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Abstract 

The market for e-commerce is growing at a rapid pace and the competition between e-commerce 
websites is becoming increasingly tougher. A customer who is shopping via an e-commerce 
performs certain tasks that can evoke both emotional and cognitive responses that will determine 
the consumer's intention to return website. This is something one must take into consideration when 
developing e-commerce systems. The purpose of the study is to investigate if, and how, subjectively 
perceived time correlate with the experience of an e-commerce. This paper is a quantitative study of 
experimental character, which examines the hypothesis: There is a negative correlation between low 
perceived time in relation to real time and a positive experience. Six observations with subsequent 
interviews were conducted with students at Uppsala University. The data collected has been 
analyzed on the basis of previous research in the field and different views of experience and time as 
a framework. The result shows that there is no statistically significant correlation between low 
perceived time in relation to real time and a positive experience. 

Keywords: e-commerce, electronic commerce, perception of time, online shopping, flow  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Sammanfattning 

Marknaden för e-handel växer i snabb takt och konkurrensen mellan hemsidor som bedriver e-
handel blir allt tuffare. När man handlar via en e-handel utför man som konsument vissa uppgifter 
som kan framkalla både känslomässiga och kognitiva responser som sedan avgör konsumentens 
intention att återvända till e-handeln. Detta är något som måste tas i beaktande vid utveckling av e-
handelssystem. Syftet med studien är att undersöka om, och isåfall hur, subjektivt upplevd tid 
korrelerar med upplevelsen av en e-handel. Arbetet är en kvantitativ studie av experimentell 
karaktär, som undersöker hypotesen: Det råder en negativ korrelation mellan låg upplevd tid i 
förhållande till verklig tid och positiv upplevelse. Sex observationer med efterföljande intervjuer 
genomfördes med studenter vid Uppsala Universitet. Den insamlande data har analyserats utifrån 
tidigare forskning inom området och olika perspektiv på upplevelse och tid som ramverk. Resultatet 
visar att det inte föreligger någon statistisk signifikant korrelation mellan låg upplevd tid i 
förhållande till verklig tid och positiv upplevelse. 

Nyckelord: e-handel, webbhandel, tidsuppfattning, online shopping, flow  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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis bakgrund till området studien ämnar att undersöka. 
Bakgrunden följs sedan av en redogörelse för vilket kunskapsbehov undersökningen syftar att 
tillgodose och en motivering till varför denna undersökning är av intresse. Därefter framställs 
studiens syfte, forskningsfråga och hypotes. Slutligen presenteras den avgränsning som gjorts samt 
en kort dispositionsöversikt över arbetet. 

1.1. Bakgrund 

I Sverige har över 90 % av befolkningen tillgång till internet, vilket innebär att vi lever i det mest 
datoriserade samhället någonsin (SCB 2018). Av personer mellan 26-55 år handlar mer än 94 % av 
dem saker eller tjänster på internet. Även bland de äldre internetanvändarna, 76 år och uppåt, 
handlar mer än hälften (58 %) av dessa på internet (Svenskarna och Internet 2017). Marknaden för 
e-handel växer kraftigt och förväntas att fortsätta växa i framtiden. En rapport från Postnord 2019 
visar att omsättningen för svensk e-handel 2005 uppgick till nio miljarder kronor, vid år 2018 var 
omsättningen uppe i 77 miljarder kronor. Prognosen för 2019 är att den svenska e-handeln kommer 
öka med ytterligare 14% och därmed omsätta 88 miljarder kronor. Rapporten visar även att e-
handeln stjäl fler och fler tillväxtsandelar från butikshandeln och att tillväxten för 
sällanköpsvaruhandeln år 2018, för första gången, visar minskad tillväxt för butikshandel medan e-
handel ökat med 113% på samma område (Postnord 2019).  

Tillväxten har inte bara skett i industriländer, såsom Sverige, utan även i utvecklingsländer vilket 
resulterat i ett alltmer globalt samhälle av online-shoppare. E-handelns snabba tillväxt gör det 
alltmer viktigt för företag att inte bara bedriva e-handel, utan även fokusera på hur man bedriver e-
handel på bästa sätt. Denna snabba tillväxt ligger således till grund för många olika försök att mäta 
en e-handels framgång (Brown och Jayakody 2008). Shopping i den fysiska världen kan vara en  
aktivitet som är väldigt berikande och känslomässigt fullgörande, online-shopping erbjuder inte 
alltid samma upplevelse eftersom det ofta är begränsat till mestadels bilder och text. Däremot är den 
fysiska världen ofta begränsad av tid och geografisk plats, medan en e-handel möjliggör att 
konsumenten kan handla när som helst och från var som helst (Koufaris 2002). 

Hur användaren upplever en e-handel är följaktligen viktigt för hur denne kommer använda e-
handeln i framtiden. När man handlar via en e-handel utför man som konsument vissa uppgifter 
som kan framkalla både känslomässiga och kognitiva responser som avgör konsumentens intention 
att återvända till e-handeln. Om en användares upplevelse hos en e-handel är positiv ökar 
sannolikheten för att denne kommer återvända, därtill kommer även chanserna för att användaren 
blir en lojal kund öka (Koufaris 2002, Bilgihan 2016).  

Kundens upplevelse och känsla är alltså en viktig del i e-handelns framgång. Något som kan vara 
starkt kopplat till känslor och upplevelse är tid. Tidigare forskning visar att man upplever en uppgift 
som positiv när man inte noterar att tiden passerar vid utförandet. Att tappa tidsuppfattningen är 
alltså kopplat till en rad positiva känslor (Sackett, Meyvis, Nelson, Converse och Sackett 2010), i 
motsats till att uppleva att tiden går långsamt, exempelvis vid väntetid, som väcker negativa känslor 
(Liikanen och Gómez 2013). I och med att man upplever uppgiften som positiv vid förlorad 
tidsuppfattning eller när man upplever att tiden har gått fort kan detta vara intressant att ta i 
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beaktning för hemsidor som bedriver e-handel. Detta på grund av att om kunden upplever positiva 
känslor vid användandet förstärker det användarens lojalitet -och därmed ökar chanserna för att 
denne ska återvända till e-handeln (Bilgihan 2016). 

1.2. Problemformulering 

Tidigare har tidsaspekten inom systemutveckling framförallt innefattat systemets responstid och 
användarens responstid, men det finns anledning att även se på tid som ett subjektivt upplevt mått. 
Det finns studier idag som gjort just detta där man bland annat sett på effekterna av subjektivt 
upplevd väntetid. Ett exempel är en studie, utförd av Liikanen och Gómez 2013, där de sett på dem 
negativa effekterna upplevelsen av att behöva vänta kan ha för upplevelsen av systemet i helhet och 
hur man kan reducera dem utan att nödvändigtvis förändra den verkliga väntetiden (Liikanen och 
Gómez 2013). 

Utanför systemutveckling finns studier som ser på subjektivt upplevd tid när det kommer till att 
utföra uppgifter. Det upptäcktes då att deltagare som upplevt att tiden för att utföra en uppgift gått 
snabbare än tiden testledaren kommunicerade upplevde uppgiften som bland annat roligare och var 
mer benägna att utföra den igen än de deltagare som upplevt att tiden gått långsammare än vad som 
kommunicerats av testledaren (Sackett m.fl. 2010), mer om denna studie i avsnitt 2.3.1 Tid och 
upplevelse. Med bakgrund i detta skulle vi vilja undersöka ämnet subjektivt upplevd tid i relation 
till verklig tid och hur det kan korrelera med upplevelsen av en e-handel då vi inte funnit studier 
som undersöker detta. 

1.3. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger en korrelation mellan användares 
upplevda spenderade tid i förhållande till verklig spenderad tid och användares upplevelse av e-
handeln. Att sätta upplevd tid i förhållande till verklig tid är nödvändigt för att kunna jämföra 
användare emellan. Det är alltså inte tiden i sig som är relevant utan förhållandet (kvoten) mellan 
upplevd och verklig tid, då 30 minuter kan upplevas kort om den verkliga tiden var 1 timme, men 
långt om den verkliga tiden var 10 minuter. Detta tidsförhållande benämns i studien som 
användarens tidskvot och är då ett jämförbart mått på användarens upplevda tid. Studien syftar till 
att svara på forskningsfrågan:  

• Vilken korrelation finns mellan en (1) användares upplevda spenderade tid i förhållande till 
verklig spenderad tid (användarens tidskvot) och (2) användarens upplevelse av e-handeln? 

Hypotesen för studien är följande:  

• Det råder en negativ korrelation mellan låg tidskvot och positiv upplevelse. 

Hypotesen förklaras närmare i avsnitt 3.1 Forskningsstrategi. Att en användares upplevelse är 
positiv innebär att användaren har bedömt den som positiv på en skala mellan 0-10, mer om detta i 
avsnitt 3.1. Forskningsstrategi. Resultatet kommer att vara kvantitativt med målet att ge svar på om 
det existerar en korrelation mellan användarens tidskvot och användarens upplevelse av en e-
handel. Uppsatsen kommer att tillföra kunskap kring en forskningsfråga som vi inte finner studerats 
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tidigare. Om studien resulterar i en funnen korrelation kommer det tillföra ny kunskap kring hur 
användares upplevelse av en e-handel samvarierar med användarens upplevda spenderade tid. 

Den resulterande kunskapsprodukten syftar att ta fram kunskap av karaktäriseringen: Förklarande 
kunskap i en förutsägande karaktär. Studien kommer att undersöka om det föreligger en korrelation 
med en hypotes som utgår från att: A och B samvarierar. 

1.4. Avgränsning 

Studiens målgrupp har avgränsats till studenter vid Uppsala Universitet i åldern 20-30 år. Då 
studiens begränsade resurser förutsågs generera ett relativt lågt antal test-deltagare valdes medvetet 
en snäv målgrupp för att trots det uppnå ett relativt representativt urval. 

Forskningsfrågan kommer att undersökas på tre utvalda hemsidor som bedriver e-handel och 
studien kommer inte ta hänsyn till e-handelns eventuella mobila applikation, utan varje e-handel 
kommer testas på en persondator. Ingen av dessa hemsidor har en fysisk butik, då användaren kan 
ha upplevelser kring denna som kan påverka upplevelsen av e-handeln.  

De hemsidor som kommer användas i undersökningen bedriver e-handel inom samma område, har 
liknande produkter och är inriktade på business-to-customer (B2C) e-handel. Denna inriktning 
förklaras vidare i avsnitt 2.1 Att mäta framgången hos en e-handel. Undersökningen tar inte hänsyn 
till användarens upplevelse kring faktorer som sker utanför själva besöket på hemsidan, exempelvis 
leverans av vara. Studien avgränsar sig även till att endast undersöka användarens upplevelse i 
positiv eller negativ bemärkelse, det vill säga att studien inte syftar till att undersöka till exempel 
vilka designelement som eventuellt gav användaren en viss upplevelse av e-handeln. 

1.5. Disposition 

Upplägget i denna uppsats är följande: Först diskuteras befintlig forskning inom studiens område, 
samt ytterligare studier som är av värde för undersökningen och analysen av resultatet. Denna del 
presenterar det ramverk som används för analysen av resultatet. Det efterkommande avsnittet 
beskriver utförandet av studien, studiens design och metod för datainsamling och dataanalys. Sedan 
presenteras och analyseras studiens resultat. Slutligen avrundas studien med en diskussion, samt 
vilka förbättringsområden denna studie besitter och förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori och ramverk som studien har utformats och analyserats utefter.  
Första delen av avsnittet behandlar området: mätning av framgång hos en e-handel, samt en 
redogörelse för hur begreppet upplevelse behandlas och definieras i undersökningen. Den andra 
delen presenterar den definition av tid som studien arbetar utefter, forskning kring tid och 
upplevelse och avslutas med en presentation av Webers lag som bör tas i beaktning vid mätning av 
subjektiv upplevd tid. 

2.1. Att mäta framgången hos en e-handel 

Begreppet e-handel definieras som handel i form av köpande eller säljande av varor eller tjänster 
via mediumet internet (Brown, Jayakody 2008). Vidare definieras e-handel, i denna studie, som en 
plattform där en säljare (ett företag) säljer till flera kunder. Som tidigare nämnt i avsnitt 1.4 
Avgränsning fokuserar studien på business-to-customer (B2C) e-handel, vilket refererar specifikt 
till den aktivitet där kunden köper produkter eller tjänster genom att använda internet (Brown, 
Jayakody 2008). Begreppet e-handel kommer användas för att referera till fokusområdet B2C e-
handel genom denna studie. Som tidigare nämnt har e-handelns ökande tillväxt gett upphov till 
många försök att mäta framgången hos dessa. Nedan presenteras en studie som undersöker faktorer 
som ökar konsumentens intention att återvända till e-handeln. 

2.1.1. Påverkan på kundens intention att återvända 

I en studie, utförd av Marios Koufaris 2002, undersöktes det hur känslomässiga och kognitiva svar 
på erfarenheten av en e-handel kan påverka konsumenters beteende och deras intention att 
återvända. Studien formulerade hypotesen: Graden av nöje (enjoyment) vid shopping hos e-handel 
är positivt relaterad till intentionen att återvända till e-handeln.  

För att undersöka detta såg de på nöje genom tre mätvärden (pleasure, dominance och arousal) samt 
genom användarens flow. Koufaris utgår från definitionen att flow är den holistiska känslan som 
människor känner när de agerar med totalt engagemang och påpekar att flow tidigare 
rekommenderats som en möjlig mätning av konsumentupplevelse. Deltagarna genomförde ett köp 
på en e-handel för att sedan svara på ett frågeformulär som undersökte vilken grad av nöje de fick 
av det aktuella köpet. Dessa erfarenheter av e-handeln mättes sedan på en fyr-gradig skala. Studiens 
resultat gav stöd för den utformade hypotesen och bevisade således att en hög grad nöje vid ett köp 
på en e-handel är positivt relaterat till intentionen att återvända till e-handeln. (Koufaris 2002) 

Studien belyser även att användaren av en e-handel både bör ses som en e-handelskonsument och 
en systemanvändare. Koufaris menar att för att förstå varför en konsument återvänder till en e-
handel måste undersökningen se på dennes interaktion med e-handeln som både en butik och ett 
system. Studiens resultat visar att både nöjet av shoppingupplevelsen (som e-handelskonsument) 
och uppfattad användbarhet på webbplatsen (som systemanvändare) är viktigt för en konsuments 
benägenhet att återvända. (ibid.) 
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2.2. Upplevelse  

I Svenska Akademiens ordbok beskrivs begreppet ”uppleva” som att uppfatta och känslomässigt 
värdera någonting. Att uppleva något, en upplevelse, beskrivs bland annat som det intryck, den 
känsla och den erfarenhet som man får när man är med om något (SAOB 2011). I denna studie 
används begreppet upplevelse för att referera till den generella upplevelsen användaren får av att 
använda en e-handeln i fråga. Då studien ser på en upplevelse som härrör från användning av ett 
system så faller studiens definition av upplevelse mer specifikt inom begreppet användarupplevelse. 
Användarupplevelse, på engelska kallat user experience (UX), definieras av ISO (2008) som en 
persons uppfattning och responser från användning eller förväntad användning av en produkt, 
system eller tjänst. 

Allting som användaren ser, hör, berör eller tänker på vid användandet är UX och det omfattar alla 
aspekter av användarens interaktion med företaget, dess produkter och dess tjänster (Platt 2016). 
UX är den upplevelse produkten genererar för den som använder den och är känslan av att integrera 
med produkten. Genom att ta hänsyn till UX fokuserar man på vad användarna i fråga gillar, finner 
värdefullt och vad de kan använda (Garett 2010). Det som refereras till som upplevelse i studien 
handlar alltså om vilken användarupplevelse köpet på e-handeln genererar i sin helhet (bortsett från 
de avgränsningar som presenterats i avsnitt 1.4 Avgränsning). 

2.3. Tid 

I denna studie hänvisar verklig spenderad tid till objektiv tid som betraktas som klockans tid där tid 
begrips som ett linjärt och likformigt flöde som är delbart och därmed kvantitativt och mätbart. 
Upplevd spenderad tid hänvisar till kognitiv tid som betraktas som en persons tolkning av 
erfarenheter och är följaktligen heterogen i sin struktur och subjektiv (von Schéele, Pashkevich och 
Haftor 2018). 

2.3.1. Tid och upplevelse 

Många upplever att tiden går fort när man har roligt, men har man roligt när tiden går fort? I en 
studie publicerad av Psychological Science 2010 har Sackett m.fl. testat hypotesen att människor 
använder subjektivt upplevd tid för att hedoniskt utvärdera en upplevelse. Man föreslår att en 
upplevd tidsförvrängning fungerar som en metakognitiv signal som påverkar vår utvärdering av hur 
trevlig en upplevelse var.  

De utförde flertalet tester, bland annat ett som gick ut på att manipulera tiden för testdeltagarna och 
på så vis skapa en illusion av att tiden gick snabbt eller långsamt. Till exempel genom att låta 
testdeltagare utföra en uppgift i 5 eller 20 minuter och informera dem att uppgiften tog 10 minuter 
att utföra. Testdeltagarna bör då uppleva viss tidsförvrängning, att tiden gick oväntat snabbt 
alternativt oväntat långsamt. Studiens hypotes var således att testdeltagaren skulle utvärdera 
uppgiften mer positivt när tiden passerat förvånansvärt snabbt än när den passerat förvånansvärt 
långsamt. I linje med hypotesen så utvärderade deltagare i grupp 1 (tiden passerade oväntat snabbt) 
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uppgiften som trevligare att utföra än deltagare i grupp 2 (tiden passerade oväntat långsamt), 
oberoende av hur man valde att manipulera tiden. 

Utöver detta fann man genom andra tester att oljud upplevdes mindre irriterande och att bra musik 
blev ännu bättre när tiden upplevdes ha passerat oväntat snabbt. Upplevelsen av att tiden passerat 
snabbt verkar med andra ord ha positiva effekter för utvärderingen av en rad olika ”uppgifter” vilket 
har lagt grunden för studiens forskningsfråga presenterad i 1.3 Syfte och forskningsfråga (Sackett 
m.fl. 2010).  

2.3.2. Slow Technology 

Huvudfokus för utvecklingen av IT har länge varit att göra människor mer effektiva vid utförande 
av vissa uppgifter. Detta har också länge varit ett fullkomligt rimligt fokus givet informations-
teknologins bakgrund inom kontors-automation och att effektivt utföra vetenskapliga uträkningar. 
Utvecklingen har dock breddat användningen av informations-teknologi långt utanför dess 
ursprungliga användningsområden och användargrupper, vilket ställer nya krav på designen av ny 
teknologi. (Hallnäs och Redström 2001) 

Hallnäs och Redström presenterar i sin artikel ”Slow Technology - Designing for Reflection” 
konceptet Slow technology: en designagenda för teknik som syftar till främja reflektion och stunder 
av mental vila snarare än effektivitet. De ställer sig frågan vad som karaktäriserar 
informationsteknologi som öppnar upp för förändring mot en mer reflektionsvänlig miljö. Ett 
enkelt, men ofullständigt svar på detta är att sådan teknologi är långsam i sin natur. Hallnäs och 
Redström beskriver ett scenario med en elektronisk ringklocka som endast spelar korta fragment av 
en väldigt lång melodi varje gång någon ringer på dörren. För att till fullo förstå ringklockans 
beteende måste vi, varje gång den ringer, stanna upp och reflektera över den del som spelats upp 
och först över en längre tid kan vi ta till oss hela melodin. Detta innebär inte nödvändigtvis att den 
är bättre än en vanlig ringklocka, som spelar upp en kort men fullständig melodi direkt, men dess 
design öppnar upp för reflektion. (ibid.) 

Det går att dra paralleller till skillnaden mellan snabbmat och en måltid tillagad från grunden. I båda 
fallen är syftet att äta men det finns fundamentala skillnader i hur detta genomförs. I fallet med 
snabbmat ligger fokus på snabbhet och effektivitet till skillnad från en grundligt tillagad måltid som 
tar lång tid, framförallt i avseende att tillaga men förmodligen också att äta. Detta öppnar upp för 
reflektion om konsten att laga mat men även om konsten att äta. Det blir på sätt och vis en fråga om 
funktionalitet kontra estetik. (ibid.) 

Slow technology är inte teknologi utvecklad för att komprimera tiden att utföra en given uppgift, 
utan teknologi som ger rum för tid att reflektera och hitta på nya saker. Den ska inte vara tröttsam 
och tidskonsumerande utan istället tänja på tiden och sänka takten. Hallnäs och Redström ger ett 
exempel i form av ett musikinstrument. Ponera att du bemästrar konsten att spela fiol, då kan fiolen 
ses som en bit teknik som vid användning, exempelvis genom att spela ett stycke av Bach, 
förstärker närvaron av tid snarare än komprimerar den. (ibid.) 
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2.3.3. Webers Lag 

Förmågan att uppskatta tid omfattas av Webers lag (Gibbon 1977). Webers lag bygger på att 
”åtskillnadsminimum”, som är den minsta upptäckbara förändringen i ett stimuli, är en konstant 
andel av det initiala stimulit (Nationalencyklopedin 2019). Detta innebär att den upplevda 
förändringen i ett stimuli är relativ till det initiala stimulit och mer specifikt för studien att 
skillnaden mellan upplevd tid och verklig tid ökar eller minskar proportionerligt med den verkliga 
tiden. Åtskillnadsminimum varierar individer emellan men kommer att vara konstant för den 
enskilde individen.  

Då deltagare i studien inte har någon tidsbegränsning för att utföra uppgiften kommer deras tider att 
variera hemsidor emellan och deras upplevda spenderade tid kommer således, enligt Webers lag,  
öka eller minska relativt till den verkliga tiden. Detta är något som bör tas i beaktning vid mätning 
av subjektivt upplevd tid.  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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur studien har strukturerats och de strategiska val som gjorts. Avsnittet 
inleds med en redogörelse för den valda forskningsstrategin och för den metod som använts för 
datainsamlingen. Därefter beskrivs de förberedelser inför- och strukturering på de test-tillfällen som 
utfördes. Till sist avslutas avsnittet med en redogörelse för etiska aspekter och en förklaring till den 
metod som användes för att analysera  och presentera studiens resultat. 

3.1. Forskningsstrategi 

Ett experiment genomfördes på tre hemsidor som alla bedriver e-handel. Genomförandet av 
experimentet resulterade i ett kvantitativt resultat för användarens upplevelse av en given hemsida, 
användarens upplevda spenderade tid, verklig spenderad tid och därmed användarens tidskvot. 
Experimentet designades på så vis att det ger stöd, alternativt inte ger stöd, till den utformade 
hypotesen (Oates 2006, s 128). Hypotesen för denna studie är följande: 

• Det råder en negativ korrelation mellan låg tidskvot och positiv upplevelse. 

Syftet med en experimentell strategi är att kunna hävda att en enskild faktor orsakar det observerade 
resultatet (Oates 2006). Som Oates skriver så är större delen av internet utom forskarens kontroll 
vilket gör det svårt att designa experiment som kontrollerar alla faktorer som eventuellt kan påverka 
resultatet (ibid.). Då denna studie utfördes på internet och uteslutande på hemsidor vi saknade 
kontroll över var detta något som behövdes tas i beaktande när det kommer till studiens validitet. 
Utöver de åtgärder som tagits upp i 1.3 Avgränsning så var studien en blindstudie, vilket innebar att 
användarna inte visste om experimentets syfte förens efter att de hade utfört det. Testgruppen bestod 
av sex deltagare, detta för att varje hemsida skulle testat lika många gånger på varje placering i 
ordningen. Experimentets oberoende variabel är användarens tidskvot och den beroende variabeln 
är en upplevelse-skala. Användaren fick efter genomfört test betygsätta upplevelsen på en elva-
gradig skala där 0 är starkt negativ, 5  är neutral och 10 är starkt positiv. 

3.2. Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingen i denna studie bestod av observationer med tillhörande intervjuer, ett sådant 
tillfälle benämns i studien som ett test-tillfälle. En observation av hur lång tid det tar för användaren 
att genomföra ett köp var nödvändig för att få fram användarens verkligt spenderade tid och en 
efterföljande intervju för att ta reda på användarens upplevt spenderade tid, samt användarens 
upplevelse av hemsidorna i fråga. Dessa observationer genomfördes, som tidigare nämnt, på tre 
hemsidor som bedriver e-handel. Alla sex test-tillfällen bokades in under tre dagar, detta för att 
minimera risken att någon av de tre hemsidorna i fråga skulle ha ändrats. 

3.3. Val av e-handel 

Studien behandlar tre hemsidor som alla uppfyller tre kriterier. (1) E-handeln bedriver e-handel 
inom kläder och mode, detta då det är de vanligaste produkterna att handla via en e-handel 
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(Postnord 2019). (2) E-handeln har inte en fysisk butik utan opererar endast på internet. (3) E-
handeln säljer både herr- och dammode och är inte inriktad på någon specifik modestil. 

Till att börja med skapades en lista bestående av, för oss, tidigare kända hemsidor som potentiellt 
kunde uppfylla kraven. Listan avverkades från toppen och när en hemsida uppfyllde kraven 
genomfördes ett testköp för att säkerställa att hemsidorna inte skilde sig väsentligt från varandra i 
form av till exempel filtrering och köpflöde. Detta med anledning att det förväntades kunna påverka 
betygsättningen av hemsidorna starkare än den upplevda tiden och därmed påverka studiens 
validitet negativt. Samtliga tre hemsidor som undersöktes i studien uppfyller ovan nämnda kriterier. 
Hemsidorna kommer refereras till som e-handel A, B och C, mer om orsaken till detta i avsnitt 3.6 
Etiska aspekter. 

3.4. Struktur av observation och intervju 

Test-tillfället inleddes med en kort intervju kring användarens e-handelsvanor för att kartlägga vilka 
tidigare erfarenheter och vanor användarna hade av e-handel. Att samla in bakgrundsinformation är 
användbart för att det bland annat kan belysa problem som sedan kan diskuteras med användaren, 
det kan fastställa testledarens trovärdighet och det kan hjälpa testledaren att bedöma vidare 
information som användaren lämnar (Oates 2006). Vidare inleddes observationerna av de tre 
hemsidorna, dessa var öppna och systematiska. Att observationen var öppen innebär att användarna 
visste om att de blev observerade och därmed hade godkänt detta. Att observationen var systematisk 
betyder att varje observation var strukturerad på samma sätt, utgick från samma schema samt 
syftade till att undersöka exakt samma händelse (ibid.).  

Användaren gavs en hemsida där denne skulle ”köpa” tre plagg, i form av en överdel, en underdel 
och ett par skor, som denne fick välja fritt utifrån sin egen smak och stil. Denna information 
tilldelades användaren innan observationen startade, tillsammans med diverse uppgifter som var 
nödvändiga för att fullgöra ”köpet”. Till exempel inloggnings- och adressuppgifter. Användaren 
genomförde inte köpet helt och hållet, utan ombads att stanna vid steget före betalning. Under 
observationen besvarades inga frågor rörande hemsidan eller studien, endast frågor kring 
förtydligande av uppgiften.  

Vid observationstillfället såg vi till, i den mån det var möjligt utan att avslöja tidsaspekten i studien, 
att deltagaren inte hade tillgång till någon klocka. Klockfunktionen på datorn deaktiverades, men 
om deltagaren till exempel hade ett armbandsur fick denne behålla detta. Deltagaren fick genomföra 
testet på alla de tre utvalda hemsidorna på sättet som redovisas ovan. De olika hemsidorna 
roterades, som tidigare nämnt, vid observation av nästa deltagare så att de inte alltid testades i 
samma ordning. Det togs tid på varje observation för att mäta användarens verkliga spenderade tid 
på hemsidan. 

Efter varje observation fick användaren, som nämnt i avsnitt 3.1. Forskningsstrategi, betygsätta 
upplevelsen på en skala för att sedan delta i en kort intervju. Intervjun var semi-strukturerad och 
syftade till att ta reda på användarens upplevda spenderade tid, samt få djupare information om 
användarens upplevelse av hemsidorna. Exempelvis vad som upplevdes positivt/negativt med 
hemsidan. Test-deltagaren bestämde själv hur noggrant denne angav sin upplevda spenderade tid. 
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Att deltagarna fick medverka i en kort intervju låg inte helt i linje med studiens syfte. Intervjuerna 
genomfördes främst för att skapa förtroende hos deltagarna och för att inte väcka misstankar om 
studiens syfte. Om test-tillfället hade varit utan intervjuer hade deltagaren endast fått testa hemsidor 
och svara på hur lång tid det tog och detta hade troligen avslöjat tidsaspekten i studien. Intervjuerna 
genomfördes dock även för att se om det uppkom några teman eller intressanta utstickande 
reflektioner om hemsidorna som skulle kunna påverkat resultatet. Efter transkribering av 
intervjuerna återfanns inget innehåll som var av värde för studien, således har intervjuerna inte 
vägts in i studiens resultat. Intervjuerna spelades in och antecknades med användarens samtycke. 
Även om dessa intervjuer inte kom att användas i studien var det viktigt att vi som testledare förhöll 
oss neutrala till ämnet och inte påverkade användarens val av svar.  

3.5. Genomförande av observation och intervju 

Test-tillfällena genomfördes i lokaler på Uppsala Universitets campus Ekonomikum. Test-tillfället 
började med att användaren fick ta del av planen för test-tillfället, samt godkänna röstinspelning av 
alla intervjudelar, se bilaga 4. Användaren svarade sedan på några generella frågor kring dennes 
relation till e-handel, se bilaga 1. Därefter fick användaren ta del av observationens instruktioner, se 
bilaga 5, för att sedan genomföra ett köp på den första e-handeln. Efter att användaren var klar med 
sitt köp ställdes det några frågor kring användarens upplevelse av e-handeln i fråga, se bilaga 3.  

Detta upprepades för alla tre hemsidor. Om användaren svarade på intervjufrågorna enbart utifrån e-
handelns utbud ställdes en motfråga kring deras upplevelse utöver e-handelns utbud. 
Genomförandet av varje test-tillfälle tog mellan 35-45 minuter. Samtliga tidsmått av verklig 
spenderad tid och uträknad tidskvot har avrundats till två decimaler och upplevelsebetyg till en 
decimal. Vid uppskattningar som angav ett tidsintervall togs ett medelvärde av det angivna 
intervallet, till exempel tidsintervallet 10-11 minuter ger 10,5 minuter.  Deltagarnas tider och 
betygssättningar sammanställdes sedan i en tabell, se bilaga 6. 

E-handel C returnerade en 404-not found sida varje gång deltagaren skulle gå vidare till kassan. 
Detta skedde vid samtliga test-tillfällen och således för alla deltagare, samtliga deltagare ombads att 
bortse från detta vid betygsättning av upplevelsen. 

3.6. Etiska aspekter 

Samtliga deltagare medverkade frivilligt och utan ersättning i studien efter att ha erhållit en kort 
beskrivning av test-tillfället och dess tidsplan. De blev också informerade om att de kunde avbryta 
testet när som helst och att informationen som samlandes in endast skulle användas i denna 
undersökning. Under test-tillfället samlades inga personuppgifter in då samtliga deltagare 
tilldelades provisoriska användaruppgifter och inga av de val som gjordes (till exempel vilken vara 
eller storlek) har sparats. Studien var, som tidigare nämnt, en blindstudie och deltagarna fick således 
reda på studiens syfte efter genomfört test-tillfälle. Deltagarna tilldelades sedan information kring 
var och när uppsatsen kommer publiceras. När alla test-tillfällen var genomförda anonymiserades 
deltagarna och efter beslutet kring att intervjuerna inte skulle användas raderades dessa. 
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E-handel A, B och C har blivit anonymiserade i studien då ingen av de tre hemsidorna har blivit 
tillfrågade att medverka i denna studie, de betygssätts och deras namn inte har någon betydelse för 
studiens syfte.  

3.7. Metodik för dataanalys 

Datainsamlingen resulterade i kvantitativ data av typen ratiodata (tid) och ordinaldata (upplevelse) 
och således utfördes det en kvantitativ dataanalys. Användarens tidskvot beräknades genom att 
dividera deltagarens upplevda spenderade tid med dennes verkligt spenderade tid. Anledningen till 
att tiden beräknas som en kvot av upplevd tid genom verklig spenderad tid har sin grund i det som 
förklarades i avsnitt 2.3.3. Webers Lag. Till exempel deltagare 1 - Upplevd spenderad tid: 6 minuter 
och verklig spenderad tid: 10 minuter får tidskvot 0,6. Deltagare 2 - Upplevd spenderad tid: 10 
minuter och verklig spenderad tid: 6 minuter får tidskvot 1,67. Genom att studera differensen kan 
slutsatsen dras att deltagare 1 har en lägre relativt upplevd spenderad tid än deltagare 2 och 
förväntas då enligt hypotesen även ge ett högre upplevelsebetyg. 

All insamlad kvantitativ data behandlades och analyserades i IBM SPSS Statistics, ett program för 
utförande av avancerad statistisk analys, med signifikansnivå α = 0.05. Datan visualiserades sedan i 
ett sambandsdiagram med deltagarnas tidskvot på X-axeln och upplevelsebetyg på Y-axeln, se 
vidare i avsnitt 4. Resultat och Analys. För att beräkna korrelationen användes Pearsons 
korrelationskoefficient (p). Korrelationen beräknas där som kovariansen mellan två givna variabler, 
i detta fall tidskvot och upplevelsebetyg, dividerat med deras standardavvikelse.   

För att kontrollera eventuella outliers i datasetet användes ett lådagram som delade upp datan i en 
nedre kvartil (Q1) och en övre kvartil (Q3) tillsammans med medianen. Medianen representerar den 
50e percentilen, Q1 och Q3 representerar 25e respektive 75e percentilen. Därefter användes ett 
avstånd av 1,5 gånger interkvartilavståndet (Q3-Q1) som en yttre gräns varefter punkter utanför 
denna gräns klassades som outliers. Interkvartilavståndet refereras i resultatet till som IQR. Steven 
Walfish skriver i sin artikel ”A Review of Statistical Outlier Methods” att det vid detektion av 
outliers är klokt att presentera resultatet både innehållandes outliers och utan (Walfish 2016). 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras först studiens resultat. Resultatet redogör inledningsvis för vilken relation 
deltagarna i studien hade till området e-handel, därefter beskrivs omfattningen av datasetet. Vidare 
presenteras resultatet: först med alla datapunkter och därefter redogörs det för resultatets avvikande 
punkter för att slutligen presentera resultatet utan dessa. Detta visualiseras i tre olika 
sambandsdiagram. Till sist presenteras en analys på det presenterade resultatet.  

4.1. Resultat 

Studiens urval bestod av sex studenter vid Uppsala Universitet i åldrarna 20-30 år, tre kvinnor och 
tre män. Samtliga deltagare hävdade att deras konsumtion via e-handel hade ökat de senaste fem 
åren och att minst 50% av deras totala konsumtion skedde via e-handel. Fem av deltagarna uppgav 
att det främst var kläder och skor som de handlade via e-handel. Samtliga deltagare hade tidigare 
handlat via e-handel A och tre av dem via e-handel B och e-handel C. 

Resultatet av studien består av ett dataset med 18 datapunkter och två olika variabler: 
upplevelsebetyg och tidskvot. Varje deltagare har genererat tre datapunkter var, det vill säga en 
datapunkt för varje e-handel. All data i denna del är, som tidigare nämnt, behandlad och analyserad i 
IBM SPSS Statistics med signifikansnivån α = 0.05. 

Alla datapunkter sammanställdes för att undersöka om en korrelation fanns mellan variablerna 
upplevelsebetyg och tidskvot med utfallet (r = -,065, p = ,797), se figur 1.1. Resultatet var således 
inte statistiskt signifikant.  

Figur 1.1 Sambandsdiagram - förhållandet mellan upplevelsebetyg och tidskvot 

Vid detta resultat detekterade dock IBM SPSS fyra outliers (starkt avvikande datapunkter). Tre av 
dessa återfanns utanför Q1 - 1,5 IQR och en återfanns utanför Q3 + 1,5 IQR. Vid detektering av 
outliers identifierar IBM SPSS endast en outlier åt gången vilket innebär att efter exkludering av 
punkten behöver processen upprepas tills inga punkter längre identifieras som avvikande. Vid de tre 
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första iterationerna identifierades tre avvikande punkter (röd, figur 1.2). Efter exkludering av 
punkterna identifierades inga ytterligare outliers vid fjärde iterationen. För att behålla strukturen i 
experimentet behövdes dock samtliga punkter (inklusive icke-outliers) från dessa deltagare 
exkluderas. Detta innebar att ytterligare tre punkter (gul, figur 1.2) exkluderades från datasetet.  

För att kontrollera att det uppdaterade datasetet var utan outliers utfördes ytterligare en iteration. Då 
identifierades en fjärde avvikande punkt (blå, figur 1.2). Denna exkluderades, likt de andra, 
tillsammans med deltagarens resterande punkter (grön, figur 1.2). Vid den sista iterationen 
identifierades inga ytterligare outliers,  då samtliga punkter befann sig innanför Q1 - 1,5 IQR och 
Q3 + 1,5 IQR. Totalt 9 punkter exkluderades således från det ursprungliga datasetet. 

 
Figur 1.2 Sambandsdiagram - markerade exkluderade punkter  

Tre av de avvikande punkterna berodde på, för studien, stora avvikelser mellan upplevd och verklig 
tid. Den fjärde punkten berodde på, för gruppen, starkt avvikande betyg. Således berodde ingen av 
de upptäckta outliers på mätfel eller annat uppenbart fel vilket gör att resultatet presenterat i figur 
1.1 är giltigt. Värt att belysa är dock att vid ett litet dataset som detta påverkas resultatet starkt av 
outliers. De fyra avvikande datapunkterna som hittades avvek såpass stark från den resterande datan 
att de nära på neutraliserade resterande deltagares resultat. Detta gör att det går att argumentera för 
att resultatet, trots sin giltighet, ger en skev bild av datan som undersökts och motiverar varför det 
även kan vara intressant att se på resultatet exklusive outliers.  

Resultatet exklusive outliers låg mer i linje med studiens hypotes med utfallet (r = -0,381, p = ,312). 
Dock fortfarande utan statistisk signifikans. Notera att värdena på x- och y-axeln är flytande i IBM 
SPSS Statistics och därför anpassar sig efter den datan som matas in. Detta innebär att x- och y-
axelns skalor förändras vid exkludering av  punkter och därmed skiljer sig från figur 1.1 till figur 
1.3.  
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Figur 1.3 Sambandsdiagram - exklusive deltagare med outliers 
 
Då resultatet oavsett exkludering av outliers eller ej inte var statistiskt signifikant kan studien inte 
förkasta nollhypotesen och därmed ger resultatet inte tillräckligt stöd för studiens hypotes: Det 
råder en negativ korrelation mellan låg tidskvot och positiv upplevelse. 

4.2. Analys 

Tidigare forskning har visat att tid påverkar människans känslor för uppgifter och upplevelser. Som 
tidigare presenterat i avsnitt 2.3.1. Tid och upplevelse, visade Sackett m.fl.:s studie att människan 
använder subjektivt upplevd tid för att hedoniskt utvärdera upplevelser (till exempel vid utförandet 
av en uppgift) och att upplevelsen ifråga utvärderas mer positivt när tiden passerat oväntat snabbt. 
Resultatet presenterat ovan utesluter inte att en liknande korrelation kan föreligga även vid 
genomförandet av ett köp hos en e-handel. Resultaten saknar statistisk signifikans vilket inte 
nödvändigtvis betyder avsaknad av korrelation, men det saknas tillräckliga bevis för att med 
tillräcklig säkerhet utesluta att den uppkommit av en slump.  

Samtliga test-tillfällen genomfördes på samma sätt och alla test-deltagare fick samma information 
och förutsättningar, detta för att i största möjliga mån eliminera utomstående faktorer och höja 
studiens validitet. Det är dock viktigt att belysa att vi som testledare saknar kontroll över mediet 
internet, där alla tre hemsidor i studien återfinns. Således blir det, trots de åtgärder som tagits, svårt 
att kunna hävda hög validitet. Med grund i det som presenterades i avsnitt 2.1.1. Påverkan på 
kundens intention att återvända,  kan även slutsatsen dras att deltagarnas tidigare upplevelser av en 
e-handel med stor sannolikhet har påverkat betygssättningen av e-handeln i fråga. Samtliga 
deltagare som genomförde experimentet uppgav att de hade använt sig av e-handel A tidigare. 
Denna e-handel var även den som mottog högst betyg i snitt av de som testades. Endast tre av 
deltagarna uppgav att de hade använt sig av e-handel C tidigare, vilket var den e-handel som fick 
lägst betyg av samtliga och tog längst tid i fyra av sex test-tillfällen. Resterande två test-tillfällen 
tog den näst längst tid. Att hemsida C returnerade en 404-not found sida vid varje test-tillfälle bör 
också tas i beaktning. Även om deltagarna ombads att inte ta hänsyn till detta vid betygssättningen 
kan det undermedvetet påverkat deltagarnas upplevelse av e-handeln. 
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Som nämnt i avsnitt 2.3.3. Webers Lag omfattas förmågan att uppskatta tid av Webers lag. Webers 
lag bygger på åtskillnadsminimum vilket varierar individer emellan, men är konstant för den 
enskilde individen. Detta innebär bland annat att olika människor har olika lätt att uppfatta 
tidsskillnader. I den genomförda studien fick varje deltagare uppskatta tiden på ett genomfört köp 
på tre olika hemsidor och dessa tre resultat jämfördes sedan med de andra deltagarnas resultat. Att 
människor har olika lätt att uppskatta tid och samtidigt utför test på flera hemsidor, som i sin tur tar 
olika lång tid, kan eventuellt ha genererat en onödigt stor spridning. Detta på grund av att resultaten 
då inte bara skiljer sig användare emellan utan även för den enskilde användaren. Detta kan ha 
blivit problematisk vid ett så litet dataset. Ett alternativ hade varit att låta deltagarna utföra testet på 
endast en hemsida, alternativt ta ut ett snittvärde för varje deltagare som sedan jämförs med 
resterande deltagare. 

Denna studie undersöker, som tidigare nämnt, inte vilka designelement som kan kommit att 
påverkat resultatet eller användarnas upplevelser. Det är dock värt att belysa att de tre hemsidorna i 
denna studie har relativt liknande e-handelssystem sett till flöde och layout, det är inte givet att 
samma resultat förefaller vid experiment med andra e-handelssystem.  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5. Diskussion och förslag till vidare forskning 

I arbetets sista avsnitt diskuteras studiens resultat genom att sammanfattas, motiveras och 
ifrågasättas. Därefter redovisas studiens begränsningsområden och dess förbättringsområden, 
tillsammans med förslag till vidare forskning inom området. 

5.1. Diskussion och slutsats 

Det råder inga tvivel om att e-handelsmarknaden är ett expanderande område och att utvecklare av 
e-handelssystem måste kunna skapa förutsättningar för att konsumenterna ska få positiva 
upplevelser. För att göra detta är det viktigt att förstå vad som påverkar konsumenternas upplevelser 
av en e-handel. Huruvida en användares upplevda tid påverkar dennes upplevelse av e-handeln 
förblir ovisst. 

Vad som går att säga om resultatet är att den testade korrelationen gav utfallet (r = -,065, p = ,797) 
vid test på hela datasetet och (r = -0,381, p = ,312) vid exkludering av outliers. Det är dock svårt att 
dra några konkreta slutsatser baserat på detta då resultatet, i båda fall, saknar statistisk signifikans. 
Varför studien inte genererade ett resultat som var statistiskt signifikant kan det endast spekuleras i. 
Det kan till exempel bero på att den korrelation studien syftar att undersöka faktiskt inte föreligger i 
verkligheten, att studien inte mäter det den avser att mäta eller att urvalet i studien är för litet. 

Det finns risk för olika förväxlingsfaktorer (confunding variables) som bör belysas. Det har tidigare 
nämnts att till exempel deltagares tidigare erfarenheter av en e-handel med stor sannolikhet kan ha 
påverkat både betyget och tiden att genomföra köpet hos e-handeln och därmed gett upphov till det 
uppmätta resultatet. Saker som företagets rykte, marknadsföring, och utbud är ytterligare exempel 
på faktorer som kan ha spelat in. Om utbudet tilltalar deltagaren är det inte orimligt att det påverkar 
deltagarens upplevelse både i form av att den blir trevligare, men även att det går snabbare och 
enklare att hitta något hen önskar köpa. Det är viktigt att komma ihåg att korrelation inte 
nödvändigtvis innebär kausalitet. Ett tydligt exempel för att illustrera detta vore om man fann en 
korrelation mellan ökad konsumtionen av el och försäljning av vinterjackor. Detta innebär troligtvis 
inte att det ligger i jack-återförsäljarnas intresse att höja el-konsumtionen för att öka sin försäljning. 
Korrelationen uppstod med stor sannolikhet pågrund av en förväxlingsfaktor: Att det blev vinter och 
därmed kallt. Vad detta innebär är att även vid ett statistiskt signifikant resultat så behöver det inte 
nödvändigtvis vara av intresse att specifikt minska användarens tidskvot för att öka 
upplevelsebetyget. Istället kanske fokus bör ligga på till exempel att träffa rätt målgrupp och genom 
detta höja betyget. En konsekvens må vara en lägre tidskvot men tidskvoten i sig är då av mindre 
intresse.   

Med grund i det som presenterats i avsnitt 2.3.2 Slow Technology går det även att diskutera om 
shopping är en aktivitet där det är önskvärt med effektivitet eller upplevelsen av att tiden passerat 
snabbt. Shopping kanske snarare i många fall påminner om ett nöje, likt matlagning eller 
restaurangbesök. Där målet inte nödvändigtvis är att effektivt utföra en uppgift utan rentav tvärtom, 
förstärka tidens närvaro. Det kan istället vara av värde att fokusera på vilken upplevelse användarna 
i fråga söker, till exempel genom göra det mer likt ett butiksköp som får ta tid.  
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Avslutningsvis kan studiens forskningsfråga besvaras: Vilken korrelation finns mellan en 
användares upplevda spenderade tid i förhållande till verklig spenderad tid (användarens tidskvot) 
och användarens upplevelse av e-handeln? Studien gav utfallet (r = -,065, p = ,797) vid test på hela 
datasetet samt (r = -0,381, p = ,312) vid exkludering av outliers. Det föreligger därmed ingen 
statistisk signifikant korrelation mellan en användares upplevda spenderade tid i förhållande till 
verklig spenderad tid (användarens tidskvot) och användarens upplevelse av e-handeln. 

5.2. Förslag till vidare forskning  

Det finns mycket kvar att forska om inom detta område och denna studie kan, som redan 
diskuterats, i framtiden utvecklas och förbättras på flera sätt. I denna studie undersöktes tre olika 
hemsidor som alla låg utom vår kontroll. Det vore därför i framtiden intressant att se på en och 
samma hemsida där ett eller flera element kan manipuleras. Detta för att till exempel kunna 
manipulera den oberoende variabeln och således kunna hävda starkare validitet och därmed 
genomföra studien som ett mer renodlat experiment. Utöver detta vore det i framtida studier 
intressant att undersöka vilka specifika designelement som påverkar användarens upplevelse. Detta 
för att kunna lägga grund för att optimera utvecklingen av e-handel i framtiden. 

Studien hade, som tidigare nämnt, en relativt liten och snäv målgrupp så även om resultatet skulle 
förefallit sig statistiskt signifikant skulle resultatet inte kunna generaliseras till en större grupp än till 
studenter vid Uppsala Universitet i åldern 20-30 år. Det vore därför i framtiden intressant att rikta 
studien mot en större och bredare målgrupp samt med ett större urval. I denna studie påverkade fyra 
avvikande punkter hela urvalsgruppens resultat väsentligt. Då dessa punkter var utspridda över tre 
deltagare innebar det att halva datasetet förlorades vid exkludering av outliers. Utöver detta vore det 
intressant att rikta studien mot en mer representativ målgrupp som kan representera fler kund-
grupper inom e-handel, då andelen personer som handlar via e-handel givetvis sträcker sig långt 
förbi studenter vid Uppsala Universitet. 

Utöver detta vore det av intresse att undersöka personer som aldrig tidigare använt sig av den e-
handeln som undersöks. I denna studie hade majoriteten av test-personerna använt sig av minst två 
av de tre e-handlar som testades. Detta kan ha bidragit till att det till exempel ovanligt fort då 
användaren navigerat sig fram på den e-handeln tidigare eller att användaren hade tidigare kopplade 
upplevelser eller erfarenheter till e-handeln.  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Bilaga 1 - Intervju - Användarens bakgrund med e-handel 
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Bilaga 3 - Intervju - Användarens djupgående upplevelse av e-handeln i fråga 
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Intervjudel 1 - Användarens bakgrund med e-handel

Fråga 1: Ungefär hur stor andel av alla dina köp sker via e-handel?
Fråga 2: Har din konsumtion via e-handel ökat/minskat de senaste fem åren?
Fråga 3: Vilken/vilka varor handlar du mest via e-handel?

Intervjudel 2 - Användarens djupgående upplevelse av e-handeln i fråga

Fråga 1: Hur lång tid upplevde du att ditt köp tog? Från att du kom in på sidan tills det att 
du blev klar.
Fråga 2: Hur ofta har du handlat vid denna e-handel tidigare?
Fråga 3: Vad upplevde du som positivt med e-handeln och varför?
Fråga 4: Vad upplevde du som negativt med e-handeln och varför?
Fråga 5: Hur skulle du sammanfatta den här e-handeln med tre ord?
Fråga 6: Är det någon annat du tänkte på? Något du reagerade på?

Om deltagaren svarar utifrån vilket utbud sidan har, fråga en motfråga ”utöver utbudet 
[fråga]”

Skala - Användarens upplevelse av e-handeln i fråga
Fråga: Hur skulle du betygsätta upplevelsen av e-handeln? 

        0                        5 10 
Starkt negativ	 	 	 	 Neutral	 	 	           Starkt positiv 



Bilaga 4 - Plan - Genomgång av plan för test-tillfälle 

Bilaga 5 - Instruktioner - Test av e-handel 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Genomgång av plan - Ges i början av test-tillfället  
Test-tillfället är upplagt på följande sätt… 

• Du ska svara på några inledande frågor

• Du ska genomföra ett ”köp” på tre hemsidor (en hemsida i taget)  
som bedriver e-handel

• Efter varje hemsida du testat kommer du få svara på några frågor

• Detta upprepas för alla tre hemsidor

Detta planeras att ta cirka 40 minuter och vi kommer spela in intervjuerna om detta 
godkänns av dig.

Instruktioner - Ges efter genomgång av plan av test-tillfället  

Du skall leta upp en tröja/t-shirt, ett par byxor och ett par skor på hemsidan, totalt tre 
varor. När du funnit varorna lägger du dem i din varukorg och går till utcheckning. 
Beroende på vilken hemsida du testar kommer du kunna gå olika långt, du kommer 
veta hur långt du ska gå för varje specifik hemsida. När du nått dit säger du att du är 
klar. 

Tänk på! 

• De varor du väljer ut ska vara varor som du själv vill bära, välj valfritt efter din 
egen stil! Detta för att det ska bli så likt ett naturligt köp som möjligt. Inget värde 
kommer att läggas vid vilka plagg du väljer. Hittar du inget du vill bära, ta det 
bästa du hittar. 

• Lägg inget värde vid priset på plagget. 

• Varorna behöver inte finnas i din storlek, men dem måste finnas i lager.

• Det finns inget bra/dåligt resultat här utan det är endast en observation av ett köp. 
Försök därför inte utföra uppgiften extra snabbt/långsamt, utan ta den tid du 
känner att du behöver och navigera dig fram tills du finner de plagg som passar 
dig!



Bilaga 6 - Datainsamling - Deltagarnas tid och betyg 

Användare E-handel  
test-ordning

E-handel  
nummer 

Upplevd  
Spenderad Tid (min)

Verklig  
Spenderad Tid (min:sek) Kvot Betyg

1 1 A 10 08:48 1,12 5.5

1 2 B 8 6:08 1,30 8

1 3 C 11,5 8:16 1,40 2.5

Användare E-handel  
test-ordning

E-handel  
nummer 

Upplevd  
Spenderad Tid (min)

Verklig  
Spenderad Tid (min, sek) Kvot Betyg

2 3 A 5 03:46 1,33 8

2 1 B 5 5:06 0,98 9

2 2 C 5 04:58 1,00 8

Användare E-handel  
test-ordning

E-handel  
nummer 

Upplevd  
Spenderad Tid (min)

Verklig  
Spenderad Tid (min, sek) Kvot Betyg

3 2 A 4 3:14 1,24 9

3 3 B 5,5 4:53 1,13 8

3 1 C 6 5:31 1,09 7

Användare E-handel  
test-ordning

E-handel  
nummer 

Upplevd  
Spenderad Tid (min)

Verklig  
Spenderad Tid (min, sek) Kvot Betyg

4 1 A 5 2:42 1,85 8

4 2 B 6 4:41 1,28 4

4 3 C 6 4:38 1,29 3

Användare  E-handel 
test-ordning

E-handel  
nummer 

Upplevd  
Spenderad Tid (min)

Verklig  
Spenderad Tid (min, sek) Kvot Betyg

5 3  A 3 3:05 0,97 10

5 1 B 6 5:15 1,14 10

5 2 C 5 5:36 0,89 10

Användare E-handel  
test-ordning

E-handel  
nummer 

Upplevd  
Spenderad Tid (min)

Verklig  
Spenderad Tid (min, sek) Kvot Betyg

6 2 A 7 06:41 1,05 7

6 3 B 4 6:06 0,66 5

6 1 C 5 7:29 0,67 5

!22


	Inledning
	Bakgrund
	Problemformulering
	Syfte och forskningsfråga
	Avgränsning
	Disposition

	Teori
	Att mäta framgången hos en e-handel

	Påverkan på kundens intention att återvända
	Upplevelse
	Tid
	Tid och upplevelse
	Slow Technology
	Webers Lag

	Metod
	Forskningsstrategi
	Datainsamlingsmetodik
	Val av e-handel
	Struktur av observation och intervju
	Genomförande av observation och intervju
	Etiska aspekter
	Metodik för dataanalys

	Resultat och analys
	Resultat
	Analys

	Diskussion och förslag till vidare forskning
	Diskussion och slutsats
	Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1 - Intervju - Användarens bakgrund med e-handel
	Bilaga 2 - Upplevelseskala - Användarens upplevelse av e-handeln i fråga
	Bilaga 3 - Intervju - Användarens djupgående upplevelse av e-handeln i fråga
	Bilaga 4 - Plan - Genomgång av plan för test-tillfälle
	Bilaga 5 - Instruktioner - Test av e-handel
	Bilaga 6 - Datainsamling - Deltagarnas tid och betyg


