sent eller inte alls. I dessa fall kan det ofta vara att användaren skriver i massor med 
information i onödan. I felmeddelandena ska det även finnas en förklaring eller instruktion 
om hur kunder undviker och kommer runt problemet (Snider & Martin 2012; Lee et al. 2006; 
Nielsen 1992). När det gäller felhanteringen ligger Miss Mary långt efter. De har egentligen 
ingen som helst felhantering. Det finns inga felmeddelanden som poppar upp och inte heller 
instruktioner som förklarar vad som är fel och hur kunder kommer runt felet. Det innebär att 
kunderna ofta kan fylla i allting som behövs bara för att i sista stund bli tvungen att börja om 
eftersom något är fel. Vad som är fel och om det ens är fel får de aldrig reda på. Enda tecknet 
är att det de vill göra inte fungerar. Lägga en vara i kundkorgen till exempel, det funkar inte 
om du inte valt både storlek och färg. Har kunder glömt en av dessa kan de trots det klicka på 
knappen ”Lägg i shoppingbag”, men det händer ingenting. Detta innebär att kunden kan sitta 
alldeles för länge för att ta reda på vad som inte fungerar. Hade Miss Marys hemsida istället 
haft ett felmeddelande hade kunden direkt kunnat åtgärda felet och gå vidare med köpet.  
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5.4.3 Observation  
Vid felfri felhantering ska användare bli blockerade från att utföra fel och om ett fel uppstår 
ska användaren kunna lära sig från felet och ej utföra det ytterligare en gång (Lee et al. 2006). 
Observationen av respondenterna har visat att flertalet kvinnor inte kan lägga en vara direkt i 
till kassan, då de glömt en/flera funktioner. Flertalet kvinnor har även gjort om valet av 
produkt och ändå inte kunnat lägga produkt till kassa, vilket tyder på att de inte lärt sig av 
tidigare problem. Det är svårt att lära sig av sina tidigare gjorda fel på hemsidan. Systemet 
tillåter användare att göra fel utan att felmeddelande visas för användare.  
 

5.4.4 Jämförelse mellan metoderna 
Observationen visar att flertalet respondenter gör fel på hemsidan samt upprepar sina fel, 
bland annat då de missar att välja storlek på sin produkt. Då de upprepar sina misstag har 
respondenterna svårt att lära sig av sina misstag. I enkäten svarar respondenterna att de önskar 
att felhantering fanns på hemsidan, t.ex. att ett felmeddelande dyker upp om de har gjort fel så 
de vet om det samt vad som bör göras för att få bort felet. Enkäten visar inte att 
respondenterna ofta gör fel, dock att flertalet önskar felhantering vilket betyder att vissa 
svårigheter finns.  
 

5.5 Tillfredsställelse  

5.5.1 Surveyundersökning  
Tillfredsställelse i samband med e-handelssidor är enligt Zviran, Glezer och Avni (2006) 
starkt kopplat till utformningen av en hemsida, alltså fördröjning, navigation, innehåll och 
svarsbarhet. Dessa komponenter kan bedöma hur tillfredsställd en person blir när den har 
besökt en e-handelssida. Utifrån vår enkät har vi funnit att respondenterna anser att hemsidan 
kan göras bättre. Hela 8 personer av 31 tycker att sökfunktionen bör förbättras samt 6 (mer i 
egna svaret) av 31 tycker att design och färg kan förbättras. Navigationen och hur innehållet 
presenteras är alltså inte efter vad användarna önskar.  
 
Green och Pearson (2006) beskriver ISOs standard för tillfredställelse som att användaren ska 
vara fri från obehag samt ha en positiv attityd vid användning av produkten i fråga. Utifrån 
enkäten anser cirka 65 % att layouten är ganska tilltalande, samt 19 % tycker att den är väldigt 
tilltalande. I detta fall uppnås tillfredsställelse på sidan enligt respondenterna. 71 % anser att 
det känns säkert att göra ett köp på hemsidan. Även detta svar gör att respondenterna känner 
en positiv attityd samt inget obehag gent emot hemsidan. Positiv attityd finns även vid 
presentation av produkten, att den presenteras på modeller. Över lag är alla respondenter 
nöjda med det och det känns naturligt att modellerna är yngre. Utformningen av innehållet (i 
detta fall produktpresentation) är alltså tillfredsställande. 
 
Snider och Martin (2012) samt Lee et al. (2006) beskriver att användare enbart ska känna en 
acceptabel nivå av bland annat frustation och ansträngning när de använder ett system. Då 58 
% respektive 39 % tyckte det var ganska enkelt samt enkelt att genomföra uppgiften ”att lägga 
en trosa samt bh i köpkorgen”, så känner respondenterna över lag varken känner frustration 
eller ansträngning vid besök på hemsidan. 
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5.5.2 Intervju  
För att en hemsida ska vara tillfredställande för användaren krävs det att den är tilltalande. 
Användare ska tycka det är trevligt att använda hemsidan, det ska inte vara problematiskt eller 
jobbigt. Hemsidan ska upplevas positiv för användaren. Fördröjningar, navigation och 
svarsbarhet är några saker som ofta förknippas med tillfredsställelse på hemsidor. Lyckas 
företag bra med dessa utåt kunden sett så har de kommit en bra bit mot god användbarhet. 
Dessutom ökar de indirekt kundernas lojalitet i samband med ökad tillfredsställelse (Snider & 
Martin 2012; Lee et al. 2006; Casalo, Flavian & Guinaliu 2008; Zviran, Glezer & Avni 2006). 
För att göra kunderna nöjda och tillfredsställda har Miss Mary bestämt sig för att jobba 
mycket med feedback och börja med merförsäljning. Feedback jobbar de en hel del med redan 
idag, men det finns mycket mer att utveckla gällande den delen. De vill även börja med 
merförsäljning, alltså ge förslag på produkter som kunden kan köpa vid kassan. Beroende på 
vad kunden då valt att köpa så får kunden upp alternativ på passande tillbehör. Genom att 
jobba mer med feedback och ge förslag på passande produkter tror Miss Mary att de kommer 
få nöjdare kunder. Blir kunderna mer tillfredsställda ökar även chansen att de kommer tillbaka 
och handlar mer. 
 
Miss Mary jobbar inte bara med att sälja en produkt, de vill sälja hela konceptet som kunden 
ser på hemsidan. Produkten på en passande modell tillsammans med rätt text som lockar till 
köp. Genom att jobba på detta sätt tror de att de skapar mervärde åt kunden. Kunden köper 
inte bara en produkt, de köper en produkt som de redan sett passar på en kvinna och som 
någon skrivit en lockande text till. Genom att göra detta upplevs hemsidan som mer än bara 
en sida med massor av produkter och artiklar. Just upplevelsen är väldigt viktig för hög 
tillfredställelse hos kunderna. Detta gör att Miss Mary skapar hög tillfredställelse genom att 
deras hemsida är uppbyggd som den är.  
 

5.5.3 Observation  
Vid upplevd tillfredställelse ska användaren ej känna obehag, frustation, trötthet eller dylikt 
vid användning av produkt eller system. Användaren ska bli tillfredsställd av att använda 
produkten (ISO 9241-11 1998, se Gulliksen & Göransson 2002; Bedi & Banati 2006). Vid 
observation av respondenter har flertalet kvinnor känt frustation vid användning av hemsidan, 
det har observerats genom kvinnornas ansiktsuttryck samt samtal/suckar med sig själv och 
testansvarige. Frustation har uppstått då kvinnor har letat efter produkter som de skulle trivas 
med samt de inte kan lägga vald produkt i kundkorgen. 
 

5.5.4 Jämförelse mellan metoderna  
Observationen visar att flertalet respondenter känner frustation vid användning av hemsidan, 
det har visats genom ansiktsuttryck samt samtal. Frustation har då uppstått då de inte kan 
utföra alla handlingar på hemsidan och vet inte alltid vad de gör för fel. Enkäten visar istället 
att 58 % tycker att det var ganska enkelt samt 39 % tyckte det var enkelt att genomföra 
uppgiften. Därför säger observation och enkät emot varandra. Enkäten visar att 
respondenterna över lag inte känner frustation eller ansträngning vid besök på hemsidan, dock 
visar observationen tvärtom i vissa fall. 
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6 Diskussion och slutsats 
Kapitlet redovisar diskussioner och slutsatser som har skett utifrån analys i tidigare kapitel. 
Forskningsfrågor besvaras och slutsatsers konsekvenser framförs.  
 

6.1 Forskningsfrågor 

6.1.1 Kan man få en mer heltäckande bild av användbarhet på e-handelssidor 
genom att studera hemsidorna utifrån fler än en metod?  

• Ja, det kan ge en mer heltäckande bild av användbarhet på e-handelssidor genom att 
studera hemsidor utifrån fler än en metod.  

 
Att en heltäckande bild av användbarhet kan erhållas har tydligt visats eftersom vi sett flera 
olika svar från olika metoder. Det har dessutom varit svar som säger emot varandra och på det 
viset gett oss en större förståelse om hur det egentligen är. Genom att studera med hjälp av 
flera metoder får man även högre kritisk granskning i analysen eftersom man analyserar från 
flera olika typer av svar. 
 
Vid undersökning kring hur det upplevs att kund måste vara inloggad för att göra ett köp så 
har olika svar uppkommit: enkäten visar att över hälften av respondenterna tycker det är bra 
att de måste vara inloggad för att göra ett köp, medan intervjun menar att de ser ett problem 
med det och vill ändra på det. Ha enbart en av metoderna använts hade vi aldrig fått ta del av 
att svaret är olika. Därav kan vi se ett gap kring hur företag och kunder uppfattar denna 
funktion. 
 
När fråga kring sökfunktion ställs anser 21 respondenter att den fungerar, medan Miss Mary 
genom intervjun anser att den inte är väl utvecklad. Om enbart en av metoderna hade använts 
hade vi inte fått fram att det finns olika åsikter hos företaget och kunderna. Vi har även funnit 
att metoderna stärker varandra, då både observation och enkät stärker att funktionerna ”lägga i 
varukorg” och ”gå till kassa” är svåra att utföra för respondenter.  
 
Det är lättare att studera användbarhet kriteriet ”lätt att minnas” med fler än en metod. Med 
enbart intervjuns svar hade vi dragit slutsatsen att inloggning vid köp är fel och krångligt för 
kunden. Hade vi istället enbart gjort en enkät hade vi dragit slutsatsen att det är bra med 
inloggning vid köp. I och med att vi nu använde oss av båda metoderna kan vi se hur lätt det 
är att få fel bild om enbart en metod studeras. I vårt fall kan vi tydligt se att företaget som 
intervjuades har fel uppfattning om vad deras kunder tycker. 
 
Det är även lättare att hitta vad som behövs förbättras på en hemsida vid studerandet av flera 
metoder. Genom att analysera med hjälp av dessa tre metoder får vi flera olika syner på hur 
hemsidan kan förändras. Observationen visade att knappen till kundkorgen är ett problem, 
enkäten visade att sökfunktionen har förbättringspotential och i intervjun fick vi reda på via 
Miss Mary att deras kassafunktion är tveksam och problematisk.  
 

6.1.2 Finns det styrkor/brister i att enbart studera användbarhet på e-
handelssidor genom en surveyundersökning? 

• Ja, det finns styrkor i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
surveyundersökning. 
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De djupare frågorna som vi nu kunnat ställa i vår intervju är väldigt svåra att få fram i en 
enkät. Det blir på det viset mindre analytiska frågor och mer enbart kvantifierbara vid 
surveyundersökning. Det kan ställas öppna frågor även i en surveyundersökning, men då kan 
inte följdfrågor ställas direkt. Dessutom har vi märkt att det är svårt att få respondenterna att 
svara på de öppnare frågorna. 
 

• Ja, det finns brister i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
surveyundersökning.  

De öppnare frågorna som vi hade med i enkäten var ibland svåra att tolka och förstå hur de 
menade och tänkte. Eftersom vi inte kan ställa några följdfrågor gör detta att vi genom 
enkäten inte får ut de svar vi vill från enkäten. På de öppna frågorna som vi ställde via 
enkäten var svarsfrekvensen dessutom betydligt lägre än vid frågorna där det fanns färdiga val 
att välja på.  
 
Det finns brister i att studera beteende via enkät. respondenterna svarade via enkäten att de 
tyckte det var enkelt att genomföra vald uppgift, dock visade observationen ett annorlunda 
svar som är mer trovärdigt då vi själva har observerat respondenterna. Då vi har funnit att 
enkät och observation kan skiljas åt i svar, så kan slutsatsen dras att enkäter kan vara 
missvisade och inte alltid visa sanningen. Respondenter kan alltså kryssa i eller skriva lögner i 
enkäten, om enbart enkät studeras så blir det svårt att upptäcka dessa lögner. 
 

6.1.3 Finns det styrkor/brister i att enbart studera användbarhet på e-
handelssidor genom en semistrukturerad intervju? 

• Ja, det finns styrkor i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
semistrukturerad intervju.  

Genom att göra en semistrukturerad intervju får vi fram bra information även runt omkring 
vår frågeställning, detta eftersom vi kan ställa följdfrågor samt att den intervjuade ges chansen 
att svara fritt. Inom användbarhet är detta viktigt eftersom det är ett så pass brett område med 
många olika definitioner. Detta är framförallt bra då när det gäller frågor som berör hur de 
definierar och ser på ett begrepp som till exempel användbarhet. Det tror vi främst beror på att 
användbarhet är ett väldigt brett och komplicerat ämne.  
 
Semistrukturerad intervju är bra om forskare vill få svar på mer öppna frågor då friare svar 
kan ger. De öppnare frågorna kunde besvaras mer utförligt, dessutom gav följdfrågorna mer 
information till den öppna frågan då respondenten kunde förklara mer hur hon tänkte. Genom 
att ställa följdfrågor efter huvudfrågan har ställts så gav respondenten ett mer utförligt svar då 
personen i fråga tänkte efter mer samt analyserade sitt egna svar i hög grad.  
 

6.1.4 Finns det styrkor/brister i att enbart studera användbarhet på e-
handelssidor genom en observation? 

• Ja, det finns styrkor i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
observation. 

Vi har funnit att det är enklare och blir ett mer trovärdigt resultat att studera beteende via 
observation än vid enkät. Vi har funnit då respondenterna svarade via enkäten att de tyckte att 
det var enkelt att genomföra uppgiften, dock via observationen har vi funnit att flertalet 
känner frustation vid användning av hemsidan.  
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• Ja, det finns brister i att enbart studera användbarhet på e-handelssidor genom en 
observation.  

Genom att enbart studera användbarhet med hjälp av observationer ser vi ett problem gällande 
punkten lätt att minnas i vår modell. Då vi enbart observerar vid ett tillfälle blir det svårt att se 
hur lätt personen i fråga har att komma ihåg hemsidan och dess funktioner. På det viset kan vi 
inte uttala oss om hur lätt hemsidan är att minnas genom att enbart använda observationer. 
 
Vid observation av kriteriet ”lätt att minnas” har vi kommit fram till att man måste observera i 
två omgångar. Vid ett tillfälle kan vi inte se något, då vi inte kan jämföra hur de kan använda 
befintlig kunskap. Därför är observation som metod bristfällig vid studerandet av ”lätt att 
minnas”. 

6.1.5 Övriga slutsatser 
• Felhantering behövs på hemsidor där köp genomförs 

Observationen visade tydligt att det saknas felhantering på hemsidan, det finns inget som talar 
om för användaren om fel sker. Flertalet kunder fastnade på grund av att de glömt göra vissa 
val, de fick då börja om och välja om produkten samtidigt som handledaren för testet flera 
gånger fick antyda till att något saknades. Detta räckte för att de skulle komma på felet och då 
lyckas ta sig vidare. Denna enkla feedback hade räckt som felhantering, om det hade sköts 
automatiskt av systemet.  
 

• Dålig användbarhet på e-handelssidor kan göra att köp avbryts 
I både intervjun och enkäten syns det tydligt att det är många köp som avbryts. Uppemot 50 
% hoppar enligt Miss Mary ur mitt under ett köp. Genom enkäten kan vi se att det är cirka 60 
% som anger att det är användbarheten som har bidragit till att köp har avbrutits. 
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7 Utvärdering 
Utvärdering av gjord studie läggs som ett eget kapitel, istället för i metodkapitelet. Valet görs 
då vi utvärderar hela studien, därför passar det bättre att lägga denna del sist.  
 
Utvärderingen delas upp efter kvalitativa undersökningar, kvantitativ undersökning, övriga 
kriterier samt fortsatt forskning.  
 

7.1 Kvalitativa undersökningar 
Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns två grundläggande kriterier när utvärdering av 
kvalitativa undersökningar görs, dessa är: trovärdighet och äkthet. Trovärdighet och äkthet är 
motsvarigheter till validitet och reliabilitet. För att uppnå trovärdighet så finns det fyra 
delkriterier som ska uppnås: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. Äkthet 
svarar på mer allmänna frågor, ett delkriterium för äkthet är ”rättvis bild”(Bryman & Bell 
2013).  
 

7.1.1 Tillförlitlighet 
Det kan finnas flera olika sätt att beskriva den sociala verklighet som studeras, det är hur 
trovärdig beskrivningen är som avgör hur acceptabel den blir hos andra personer än forskaren. 
En teknik för att säkerställa tillförlitligheten i beskrivningen är att genomföra triangulering 
(Bryman & Bell 2013). Vi har i studien använt oss av triangulering, då vi har använt oss av 
två kvalitativa metoder samt en kvantitativ metod: intervju, observation samt enkäter. Vi har 
använt oss av tre olika metoder för att kontrollera data för att se om olika metoder visar olika 
resultat, vilket Bryman och Bell (2013) nämner är ett exempel där triangulering är till fördel. 
 

7.1.2 Överförbarhet 
Vid kvalitativa undersökningar bör fylliga redogörelser göras, då denna fylliga redogörelse 
gör att andra personer tillhandahåller en ”databas” med information. Genom databasen kan 
personerna se hur enkelt det är att överföra resultaten till en annan miljö (Bryman & Bell 
2013). Observation skedde under kort tid och har beskrivits så utförligt som det går. 
Genomförd intervju har beskrivits djupt, både runt omkring samt utefter frågorna som ställs 
för att andra personer enklare ska kunna se om den kan sättas i en annan miljö.  
 

7.1.3 Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att ett granskande synsätt intas. Att inta ett granskande synsätt innebär att 
forskare ser till att alla faser i forskningsprocessen är beskrivna. Att ganska behöver inte 
forskaren själv göra utan det kan även andra kolleger göra (Bryman & Bell 2013). Vi har i vår 
studie tagit hjälp av både handledare genom hela studiens gång för att granska studien samt 
tagit hjälp av en universitetslektör samt webbredaktör från Högskolan i Borås för hjälp vid 
vårt metodval.  
 
Den 21 maj hade vi ett slutseminarium på Högskolan i Borås, då blev vår studie granskad av 
en forskare samt av två andra studenter. Vi fick konstruktiv kritik om hur vår studie kan 
förbättras i alla faser.  
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7.1.4 Bekräftelse 
Att kunna bekräfta innebär att forskare agerat i god tro. Forskare ska alltså inte blanda in 
personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen vid utförande av undersökning eller 
vid utförande av slutsatser. Uppsatsen ska granskas och granskarens uppgift är att se hur väl 
det går att styrka de resultat som har tagits fram (Bryman & Bell 2013). Då vi har varit två 
personer som har skrivit studien så har det varit enklare att hålla personliga värderingar 
utanför, då vi har olika värderingar. Vi har även kunnat vara kritiska mot varandra och sett till 
att den andres värderingar har hållits utanför.  
 

7.1.5 Rättvis bild 
Rättvis bild ska ges av de åsikter och uppfattningar som de människor som har observerats 
samt den som har intervjuats. Den data som samlas in ska vara representativ (Bryman & Bell 
2013). Då vi har intervjuat en verkställande direktör som är representant för företaget och 
hemsida samt har observerat deras målgrupp när de besöker hemsidan, så anser vi att vi har 
fått ut en bred representativ bild av hur en hemsida kan uppfattas. Nackdelen som finns är att 
vi inte har ställt frågor till den som har utvecklat hemsidan, den personenen kan vara mer 
insatt kring användbarhet än den verkställande direktören. 
 
För att vi ska kunna förmedla en så trovärdig bild som möjligt utifrån intervjun så har 
intervjun spelats in, därefter har vi lyssnat igenom den två gånger och därför transkriberat den 
i två omgångar. Vi har gjort detta för att vi ska vara säkra på att vi inte har hittat på något 
själva. 
 
För att förmedla en trovärdig bild av observationen har vi varit två som observerat alla filmer, 
samt dem har observerats två gånger för att vi skulle vara säkra på att vi observerade rätt 
händelser på filmerna. Noteringar har skrivits ned i samband med observationen, för att 
händelser skall kunna återberättas på rätt sätt i studien.  
 

7.2 Kvantitativ undersökning 
Vid utvärdering av kvantitativa undersökningar så är reliabilitet och validitet viktiga mått att 
undersöka. Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet samt följdriktighet. 
Reliabilitet kan bedömas utifrån olika faktorer, ett av dem är stabilitet. Validitet innebär om 
ett mått för begrepp verkligen mäter själva begreppet. Validitet kan bedömas utifrån bland 
annat ytvaliditet (Bryman & Bell 2013). 
 

7.2.1 Stabilitet 
Stabilitet är ett mått som visar hur stabilt det är och det ska visa om ett resultat som gäller för 
ett urval kan gälla för fler urval i framtiden, till exempel om en grupps attityd mäts två gånger 
så ska resultatet bli likvärdigt. Dock finns det fler problem med stabilitet, om det till exempel 
går lång tid mellan mätningarna så kan deras svar skiljas åt på grund av bland annat nationell 
ekonomi (Bryman & Bell 2013). Vi har valt att inte genomföra enkäter i två omgångar, då vi 
anser att det då skulle gå för lång tid emellan vilket kan bidra med att respondenterna har fått 
en bredare vana för internet samt varit inne på Miss Marys hemsida fler gånger och fått en 
mer förståelse för hemsidan. Om respondenterna hade gjort detta så hade det kunnat påverka 
deras svar i enkät nummer två. Därför har vi valt att inte utföra två likvärdiga enkäter, utan 
enbart en.  
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7.2.2 Ytvaliditet 
För att veta om de frågor vi har ställt vid enkätfrågor och om de passar in i användbarhet och 
användbarhetsmåttet (effektivitet, lärbarhet, lätt att minnas, felhantering och tillfredsställelse), 
så har vi diskuterat frågorna med handledare samt en webbredaktör från Högskolan i Borås, 
för att få deras synpunkter. De ansåg att måttet samt frågorna till måttet speglar begreppet 
användbarhet väl, samt fungerar att ställa till respondenterna.  
 

7.3 Övriga kriterier 
Högskolan i Borås har kriterier vid bedömning för examensarbeten som skrivs inom området 
informatik (Högskolan i Borås 2014), nedan beskrivs sex av tio kriterier utifrån vår studie. 
 

7.3.1 Relevans 
Ämnesvalet och ämnesbehandlingen är relevant, då det valda ämnet användbarhet är kopplat 
till informatik. I kapitel 1 nämner vi att användbarhet och IT är sammankopplade samt att IT 
och informatik är sammankopplade, därför är användbarhet och informatik även kopplade till 
varandra.  
 
Som beskrivs i 1.5 så kommer företag som bedriver e-handelssidor och vill ha en användbar 
e-handelssida målgruppen, men även forskare som undersöker användbarhet då de kan få en 
bredare bild av vilken metod de ska välja vid undersökning. 
 

7.3.2 Originalitet och tydlighet 
Plagiat har ej skett, utan vi har ett eget bidrag. Vi har genomfört en följestudie av Miss Marys 
undersökning, där vi genomför intervju, observation samt enkäter. Insamlad teori är hänvisad 
till dess källa, där av har alla påståenden en källa. 
 
Kunskapsbidrag från studien beskrivs tydligt i kapitel 6 ”diskussion och slutsats”. I kapitlet 
redogörs slutsatser till varje fråga som beskrivs i frågeställningen (se kapitel 1.4, sida 3). Det 
är därför enkelt att se om frågeställningens avsikter uppnås, vilket de gör. Varje frågeställning 
besvaras.  
 

7.3.3 Kreativitet 
Ämnesvalet att studera användbarhet på e-handelssidor är i sig inte kreativt, men att 
undersöka det via flermetodsforskning och jämföra metoderna är kreativt då det är ett 
tidskrävande arbete. Det finns idag inte många forskare som har undersökt och jämfört 
användbarhet genom flermetodsforskning, i detta fall tre olika metoder, vilket gör att valet har 
blivit kreativt.  
 
Ämnet kan användas som utgångspunkt för fortsatt forskning, då intervjuer med personer på 
hemsidan kan utföras istället för enbart enkäter och se om det skiljer sig åt. Därav kan 
flermetoden utökas från tre till fyra metoder. Vår studie kan användas för följestudier.  
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7.3.4 Vetenskaplig förankring 
Den tidigare forskningen(se kapitel 1, sida1-2) som beskrivs som bakgrund har ett brett fokus, 
det är bland annat vetenskapliga artiklar och rapporter som beskrivs där för att visa att det 
finns ett problem idag. Teorin (se kapitel 2) är enbart vetenskaplig förankrad, med undantag 
för beskrivning av ISO-standarder som hänvisas till en bok. Teorin är vetenskapligt förankrad 
då vi skriver en vetenskaplig studie. 
 

7.3.5 Generalitet 
Analys har genomförts med hjälp av den analysmodell som valts att använda. Där analyseras 
varje enskild punkt som modellen kopplar till användbarhet. Genom att analysera utefter 
dessa punkter så blir studien mer överskådlig samt mer generaliserbar eftersom det finns en 
struktur och ett arbetssätt att utgå ifrån. Generaliserbarheten ökar även då det finns en modell 
att utgå efter som kan användas genom hela arbetet.  
 

7.3.6 Kongruens  
I skriven problemdiskussion börjar vi diskutera problemet kring att det är svårt att se varför 
det finns användbarhetsproblem, och att det i vissa fall kan vara fördelaktigt att studera 
användbarhet utifrån flermetodsforskning för att undkomma problemet. Teorin beskriver vad 
flermetodsforskning, användbarhet och e-handel innebär, då det är dessa tre områden som 
främst studeras i studien. Metoden går därefter igenom flermetodsforskningen, alltså intervju, 
observation samt enkät som bildar vår flermetod.  
 
Metoden tar även upp vår analysmodell, som är fem punkter som definierar vad användbarhet 
innebär. Deras innebörd redovisas teorikapitlet. Resultatet är uppdelat efter 
flermetodsforskningen samt analysmodellen, så även analys.  
 
Slutsatsen kopplas samman med frågeställningen som beskrivs i det inledande kapitlet. Där 
redovisas svar på de frågor som ställs.  
 
Som beskrivs ovan så har studien en röd tråd, vilket gör studien lättläst för läsaren. Att dela 
upp studien i flertalet kapitel efter vald analysmodell samt metoderna ökar även det 
läsbarheten, då liknande disposition upprepas i studien. 
 

7.4 Fortsatt forskning 
• Undersöka vidare varför inte fler företag lägger ner mer pengar och resurser på 

utveckling och analysering av sin hemsida. 
• Vad är det egentligen som är enkelt och uppfattas enkelt att genomföra på en hemsida, 

vilka delar är bra och vilka är sämre. 
• Som ett komplement till observation och enkät så kan intervju göras på 30-40 

medelålderskvinnor som har besökt hemsidan, för att sedan jämföra med vår studies 
observationer samt enkäter. Detta för att få en ännu bredare bild av kunders 
uppfattning på hemsidan. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 

 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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