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Sammanfattning 
En snabb teknologisk utveckling har under de senaste åren lett till att företag kan kommu-
nicera med sina kunder via Internet. Denna kommunikation sker via e-handelsplatser. Stu-
dier över e-handeln i Sverige påvisar att denna expanderar för varje år som går. Fler företag 
etablerar sig på Internet och fler konsumenter använder Internet för att genomföra inköp. 
Därmed blir relationen och kommunikationen mellan företag och konsument allt mer vik-
tig. Kundinteraktion på e-handelsplatsen är en del av detta relations- och kommunikations-
byggande. 

Denna studie behandlar kundinteraktion på en e-handelsplats och inriktas på utformningen 
av en e-handelsplats ur ett kundperspektiv. Denna utformning är mycket väsentlig då den 
är avgörande för hur kunden upplever köpprocessen och därigenom företaget i fråga. I 
uppsatsen genomförs en utvärdering av sex svenska företags e-handelsplatser inom tre oli-
ka branscher. Dessa branscher är hemelektronik, böcker samt flyg och resor. En jämförelse 
kommer sedan att göras e-handelsplatserna emellan utifrån resultatet av utvärderingen. Syf-
tet med uppsatsen är att finna likheter och skillnader bland de olika e-handelsplatserna både 
inom och mellan branscherna.  

I det teoretiska ramverket presenteras olika författares åsikter om hur en e-handelsplats bör 
utformas. Det empiriska ramverket avser utvärderingen av e-handelsplatserna. Utvärde-
ringen har gjort med hjälp av en befintlig utvärderingsmetod. Det teoretiska ramverket och 
utfallet från den empiriska utvärderingen sammanvävs i en analys. 

Utvärderingen av de sex företagens e-handelsplatser har resulterat i generella slutsatser 
rörande skillnader och likheter e-handelsplatserna emellan. Dessa skillnader och likheter 
har identifierats inom respektive bransch, men även mellan de olika branscherna. Utifrån 
slutsatsen har författarna till uppsatsen givit förslag till förändringar på e-handelsplatserna 
som syftar till att användarnas önskemål av dessa ska kunna tillfredställas på bästa sätt. 
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Abstract 
During the last few years there has been an accelerating speed in the technological devel-
opment which has given companies to the ability to communicate with customers over the 
Internet. This communication is possible via e-commerce websites. Studies made in Swe-
den show that e-trading are increasing every year. More companies are establishing on the 
Internet and more customers use the Internet to do their everyday shopping. Because of 
this, the relationship between companies and consumer are becoming more important. 
Customer interaction on e-commerce sites is a part of establishing a good relationship. 

This study deals with customer interaction towards e-commerce websites and focuses on 
the design on them from a customer perspective. The design of the websites is of great im-
portance for how the customers experience the company and the buying process.  

The purpose with this essay is to find similarities and differences between the different e-
commerce websites both within and between the branches. These include home electronic, 
books and travel companies. A comparison of these branches will be done from the result 
of the evaluation. 

In the theoretical framework different author’s opinions about how an e-commerce web-
site should be design are presented. The empirical framework presents the evaluation of the 
e-commerce websites. The evaluation has been done by an already existing evaluation 
method. The theoretical framework and our empirical findings are put together in an analy-
sis. 

The evaluation of the six companies’ e-commerce websites has resulted in a conclusion of 
differences and similarities within each branch and also with each branch. The conclusion 
is done generally and with thoughts of the number of evaluated e-commerce websites. On 
the basis of the conclusion the authors of this essay has given proposals to changes on the 
e-commerce websites that aims to give the users the highest level of satisfaction. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och ämne. Därefter förs en diskussion kring området uppsatsen tar 
upp, vilket hjälper till att klargöra syftet. Perspektivet som valts förklaras och troliga intressenter beskrivs. För att 
underlätta för läsaren finns i detta kapitel dessutom en definitionslista. En disposition presenteras också, vilken ger 
läsaren en inblick i hur uppsatsen är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 
E-handel är ett vitt begrepp. Detta innebär att det finns många olika definitioner av e-handel. I 
denna uppsats kommer Bidgolis (2002) definition att användas. Enligt denna författares definition 
handlar e-handel om utbyte av varor och tjänster på den elektroniska nivån. Denna förklaring är 
kort och koncis vilket ger läsaren en bra första inblick i vad e-handel innebär. 

Under de senaste åren har den snabba teknologiska utvecklingen enligt Cunliffe (2000) gjort det 
möjligt för företag att påverka kunder och andra intressenter på ett nytt sätt. Vidare skriver samme 
författare att Internet idag har blivit ett medium för att kommunicera med kunder och utföra af-
färstransaktioner. Företagens hemsidor är plattformen för kommunikationen mellan olika parter. 
Författaren menar dessutom att en hemsida som inte genererar ett positivt gensvar hos besökaren 
riskerar att leda till förlorade inkomster för företaget. 

Huldschiner (2005a) skriver i artikeln ”Näthandel så in i Norden” efter en intervju med Andreas 
Hedlund, AB Handelns Utredningsinstitut (HUI), att under de fyra första månaderna år 2005 öka-
de e-handeln med 31 procent. Detta kan jämföras med 2004 då e-handeln ökade med 41 procent 
och omsatte 6.8 miljarder kronor. 6.8 miljarder motsvarade 1.6 procent av den totala detaljhandeln, 
vilket är en relativt liten andel enligt e-barometern (2005). Bjerre (2004) redovisar två prognoser, på 
IDG, som påvisar ökningen av e-handeln inom Sverige, se figur 1-1. De två olika prognoserna 
framtagna av undersökningsföretagen Forrester och Jupiter visar två olika resultat där e-handeln 
2008 förväntas öka sin omsättning i Sverige till 43 miljarder respektive 27 miljarder.  
 

 

Figur  1-1 Två prognoser för e-handel i Sverige (IDG, 2004) 

Hansen (2005) menar att e-handel breder ut sig eftersom det är bekvämt att handla via Internet. In-
ternet erbjuder ett brett utbud, lägre priser och prisjämförelser är lättare att utföra. Vidare beskrivs 
Internet som ett kostnadseffektivt alternativ och författaren nämner även att det är ett inköpsställe 
som aldrig behöver stänga.  
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Van der Merwe och Bekker (2003) menar liksom Cunliffe (2000) att fördelar med företag som är 
verksamma online är främst dess möjlighet att använda sig av Internet och e-handelsplatsen för att 
kommunicera med sina kunder. Författarna van der Merwe och Bekker (2003) anser att utform-
ningen av e-handelsplatsen är viktig för besökarna. Vidare nämner dessa att en e-handelsplats inte 
bör ha en alltför elementär design, då kunden kan komma att välja en annan sida för att utföra af-
färstransaktioner. Är en e-handelsplats alltför enkelt designad kan användaren klassa denna som 
oprofessionell och få uppfattningen av att företaget i fråga inte kan genomföra de tjänster kunden 
efterfrågar på ett tillfredställande sätt. 

1.2 Problemdiskussion 
E-handel är en företeelse som påverkar både företag och privatpersoner. Detta område blir allt mer 
omfattande, vilket innebär att privatpersoner berörs i allt större utsträckning. Internet har blivit en 
naturlig del av vardagen. Många av de dagliga rutinerna utförs med hjälp av denna teknik. Enligt 
Bidgoli (2002) använder sig banker mer och mer av Internet för att nå ut till kunderna. Genom e-
post kommer kunderna att kunna kommunicera snabbare och effektivare med bankerna och mind-
re resurser krävs för detta. Samme författare nämner även att denna förändring och utveckling har 
varit svår för kunderna att acceptera. Allt fler företag etablerar e-handelsplatser på Internet, vilket 
medför att kundrelationen blir allt mer viktig. Med detta resonemang i åtanke fokuseras uppsatsen 
kring kundinteraktion. 

Ur ett användarperspektiv är interaktionen med e-handelsplatsen ytterst väsentlig. Kundinteraktion 
kan innefatta olika aspekter. Denna uppsats kommer att behandla en av dessa aspekter, nämligen 
utformningen av e-handelsplatsen. Lundén (2000) menar att det viktigaste med en e-handelsplatsen 
är att användaren upplever den som lätthanterlig. Författaren nämner även att e-handelsplatsen 
inte bör innehålla avancerade teknologiska funktioner som gör att sidan tar lång tid att ladda och 
utforska. Med detta resonemang som utgångspunkt kommer denna uppsats att behandla utvärde-
ring av e-handelsplatser hos svenska företag som är verksamma online. 

1.3 Problemavgränsning 
Denna uppsats kommer att fokusera på en jämförelse av olika e-handelsplatser. Utifrån problem-
diskussionen har beslut tagits om att uppsatsen kommer att handla om utvärdering av e-
handelsplatser inom tre olika branscher. Dessa branscher avser bokförsäljning, hemelektronik och 
resebokningar. Branscherna är inriktade på affärstransaktioner med konsumenter, vilket kallas för 
B2C (Business to Consumer).  

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera ett antal e-handelsplatser ur användarperspektiv. I utvär-
deringen ingår att identifiera positiva och negativa aspekter hos e-handelsplatserna samt likheter 
och skillnader inom samma bransch och mellan olika branscher. 

1.5 Perspektiv 
Denna uppsats kommer att behandla en utvärdering av olika e-handelsplatser. Utvärderingen tar 
upp olika aspekter om hur en e-handelsplats bör utformas. Dessa aspekter tar upp de synliga om-
rådena som en användare kan observera. Uppsatsen kommer därmed att anta ett användarperspek-
tiv. Användarna på en e-handelsplats behöver inte vara kunder utan alla som besöker en e-
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handelsplats.  Då användare består av en större omfattning än vad kunder gör, har användarper-
spektiv valt att användas i denna uppsats. 

1.6 Intressenter 
Två grupper av intressenter anses huvudsakligen kunna ha nytta av denna utvärdering. En av 
grupperna som kan ha användning av denna utvärdering är företag som redan har en existerande e-
handelsplats eller företag som utvecklar en e-handelsplats. Det är relativt lätt att personen eller de 
personer som designar och utvecklar en e-handelsplats inte ser brister och möjligheter på samma 
sätt som en användare. I och med att e-handelsplatsen görs för just användarna är det viktigt att 
betrakta e-handelsplatsen ur deras ögon och designa den så enkelt som möjligt för dem. Eftersom 
modellen som används i denna utvärdering är sedd ur ett användarperspektiv tror vi att denna 
grupp av företag, vilka antingen redan existerar eller planerar att etablera sig på Internet, kan ha 
stor förmån av modellen. De företag som har en existerande e-handelsplats kan med hjälp av mo-
dellen i denna uppsats utvärdera sin e-handelsplats för att finna brister och förhoppningsvis för-
bättringar som kan åstadkommas. Företagen som utvecklar en e-handelsplats kan genom att an-
vända denna modell få en uppfattning om vad som bör finnas på e-handelsplatsen och vad som 
bör undvikas.  

Vidare anser vi att forskare och andra studenter vilka har ett intresse inom detta område kan ha 
nytta av denna uppsats. Detta är den andra gruppen av intressenter vi har identifierat. För denna 
grupp kan studien vara av värde för att få idéer till forskningsområden eller uppsatsämnen. Dess-
utom kan uppsatsen komma till användning för att erhålla kunskap om hur en e-handelsplats bör 
vara utformad.  

1.7 Definitioner 
Nedan följer förklaringar på definitioner som används i uppsatsen för att göra uppsatsen mer för-
ståelig.  

Användare  person som använder något särskilt inom datateknik. (NE, 2006) 

Banner  ord på engelska som betyder annons på Internet (webbsidan). (NE, 2006) 

Bredbandskommunikation  överföring av data genom ett höghastighets kommunika-
tionsnät. I denna uppsats används ordet bredband istället, dock är betydelsen detsamma.  
(NE, 2006) 

Brandvägg  används för att skydda känslig data och förhindra obehöriga att tillgå denna 
data (Beekman & Rathswohl, 2001).  

E-handelsplats  utbyte av och handel med elektronisk information som stöd vid affärs-
transaktioner. (NE, 2006) 

Konsument  slutlig användare av varor och tjänster. (NE, 2006) 

Kund  person som gör inköp eller utnyttjar (viss typ av) tjänst. (NE, 2006) 

Ladda  ordets hela benämning är nedladdning och innebär att en fil kopieras till en da-
tor. (NE, 2006) 

Online  en anslutning till ett datasystem finns och kommunikation är därmed möjlig 
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(Beekman & Rathswohl, 2001). 

Server  en dator som är specialutvecklad för att tillhandahålla andra datorer med mjuk-
vara och andra diverse resurser i ett nätverk (Beekman & Rathswohl, 2001). 



 

 5

1.8 Disposition 

Kapitel 1 

Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och ämne. 
Därefter förs en diskussion kring området uppsatsen tar upp, 
vilket hjälper till att klargöra syftet. Perspektivet som valts för-
klaras och troliga intressenter beskrivs. För att underlätta för 
läsaren finns i detta kapitel dessutom en definitionslista. En 
disposition presenteras också, vilken ger läsaren en inblick i hur 
uppsatsen är uppbyggd. 

   

Kapitel 2 

Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras olika metoder som an-
vänds i denna uppsats. Detta kapitel innefattar dessutom en 
presentation av de branscher som valts för utvärdering och 
även fakta om företagen inom respektive bransch. 

   
Kapitel 3 

Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel tar upp de teoretiska aspekterna kring de olika 
stegen i utvärderingsmodellen, vilken kommer att användas i 
denna uppsats.  

   

Kapitel 4 

Resultat och analys 

Detta kapitel innehåller resultat och analysen. De valda e-
handelsplatserna inom respektive tre branscherna presenteras 
och exempel ges på hur respektive e-handelsplats ser ut. Dess-
utom jämförs i detta kapitel det teoretiska ramverket med det 
empiriska. 

   

Kapitel 5 

Slutsats 

Detta kapitel innehåller de slutsatser som kan dras av utvärde-
ringen. Först behandlas slutsatser för de enskilda branscherna 
och därefter följer gemensamma slutsatser för alla e-
handelsplatserna. Vidare finns ett avsnitt med gruppens reflek-
tioner. 

  
 

Kapitel 6 

Diskussion och fortsatt 
forskning 

I detta kapitel förs en diskussion om resultatet. Vi tar även upp 
förslag till fortsatt forskning inom detta område. Till sist riktas 
tack till de personer som väglett oss under arbetet med uppsat-
sen.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras olika metoder som används i denna uppsats. Detta kapitel innefattar dessut-
om en presentation av de branscher som valts för utvärdering och även fakta om företagen inom respektive bransch. 

I denna uppsats kommer både kvalitativ och kvantitativ metod användas för att kunna nå generella 
slutsatser och ett djupgående resultat. Genom användning av befintlig teori inom ämnesområdet 
kommer den kvalitativa aspekten att beröras. Den kvantitativa metoden används i och med att en 
poängsättning av de utvalda företagens e-handelsplatser kommer att ske. Utvärderingen kommer 
även att innehålla en jämförelse av företag och deras e-handelssidor. Denna jämförelse kommer att 
ske med hjälp av kvantitativ metod. Informationen som utvärderingen utmynnar i utgör uppsat-
sens primärdata. Den redan befintliga teorin och utvärderingsmodellen är sekundärdata.  

2.1 Metod för utvärdering av e-handelsplatser 
Nedan följer en beskrivning av den modell som valts för utvärderingen av e-handelsplatser. Model-
len har valts efter att noggrant ha undersökt det utbud av utvärderingsmodeller för e-
handelsplatser som funnits tillgängliga. Efter att ha jämfört flertalet modeller fann vi att den valda 
modellen innehöll 100 utvärderingskriterier vilket var betydligt fler än de övriga modellerna. Ut-
ifrån dessa 100 kriterier har sedan det teoretiska ramverket tagits fram. 

2.1.1 Introduktion 
Metoden som valts för utvärdering av hemsidorna är utvecklad av Rian van der Merwe och James 
Bekker. Artikeln av dessa författare blev publicerad i journalen för Internet Research: Electronic 
Networking Application and Policy, volym 13, nummer 5, 2003.  

Modellen är framtagen som ett ramverk för grundlig utvärdering av e-handelssidor och kan använ-
das för att göra en statistisk analys utifrån en kvantitativ utvärdering enligt van der Merwe och 
Bekker (2003). Beskrivningen av modellen och dess figurer är vår översättning av den engelska 
versionen som utarbetats av van der Merwe och Bekker (2003). 

2.1.2 Modellens uppbyggnad 
Modellen av van der Merwe och Bekker (2003) består av tre detaljnivåer. Första nivån består av 
fem kategorier med grundläggande kriterier för utvärderingen. Därefter kommer den andra nivån 
som i sin tur består av fyra olika grupper med kriterier för var och en av de fem kriterierna från 
nivå ett. Andra nivån utgörs av detaljer och definitioner. Sista nivån är den mest detaljerade och 
består av fem individuella kriterier för var och en av de andra kriterierna i de övriga två nivåerna, 
alltså sammanlagt 100 olika kriterier. Se Bilaga 2. 

För att kunna utföra en omfattande utvärdering på detaljnivå ett har van der Merwe och Bekker 
(2003) valt att använda sig av köplivscykeln. Detta beror på två omständigheter enligt ovannämnda 
författare.   

1. Omfattande utvärdering av alla aspekter av e-handelssidor genom att följa alla steg en kund 
utför på en e-handelsplats. 

2. Totalt kundfokus. 
Kundköpcykeln sätter fokus på  köpprocessen som kunden utför när de köper produkter 
och tjänster. En utvärdering måste fokusera särskilt på kundens erfarenhet av e-
handelssidorna. 
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Van der Merwe och Bekker (2003) har valt att se kundköpscykeln bestående av fyra faser som lö-
per som en röd tråd genom utvärderingsmetoden. De olika faserna är:  

1. Behov uppstår: 
En potentiell kund inser ett speciellt behov, till exempel böcker om flygplan i andra världs-
kriget som kunden vill läsa.  

2. Samla information: 
Kunden går till en bokaffär och samlar fakta om böcker som handlar om flygplan i andra 
världskriget. 

3. Utvärdera information: 
Kunden läser sammanfattningar på böcker inom det valda området och bestämmer vilken 
han ska köpa. 

4. Utföra köp: 
Kunden går och betalar för den valda boken. 

Enligt van der Merwe och Bekker (2003) är användandet av kundköpcykeln nödvändig för att hitta 
länkar mellan de olika köpstegen och vilken specifik aspekt som är viktigast under respektive fas. 
Figur 2.1 visar sammanbandet.  

 

 

Figur  2-1 Sambandet mellan köpstegen och den viktigaste aspekten under respektive fas (van der Merwe & Bekker, 
2003) 

Under första fasen kommer en potentiell kund att besöka en e-handelsplats som kunden tror kan 
uppfylla hans behov. Här är det grafiska gränssnittet en viktig faktor för besökarens första intryck. 
Gränssnittet är den visuella delen, inkluderat bakgrund, valda fonter, färger och så vidare. I andra 
fasen börjar kunden att utforska e-handelsplatsen och söker efter det som han önskar. Navigatio-
nen är därför den viktigaste aspekten här, innefattande logisk struktur av sidan samt att menyerna 
är enkla att förstå. I den tredje fasen tar kunden beslutet att köpa. Innehållet på sidan är viktigt, 
dvs. den kvalitén på information som finns där. I sista fasen när köpet genomförs är pålitlighet yt-
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terst viktigt. Pålitlighet definieras enligt van der Merwe och Bekker (2003) som bestående av två 
aspekter. 

1. Graden till vilken kunden kan utföra köpprocessen på ett enkelt och effektivt sätt. 

2. Graden till vilken förtaget kan uppfylla sina löften och åtagande till kunden varje gång ett 
köp görs. 

På detaljnivå två tas det fram fyra kriterier på var och en av de tidigare fem kategorierna som om-
nämnts. Nämligen gränssnitt, navigation, innehåll, pålitlighet och tekniska aspekter.  Se bilaga 1 för 
kriterierna.  

På detaljnivå tre är syftet med kriterierna att minska subjektiviteten under utvärderingsprocessen. 
Enligt van der Merwe och Bekker (2003) är dessa kriterier på denna nivå diskuterbara. Fem kriteri-
er har tagits fram inom varje av de tidigare 20 kriterierna. Detta resulterar i totalt 100 kriterier som 
kan ses i tabellerna i bilaga 2. 

Utvärderingsmetoden går till att var och en av kriterierna får ett värde tilldelat sig. Värdet är en in-
dikation på hur bra kriteriet uppfylls av den valda hemsidan. Alla värden för en specifik grupp 
summeras sen till ett värde. Gruppvärdena summeras och skapar en skala hur bra e-handelsplatsen 
fungerar inom varje kategori. Tabellerna med kriterierna kan ses i bilaga 2. 

2.1.3 Tillvägagångssätt och urval 
Enligt van der Merwe och Bekker (2003) kan tre steg följas i denna metod. Dessa steg kan 
beskådas i tabellen ovan. Utvärderingen i denna uppsats skiljer sig från författarnas modell vad 
gäller korrespondensanalysen. Då denna metod ansågs vara för svår att tolka för läsaren, har denna 
uppsats baserat på en enklare form som går att skåda i analyskapitlet. Detta innebär att steg två i 
denna metod inte följs. I tredje steget tolkas resultatet från graferna som utarbetats i steg två. Detta 
innebär att inte heller steg tre följs då detta steg sammanhänger med steg två.  

 

Figur  2-2 Tre steg inom utvärderingen enligt van der Merwe och Bekker (2003) 
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Figur  2-3 Tre steg inom utvärderingen, anpassad för denna uppsats (van der Merwe och Bekker, 2003) 

I figuren 2-3 beskrivs på vilket sätt vår utvärdering skiljer sig från van der Merwe och Bekkers 
(2003) riktlinjer, vilka kan beskådas i figur 2-2. Under utvärderingens gång har beslut tagits om att 
välja bort ett antal av kriterierna. Anledningen till att detta beslut fattats är att vissa av kriterierna 
inte varit möjliga att utvärdera och poängsätta eftersom ett viktigt inköp skulle vara nödvändigt. En 
annan anledning till att kriterierna valdes bort var för att dessa kriterier inte anses vara väsentliga då 
de inte berör utseendet på e-handelsplatserna. Andra kriterier har tagits bort då information om fö-
retagets databaser och dylikt saknades. 

I artikeln ”Explosion för e-handeln” (2005b) skriven av Henrik Huldschiner återges en intervju 
med Andreas Hedlund, utredare på HUI, beskrivs att de branscher som expanderat mest i e-
handeln bl.a. är resebranschen, bokbranschen och hemelektronikbranschen (Huldschiner, 2005b). 
Med detta i åtanke beslutade vi ta kontakt med Andreas Hedlund, utredare på HUI. Utredaren be-
kräftade att de branscher vilka utvecklats mest inom e-handeln är de tre tidigare nämnda bran-
scherna. Därför valdes dessa tre branscher till denna uppsats. Varje bransch kommer att innefatta 
två företag. De företag som väljs anses, enligt Andreas Hedlund (Personlig kommunikation 2005-
11-16), vara mest representativa inom respektive bransch. De mest representativa företagen inom 
hemelektronikbranschen är NetOnNet och InkClub anser Hedlund. Vidare valdes Bokus och Ad-
Libris inom bokbranschen och inom flyg- och resebranschen Ryanair och SAS även dessa i samråd 
med Hedlund. Hedlund menade bland annat att InkClub är det företag som utvecklats mest inom 
e-handeln vilket är ganska uppseendeväckande med tanke på att denna e-handelsplats är relativt ny, 
det vill säga den har inte funnits särskilt länge. Dessutom nämnde Hedlund att InkClub inte är den 
ledande e-handelsplatsen ur en ekonomisk synvinkel men dock har en påtaglig utveckling kunnat 
observeras.  

2.2 Kunskapskaraktärisering  
Enligt Goldkuhl (1998) handlar kunskapskaraktärisering om vilken slags kunskap en forskning är 
menad att utveckla. Vidare anser författare att kunskapskaraktärisering är ett måste för att förstå 
vilken sorts kunskap forskningen kommer att resultera i. Författaren hävdar att normativ kunskap 
visar hur någonting bör vara i olika situationer. Detta innebär att normativ kunskap kan beskrivas 
som handlingsinriktad kunskap vilken visar hur något bör vara. I denna uppsats kommer en utvär-
dering att ge ett resultat som senare ska jämföras med det teoretiska ramverket. Det teoretiska 
ramverket visar hur en e-handelplats bör vara utvecklad medan utvärderingen visar hur det faktiskt 
är. Denna jämförelse kommer att resultera i analyserande kunskap. Detta är enligt Goldkuhl (1998) 
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explorativ kunskap. Författaren menar att denna typ av kunskap är kunskap som ökar inom ett 
speciellt område. 

2.3 Kvalitativ metod 
Repstad (1999) klargör att kvalitativ metod handlar om att utvärdera den vetenskap som finns och 
samband mellan dessa och deras miljö. Detta görs genom att vi använder det teoretiska ramverket, 
som innehåller en sammanställning av befintlig vetenskap inom e-handelsområdet. Detta presente-
ras i kapitel tre. Teorikapitlet kommer sedan att jämföras med det empiriska ramverket i kapitel 
fyra. Det empiriska ramverket innehåller den information som samlas in under utvärderingen och 
det teoretiska ramverket används för att ge läsaren förståelse för utvärderingen och dess resultat. 
Skärvad och Lundahl (1999) menar att det viktigaste för forskaren är att titta på hur realiteten anses 
vara och inte hur den egentligen är. Detta kommer hjälpa oss att utvärdera hur de olika företagen 
upplevs av användarna. 

2.4 Kvantitativ- och utvärderingsmetod 
Som tidigare beskrivits kommer denna uppsats bygga på en utvärdering. Denna utvärdering kom-
mer att resultera i poängsättning över hur modellens olika kriterier (se bilaga 2) uppfylls. Enligt 
Repstad (1999) skiljer sig utvärdering inte mycket från andra forskningsprojekt. Både i utvärdering-
ar och i andra forskningar kan underlaget för bedömning skaffas genom att antingen använda kva-
litativ eller kvantitativ metod. Det finns två olika slags utvärderingar, nämligen interna och externa 
(Repstad, 1999). Denna forskning behandlar extern utvärdering vilket innebär att ingen kontakt tas 
med företagen och att det då enbart blir användarperspektiv. Liksom författaren ovan nämner be-
handlar uppsatsen både teoretisk och metodisk undersökning, då en modell används. 

Enligt Skärvad och Lundahl (1999) är kvantitativ data den data som mäts vilken även kallas för 
hård data. Denna typ av data kan användas för att förklara och beskriva undersökningar. Befring 
(1994) menar att kvantitativ dataforskning resulterar i en analys vilken är beskriven med hjälp av 
kvantitativa förhållanden. Genom att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ studie menar 
Repstad (1999) att forskaren kan få en bredare analys samt att analysen blir mer utfylld och utarbe-
tad. 

Modellen utvecklad av van der Merwe och Bekker (2003) resulterar i en jämförelse mellan samma 
och olika branschers e-handelsplatser. Detta resultat kommer att mätas med hjälp av poäng. Resul-
tatet kommer att analyseras med hjälp av tillgänglig teori inom området för e-handel. Detta innebär 
att resultatet kommer att visas i form av både kvalitativ och kvantitativ data, vilket enligt Repstad 
(1999) kommer att ge oss en bredare och mer utfylld analys.  

2.5 Primär- och sekundärdata 
Primärdata är data som samlas in för att kunna bilda underlag för den egna analysen. De under-
sökningsmetoder som ger primärdata är egna undersökningar. Befring (1994) samt Skärvad och 
Lundahl  (1999) menar att primärdata är den data som har framställts i den aktuella studien och 
inte tidigare. Sekundärdata innebär, enligt ovannämnda författare, data som redan blivit framtagen 
av andra forskare vid andra tillfällen. 

Uppsatsen kommer att innehålla primärdata som genereras via utvärderingen av e-
handelsplatserna. Även sekundärdata kan påträffas i uppsatsen då också redan existerande studier 
inom ämnet kommer att användas.  
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2.6 Källkritik 
De källor som används till insamlingen av sekundärdata kommer huvudsakligen vara från 2000-
talet. Böckerna och artiklarna som används är skrivna av författare som anses vara välkända inom 
området för e-handel. Fakta om metoden kommer dock att insamlas av både äldre och nyare käl-
lor. Detta för att få en så aktuell och uppdaterad inblick som möjligt i ämnet. Vidare behandlar 
uppsatsen ett flertal källor, vilket innebär att denna forskning inte enbart baseras på vad en källa 
hävdar. Detta stärker trovärdigheten och tillförlitligheten i denna uppsats, då det kan påvisas att 
flera författare har liknande tankar. Många av författarna till böckerna som valts att användas till 
teoridelen, anses vara framstående bland annat för att dessa böcker använts som kurslitteratur. De 
artiklar som används som grund för uppsatsen har blivit publicerade i välkända journaler. Dessa ar-
tiklar hänvisar till många av de referenser som kommer att användas i denna uppsats. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) såväl som Skärvad och Lundahl (1999) menar att validitet 
är ett begrepp vilket används för att förklara hur väl ett mätinstrument mäter det som är tänkt att 
mätas. Begreppet kan delas in i inre och yttre validitet. Inre validitet innebär att det som avses mä-
tas är det som verkligen mäts och inte något annat. Yttre validitet handlar om hur verkligheten 
harmoniserar med det värde för mätningen som arbetats fram.  I denna uppsats används en redan 
existerande och beprövad utvärderingsmodell, vilket innebär att den inre validiteten är högre än 
den skulle vara om författarna till uppsatsen utarbetat kriterierna på egen hand. Den inre validite-
ten ökar också genom att fler personer, vilket i detta fall innebär tre stycken, bedömer samma e-
handelsplats. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) innebär reliabilitet trovärdiga och varaktiga resultat. 
Modellen som används för utvärderingen i uppsatsen har olika kriterier vilka används. Detta inne-
bär att alla e-handelsplatser som ska utvärderas har samma riktlinjer. Författarna till modellen, van 
der Merwe och Bekker (2003), nämner att minst tre personer bör göra utvärderingen, för att få den 
så sanningsenlig som möjligt samt för att minska subjektiviteten.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel tar upp de teoretiska aspekterna kring de olika stegen i utvärderingsmodellen, vilken kommer att an-
vändas i denna uppsats.  

Enligt van der Merwe och Bekker (2003) är mycket av den tidigare forskningen kring utvärdering 
av elektronisk media uppbyggd på traditionella marknadsföringsprinciper som lämpar sig för tryckt 
media. Författare menar att en av de första personerna som forskade om utvärdering av e-
handelsplatser var Boyd Collins. Collins tog, 1995, fram en modell för bibliotekarier som var i be-
hov av att utvärdera kvalitén för information på Internet. Modellen bestod av sex olika kriterier 
framtagna från utvärdering av tryckt media. Dessa kriterier var innehåll, auktoritet, organisation, 
grafisk design och innovationsförmåga. Denna modell slutade att användas 1997 på grund av att 
kriterierna blivit omoderna. Van der Merwe och Bekker (2003) menar att den gamla modellen fort-
farande används av många författare som inte anser att dessa kriterier har förlorat sin betydelse. 

3.1 Alternativa utvärderingsmetoder 

3.1.1 Tidigare forskning 
Dutta och Segev (1999) presenterar en utvärderingsmetod av e-handelssidor. Denna metod bygger 
på ett frågeformulär designat efter marknadsmixens fyra P. Författarna valde att lägga betoning på 
kundrelationer. Frågorna är uppdelade i sex olika grupper innehållande olika kriterier. Dessa grup-
per är följande; avancerad teknik, omvandling av produkter, omvandling av marknadsföring, om-
vandling av prissättning, omvandling av plats och omvandling av kundrelationer. Varje grupp be-
står av tre till fem olika kriterier. Antingen uppfylls kriterierna eller inte. Tillsammans svarar grup-
perna på frågan om huruvida de fyra P:na samt kundrelationerna kan omvandlas till nutida interak-
tivitet. Ovanstående modell innehåller inte lika många kriterier som modellen som van der Merwe 
och Bekker (2003) utvecklat. Därmed täcker inte denna modell lika många utvärderingskriterier 
som den valda modellen gör.  

3.2 Gränssnitt 

3.2.1 Grafiska designprinciper 
Bandyo-padhyay (2002) menar att gränssnittet är ansiktet utåt för ett onlineföretag och att detta är 
det första kunderna möts av då de besöker e-handelsplats. Designen på e-handelsplatsen är därför 
av största betydelse enligt denna författare. Turban (2006) anser också att gränssnittet på e-
handelsplatsen är ytterst viktigt och att detta bör vara enkelt utformat. Författaren menar att kun-
der anser att tid är väldigt betydelsefullt och att de därför föredrar att handla snabbt och enkelt på 
Internet. Därmed är det nödvändigt att skapa ett enkelt gränssnitt för att kunden ska kunna handla 
så effektivt som möjligt. Det enkla gränssnittet som författaren förespråkar kan öka kundernas 
uppfattning om att Internet är en bra plats för handel. Kleindl (2001) förklarar att gränssnitt an-
vänds för att göra det enklare för dem som använder Internet.  

Även Lundén (2000) har noterat att designen på webbsidan spelar en stor roll. Denna författare 
menar att ett antal enkla regler bör följas för att alla användare ska tycka att sidan är lättläst och 
överskådlig. Dessa regler är följande: 

 Det bör endast finnas ett fåtal olika teckensnitt och färger. 
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 Vita ytor behövs för att ögat ska få vila. 

 Varje blad bör inte innehålla för mycket information. 

 För att göra det enklare att läsa texten på sidan bör det vara positiv text mot en tillfredstäl-
lande bakgrund. 

Då företaget ska utse färger för e-handelsplatsen är det, enligt Englund och Guldbrand (2001), vik-
tigt att ta hänsyn till effekterna vissa färger kan ha på människor. Författarna menar att olika  färger 
sänder ut olika budskap och vissa kombinationer av färger kan vara mer eller mindre lyckade. För-
fattarna poängterar att det för människor som exempelvis är färgblinda kan det vara mödosamt att 
uppfatta olikheter mellan färgerna rött och grönt. 

Nielsen och Tahir (2002) menar att den grafiska designen bör tänkas över då en e-handelsplats ska 
utformas. Författarna framhåller att antalet teckensnitt helst inte ska vara för många och att det 
bästa är om ett teckensnitt används konsekvent. Vidare menar författarna att textstorlek och färg 
inte heller bör finnas i för många utformningar. Dessa författare menar dessutom att text- och 
bakgrundsfärg bör designas så att det blir enkelt för besökaren av e-handelsplatsen att läsa. 

3.2.2 Grafik och multimedia 
Att använda grafik på e-handelsplatsen har, enligt Nielsen och Tahir (2002), både för- och nackde-
lar. Till det positiva hör att e-handelsplatsens innehåll kan förbättras om grafiken används på rätt 
sätt. Det negativa med grafik är att det kan ta längre tid att ladda sidan. Därmed är det, enligt dessa 
författare, bättre att ha lite grafik än mycket och att använda den med sunt förnuft. Lundén (2000) 
menar att om webbsidans snabbhet ska öka är det idealiskt om det finns få bilder och lite text på 
varje sida som hör till e-handelsplatsen. Även Kienan (2000) har observerat att en e-handelsplats 
tar längre tid att ladda om den innehåller stora filer såsom krävande bilder. 

3.2.3 Stil och text 
Att läsa på datorn skiljer sig från att läsa tryckta ting såsom böcker och tidningar menar Ask och 
Frank (1998). Författarna framhåller att det är viktigt att texten på e-handelsplatsen inte är för liten 
och den ska dessutom vara klar att se vilket innebär att bakgrunden lämpligen bör anpassas efter 
texten. Det är vanligast förekommande, enligt ovanstående författare, med mörkare text på en lju-
sare bakgrund. 

Englund och Guldbrand (2001) betonar att stavningen är lika viktig så väl när det gäller text på In-
ternet som när det gäller text i tryckt form. Författarna menar att kunderna kan få en uppfattning 
av att företaget inte är särskilt noggrant om en e-handelsplats har avsevärt många stavfel. Förfat-
tarna påvisar dessutom att ytterligare en följd av nedsatt stavningskvalitet kan vara att kunderna 
kan få intryck av att företaget inte kan uppnå ett gott samarbete med sina kunder. Även Ask och 
Frank (1998) menar att stavfel och diverse grammatiska fel gör att användaren får ett sämre intryck 
av e-handelsplatsen. 

För att e-handelsplatsen ska bli framgångsrik, menar Nielsen och Tahir (2002), att det är väsentligt 
att den förmedlar dess syfte för att besökarna ska få en bild av vad de kan använda e-
handelsplatsen till. Författarna framhåller att ett företag bör presentera betydelsefull information 
och varumärken för att syftet ska kunna delges besökaren. Vidare betonar författarna att företaget 
bör presentera sitt namn och logotyp synligt på e-handelsplatsen och även redogöra mottot för e-
handelsplatsen. 
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3.2.4 Flexibilitet och kompatibilitet 
Enligt Lundén (2000) är det viktigt att webbsidan ryms på skärmen vilket innebär att användaren 
inte ska behöva använda sig av en rullningslista för att kunna se hela sidan.  

Ask och Frank (1998) framhåller vikten av att e-handelsplatsen inte bör utformas på ett sådant sätt 
så att utseendet skiljer sig för olika besökare. Författarna menar att en differens kan uppstå efter-
som bildskärmar finns i olika storlekar. Därmed föreslår författarna att det bästa är att försöka an-
vända en sidbredd som passar de flesta bildskärmar. 

Att gränssnittsdesignen är anpassad till alla slags olika webbläsare är viktigt, menar Kleindl (2001). 
Detta innebär, enligt denna författare, att webbsidan ska vara anpassad till Internet Explorer, Mo-
zilla Firefox, Netscape, så att kunden inte behöver anpassa sig.  

3.3 Navigation 

3.3.1 Logisk struktur 
Ask och Frank (1998) framhåller vikten av en lätt navigering på e-handelsplatsen. Dessa författare 
menar att strukturen på e-handelsplatsen och olika hjälpmedel för navigering är utslagsgivande fak-
torer för hur enkel navigeringen är. Englund och Guldbrand (2001) understryker att det är centralt 
att strukturen på sidan är uppenbar och logisk för att en användare enklare ska kunna använda e-
handelsplatsen. Författarna betonar att strukturen bör vara konsekvent så att den är lätt att följa 
och detta leder i sin tur till att användaren upplever att e-handelsplatsen är lättnavigerad.  

Enligt Nielsen och Tahir (2002) bör navigeringsmenyn, som är till hjälp för användaren att nå fram 
till den information som önskas, placeras på en plats som är lätt att lägga märke till. Författarna 
menar det dessutom vara en fördel att ha tydliga och lättförståliga avdelningar i denna meny. Ask 
och Frank (1998) rekommenderar att rubriker i olika menyer utformas på ett sådant sätt att använ-
daren lätt kan få en uppfattning om vad som skulle visas om denne valde att klicka på en av dem. 
Ytterligare en uppfattning om hur en enkel navigering kan uppnås ges av Chaffey (2004). Denna 
författare menar att en lättnavigerad e-handelsplats åstadkoms om menyn är utformad med endast 
ett par valmöjligheter. Författaren framhåller att två eller tre nivåer i denna meny är idealiskt. 

En annan viktig del inom navigeringen är, enligt Ask och Frank (1998), att det finns hjälpmedel för 
detta på alla e-handelsplatsens tillhörande sidor och att de är konsekventa vilket innebär att samma 
utformning används på alla delsidor. Dessa författare menar att detta kan vara funktioner som in-
nebär att besökaren kan förflytta sig till en annan delsida av e-handelsplatsen såsom den föregåen-
de sidan besökaren använde.  

För att ytterligare förenkla navigeringen kan, enligt Englund och Guldbrand (2001), olika färger 
användas. Dessa författare menar att olika sektioner kan presenteras i olika färger och med hjälp av 
dessa färgindelningar kan användaren få en klar överblick över olika avdelningar. 

Englund och Guldbrand (2001) menar att en e-handelsplats bör inneha en innehållsförteckning 
över vilken information som kan fås på denna. Författarna menar att denna innehållsförteckning 
ger en översiktlig bild av e-handelsplatsen.  

3.3.2 Användarvänlighet 
Nielsen och Tahir (2002) poängterar att adressen till e-handelsplatsen bör utformas på ett enkelt 
sätt så att den blir lätt att lägga på minnet. Görs utformningen på detta sätt hävdar författarna att 
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besökarna av e-handelsplatsen lättare kommer att komma ihåg adressen till nästa visit. De framhä-
ver dessutom ytterligare en fördel med detta utförande av adressen till e-handelsplatsen. Denna 
fördel är att potentiella besökare lätt kan lista ut och gissa sig fram till adressen. 

3.3.3 Sökmotor 
Att erbjuda besökarna att söka på e-handelsplatsen är mycket betydelsefullt enligt Nielsen och Ta-
hir (2002). Dessa författare menar att sökfunktionen ska kunna hittas utan problem och att det 
dessutom är en fördel om den är lätt att använda. Vidare föreslår skribenterna att funktionen idea-
liskt bör förläggas högt upp på e-handelsplatsen eftersom den på så sätt blir lättare att lägga märke 
till. Englund och Guldbrand (2001) framhåller vikten av att sökfunktionen kan tillgås från den in-
ledande sidan av e-handelsplatsen och att det bästa är om företaget har en sökmotor som följer 
med på alla sidor som är en del av e-handelsplatsen. 

Englund och Guldbrand (2001) menar att en sökmotor på e-handelsplatsen som gör det möjligt att 
söka efter specifika ord kan verka som hjälp för navigeringen. Detta är särskilt betydelsefullt, då ett 
företag har en omfattande e-handelsplats bestående av ett stort antal tillhörande sidor. 

3.3.4 Navigationsmåsten 
Länkar bör, enligt Nielsen och Tahir (2002), utformas så att det är lätt att förstå vilken slags infor-
mation som kommer att visas då en besökare av e-handelsplatsen klickar på länken. Dessa skriben-
ter föreslår att texten i länken bör vara så kort som möjligt och begränsad till ett fåtal ord. Vidare 
bör länkar, enligt författarna, noggrant märkas ut med ett streck under dem och de bör tillges en 
enhetlig färg för att det på så vis ska bli lätt att urskilja vad som är länkar och inte. 

Då och då kan, enligt Nielsen och Tahir (2002), e-handelsplatsen drabbas av tekniska problem. När 
detta inträffar menar dessa författare att det är betydelsefullt att informera besökarna om detta och 
även hur länge e-handelsplatsen kommer att vara ur funktion. Författarna framhåller dessutom att 
besökarna inte bör mötas av information som beskriver att något är under konstruktion. 

3.4 Innehåll 

3.4.1 Produkt/tjänsterelaterad information 
Bandyo-padhyay (2002) menar att en kund troligtvis kommer att lämna e-handelsplatsen om in-
formationen som kan hittas på denna är svårförstådd eller har bristfällig kvalitet. 

Enligt Bidgoli (2002) är det viktigt att den tillgängliga informationen om produkt- och tjänsteer-
bjudanden är fullgod och att information inte undanhålls. Detta innebär att frakt, moms och andra 
potentiella tillägg bör finnas lättillgängliga för den potentiella kunden att skåda.  

Marknadsföring på Internet kan enligt Kotler et.al (2002) liknas vid direkt marknadsföring, som 
med hjälp av Internet tillhandahåller tvåvägskommunikation mellan potentiell kund och företag. 
Detta fenomen har enligt författarna ökat under senare år. Det som skiljer traditionell och online-
marknadsföring åt är, enligt tidigare nämnda författare, att i den senast nämnda typen bestämmer 
den potentiella kunden interaktion med företaget. 
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3.4.2 Företags- och kontaktinformation 
Att e-handelsplatsen innehåller information om företaget är mycket betydelsefullt anser Nielsen 
och Tahir (2002). Detta är viktigt, enligt dessa skribenter, dels för att kunder är intresserade av så-
dan information eftersom det påverkar valet om att handla från företaget i fråga och dels för att 
denna slags information kommer att bidra till att e-handelsplatsen upplevs som pålitlig.  

En e-handelsplats bör, enligt Kienan (2000), erbjuda kunden ett flertal möjligheter till att kontakta 
företaget. Författaren menar att ett företag skulle kunna lägga ut information om exempelvis e-
postadress, telefonnummer, postadress och så vidare som kunderna kan använda för att komma i 
kontakt med företaget. Författaren föreslår dessutom att kunderna skulle kunna komma i kontakt 
med företaget genom att fylla i ett formulär.  

3.4.3 Informationskvalitet 
Chaffey (2004) menar att innehållet på en e-handelsplats exempelvis består av information samt 
grafik och framhåller att innehållet är ytterst viktigt eftersom det är avgörande för hur kunden upp-
lever e-handelsplatsen. Denna upplevelse påverkar, enligt denna författare, kundens beslut om att 
återvända till e-handelsplatsen eller ej.  

3.5 Pålitlighet 

3.5.1 Lagrade kundprofiler 
För att utveckla ett bra förhållande till kunderna är det, enligt Chaffey (2004), viktigt att skapa 
kundprofiler. Författaren menar att i dessa kundprofiler lagras utförlig information som exempelvis 
berör vilka produkter respektive kund är fängslade av. Detta bidrar, enligt författaren, till att före-
taget kan anpassa information och tjänster till varje specifik kund. Turban (2006) menar att dessa 
kundprofiler ligger till grund för att personligt anpassa e-handelsplatsen. En personlig anpassning 
innebär enligt författaren att innehållet, servicen och produkterna anpassas efter den enskilde indi-
viden. Vidare påpekar författaren att det finns olika sätt att samla in underlag för dessa kundprofi-
ler. Ett sätt är att låta kunden fylla i ett formulär angående vilken information denne är intresserad 
av och ett annat är att använda cookies för detta ändamål. Enligt Lundén (2000) är cookies ett pro-
gram utvecklat för att föra statistik om kunders beteende och viss information rörande besökarna. 
Enligt författaren är några av uppgifterna som samlas in följande: vilket operativsystem användaren 
har, vilken webbläsare, upplösningen på skärmen samt vilken sökmotor som har använts. Författa-
ren menar att detta slags program kan komma till hjälp när e-handelsplatsen ska uppdateras för att 
göra den mer användarvänlig. 

Turban (2006), Bidgoli (2002), Chaffey (2004), Kienan (2000) och Lundén (2000) använder samtli-
ga en definition av cookies, som i stora drag har samma innebörd. Denna definition kan samman-
fattas genom att säga att en cookie är en fil som lagras på användarens dator för att kunna identifi-
era användarnas beteende. Enligt Turban (2006) hjälper denna information till att anpassa informa-
tionen på e-handelsplatsen efter en specifik kund och det är också ett hjälpmedel för att kunna 
förbättra servicen.  

Det finns dock även nackdelar med användandet av cookies. Enligt Bidgoli (2002) kan informatio-
nen som insamlas missbrukas. Kienan (2000) menar att kunder kan tycka att det är obehagligt att 
en fil lagras på deras dator och många av dem är oroliga för att information som lagras kommer att 
missbrukas.  
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I Sverige är det idag ett måste att alla e-handelssidor som använder cookies presenterar information 
om varför de används. Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) är den lag som styr 
detta i Sverige (Sveriges Riksdag). Lundén (2000) menar att de flesta webbläsare varnar användaren 
om cookies och användaren kan själv avgöra om en cookie ska tillåtas få ta plats på dennes dator. 
Tyvärr går det dock inte att vara säker på om cookien finns på datorn eller inte, även om använda-
ren tackar nej. Däremot betonar författaren att användaren själv både kan söka efter cookies och ta 
bort dem från datorn (Lundén, 2000).  

3.5.2 Beställningsprocessen 
Chaffey (2004) framhåller att företag som är medvetna om hur kunder använder Internet då de ska 
göra ett inköp lättare kan stödja kunden i alla delar som involverar ett inköp. Författaren menar att 
företaget genom e-post exempelvis kan skicka orderbekräftelser för att minska tvivelaktigheter från 
kundens sida då det gäller om de gjort ett bra köp eller ej 

3.6 Kundservice 
Kundservice är, enligt Turban (2006), de handlingar ett företag utför för att kunden ska bli så nöjd 
som möjligt med sina inköp från företaget. Författaren menar att detta innebär att företaget försö-
ker få kunderna att känna att produkten eller tjänsten de har anskaffat uppfyller förväntningarna. 
En fungerande efterköpsservice är mycket väsentligt enligt Turban (2006). Författaren menar att 
detta är särskilt viktigt vad gäller särskilda typer av köp. Chaffey (2004) framhåller att e-post kan 
användas som verktyg vid efterköpsservice. 

Kienan (2000) och Turban (2006) anser att tiden det tar för företaget att replikera kundernas frågor 
en avgörande faktor för framtida köp hos ett visst företag. Författaren menar att kunderna ser 
svarstiden som en indikation på hur deras samarbete kommer att te sig. Enligt Turban (2006) är 
svarstiden mellan 24 och 48 timmar. Kienan (2000) uppger att det också viktigt att kundservicen är 
övertygande och komplett. Det mest centrala är dock, enligt denna författare, att få kunden att 
känna att dennes synpunkter och åsikter är av betydelse och värdefulla för företaget. 

3.7 Teknik 

3.7.1 Hastighet 
Chaffey (2004) menar att hastigheten av en e-handelsplats mäts i hur snabbt den ger reagerar på en 
besökares informationsefterfrågan. Lundén (2000) framhåller att det inte är viktigt om e-
handelsplatsen är tekniskt avancerad eller ej. Denna författare menar att det är mer betydelsefullt 
om besökaren finner e-handelsplatsen lätthanterlig och att den är snabb. Det är väsentligt, enligt 
författaren, att e-handelsplatsen är snabb också för kunder med sämre Internetförbindelser då de 
annars måste vänta länge för att all information på e-handelsplatsen ska visas. Författaren menar 
att kunden kan tappa tålamodet och istället vända sig till ett annat företag. 

Lundén (2000) har tagit fram ett antal aspekter som inte bör förekomma på en e-handelsplats. 
Dessa är följande: 

 En banner som skymmer texten och är på tok för stor. 

 Rörliga bilder, som enbart finns där för att bevisa kunskaperna hos utvecklaren av e-
handelsplatsen. 
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 Stora bilder och tabeller som enbart tar tid att ladda. 

En e-handelsplats bör, enligt Lundén (2000), ha stor kapacitet för att klara av en stor mängd an-
vändare. Skulle kapaciteten inte vara tillräcklig menar denna författare att en potentiell kund riske-
rar att slängas ut från e-handelsplatsen. Författaren rekommenderar därför att ett företag införskaf-
far en snabb webbserver, ett nytt och snabbt program, en reservserver samt en bra nätanslutning. 

3.7.2 Säkerhet 
Bandyo-padhyay (2002) har noterat en avsevärd ökning av betalningar över Internet de senaste 
åren, men menar att konsumenter trots detta är skeptiska till finansiella transaktioner över Internet. 
Detta kritiska förhållningssätt beror enligt denna författare på att kunderna måste lämna ut infor-
mation om exempelvis deras kreditkort. Därmed framhåller författaren att en säker och pålitlig be-
talning via Internet är av yttersta vikt. Kleindl (2001) menar att kunder ökar sitt intresse för handel 
via Internet genom observationer och försäkran om att handeln är säker. Denna författare menar 
att orosmoment inom e-handeln bland annat är olika aspekter av säkerhet, valbarhet, kvalitet och 
privatlivsfrågor. Vidare påstår denna författare att individer genom erfarenhet och observationer 
blir mer och mer vana vid handel via Internet. 

Turban (2006) menar att ett protokoll kallat Secure Sockets Layer (SSL) bör användas vid betalning 
via Internet då det behandlar informationen mellan inblandade parter konfidentiellt. Författaren 
menar att informationen hålls privat med hjälp av kryptering. Kryptering innebär, enligt Chaffey 
(2004), att informationen görs oläslig för utomstående. Författaren menar att då en kund anländer 
till en e-handelsplats som använder SSL får denne ett meddelande om att en säker anslutning be-
söks och dessutom kan en symbol i form av en nyckel iakttas. Författaren menar också att adressen 
ändras från ”http://” till ”https://” om SSL används. Denna adressändring har även noterats av 
Turban (2006).  

Det är, enligt Kienan (2000), angeläget att fastslå policies som tydligt beskriver vem eller vilka som 
får ha tillgång till de data som behandlas under en betalning via Internet. Författaren framhåller 
dessutom att det är ytterst viktigt att företaget redogör för kunderna att de innehar en säker betal-
ning via Internet där informationen som ges i samband med denna är skyddad. Författaren menar 
att om kunderna inte är säkra på att en säker betalningstransaktion kan erhållas, kommer de troligt-
vis välja att inte köpa från företaget i fråga. 

Besökarna på en e-handelsplats bör, enligt Turban (2006), få information om personliga uppgifter 
behöver lämnas i samband med köp och även på vilket sätt dessa uppgifter kommer att behandlas.  

3.7.3 Mjukvara och databas 
Som tidigare nämnts är det, enligt Lundén (2000), viktigt att webbsidan ryms på skärmen. Vidare 
anser Kleindl (2001) att kompatibilitet mellan olika webbläsare är viktigt.  

Turban (2006) menar att när e-handel är på tal är ofta databaser aktuella. Enligt Bandyo-padhyay 
(2002) är en databas ett system av filer. Dessa filer består, enligt denna författare, av data. En data-
bas kan, enligt Turban (2006), exempelvis visa en handlande kund om den efterfrågade produkten 
finns i lager. 

Data på en e-handelsplats kan, enligt Kleindl (2001), vara insamlad från ett antal olika ställen, som 
exempelvis transaktioner, webbsidans användning och andra databaser. Ett tillfredställande samar-
bete mellan dessa databaser är en fördel. 
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3.7.4 Systemdesign 
Ask och Frank (1998) menar, som tidigare nämnts, att upplösningskompatibilitet är viktigt för att 
fler användare ska kunna tillfredställas då dessa kan ha olika utrustning och teknologi. 

3.8 Sammanfattning av teorin 
E-handel börjar bli mer och mer och väsentlig som ett inköpsalternativ i dagens samhälle. Genom 
sökning och forskning av litteratur och artiklar inom e-handel har vi tagit ut den teorin som var 
mest väsentlig för att kunna utforma en analys i denna uppsats. Teorin som finns i detta kapitel har 
hjälp oss även att få förståelse och kunna betygsätta de olika kriterierna som ingår i denna utvärde-
ring. Här nedan följer en sammanfattning av teorin. 

Bandyo-padhyay (2002) anser att gränssnitt är en viktig aspekt eftersom e-handelsplatsens utseende 
är det första som en användare berörs av. Även Turban (2006) stödjer detta, samtidigt som han 
påpekar att en enkel och snabb e-handelsplats är en fördel. Enligt Lundén (2000) finns det fyra reg-
ler som bör följas för att utforma utseendet på en e-handelsplats. Den första regeln innebär att oli-
ka teckensnitt och färger bör begränsas. Nielsen och Tahir (2002) har också uppmärksammat detta. 
Lundéns andra regel innebär att det bör finnas vita ytor på e-handelsplatsen där ögat får vila. Den 
tredje regeln säger att informationen bör vara begränsad på varje delsida av e-handelsplatsen.  Den 
fjärde och sista regeln innebär att e-handelsplatsen bör ha en enkel bakgrund för att underlätta läs-
ningen. Utformandet av e-handelsplatsens bakgrund har även uppmärksammats av Englund och 
Guldbrand (2001), som menar att bakgrunden är viktig då olika färger kan associeras på olika sätt 
av olika individer.  

Vidar menar Nielsen och Tahir (2002) att en e-handelsplats med mycket grafik tar lång tid att lad-
da. Även Lundén (2000) antyder att det är idealsikt att använda endast ett par bilder på varje delsi-
da, vilket dessutom leder till att laddningstiden förbättras. Detta har även observerats av Kienan 
(2002). Medan Ask och Frank (1998) anser att det är en stor skillnad mellan att läsa tryckta ting 
som exempelvis tidningar och att läsa på datorn. Dessa författare anser därför att det är viktigt att 
texten och bakgrunden är anpassade efter varandra och till läsaren. Ask och Frank (1998) framhål-
ler att stavfel och grammatiska fel leder till ett sämre intryck av e-handelsplatsen från kundens sida 
vilket även har konstaterats av Englund och Guldbrand (2001). Det är, enligt Nielsen och Tahir 
(2002), centralt att en e-handelsplats förmedlar dess syfte.  

Lundén (2000) anser det vara viktigt att en e-handelsplats ryms på skärmen så besökaren slipper 
använda sig av rullningslister för att utforska hela e-handelsplatsen. Ask och Frank (1998) föreslår 
att ett företag använder en sidbredd som passar de flesta bildskärmar för att reducera detta pro-
blem. Detta styrks även av Kleindl (2001). Ask och Frank (1998) hävdar att det är viktigt att en e-
handelsplats erbjuder möjlighet för användarna att ändra inställningar efter deras behov. Det är 
även viktigt att en e-handelsplats är lättnavigerad. (Ask och Frank 1998; Englund och Guldbrand, 
2001). Det senast nämnda författarparet hävdar dessutom att en lätt navigering kan uppnås genom 
att skapa en bra struktur och logik på e-handelsplatsen. Enligt Nielsen och Tahir (2002) bör meny-
er på en e-handelsplats visa aktuell och realistisk information. Dessa författare menar också att 
menyer bör finnas väl synliga för användarna. Chaffey (2004) anser att en lättnavigerad e-
handelsplats kan uppnås genom att menyerna endast innehåller ett fåtal möjligheter vilka använda-
ren kan välja bland. Som tidigare nämnts är det viktigt, enligt Ask och Frank (1998) att alla delsidor 
av en e-handelsplats har samma struktur och utseende som startsidan. För att ytterligare möjliggöra 
en enkel navigering menar Englund och Guldbrand (2001) att det bör finnas olika färger på meny-
namnen som urskiljer olika delar. Författarna anser även att en innehållsförteckning över e-
handelsplatsen bör finnas. 
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Nielsen och Tahir (2002) framhåller att adressen till en e-handelsplats bör vara utformad på ett en-
kelt sätt så att en besökare kan komma ihåg eller gissa sig till adressen. Som tidigare nämnts anser 
Ask och Frank (1998) att strukturen på e-handelsplatsen är en faktor som avgör om e-
handelsplatsen är enkel att använda eller inte. Vidare menar Englund och Guldbrand (2001) att lo-
gik också är en faktor påverkar e-handelsplatsens enkelhet. Ytterligare ett verktyg som påverkar 
enkelheten är, enligt Nielsen och Tahir (2002), en navigeringsmeny. Denna navigeringsmeny kan 
innehålla en produktlista. Vidare anser författarna att en sökfunktion är mycket viktigt att erbjuda 
användarna. Enligt författarna ska sökfunktionen vara lätt att hitta. Även Englund och Guldbrand 
(2001) instämmer i att sökfunktionen är betydelsefull då denna även kan underlätta navigeringen på 
e-handelsplatsen. 

Enligt Nielsen och Tahir (2002) är det viktigt att användaren kan urskilja vad som är och inte är en 
länk. Dessutom betonar författarna att en länk bör utformas på så vis att det är lätt för användaren 
att förstå vad som kommer att presenteras då de klickar på denna. Enligt dessa författare bör en 
länk vara kortfattad och det är också viktigt att informera användaren ifall en särskild länk tillfälligt 
är ur funktion. Författarna nämner även att en användare inte bör mötas av en sida som är under 
uppbyggnad. Som nämnts tidigare menar Englund och Guldbrand (2001) att färger i menyer är 
viktigt för att urskilja och markera olika delar. Det är även viktigt att informationen på e-
handelsplatsen håller en hög kvalitet och att den är lätt att förstå är essentiellt enligt Bandyo-
padhyay (2002). Bidgoli (2002) anser det vara viktigt att fullständig information om produkter och 
tjänster finns tillgänglig på e-handelsplatsen. På Internet är marknadsföringen, enligt Kotler et. al 
(2002), beroende på kunden då denne bestämmer interaktionen med företaget. Vidare anser Niel-
sen och Tahir (2002) att det är ytterst viktigt att en e-handelsplats innehåller information om före-
taget. Författarna menar att med hjälp av denna information kan e-handelsplatsens pålitlighet öka. 
Kienan (2000) framhåller vikten av att erbjuda kunderna ett antal olika sätt för att kontakta företa-
get. Denna författare menar att en kund kan kontakta ett företag med hjälp av exempelvis e-post, 
telefon eller genom en fysik adress. Vidare menar även Chaffey (2004) att det är viktigt att informa-
tionen på e-handelsplatsen är relevant och tillfredställande, eftersom detta påverkar användarens 
uppfattning och intresse för e-handelsplatsen. Genom att ha relevant information och tillfredstäl-
lande användare ökar samspel mellan kunderna och företaget, vilket anser vara viktigt enligt Chaf-
fey (2004). 

Vidare menar Chaffey (2004) att ett företag kan skapa kundprofiler som innehåller information om 
exempelvis vilka produkter en specifik kund är särskilt intresserad av. Turban (2006) menar att en 
kundprofil kan ligga till grund för vad som visas på e-handelsplatsen då en viss kund besöker den-
na, vilket kan uppnås med hjälp av cookies. Cookies är enligt bland andra Turban (2006) en fil som 
lagras på användarens dator för att spåra användarbeteenden. Genom att använda cookies kan fö-
retag, enligt Turban (2006), ge specifika erbjudanden till dess kunder och åstadkomma förbättring-
ar. I Sverige är det lag på att en e-handelsplats som använder cookies måste informera användaren 
om detta och även tillhandahålla information om vad cookies är samt varför dessa används på den 
specifika e-handelsplatsen (SFS 2003:389). Lundén (2000) menar att en användare själv kan söka 
efter cookies och ta bort dem. 

Orderbekräftelser är, enligt Chaffey (2004), viktigt att tillhandahålla kunderna vilket kan ske via e-
post. För att en användare ska återkomma till e-handelsplatsen är det, som nämnts tidigare, väsent-
ligt att användaren finner sidan lätthanterlig. Samma sak gäller beställningsprocessen. Enligt Bidgoli 
(2002) är det en stor fördel om en e-handelsplats kan erbjuda kunderna olika betalningsalternativ. 

Vidare definierar Turban (2006) kundservice som de handlingar ett företag utför med målet att en 
kund ska bli optimalt nöjd med sitt inköp. Chaffey (2004) framhåller att det är viktigt att en efter-
köpsservice existerar och anser att ett bra verktyg för detta är e-post. Kienan (2000) betonar att det 
är mycket viktigt att ett företag snabbt svarar på dess kunders förfrågningar. 
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Hastigheten av en e-handelsida mäts, enligt Chaffey (2004), i hur snabbt den reagerar på en besö-
kares efterfrågan av information. Lundén (2000) framhåller att det inte spelar någon roll om e-
handelsplatsen är tekniskt avancerad eller inte. Författaren menar att det är mer betydelsefullt att 
den är lätthanterlig och snabb. Vidare menar denne författare att det också är viktigt att ta hänsyn 
till besökare med sämre Internetförbindelser. Författaren har dessutom tagit fram ett antal punkter 
angående vad som inte bör förekomma på en e-handelsplats. Författaren anser att stora bilder och 
tabeller samt rörliga bilder och annonser som skymmer texten och är allmänt störande för läsaren 
inte bör finnas på e-handelsplatsen. E-handelsplatsens kapacitet bör, enligt författaren, anpassas ef-
ter användarantalet för att förhindra åtkomstproblem. 

Turban (2006) anser att protokollet Secure Socket Layer (SSL) bör användas då en betalning via In-
ternet ska genomföras. Författaren menar att detta protokoll medför att all information som berör 
köpet behålls konfidentiell. Kienan (2000) finner det viktigt att ett företag tydligt informerar dess 
kunder om att en säker betalning erhålls. Turban (2006) understryker vikten av att upplysa besö-
karna av en e-handelsplats om hur information om dem skaffas och hur den kommer nyttjas. 

Lundén (2000) menar att det är väsentligt att en webbsida ryms på skärmen. Det är också viktigt, 
enligt Kleindl (2001), att kompatibiliteten mellan olika webbläsare är tillfredställande. Denna förfat-
tare framhåller att det finns olika sätt för att samla information vilken senare lagras i olika databa-
ser. Därmed är en samverkan mellan dessa databaser av yttersta vikt. Även Ask och Frank (1998) 
anser att det är viktigt att en tillfredställande upplösningskompatibilitet innehas då användare kan 
ha olika utrustning och teknologi. 
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4 Resultat och analys 
Detta kapitel innehåller resultat och analysen. De valda e-handelsplatserna inom respektive tre branscherna presen-
teras och exempel ges på hur respektive e-handelsplats ser ut. Dessutom jämförs i detta kapitel det teoretiska ram-
verket med det empiriska. 

I detta kapitel följer en grundlig analys samt resultatet av utvärderingen. E-handelsplatserna har 
blivit tilldelade poäng som används under analysen. Dessa poäng finns att beskåda i bilaga 3 där 
samtliga e-handelsplatser och kriterier finns redovisade. Nedan följer en beskrivning av de sex e-
handelsplatser som valts. 

4.1 Hemelektronikbranschen 
NetOnNet startades 1999. Företagets fullständiga namn är NetOnNet AB och som namnet anty-
der är det ett aktiebolag. NetOnNet är en Internetbutik som även erbjuder kunder att handla i la-
gerbutiker och kataloger. Deras affärsidé bygger på att sälja produkter med hög kvalité till låga pri-
ser (NetOnNet AB, 2005a,b,c). Enligt ide.se och en artikel publicerad 2005-03-03, har NetOnNet 
ökat försäljningen med 15% till 87,7 miljoner kronor, som troligare var 76,4 miljoner. Enligt skri-
benten Karin Myrén uppgår deras rullande årsomsättning till ca en miljard kronor, vilket är en ök-
ning med 47%. (ide.se, 2006). 

 

Figur  4-1 Startsidan på NetOnNets e-handelsplats 

InkClub startades år 2000 och är en av Sveriges och Europas främsta leverantörer av bläckpatroner 
och fotopapper på Internet. Deras mål är att kunna erbjuda låga priser, medlemserbjudanden och 
snabba leveranser (InkClub, 2005a,b,c). 
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Figur  4-2 Startsidan på InkClubs e-handelsplats 

4.2 Analys hemelektronikbranschen 

4.2.1 Gränssnitt 
Inom denna huvudgrupp fick NetOnNet 18 poäng medan InkClub fick 24 poäng av 38 möjliga. 
Utifrån dessa poäng kan sägas att båda företagen har ett tillfredställande utseende när det gäller 
färger, bilder och anpassade textsnitt. I gruppen grafiska designpriciper fick NetOnNet 7 poäng 
och InkClub fick 9 poäng av 10 möjliga. Detta innebär att NetOnNet mestadels använder sig av 
samma typsnitt och färger, vilket är i enlighet med Turban (2006), samt även Nielsen och Tahir 
(2002). Det går att konstatera att även InkClub har ett enkelt utseende på e-handelsplatsen och an-
vänder sig av samma typsnitt. Vidare anser Lunén (2000) att vita ytor är viktiga att använda. Utvär-
deringen har visat att InkClub använder sig av detta medan NetOnNet inte gör det. Båda dessa e-
handelsplatser använder sig av rullfunktion, dock inte överdrivet. Enligt Enlgund och Guldband 
(2001) är det viktigt att bakgrunden är ljusa och att texten är mörka, eller tvärtom, för att underlätta 
läsningen av texten Både NetOnNet och InkClub använder sig av vit bakgrund.  

I gruppen grafik och multimedia fick NetOnNet 5 och InkClub 6 poäng av 10 möjliga. Ingen av 
dessa e-handelssidor använder sig av krävande grafik som påverkar laddningstiden (Nielsen och 
Tahir, 2002; Lundén 2000; Kienan, 2002). 

Inom gruppen stil och text fick NetOnNet och InkClub 10 poäng av 10 möjliga. Detta innebär att 
texten på dessa e-handelssidor är synliga och att storlek och färger är bra anpassade, vilket enligt 
Ask och Frank (1998) är viktigt då det är skillnad mellan att läsa tryckta ting och att läsa på en da-
torskärm. Inga synliga stavfel eller grammatiska fel har hittats, vilket Ask och Frank (1998) fram-
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håller betydelsefullt. Utvärderingen har visat att NetOnNet och InkClub har klara syften med vad 
användarna kan göra på dessa e-handelsplatser, vilket Nielsen och Tahir (2002) anser är viktigt.  

I gruppen flexibilitet och kompatibilitet fick NetOnNet -4 poäng och InkClub -1 av poäng av 8 
möjliga. Utvärderingen för dessa företag visar stora brister inom denna grupp. För att kunna erbju-
da en inställning som tillfredställer de flesta användares bildskärmar och deras webbläsare är det 
möjligt använda sig av en sidbredd som passar de flesta. Både NetOnNet och InkClub förefaller ha 
tänkt på detta då deras sidor är välanpassade till olika webbläsare, vilket Ask och Frank (1998) 
framhåller som viktigt. Däremot har ingen av dessa e-handelsplatser någon inställning som gynnar 
de handikappade där det exempelvis går att ändra storleken på texten och liknande.  

4.2.2 Navigation 
Inom denna huvudgrupp fick NetOnNet 27 poäng och InkClub 8 poäng av 40 möjliga. Dessa po-
äng visar att inom denna har NetOnNet fått bättre betygsättning på kriterierna än vad InkClub har. 
Inom gruppen logiskt struktur fick NetOnNet 4 poäng och InkClub 5 poäng av 10 möjliga. Enligt 
utvärderingen innebär det att dessa företag kan förbättra strukturen på e-handelsplatsen för att på 
så sätt utarbeta en lättare navigering, vilket anses viktigt av Englund och Guldbrand (2001). Upp-
byggnaden av menyn anses vara en viktig del för navigering enligt Nielsen och Tahir (2002). Båda 
företagen använder sig av menyer men i vissa fall kan det finnas ett flertal möjligheter i dessa vilket 
enligt Chaffey (2004) är en negativ aspekt. Båda e-handelsplatserna använder sig av någon slags 
mall där alla sidor har samma uppbyggnad och samma meny följer med hela tiden vilket är essenti-
ellt enligt Ask och Frank (1998). Ingen av dessa e-handelsplatser använder sig av olika färger inom 
menyn, vilket Englund och Guldbrand (2001) framhåller som ett möjligt verktyg för att underlätta 
navigeringen. Båda e-handelsplatserna använder en meny som ständigt finns på vänster sida av 
skärmen och innehåller de möjliga delsidorna som användaren har möjlighet att välja bland. Ingen 
av e-handelsplatserna använder någon slags webbkarta som visar e-handelsplatsens omfattning, vil-
ket enligt Englund och Guldbrand (2001) är viktigt. Dock kan menyn uppfattas som en slags 
webbkarta.  

Inom gruppen lättanvänd fick NetOnNet 8 poäng medan InkClub fick 5 poäng av 10 möjliga. 
Adresserna till dessa e-handelsplatser är utformade på ett enkelt sätt som är lätt att komma ihåg, 
vilket framhålls som betydande av Nielsen och Tahir (2002). Båda företagen har en tillfredställande 
och lätt navigering, konsekvent genom hela respektive e-handelsplats, vilket anses vara viktigt en-
ligt Nielsen och Tahir (2002).  

I gruppen sökmotor fick NetOnNet 8 poäng medan InkClub fick -10 poäng av 10 möjliga. Detta 
innebär att sökfunktionen hos NetOnNet är tillfredställande medan den inte är godkänd hos InkC-
lub. InkClub fick mindre tillfredställande poäng eftersom denna e-handelsplats inte tillförser an-
vändarna med en sökfunktion som kan användas föra att lättare hitta rätt på e-handelsplatsen. Ni-
elsen och Tahir (2002) anser att en sökfunktion är viktig att kunna erbjuda. NetOnNet följer dessa 
riktlinjer och erbjuder en sökfunktion som både är lätt att hitta och använda. Detta underlättar na-
vigeringen på denna e-handelsplats vilket anses vara viktigt enligt Englund och Guldbrand (2001).   

I gruppen navigationsmåsten fick NetOnNet 7 poäng medan InkClub fick 8 av 10 möjliga. Båda e-
handelssidorna använder länkar men utvärderingen har dock visat att alla länkar inte är väl marke-
rade, vilket strider mot vad Nielsen och Tahir (2002) anser vara viktigt. Senast nämnda författarna 
anser att det är viktigt att kunna urskilja länkarna på e-handelsplatsen, vilket följs av båda dessa fö-
retagen. Båda e-handelssidorna använda ramar vilket betyder att alla delsidor har samma utseende. 
Utvärderingen har påvisat att båda e-handelsplatserna visar användaren på ett mindre tillfredstäl-
lande sätt var denne befinner sig på e-handelsplatsen, vilket är tvärtemot Englund och Guldbrands 
(2001) tankar.  
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4.2.3 Innehåll 
NetOnNet fick 20 poäng medan Inkclub fick 11 poäng av 34 möjliga. Dessa poäng visar att även i 
denna huvudgrupp fick NetOnNet bättre betyg än Inkclub. I gruppen produkt-/ tjänsterelaterat 
innehåll fick NetOnNet 5 poäng och InkClub fick 2 poäng av 10 möjliga. Informationen om pro-
dukter förefaller vara fullständig vilket är betydelsefullt enligt Bidgoli (2002) så att den potentielle 
kunden inte känner sig bedragen. Utvärderingen har visat att NetOnNet enbart använder onlinere-
klam för att marknadsföra de egna produkterna, vilket kan vara viktigt enligt Kotler et. al (2002), då 
kunden bestämmer interaktionen online. InkClub använder samma metod som NetOnNet.  

Gruppen företags- och konaktinformation tilldelade 9 poäng till NetOnNet och 3 poäng till InkC-
lub av 10 möjliga. NetOnNet erbjuder besökaren fullt tillgänglig företagsinformation, vilket anses 
ytterst viktigt av Nielsen och Tahir (2002). NetOnNet tillhandahåller fullgod information angående 
köpvillkor. På e-handelsplatsen för InkClub kan besökaren inte fullständigt tillgå företagsinforma-
tion men tydliga köpvillkor finns dock tillgängliga. InkClub erbjuder inte användaren möjligheten 
att kontakta företaget via telefon och fax. Dock förser företaget kunderna med en e-postadress till 
dess kundtjänst som kan nyttjas för att komma i kontakt med företaget. InkClub har även en fysisk 
adress tillgänglig. NetOnNet har däremot både telefon- och faxnummer, en fysisk adress och en e-
postadress till kundtjänst tillgängliga på e-handelsplatsen. Detta företag följer därmed Kienans 
(2000) anvisning om att ett företag bör erbjuda en kund ett flertal möjligheter och alternativ till att 
komma i kontakt med företaget. 

Inom gruppen informationskvalitet fick både NetOnNet och InkClub full poäng, vilket innebär 10 
poäng av 10 möjliga. Att e-handelsplatserna erhöll maximala poäng i denna grupp visar att båda fö-
retagen har aktuell information på respektive e-handelsplats och även hög kvalité av både produk-
ter och reklam. De har dock reklam bara för de egna produkterna (Chaffey, 2004).  

Inom gruppen utbyte tilldelades både NetOnNet och InkClub -4 poäng av 4 möjliga. NetOnNet 
och InkClub erbjuder ingen större möjlighet där användaren kan skräddarsy innehållet på e-
handelsplatsen. Om företagen erbjöd detta skulle de ha möjlighet att öka samspelet mellan kunder-
na och företaget, vilket anses vara en viktig aspekt enligt Chaffey (2004). 

4.2.4 Pålitlighet 
Denna huvudgruppen tilldelade NetOnNet 17 poäng och InkClub 21 poäng av 32 möjliga. Inom 
denna huvudgrupp ser vi att poängen inte skiljer så mycket mellan dessa två företag. Första grup-
pen, lagrade kundprofiler, tilldelade både NetOnNet och Inkclub 8 poäng av 10 möjliga. Båda des-
sa e-handelsplatserna erbjuder kundlagringar, som både Chaffey (2004) och Turban (2006) anser 
kan vara av betydande roll för företaget. Båda e-handelsplatserna verkar ha en enkel och lättföres-
tåeligt beställningsprocess. Utvärderingen har visat att samma teknik för kundlagring används av 
både NetOnNet och InkClub. Denna teknik kallas för cookies, som enligt Turban (2006) är en fil 
som lagras på användarens dator. De respektive e-handelsplatserna visar tydligt om denna teknik 
används, varför den används och hur användaren kan ta bort den. Företagen följer därmed den 
svenska lagen som fastslår att information om cookies är ett måste att ha. Inloggningsfunktionen är 
lätt att hitta och att använda på båda dessa sidor.  

Inom gruppen beställningsprocess fick NetOnNet 6 poäng och InkClub 9 av 10 möjliga. NetOn-
Net och InkClub opererar på Internet vilket innebär att det är ytterst viktigt att uppnå en tillfred-
ställande relation till deras kunder. Detta kan, enligt Chaffey (2004), skapas genom att använda or-
derbekräftelser. Båda e-handelssidorna erbjuder kunderna ett antal olika sätt att betala på, vilket an-
ses vara en fördel av Bidgoli (2002).  
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Gruppen från uppföljning till beställningskvitto gav både NetOnNet och InkClub 2 poäng av 2 
möjliga. Båda dessa företag erbjuder ett antal olika sätt för betalning som den potentielle kunden 
kan välja bland, vilket Bidgoli (2002) ser en fördel i.  

Inom sista under-gruppen, kundservice, fick både NetOnNet och InkClub 2 poäng av 10 möjliga. 
Båda dessa företag har en kundtjänst som en potentiell kund kan vända sig till, vilket enligt Turban 
(2006) anses vara en väldigt viktig aspekt.  En av fördelarna med e-handel är att kundtjänsten kan 
använda sig av e-post. E-post kan, enligt Chaffey (2004), nyttjas för att möjliggöra en tillfredstäl-
lande efterköpsservice. Vidare kan e-post, enligt Kienan (2000), även användas för att svara på en 
kunds förfrågningar. 

4.2.5 Teknik  
Denna huvudgruppen tilldelade NetOnNet 21 poäng medan InkClub fick 8 poäng av 28 möjliga. 
Även i denna gruppen går det att se att NetOnNet fått högre betyg än InkClub. Inom gruppen 
hastighet fick NetOnNet 7 poäng medan InkClub fick 3 av 10 möjliga. Båda e-handelssidorna har 
en tillfredställande laddningstid, vilket Chaffey (2004) anser vara vikigt. Detta kan betyda att båda 
e-handelsplatserna har tagit hänsyn till de användare som använder sig av sämre Internetförbindel-
ser, vilket Lundén (2000) menar är viktigt. Det har även kommit till känna att båda e-
handelsplatserna har anpassat kapaciteten för att ha god förmåga att hantera många besökare, vil-
ket Lundén (2000) anser vara förmånligt.  

Gruppen säkerhet tilldelade NetOnNet 10 poäng medan InkClub fick 3 av 10 möjliga. Båda dessa 
e-handelsplatser erbjuder kunderna säker betalning och ett flertal olika betalsätt. De respektive e-
handelsplatserna använder sig av SSL. Genom användningen av SSL följer båda dessa företag Tur-
bans (2006) riktlinjer. Företagen tillhandahåller kunden information om att de använder sig av det-
ta protokoll, vilket är viktigt enligt Kienan (2000). Både NetOnNet och InkClub informerar sina 
kunder om att deras privata uppgifter sparas på ett säkert sätt och att de inte ges ut till tredje part, 
utan används bara i samband med köpet. Dessutom försäkrar båda företagen att inga uppgifter 
lämnas ut till tredje part. Genom att informera kunderna om hur personuppgifter kommer att han-
teras följer båda företagen Turbans (2006) rekommendation.  

Inom gruppen mjukvara och databas, fick NetOnNet 3 poäng medan InkClub fick 1 poäng av 6 
möjliga. Efter ett test med ett flertal olika webbläsare visade det sig att kompatibilitet mellan dessa 
var tillfredställande. Detta anses vara väsentligt enligt Kleindl (2001). Båda dessa företag tillförser 
användarna med informationen angående idealisk webbläsare och upplösning, men denna informa-
tion är lite dold. Enligt Kleindl (2001) är det viktigt att dataöverföringen mellan olika system funge-
rar tillfredställande. Inom sista gruppen, systemdesign fick både NetOnNet och InkClub 1 poäng 
av 2 möjliga. De respektive e-handelsplatserna använder en tillfredställande upplösningskompatibi-
litet då utvärderingen visat att inga större problem uppstår då olika utrustning och teknologi an-
vänds, vilket är viktigt enligt Ask och Frank (1998). 

4.3 Bokbranschen 
Bokus grundades 1997 och är ett företag som erbjuder böcker, e-böcker och dessutom hörböcker 
på både kassett och cd. Företaget strävar efter att ha så stort utbud som möjligt. Under 1998 köp-
tes Bokus upp av KF Media vilka öppnade butiker förutom i Sverige även i Finland, Danmark och 
Norge. I dagsläget är dock Bokus enbart etablerat i Sverige. Under år 2000 såldes halva företaget 
till ett tyskt bolag vid namn Bertelsmann vilket resulterade i namnbyte till bol.com. Efter noggran-
na undersökningar av marknaden togs 2002 beslut om att ändra tillbaka namnet till det ursprungli-
ga. Under 2002 tog dessutom KF Media över ägandet av Bokus till fullo (Bokus AB, 2005). 
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Figur  4-3 Startsidan på Bokus e-handelsplats 

AdLibris startades 1997 och är ett Internetföretag som säljer böcker. Företaget ägs till största delen 
av Bonnierkoncernen. AdLibris strävar efter att erbjuda konsumenter priser som är 30-50 % billi-
gare än i den fysiska bokhandeln med en tillfredställande servicekvalitet (AdLibris Bokhandel AB, 
2005). 
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Figur  4-4 Startsidan på AdLibris e-handelsplats 

4.4 Analys bokbranschen 

4.4.1 Gränssnitt 
Inom huvudgruppen gränssnitt erhöll Bokus 15 och AdLibris 16 poäng av 38 möjliga. Utseendet 
på respektive e-handelsplats är därmed tillfredställande. Inom gruppen grafiska designprinciper fick 
Bokus 5 och AdLibris 8 poäng av 10 möjliga. E-handelsplatsen för Bokus är kortfattad och klar 
men har mycket färger, vilket kan leda till att e-handelsplatsen upplevs som rörig. AdLibris har 
däremot en e-handelsplats som är mycket klar och designen hålls enkel. Bokus följer därmed inte 
Lundéns (2000) rekommendationer vad gäller färger. På Bokus e-handelsplats finns teckensnitt 
emellertid endast i ett utförande och är konsekvent använt, vilket enligt Lundén (2000) är idealiskt. 
Även AdLibris använder ett teckensnitt och dessutom ett fåtal färger på e-handelsplatsen vilka är 
konsekvent använda. AdLibris följer därmed Lundéns (2000) förespråkanden.  

Inom gruppen för grafik och multimedia fick Bokus 5 och AdLibris 6 poäng av 10 möjliga vilket 
påvisar att grafik och multimedia på e-handelsidorna kan nyttjas på ett mer tillfredställande sätt. 
Både Bokus och AdLibris använder en hel del bilder, vilket innebär att företagen inte följer Lun-
déns (2000) och Kienans (2002) förespråkanden. Bokus använder sig mestadels av mindre bilder 
men har en och annan som är lite större. Över lag påverkas dock inte laddningstiden märkbart av 
detta. AdLibris använder bilder av mindre karaktär.  

I gruppen stil och text erhöll Bokus 9 poäng av 10 möjliga. AdLibris fick 10 poäng. Därmed har 
båda företagen en mycket tillfredställande utformning av respektive e-handelsplats. Både Bokus 
och AdLibris använder ett lättläst teckensnitt. Dessutom används dessa teckensnitt konsekvent ge-
nom hela respektive e-handelsplats. Varken på Bokus eller AdLibris e-handelsplats har stavfel och 
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grammatiska fel påträffats vilket av både Ask och Frank (1998) samt Englund och Gudbrand 
(2001) beskrivs som en idealisk situation.   

Inom gruppen för flexibilitet och kompatibilitet fick både Bokus och AdLibris – 4 poäng av 8 möj-
liga vilket innebär att kriterierna i denna grupp kan förbättras betydligt. Både Bokus och AdLibris 
använder rullningslister. Företagen följer därmed inte Lundéns (2000) förespråkande om att rull-
ningslister bör undvikas. Varken Bokus eller AdLibris ger besökaren möjlighet att ändra inställ-
ningar, så som exempelvis textstorlek, på deras respektive e-handelsplatser vilket Ask och Frank 
(1998) anser att ett företag bör göra. 

4.4.2 Navigation 
Inom huvudgruppen navigation erhöll Bokus 22 och AdLibris 31 poäng av 40 möjliga. Navigatio-
nen på respektive e-handelsplats är i och med detta tillfredställande. I gruppen logisk struktur er-
höll Bokus 5 poäng och AdLibris 7 av 10 möjliga poäng. Menyerna på både Bokus och AdLibris e-
handelsplats är enkla och lätta att förstå och dessutom är de aktuella vilket Nielsen och Tahir 
(2002) anser vara väsentligt. Enligt Englund och Guldbrand (2001) bör en innehållsförteckning 
finnas på e-handelsplatsen. Bokus och AdLibris har väl uppbyggda menyer vilka kan fungera som 
innehållsförteckning över respektive e-handelsplats. De erbjuder dock inte besökaren en webbkarta 
där denne kan beskåda hela e-handelsplatsens innehåll.  

I gruppen lättanvänd fick Bokus 4 poäng och AdLibris 8 poäng av de 10 möjliga. Båda företagen 
erbjuder välutformade navigeringsmenyer, vilket Nielsen och Tahir (2002) förespråkar. Det finns 
dock en nackdel med Bokus navigeringsmeny då denna inte innehåller någon länk till startsidan. 
För att återvända till startsidan krävs att användaren klickar på Bokus logotyp längst upp på e-
handelsplatsen. För en icke van användare kan denna funktion vara svår att hantera.  

Inom gruppen för sök- och hjälpfunktion fick Bokus 6 poäng av 10 möjliga medan AdLibris erhöll 
8 poäng vilket påvisar att sökfunktionen är något mer tillfredställande hos AdLibris. Både Bokus 
och AdLibris erbjuder en sökfunktion som är lättillgänglig och enkel att använda vilket är viktig en-
ligt Nielsen och Tahir (2002).  

I gruppen navigationsmåsten erhöll Bokus 7 poäng medan AdLibris fick 8 poäng av 10 möjliga. De 
länkar som Bokus tillhandahåller kan vara en aning svårdefinierade vilket går emot Nielsen och 
Tahirs (2002) förespråkanden. En användare kan gissa sig till vad som är en länk och inte på denna 
e-handelsplats men inte förrän användaren pekar på länken framgår det klart och tydligt att det är 
just en länk. Tvärtom är det på AdLibris e-handelsplats. Här är det möjligt att direkt urskilja vad 
som är en länk och inte och därmed behövs inga gissningar från användarens sida. 

4.4.3 Innehåll 
Inom huvudgruppen innehåll erhöll Bokus 17 och AdLibris 18 poäng av 34 möjliga. De båda e-
handelsplatserna har därmed ett likvärdigt innehåll på respektive e-handelsplats. I gruppen pro-
dukt-/tjänsterelaterat innehåll fick Bokus 5 poäng medan AdLibris fick 4 poäng av 10 möjliga. Bo-
kus erbjuder mycket grundlig information om dess produkter. Vidare erhåller Bokus kunderna tyd-
liga angivelser vad beträffar priser. Fullständig information anses betydelsefullt av Bidgoli (2002). 
AdLibris erbjuder inte en lika utförlig information om sina produkter då Bokus informerar om fler 
detaljer. Prisinformationen är välkommunicerad hos AdLibris likt den hos Bokus. Varken Bokus 
eller AdLibris använder reklam från andra företag på deras respektive e-handelsplatser. Dock an-
vänder företagen reklam på e-handelsplatserna för det egna produktutbudet.  
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I gruppen företags- och kontaktinformation fick Bokus 8 poäng och AdLibris fick 9 poäng av 10 
möjliga. Bokus tillhandahåller besökaren av e-handelsplatsen tillfredställande information om före-
taget. Även AdLibris har utförlig företagsinformation presenterad på dess e-handelsplats, vilket 
Nielsen och Tahir (2000) anser vara av stor vikt. Köpvillkoren är mycket lätta att tillgå på båda fö-
retagens respektive e-handelsplatser. Både Bokus och AdLibris erbjuder kunder att kontakta dem 
via e-post. Båda företagen erbjuder kunderna, i enlighet med Kienans (2000) rekommendationer, 
många alternativ till att kontakta företaget.  

Inom gruppen för informationskvalitet fick Bokus 8 poäng och AdLibris 9 poäng av 10 möjliga. 
Både Bokus och AdLibris erbjuder en hög kvalitet på den information som presenteras på respek-
tive e-handelsplats.  

I gruppen interaktion fick både Bokus och AdLibris – 4 poäng av 4 möjliga. Varken Bokus eller 
AdLibris erbjuder användaren möjlighet att skräddarsy innehållet på respektive e-handelsplats och 
på så sätt uppnå det, enligt Chaffey (2004), viktiga samspelet mellan kund och företag.  

4.4.4 Pålitlighet 
Inom huvudgruppen pålitlighet erhöll Bokus 17 och AdLibris 18 poäng av 32 möjliga. Även i den-
na grupp följs poängantalet mellan företagen åt vilket påvisar stora likheter mellan företagens re-
spektive e-handelsplatser. Inom gruppen för lagrade kundprofiler fick både Bokus och AdLibris 6 
poäng av 10 möjliga. Bokus erbjuder kunderna en enkel registreringsprocess på e-handelsplatsen, 
vilket gör att användarna kan uppfatta en registrering som mindre bekymmersfull. Likaså på Ad-
Libris är det lätt att registrera. Både Bokus och AdLibris lagrar kundprofiler som i efterhand går att 
justera, vilket både Chaffey (2004) och Turban (2006) anser vara en fördel. Bokus liksom AdLibris 
använder cookies. Företagen erbjuder tillfredställande information på respektive e-handelsplats om 
att de använder just cookies samt hur och varför dessa används.  

I gruppen beställningsprocess fick både Bokus och AdLibris 8 poäng av 10 möjliga. Bokus såväl 
som AdLibris erbjuder kunden en beställningsprocess som är mycket enkel att genomföra och som 
dessutom är lätt att få en överblick av.  

Inom gruppen från uppföljning till beställning erhöll Bokus 1 poäng och AdLibris 2 poäng av 2 
möjliga. Båda företagen erbjuder dess kunder tillfredsställande betalningsavtal. E-handelsplatserna 
tillhandahåller dessutom kunderna olika alternativ för betalning vilket enligt Bidgoli (2002) är en 
fördel.  

I gruppen kundservice fick Bokus 2 poäng av 10 möjliga. Denna poäng fick även AdLibris. Båda 
företagen tillhandahåller kunderna en tillfredställande efterköpsservice i form av orderbekräftelser, 
nyhetsbrev och liknande som hanteras via e-post. En efterköpsservice är viktig enligt Chaffey 
(2004).  

4.4.5 Teknik 
Inom huvudgruppen teknik erhöll Bokus 22 och AdLibris 23 poäng av 28 möjliga. Tekniken på re-
spektive e-handelsplats är därmed tillfredställande. I gruppen hastighet fick Bokus 6 poäng och 
AdLibris erhöll 8 poäng av 10 möjliga. Både Bokus och AdLibris upplevs ha en snabb laddningstid 
vilket Lundén (2000) menar är viktigt. Vad gäller hänsynstagande till besökare med sämre Internet-
förutsättningar är AdLibris det företag som till störst del tagit detta i åtanke då endast mindre bil-
der används på e-handelsplatsen. Lundén (2000) anser det vara mycket viktigt med detta hänsyns-
tagande. Bokus har ett antal större bilder på dess e-handelsplats vilka kan ta lite längre tid att ladda 
för besökare som ej använder bredband.  
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Inom gruppen för säkerhet erhöll både Bokus och AdLibris full poäng, dvs. 10 poäng. Bokus lik-
som AdLibris har tagit säkerhet i åtanke och använder sig av tillfredställande säkerhetssystem vad 
gäller betalning. Bokus och AdLibris använder SSL vilket är kommunicerat på ett tillfredställande 
sätt. Detta innebär att företagen följer både Turbans (2006) och Kienans (2000) anvisningar. Både 
Bokus och AdLibris skyddar användarnas privatliv och informerar tydligt om detta, vilket är viktigt 
enligt Turban (2006).  

I gruppen mjukvara och databas erhöll Bokus 5 poäng och AdLibris 4 poäng av 6 möjliga. Båda 
företagen har en tillfredställande kompatibilitet mellan olika webbläsare, vilket anses viktigt av Kle-
indl (2001). Företagen tillhandahåller information angående idealisk webbläsare och upplösning. 
Denna information kan dock vara svår att hitta då den inte finns tillgänglig på någon av företagens 
respektive startsidor.  

Inom gruppen för systemdesign fick både Bokus och AdLibris 1 poäng av 2 möjliga. Båda företa-
gen tillhandahåller en tillfredställande upplösningskompatibilitet, vilket är väsentligt enligt Ask och 
Frank (1998). 

4.5 Rese- och flygbranschen 
Ryanair är idag Europas största lågprisflygbolag. Företaget startades 1985 och har i dagsläget 2 700 
anställda. Ryanair startade i januari år 2000 Europas största bokningssida på Internet och före april 
samma år hade företaget över 50 000 bokningar i veckan. Ryanair.com blev 2003 utsedd av Google 
till det mest sökta resebolaget på nätet i Europa  (Ryanair, 2005).  

 

 

Figur  4-5 Startsidan på Ryanairs e-handelsplats 
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SAS Scandinavian Airlines Sverige är sedan 2004 är ett eget dotterbolag inom SAS-koncernen, det-
ta hoppas SAS ska leda till en ökad närhet till hemmamarknaden och större flexibilitet. Företaget 
har 2 800 anställda och hade 2004 över 5.5 miljoner passagerare (SAS, 2005). 

 

 

Figur  4-6 Startsidan på SAS e-handelsplats 

4.6 Analys rese- och flygbranschen 

4.6.1 Gränssnitt 
Inom huvudgruppen gränssnitt fick Ryanair 11 och SAS 21 poäng av 38 möjliga. Inom gruppen 
gränssnitt fick Ryanair 1 poäng av 10 och SAS fick 6 poäng av 10. En av reglerna som Lundén 
(2000) framhåller är att det bör finnas vita ytor för ögat att vila. Ryanair saknar vitområde medan 
SAS använder vitområde i enlighet med Lundén (2000) där de tillåter användaren vila ögonen. En 
annan regel som Lundén (2000) anser viktig är att det inte bör vara för mycket information på var-
je delsida. Detta kriterium uppfyller varken Ryanair eller SAS då de har stora mängder information. 
Teckensnitt används konsekvent av Ryanair och SAS, som är en annan regel. Rullningslister är inte 
i enlighet med vad Lundén (2000) förespråkar, Ryanair tillåter användaren att rulla ner efter det att 
informationen tar slut och har dessutom for langa rullningslister. SAS har aven rullningslister men 
de stannar direkt efter informationen. SAS följer Lundens tredje regel och har en enkel vit bak-
grund dar användaren har lätt att se text och bilder. Ryanair upplevs rörig på grund av för mycket 
information och delvis av de färgerna de använder.  

Inom grafik och multimedia fick Ryanair 4 poäng av 10 och SAS fick 8 av 10 poäng. Både Ryanair 
och SAS använder teckensnitt, färger och textstorlek på ett konsekvent sätt. Däremot har Ryanair 
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ibland engelsk text mitt ibland svensk text och detta uppfattas som icke konsekvent. SAS använder 
sig konsekvent av grafik genom att använda sig av olika bilder placerade på samma position ige-
nom alla undersidor och förbättrar därför intrycket. Bilderna påverkar inte nedladdningen nämn-
värt. Ryanair har inga bilder utöver de som är länkar och skapar därför ingen extra nedladdningstid. 
Däremot blir inte intrycket förbättrat. Båda företagen följer vad Lundén (2000) anser om att endast 
använda ett fåtal bilder på varje delsida.  

Inom stil och text fick Ryanair 7 poäng av 10 och SAS fick 10 av 10 poäng. Både SAS och Ryanair 
är konsekventa i sin design av hemsidorna, de följer vad Chaffey (2004) menar med en konsekvent 
design. Ryanair förlorar poäng på att de blandar svensk och engelsk text på olika sidor. Ryanair och 
SAS har en klar och lättläst text (ask och frank, 1998). Teckensnitten på Ryanair och SAS ar lättläs-
ta och syns tydligt. Texten på båda sidorna innehåller inga stavfel eller grammatiska fel. SAS ger att 
bra helhetsintryck och uppnår full poäng. Syftet förmedlas direkt på första sidan och upplevs klart 
for både Ryanair och SAS.  

Inom flexibilitet och kompabilitet fick Ryanair -1 poäng av 8 och SAS fick -3 av 8 poäng Ryanair 
tillåter användaren att bläddra ner längre av vad där finns information. SAS är konsekvent i använ-
dandet av rullister och tillåter användaren att bläddra tills informationen tar slut. Däremot går både 
Ryanair och SAS emot vad Lundén (2000) anser om att ha rullningslister. SAS informerar använ-
darna om vilken upplösning som passar bäst i enlighet med vad Kleindl (2001) rekommenderar, 
vilket däremot Ryanair inte gör. Båda e-handelssidorna ger ingen möjlighet att påverka inställningar 
av storlek av text och övrigt utseende vilket Ask och Frank (1998) förespråkar att det ska vara möj-
ligt.  

4.6.2 Navigation 
Inom denna huvudgrupp fick Ryanair 13 poäng av 40 och SAS 39 poäng av 40. I undergruppen 
logisk struktur fick Ryanair 7 poäng av 10. SAS fick 10 poäng av 10. Ryanair har en logisk struktur 
vilket gör det lätt för användarna då användarna hela tiden vet vart på sidan de befinner sig. Sam-
ma gäller för SAS då användarna vet vart de är genom att länken till undersidorna ändrar form. Ry-
anair tillåter användaren att bläddra ner längre av vad där finns information. SAS är konsekvent i 
användandet av rullistor och tillåter användaren att bläddra tills informationen tar slut. SAS infor-
merar användarna om vilken upplösning som passar bäst i enlighet med vad Kleindl (2001) re-
kommenderar.  

Inom gruppen lättanvänd fick Ryanair 8 poäng av 10. SAS fick 10 av 10. Både SAS och Ryanair har 
lättförståeliga länkar till olika avdelningar på sidan vilket underlättar för besökaren att kunna nå den 
information som önskas. Detta ligger i linje med vad Nielsen och Tahir (2002) skriver. De skriver 
även menyer och information ska placeras lättåtkomligt, samt att ha tydligt markerade avdelningar. 
Ryanair har placerat menyer lättåtkomligt, och har två nivåer av menyer. SAS har liksom Ryanair 
tydliga, lättförstådda menyer och två nivåer.  

Inom gruppen sök och hjälpfunktion fick Ryanair -10 tio av 10 poäng. SAS fick 10 poäng av 10. 
Ryanair saknar helt en sökfunktion och följer inte vad Ask och Frank (1998) förespråkar. SAS un-
derlättar navigeringen för användarna genom att ha en bra sökfunktion. Ryanair saknar sökmotor 
vilket bidrar den låga poängen för hela innehållskriteriet. SAS har precis som ovanstående författa-
re skriver en sökmotor och fortsätter att uppfylla vad författarna förespråkar om en noggrann och 
felfri sökmotor. Sökmotorn är även tillgänglig på flertalet av undersidorna.  

Inom gruppen navigations måsten fick Ryanair 8 poäng av 10 och SAS fick 9 av 10 Ryanair och 
SAS uppfyllde det sistnämnda kravet samt att de inte inträffade några tekniska problem under ut-
värderingen. SAS markerar tydligt på sidan var besökare befinner sig. Ryanair visar var besökaren 
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befinner dock inte på alla undersidor. Länkar är tydligt markerade i enlighet med Nielsen och Tahir 
(2002) både hos Ryanair och SAS då besökaren enkelt ser vilka bilder och texter som är länkar, där 
finns heller inte några brutna länkar.   

4.6.3 Innehåll 
Inom denna huvudgrupp fick Ryanair 7 poäng av 34. SAS fick 14 av 34. Inom gruppen produkt 
och tjänsterelaterad information fick Ryanair 7 poäng medan SAS fick 6 poäng av 10 möjliga. Både 
Ryanair och SAS presenterar ett uppdaterat innehåll och en hög kvalité på informationen. Det ar 
lätt att hitta produkterna vilka motsvaras av flygresor samt övrig service detta i enlighet med Ban-
dyo-padhyay (2002) och de erbjuder utförlig information om dess produkter. Ryanair har inte lika 
stort utbud av produkter vilket SAS har. Ryanair har inte bara reklam på egna produkter utan även 
på andra vilket SAS inte har.  

Inom gruppen företags och kontaktinformation fick Ryanair -1 poäng av 10 och SAS fick 6 poäng 
av 10 Ryanair saknar information såsom fysisk adress och faxnummer, de saknar även en svensk 
kundservice. Det är möjligt att nå dem via en engelsk kundservice. SAS har stor mängd företagsin-
formation vilket underlättar för besökaren att ta kontakt med dem.  Bidgoli (2002) anser att full-
ständig information ar viktigt vilket inte Ryanair tillhandanhåller och da leder till den låga poängen. 
Övrig information upplevs uppdaterad och priser och erbjudande presenteras på ett tillfredstallan-
de satt hos både Ryanair och SAS.  

Inom gruppen informationskvalitet fick Ryanair 5 av 10 poäng och SAS fick 6 poäng av 10. Ryana-
ir och SAS är väluppdaterade hemsidor. Båda företagen innehåller relevant information vilket är yt-
terst viktigt enligt Chaffey (2004). Kvaliteten på reklam och tjänster upplevs inte lika hög hos Rya-
nair som hos SAS. Inom gruppen interaktion fick Ryanair -4 poäng av 4 och SAS fick -4 poäng av 
4. Både Ryanair och SAS uppfyller inte flera av de krav vilka ställs på interaktion med besökaren. 
Ett onlinesamhälle är en sådan interaktionsform som både Ryanair och SAS saknar vilken Chaffey 
(2004) förespråkar. Ryanair och SAS tillåter besökare att registrera sig och få erbjudanden via e-
post vilket dock är en form av interaktion. 

4.6.4 Pålitlighet 
Inom huvudgruppen pålitlighet fick Ryanair -3 av 32 poäng och SAS 20 av 32 poäng. Inom grup-
pen lagrade kundprofiler fick Ryanair -6 poäng av 10 och SAS fick 6 poäng av 10. Ryanair saknar 
en inloggningsfunktion för sina besökare. SAS har en inloggningsfunktion där de tillåter besökarna 
att se erbjudande samt att underlätta för bokning och betalningsprocessen. Ryanair använder sig 
inte av cookies vilket däremot SAS gör. SAS följer svensk lag genom att väl synligt förmedla att de 
använder sig av cookies. Ryanair lagrar inte kundprofiler vilket Chaffey (2004) och Turban anser 
vara en fördel för ha möjligheterna att ge användarna ett mervärde.  

Inom gruppen beställningsprocessen fick Ryanair 7 poäng av 10 och SAS fick 9 poäng av 10. Rya-
nair är det enkelt att beställa tjänster viket innebär bokning av flygresor. De upplevs ha ett stort ut-
bud av resor och platser, och de erbjuder alternativa betalningssätt. SAS har även de en lättförståe-
lig beställningsprocess, de erbjuder alternativa betalningssätt och de har ett stort utbud av resor 
och platser. Båda företagen skickar ut en betalningsbekräftelse vi e-post vilket Chaffey (2004) re-
kommenderar e-handelsplatser för att uppnå förtroende. Inom gruppen orderuppföljning fick Ry-
anair 1 poäng och SAS fick 2 poäng av 2 möjliga, de har båda begränsade möjligheter för betal-
ningsalternativ. Företagen erbjuder tillfredställande betalningsavtal enligt Bidgoli (2002) i den mån 
att det rör sig om flygresor vilka oftast betalas i förskott.  
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Inom gruppen kundservice fick Ryanair -5 poäng av 10. SAS får 3 poäng av 10. Ryanair har inga 
uppföljningsformulär där kunder kan uttrycka sig. De låter inte besökare ställa frågor via e-post ef-
tersom de saknar e-post. SAS Saknar även de uppföljningsformulär och de använder sig endast av 
e-post gällande bonusprogram och inte övriga frågor. Ryanair liksom SAS hänvisar besökarna till 
telefonsupport. Detta kan leda till minskad efterköpsservice vilket Chaffey (2004) anser dåligt. 

4.6.5 Teknik 
Inom denna huvudgrupp fick Ryanair 23 av 28 poäng och SAS 27 poäng. Ryanair och SAS upplevs 
ha en snabb hemsida oavsett Internetförbindelse. På hasighetskriteriet får både Ryanair och SAS 10 
poäng av 10 möjliga. Detta beror på att sidorna laddas snabbt och att de bilder och text vilka an-
vänds inte märkbart påverkar nedladdningen av sida vilket anses viktigt av Lundén (2000). Inom 
gruppen säkerhet fick Ryanair och SAS 10 poäng av 10 vilket beror på de säkra betalningsrutiner 
båda sidorna har. Både Ryanair och SAS använder sig av SSL vilket är ett ackrediterat säkerhetssy-
stem och är i enlighet med vad Turban (2000) rekommenderar. På e-handelssidorna informeras be-
sökaren klart och tydligt om hur personuppgifter hanteras och vilken typ av säkerhetssystem som 
används.  

Inom gruppen mjukvara och databas fick Ryanair 2 poäng och SAS 5 poäng av 6 möjliga. Ryanair 
har liksom SAS bra kompabilitet mellan olika webbläsare däremot misslyckas Ryanair med att in-
formera användaren om ideal upplösningen vilket leder till den låga poängen. Dataöverföringen 
mellan olika system får full poäng på hos både Ryanair och SAS vilket Kleindl (2001). Inom grup-
pen systemdesign fick Ryanair 1 poäng av 2 möjliga och SAS 2 poäng av 2 möjliga. SAS informerar 
användaren om den optimala upplösningen vilket inte Ryanair gör. Hemsidorna har båda en till-
fredställande upplösningskompabilitet enligt Ask och Frank (1998) 

4.7 Sammanfattning av analysen 
Nedan följer en sammanfattning av de poäng som har tilldelats de olika e-handelsplatserna genom 
utvärderingen. Varje grupp ska egentligen bestå av 40 poäng, men då några kriterier har nollats har 
detta poängantal reducerats. Kriterierna har därmed tagits bort. Detta har gjorts på grund av olika 
skäl eftersom de inte har kunnat betygsättas under denna utvärdering. Av denna orsak skiljer sig 
den maximala poängen för olika grupper. Dock har samma kriterier tagits bort för samtliga e-
handelsplatser. 

Företag Gränssnitt Navigation Innehåll Pålitlighet Teknik Summa 

NetOnNet 18/38 27/40 20/34 17/32 21/28 103/172 

InkClub 24/38 8/40 11/34 21/32 8/28 72/172 

AdLibris 16/38  31/40  18/34  18/32 23/28  106/172 

Bokus 15/38  22/40  17/34 17/32 22/28  93/172  

Ryanair 11/38 13/40 7/34 -3/32 23/28 51/172 

SAS 21/38 39/40 14/34 20/32 27/28 121/172 

Tabell  4-1 Sammanfattning av poängen för de olika kriterierna 

För att lättare kunna se hur stor del av företagens koncentration som har lagts ner på respektive 
grupp finns ovanstående resultat omräknade i procent. Detta innebär att en korrespondensanalys 
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använts. Dock ska en sådan analys egentligen resultera i någon slags figur. Som tidigare nämnts kan 
denna figur vara svår att tolkas av personen som inte arbetar professionellt med statistik. Därför 
har vi valt att utesluta den delen. I tabellen nedan ses vi hur många procent av summan varje grupp 
innehar. Dessa procent går att tolkas genom att procentantalet berättar vilken av grupperna e-
handelsplatsen har koncentrerat sig på. Detta innebär att det högsta procentantalet och den inne-
havande gruppen är den bäst utformade på den aktuella e-handelsplatsen.  

Företag Gränssnitt Navigation Innehåll Pålitlighet Teknik Summa 

NetOnNet 18/172 = 
10,47 % 

27/172 = 
15,70 % 

20/172 = 
11,63 % 

17/172 = 
9,88 % 

21/172 = 
12,21 % 

103/172 
=59,88 % 

InkClub 24/172 = 
13,95 % 

8/172 = 
4,65% 

11/172 = 
6,40  % 

21/172 = 
12,21 % 

8/172 = 
4,65 % 

72/172 = 
41,86 % 

AdLibris 16/172 = 
9,30 % 

31/172 = 
18,02 % 

18/172 = 
10,47 % 

18/172 = 
10,47 % 

23/172 = 
13,37 % 

106/172 
= 61,63 
% 

Bokus 15/172 = 
8,72 % 

22/172 = 
12,79 % 

17/172 = 
9,88 % 

17/172 = 
9,88 % 

22/172 = 
12,79 % 

93/172 = 
54,07 % 

Ryanair 11/172 = 
6,40 % 

13/172 = 
7,56 % 

7/172 = 
4,07 % 

-3/172 = 
1,74 % 

23/172 = 
13,37 % 

51/172 = 
29,65 % 

SAS 21/172 = 
12,21 % 

39/172 = 
22,67 % 

14/172 = 
8,14 % 

20/172 = 
11,63 % 

27/172 = 
15,70 % 

121/172 
=70,35 % 

Tabell  4-2 Sammanfattning av poängen omräknade i procent 
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Figur  4-7 Sammanfattning av poäng omräknade i procent 

I ovanstående diagram syns tabellens procentsatser på ett mera överskådligt sätt, där det går att ser 
skillnader i betygsättningen. 
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5  Slutsats 
Detta kapitel innehåller de slutsatser som kan dras av utvärderingen. Först behandlas slutsatser för de enskilda 
branscherna och därefter följer gemensamma slutsatser för alla e-handelsplatserna. Vidare finns ett avsnitt med 
gruppens reflektioner. 

5.1 Slutsats hemelektronikbranschen 
Under utvärderingen har ett flertal likheter och skillnader uppmärksammats inom denna bransch.  

• Gränssnitt 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen gränssnitt har utvärderingen påvisat tre liknelser som an-
ses vara väsentliga. Den första likheten är att det finns inget som påverkar 
laddningstiden på ett negativt sätt. Detta anses vara positivt då även användare 
med sämre Internetuppkoppling kan få full användning av e-handelsplatsen. 
Den andra likheten är att färger har använts på ett bra sätt, bakgrunden är ljus 
och texten är mörk och bara ett fåtal färger används. Detta underlättar läsandet 
på e-handelsplatsen till relativt lätt och sidan uppfattas som klar. Den sista lik-
heten är att ingen av dessa e-handelsplatser erbjuder användaren att göra egna 
inställningar. Vilket kan ha negativ påverkan på e-handelsplatsen ifall använda-
ren visar sig vara handikappad, och behöver andra inställningar. 

o Skillnader: 

Utvärderingen visade bara en väsentlig skillnad i huvudgruppen gränssnitt. 
Denna är att vita ytor används bara av InkClub och inte av NetOnNet. Vita 
ytor kan vara bra att använda sig av då ögat behöver en plats att vila på, och på 
det sättet gör det lättare för användaren att läsa texten på e-handelsplatsen. 

• Navigation 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen navigation visades två väsentliga likheter. Den första är att 
både NetOnNet och InkClub använder sig av samma mall genom hela e-
handelsplatsen och dess delsidor. Detta kan ha positiv påverkan på använda-
rens navigering genom e-handelsplatsen, eftersom det alltid ser likadant ut. Me-
nyerna finns på samma ställe, på alla delsidor osv. Den andra likheten är att 
adresserna är utformade på ett enkelt sätt. Genom att ha enkla adresser under-
lättar för kunden att komma ihåg dessa. Oftast används samma adress som 
namn på företaget, vilket även sker i detta fall av båda dessa e-handelsplatser. 

o Skillnader:  

Även inom denna huvudgrupp påvisades endast en väsentlig skillnad. Denna 
skillnad är att sökfunktionen är något som verkar bara erbjudas av NetOnNet 
och inte av InkClub. Utebliven sökfunktion kan uppfattas som ett dåligt tecken 
av användaren, eftersom sökfunktionen kan användas för precisa sökningar på 
e-handelsplatsen. 



 

 38

• Innehåll 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen innehåll valdes två väsentliga likheter. Den första är an-
vändningen av onlinereklam, vilken används dock bara på egna produkter. Det-
ta kan vara bra för de egna produkterna fast reklam är även en bra intäkt till fö-
retaget. Den andra likheten är att information om produkterna är tillfredställan-
de. Om informationen är tillfredställande blir den potentiella kunden nöjd, och 
blir förmodligen en trogen kund. 

o Skillnader: 

Även inom denna huvudgrupp anses en skillnad väsentlig. Denna skillnad är att 
informationen om företaget skiljer sig åt, där NetOnNet har betydligt mer in-
formation om företaget än InkClub har. Brist på information kan uppfattas på 
ett negativt sätt av kunden.  

• Pålitlighet: 

o Likheter: 

Huvudgruppen pålitlighet har påvisat tre väsentliga likheter. Däremot påvisades 
det inga större skillnader. Den första är att cookies används av båda dessa före-
tag, där även bra information om cookies går att nås på ett enkelt sätt. Informa-
tion är alltid bra, eftersom användaren känner mer trygghet och säkerhet. Den 
andra likheten är att flera betalsätt erbjuds och kunden har möjlighet att välja 
själv. Kan anses vara bra att kunderna får välja och förbli nöjda. Den sista lik-
heten är att det är relativt enkel beställningsprocess som erbjuds, både av Ne-
tOnNet och av InkClub. Detta anses vara en fördel då Internet bör vara ett 
smidigt ställe att handla ifrån. 

• Teknik 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen teknik påvisade utvärderingen tre väsentliga likheter, me-
dan inga nämnvärda skillnader påvisades. Den första likheten är bra laddnings-
tid och god kapacitet. Genom detta behåller e-handelsplatsen nöjda användare, 
eftersom de inte behöver vänta eller slussas ut från sidan, för att det är för 
många användare. Den andra likheten är att tillräcklig information om SSL er-
bjuds, vad det är och hur det fungerar. Återigen, information är bra att tillförse 
kunden, och användaren, så att de känner trygghet och säkerhet. Den sista lik-
heten är kompatibiliteten för olika läsare. Idag använder sig individerna av olika 
operativsystem och olika webbläsare, därför är det viktigt att ha en e-
handelsplats som läsas med hjälp av de flesta olika webbläsarna. 

 

5.2 Slutsats bokbranschen 
Flera likheter och skillnader i bokbranschen har upptäckts under utvärderingen.  

• Gränssnitt 
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o Likheter: 

Denna huvudgrupp påvisade tre väsentliga likheter. Den första är att både Bo-
kus och AdLibris tillhandahåller besökaren en kortfattad och klar e-
handelsplats. Detta gör det lätt för besökaren att använda e-handelsplatsen. 
Den andra likheten är att Bokus såväl som AdLibris använder enbart ett teck-
ensnitt på deras respektive e-handelsplatser vilket underlättar läsandet av texten 
på e-handelsplatsen. Den sista likheten är att varken Bokus eller AdLibris er-
bjuder användaren möjlighet att ändra inställningar såsom teckensnitt och teck-
enstorlek på respektive e-handelsplats. Detta kan upplevas som negativt av ex-
empelvis personer med nedsatt synförmåga 

o Skillnader: 

Inom denna huvudgrupp har en väsentlig skillnad påpekats. Denna skillnad är 
att Bokus använder mycket färger till skillnad från AdLibris. Detta kan ge ett 
rörigt intryck och e-handelsplatsen kan upplevas svår att använda 

• Navigation 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen navigation påvisades tre väsentliga likheter, Den första är 
att menyerna på både Bokus och AdLibris e-handelsplats är utformade på ett 
enkelt sätt och de är lätta att förstå. Genom detta blir det lättare för användaren 
att navigera på e-handelsplatsen. Den andra likheten är att adresserna till Bokus 
och AdLibris respektive e-handelsplatser är utformade på ett likartat sätt. De 
har valt att utveckla enkla adresser som gör det lätt för användaren att komma 
ihåg adressen till nästa besök och även lätt för nya användare att gissa sig till 
adressen. Den tredje likheten är att Bokus såväl som AdLibris tillhandahåller 
användarna en enkel sökfunktion. Användarna kan använda sökfunktionen 
utan att behöva lägga ner mycket tid på att lista ut hur den fungerar 

o Skillnader: 

Denna huvudgrupp har under utvärderingen påvisat två väsentliga skillnader. 
Den första skillnaden är att Bokus inte erbjuder en länk till startsidan i naviga-
tionsmenyn vilket AdLibris gör, vilket kan uppfattas som negativt då det blir 
mer omständligt att gå tillbaka till e-handelssodan om en sådan länk inte er-
bjuds. Den andra skillnaden är att de länkar som Bokus tillhandahåller är svår-
definierade. Länkarna på AdLibris e-handelsplats är däremot enkla att urskilja. 
Otydlighet kan bli svår för användaren att urskilja vad som kan klickas på och 
inte.  

• Innehåll 

o Likheter: 

Huvudgruppen innehåll har visat tre väsentliga likheter. Den första likheten är 
att både Bokus och AdLibris använder reklam på e-handelsplatsen enbart för 
det egna produktutbudet. Onlinereklam kan upplevas som positivt av kunden 
då denne på så vis kan ta del av specialerbjudanden och få en inblick i produkt-
utbudet. Den andra likheten är att Bokus såväl som AdLibris erbjuder använda-
ren fullgod företagsinformation. Företagsinformation är viktigt att tillhandahålla 
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kunden då detta inverkar på hur trovärdigt ett företag anses vara. Den sista lik-
heten är att Både Bokus och AdLibris erbjuder kunden att kontakta företaget 
på många olika sätt. Kunden kan kontakta företaget via det sätt som passar 
denne bäst. 

o Skillnader: 

Inom denna huvudgrupp är det en skillnad som är väsentlig. Denna skillnad är 
att Bokus tillhandahåller användaren mer information om dess produkter än 
vad AdLibris gör. Bokus produktinformation är mer detaljrik. Svag produktin-
formation kan upplevas som negativt från kunderna då dessa oftast är intresse-
rade av att få så mycket information om en produkt som möjligt 

• Pålitlighet 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen pålitlighet visade utvärderingen tre väsentliga likheter. 
Däremot påvisades inte större skillnader som var värda att nämna. Den första 
är at Både Bokus och AdLibris erbjuder en enkel beställnings- och inloggnings-
process. Kan ses positivt ur ett kundperspektiv då det blir smidigare att handla. 
Den andra likheten är att Bokus såväl som AdLibris tillhandahåller användaren 
tillfredställande information angående cookies. Kunden känner sig tryggare då 
de erbjuds information om cookies. Den sista likheten är att både Bokus och 
AdLibris erbjuder kunden flera olika betalningssätt. Uppfattas som positivt av 
kunden då denne kan betala på det sätt som bäst passar. 

• Teknik 

o Likheter: 

Inom den sista huvudgruppen teknik, visade utvärderingen två nämnvärda lik-
heter. Den första är att både Bokus och AdLibris kommunicerar på ett tillfred-
ställande sätt att det använder säkerhetsprotokollet SSL. Genom SSL kan kun-
den känna sig tryggare och mer säker. Den andra likheten är att Bokus såväl 
som AdLibris tillhandahåller en tillfredställande kompatibilitet mellan olika 
webbläsare. Besökare kan se e-handelsplatsen oavsett vilken typ av webbläsare 
de har. 

o Skillnader: 

Denna huvudgrupp har en skillnad som är värd att nämna. Denna skillnad är 
att Bokus använder till skillnad från AdLibris en och annan stor bild. Stora bil-
der kan upplevas som negativt av besökare som ej använder bredband eftersom 
laddningstiden kan bli längre.  

5.3 Slutsats rese- och flygbranschen 
Flera likheter och skillnader i rese- och flygbranschen har upptäckts under utvärderingen.  

• Gränssnitt 

o Likheter: 
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Huvudgruppen gränssnitt påvisade två väsentliga likheter. Den första är att 
både Ryanair och SAS använder teckensnitt och färger på ett konsekvent sätt 
samt att de undviker grammatiska fel. Detta underlättar för läsandet av text på 
hemsidorna. Den andra likheten är att det sker ingen användning av stora bil-
der. Användaren laddar ner sidan snabbare utan större problem. 

o Skillnader: 

Inom denna huvudgrupp visade utvärderingen två nämnvärda skillnader. Den 
första är att klar skillnad mellan användandet av färger, vitområde och placering 
av bilder och reklam. SAS upplevs mer visuellt attraktiv än vad Ryanair gör. 
Den andra skillnaden är att Ryanair blandar engelsk och svensk text. Blandning 
av språken kan innebära att besökaren blir förvirrad på grund av bristande 
språkkunskaper. 

• Navigation 

o Likheter: 

I huvudgruppen navigation påvisades två nämnvärda likheter. Den första likhe-
ten är att menyerna och delsidor är liknande samt och båda sidorna har ett lo-
giskt upplägg av menyer och delsidor. Detta leder till enkel navigation på båda 
sidorna. Den andra likheten är att både Ryanair och SAS erbjuder besökaren att 
boka en resa direkt på första sidan. Bokningen underlättar för besökaren att 
boka en resa. 

o Skillnader: 

Denna huvudgrupp påvisade två väsentliga skillnader. Den första är att SAS ger 
ett bättre visuellt intryck än Ryanair. Genom detta kan besökaren uppleva enk-
lare navigering. Den andra skillnaden är att Ryanair saknar helt en sökfunktion. 
Besökaren får svårare att navigera på sidan till skillnad mot besökaren hos SAS 
vilken kan utnyttja en enkel och noggrann sökfunktion. 

• Innehåll 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen innehåll, visade utvärderingen tre väsentliga likheter. Den 
första likheten är att både Ryanair och SAS innehåller tillräckligt med produkt-
innehåll det vill säga utbudet på flygresor. Detta leder till att besökaren kan hitta 
det den söker. Den andra likheten är att båda sidorna har välkommunicerad 
prisinformation och kostandsförmåner. Besökaren hittar det den söker samt att 
den kan uppleva ett mervärde. Den sista likheten är att varken Ryanair eller 
SAS tillåter användaren att skräddarsy innehållet på sidorna. Besökaren har ing-
en chans att underlätta navigation och utseendet på sidan 

o Skillnader: 

Denna huvudgrupp påvisade tre skillnader som är nämnvärda. Den första är att 
Ryanair använder sig av onlinereklam av egna och andras produkter. Besökaren 
kan få hjälp med att komplettera sin resa. Den andra skillnaden är att informa-
tionen om företaget är lättare att finna hos SAS då Ryanair även saknar infor-
mation såsom fysisk adress och e-post. Besökaren kan uppleva det krångligt att 
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ta kontakt med Ryanair. Den sista skillnaden är att SAS tillåter besökaren att 
logga in på sidan. Underlättar för besökaren att behöva fylla i personuppgifter 
mer än en gång och på så sätt spara tid. 

 

• Pålitlighet 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen pålitlighet har utvärderingen påvisat fyra väsentliga likhe-
ter. Den första är att båda sidorna låter besökaren registrera sin e-post adress. 
Besökaren kan få erbjudande. Den andra likheten är att liknande bokningspro-
cess hos Ryanair och SAS om en oregistrerad besökare bokar. Besökaren upp-
lever en standard om denne besöker båda sidorna. Den tredje likheten är att 
både Ryanair och SAS erbjuder kunden olika betalningssätt. Kunden kan då be-
tala på det sätt som bäst passar bäst. Den sista likheten är att båda sidor skickar 
ut en orderbekräftelse via e-post. 

o Skillnader 

Denna huvudgrupp har påvisat en väsentlig skillnad. Denna skillnad är att SAS 
använder sig av cookies till skillnad från Ryanair och besökaren blir upplyst av 
användningen av cookies på SAS. Detta kan underlätta användningen av sidan 
för besökaren. 

• Teknik 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen teknik visade utvärderingen tre väsentliga likheter. Den 
första är att både Ryanair och SAS meddelar på ett tillfredställande sätt att det 
använder säkerhetsprotokollet SSL. Kunden känner sig säkrare. Den andra lik-
heten är att båda sidorna har en snabb nedladdningstid vilket bland annat beror 
på att de inte använder stora bilder Besökare med låg bandbredd kan enkelt be-
söka sidorna. Den sista likheten är att båda sidorna är anpassade till olika webb-
läsare. Besökare med olika webbläsare kan se sidorna utan problem. 

o Skillnader: 

Sista huvudgruppen visar två nämnvärda skillnader. Den första är att båda si-
dorna är anpassade till olika webbläsare Besökare med olika webbläsare kan se 
sidorna utan problem. Den andra skillnaden är att SAS informerar besökaren 
om den optimala webbläsaren och vilken upplösning som är att föredra. Besö-
karen kan få enklare att navigera på sidan. 

5.4 Gemensamma slutsatser 
Uppsatsen har bidragit till mer kunskap inom detta ämne genom teori och empiriforskning vilket 
har lett fram till att vi har kunna dra så pass generella slutsatser som möjligt med tanke på att vi be-
gränsade utvärderingen till sex. Utifrån utvärderingen har vi försökt dra så generella slutsatser som 
möjligt. Dessa slutsatser kan beskådas i tabell 6-1.  

Flera likheter och skillnader mellan branscherna har upptäckts under utvärderingen.  
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• Gränssnitt 

o Likheter: 

Inom gränssnitt har det identifierats tre likheter, mellan alla sex e-
handelsplatser. Den första likheten är samma uppbyggnad genom hela e-
handelsplatserna. Detta leder till att e-handelsplatserna upplevs klara, kortfatta-
de och med ett klart syfte. Den andra likheten är att konsekvent användande av 
teckensnitt. Detta medför det lättare för besökaren att läsa texten. Den tredje 
likheten är användningen av rullningslistor är liknande på alla sidorna. Kan 
uppfattas både positivt och negativt av besökaren, att behöva rulla ner för att 
överskåda all information. 

o Skillnader: 

Inom denna huvudgrupp har två skillnader identifierats. Den första är att inte 
alla hemsidorna använder sig av vita ytor. Vita ytor rekommenderas av flera 
författare för att öga ska kunna vila. Den andra skillnaden är att inte alla e-
handelsplatser begränsar användandet av antal färger. Sidan kan upplevas rörigt 
av besökaren.  

 

• Navigation 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen navigation har det kunnat identifieras sex likheter, mellan 
dessa sex e-handelsplatser. Den första är att alla företagen använder sig av me-
nyer och undermenyer på ett liknande sätt. Besökaren har lätt att se vart denne 
befinner sig. Den andra likheten är att e-handelsplatserna har enkelt utformade 
adresser som bygger på företagens respektive namn. Besökarna har lätt att hitta 
hemsidan samt lätt att hitta tillbaka dit. Den tredje likheten är att företagen an-
vänder någon form av onlinereklam, huvudsakligen för de egna produkterna. 
Leder till att besökaren kan hitta erbjudande. Den fjärde likheten är att ingen av 
de undersökta hemsidorna tillåter användaren att skräddarsy innehållet vid be-
hov. Besökaren får ingen möjlighet att påverka navigationen efter eget behov. 
Den femte likheten är att flertalet av företagen inte förser besökaren med till-
räcklig företagsinformation vilket många författare förespråkar, även där det 
finns företagsinformation tillgänglig kan den vara svår att tillgå. Besökaren kan 
bli osäker på företaget och undvika köp. Den sista likheten är att företagen pre-
senterar tillräcklig information om produkter. Besökaren upplever att de inte 
behöver besöka andra företag i produktavseende. 

o Skillnader: 

Denna huvudgrupp har identifierat två skillnader. Den första är att inte alla 
hemsidorna använder sig av en sökfunktion. Besökaren får svårare att navigera 
på hemsidan. Den andra är att ett flertal av hemsidorna inte är tydliga på att 
länka tillbaka till startsidan. Besökaren får svårare att navigera på hemsidan. 

 

• Pålitlighet 
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o Likheter: 

Inom denna huvudgrupp hittades tre likheter och inga skillnader mellan e-
handelsplatserna. Den första likheten är att alla erbjuder sina kunder olika be-
talsätt samt att det förefaller att de har en enkel och snabb beställningsprocess. 
Detta leder till nöjda kunder och även valmöjligheter. Den andra likheten är att 
laddningstiden är tillfredställande även för de med sämre uppkoppling. Den sis-
ta likheten är att företagen använder cookies och har lättillänglig information 
om detta. Besökaren blir därmed medveten om vad cookies är och att det an-
vänds. 

• Teknik 

o Likheter: 

Inom huvudgruppen teknik, som även är den sista gruppen, har det identifierats 
två likheter. Den första likheten är att alla företagen använder sig av SSL vilket 
de informerar om samt vad det innebär på respektive e-handelsplats. Använda-
ren blir medveten om vad SSL innebär. Den andra likheten är att alla sex e-
handelsplatserna har en tillfredställande kompabilitet med ett flertal olika webb-
bläsar. De besökare som inte använder sig av en standard webbläsare får också 
tillgång till hemsidan. 

o Skillnader: 

Inom denna huvudgrupp har det identifierats en enda skillnad. Denna skillnad 
är att några av företagen använder stora bilder på hemsidorna. Detta påverkade 
dock inte laddningstiden negativt. 

5.5 Slutsatser och egna reflektioner  
Nedan följer de slutsatser vi har kommit fram till utifrån utvärderingen av de sex olika e-
handelsplatserna. Vi har valt att använda Ryanair och SAS för att exemplifiera de slutsatser som 
dragits eftersom just dessa respektive e-handelsplatser fått högst och lägst poäng i utvärderingen.  

Denna utvärdering resulterade i likheter och skillnader inom de tre branscherna och generella lik-
heter och skillnader har kunnat fastställas. Gruppen anser att det går att se vissa generella likheter 
mellan de sex olika hemsidorna och i de tre olika branscherna. Hemsidorna verkar följa en viss typ 
av standard när det gäller gränssnitt, navigation och säkerhet. Utvärdering har bidragit med större 
förståelse för guppens kunskap om uppbyggnaden av e-handelsplatser. Under utvärderingen har vi 
stött på negativa aspekter av de olika e-handelsplatserna. En av de största negativa aspekterna är att 
det skiljer sig mellan e-handelsplatserna vad gäller vita ytor. Att ha en vit yta på e-handelsplatsen är 
viktigt för att denna inte ska uppfattas som överfull samt för att ögat ska få vila på den vita ytan. 
Vissa e-handelsplatser använder hela ytan till reklam och erbjudanden vilket kan uppfattas som en 
nackdel då sidan verkar rörig och ostrukturerad. Vidare anser vi att varje e-handelsplats bör ha full-
ständig företagsinformation lättillgänglig, vilket under utvärderingen påvisades att så var inte fallet. 
För att underlätta navigationen för användaren bör varje e-handelsplats erbjuda en sökfunktion, 
som kan användas för att söka efter mer specifik information. Denna funktion erbjuds inte av alla 
de sex företagen som ingick i utvärderingen i denna uppsats, vilket vi anser är en stor nackdel.  

Även positiva aspekter har påvisats. En av de positiva aspekterna är att de flesta e-handelsplatser 
använder sig av SSL och tillhandahåller användarna lättillgänglig information om detta. Genom att 
använda SSL visar företaget att de är seriösa och förstår hur viktigt det är för kunderna med integ-
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ritetsskydd. Vidare anser vi att en annan viktig aspekt är att e-handelsplatserna erbjuder sina poten-
tiella kunder fler betalningssätt att välja mellan. Det verkar även som att en mall används genom 
hela respektive e-handelsplats vilket underlättar navigeringen för användaren eftersom alla delsidor 
har samma uppbyggnad. Ytterligare en positiv aspekt som påträffats via utvärderingen är att de 
flesta e-handelsplatserna har en klar och tydlig utformning. Detta är en viktig egenskap då den på-
verkar kundens val om att handla på e-handelsplatsen i fråga eller inte. Är e-handelsplatsen svårför-
stådd eller rörig kan kunden komma att uppsöka en annan e-handelsplats som de anser vara mer 
lättbegriplig. En annan positiv egenskap som påträffats hos alla de utvärderade företagens e-
handelsplatser är att laddningstiden är mycket tillfredställande. Detta är positivt eftersom använda-
ren inte behöver vänta särskilt länge för att all information på e-handelsplatsen ska visas. Även 
laddningstiden påverkar kundens val om att handla på e-handelsplatsen eller ej. Tar det för alltför 
lång tid för informationen att visas kommer troligtvis kunden att välja en annan e-handelsplats för 
att genomföra inköp. Alla företagen förefaller också ha tagit användare med sämre Internetförbin-
delser i åtanke. Det är viktigt att användare oavsett Internetförbindelse kan skåda e-handelsplatsen 
så fullständigt som möjligt. En användare vill inte mötas av ofullständigt information. Ännu en po-
sitiv likhet alla företagen emellan är uppbyggnaden av adressen till respektive e-handelsplats. Dessa 
adresser har utformats på ett simpelt sätt och baseras på företagsnamnen vilket är positivt då an-
vändaren lättare kan komma ihåg dessa till nästa besök. En adress är också till en fördel för nya 
användare av en e-handelsplats som lätt kan gissa sig till adressen. Informationen om cookies är 
tillfredställande och lättillgänglig på de flesta av e-handelsplatserna. Genom att tillhandahålla an-
vändarna denna slags information ökar förtroendet för företaget och användarna kan känna sig 
trygga då personliga uppgifter ska lämnas ut i samband med ett köp. 

I tabell 4.1 framgår den totala poängsumman för samtliga e-handelsplatser. SAS har erhållit flest 
poäng av alla e-handelsplatser medan Ryanair som ingår i samma bransch erhöll minst poäng. In-
nebär dessa poäng att Ryanair har mindre antal besökare än SAS? Vi tror inte att detta är fallet. Ut-
ifrån utvärderingen tror vi att det är företagets affärsidé som lockar användarna till e-
handelsplatserna. Detta innebär att till SAS lockas användarna av servicen i den mening att e-
handelssidan är väl utformad. Även övrig service i form av tjänster som SAS erbjuder är attraktivt 
för användarna. Användarna lockas till Ryanair av de låga flygpriser som erbjuds och även av andra 
lågpriserbjudande via reklam. Vi tror att SAS lockar affärsmän och affärskvinnor till deras e-
handelsplatser. Spelar användarvänligheten någon roll det vill säga poängen som utvärderingen gav 
respektive e-handelsplats? Ryanair får troligtvis inte mindre användare till e-handelsplatsen bara för 
att de fått låga poäng i utvärderingen. En e-handelsplats behöver inte få högsta poäng för att vara 
tillfredställande.  

Vi har under utvärderingen observerat att låga poäng inte behöver innebära att e-handelsplatsen 
inte är funktionsvänlig. De e-handelsplatser med höga poäng har troligtvis lagt ner stora summor 
på utformningen av e-handelsplatsen, vilket bidrar till dessa höga poäng. E-handelsplatserna med 
lägre poäng kan ha andra syften, såsom att exempelvis erbjuda låga priser. Dock är dessa e-
handelsplatser tillfredställande ur ett användarvänlighetsperspektiv men skaparna av e-
handelsplatsen har inte lagt ner de pengar som krävs för att göra den förstklassig. 

Slutligen har vi reflekterat över hur e-handelsplatser under tidigare år skilde sig betydligt mer åt än 
vad som är fallet idag. Besökare på e-handelsplatser var förut tvungna att lära sig att använda varje 
unik e-handelssida. En av de slutsatser gruppen gör efter att ha utvärderat sex e-handelsplatserna i 
tre olika branscher är att det växt fram en typ av standard för e-handelsplatser. En besökare kan 
idag känna igen sig på ett annat sätt än som var möjligt bara för ett par år sedan. Exempelvis kan 
menyer, sökfunktioner, kundkorgar och liknande hittas på liknande positioner på e-
handelsplatserna. Slutsatsen om utvecklingen mot en standardisering hade det troligtvis inte blivit 
annorlunda om andra branscher och e-handelsplatser hade valts för utvärdering.  



 

 46

6 Diskussion och fortsatt forskning 
I detta kapitel förs en diskussion om resultatet. Vi tar även upp förslag till fortsatt forskning inom detta område. 
Till sist riktas tack till de personer som väglett oss under arbetet med uppsatsen.  

6.1 Diskussion 
Arbetet till denna uppsats har bestått av ett teoretiskt ramverk vilket har visat olika författares åsik-
ter vad gäller utformandet av en e-handelsplats. En utvärdering har genomförts för att möjliggöra 
en jämförelse med verkligheten. Via denna utvärdering har ett empiriskt ramverk erhållits. Denna 
metod anser vi varit tillfredställande men det var dock beklagligt att alla de kriterier utvärderingen 
inte innehöll var möjliga att utvärdera.  

Analysen och resultatet är vi nöjda med, då vi har fått kunskap om skillnader och likheter mellan 
olika e-handelsplatser. Vi har dessutom fått kunskap om skillnader och likheter mellan det teoretis-
ka och empiriska ramverket. Utvärderingen som gjorts har baserats på vår uppfattning av utseende 
och användarvänlighet på respektive e-handelsplats. Fördelen med denna slags utvärdering är att vi 
inte kunnat påverkas av någon då vi inte har kontaktat respektive företag. Denna kontakt har inte 
tagits eftersom vi ville vara så objektiva som möjligt. En nackdel med utvärderingen är dock att vi 
inte kunnat poängsätta alla kriterier då vi inte haft tillgång till tillräcklig information. Vi anser att vi 
har uppnått syftet med denna uppsats. Syftet för denna uppsats var att utvärdera ett antal e-
handelsplatser med hjälp av explorativ undersökning. Vi anser att detta syfte har uppnåtts, efter-
som vi använde oss av en redan existerande metod och fick fram de likheter och skillnader som 
finns mellan dessa tre olika branscherna. Vi känner att vi fått lärdom om likheter och skillnader 
mellan branscherna och så generellt som vi kunde uppfatta resultatet, eftersom vi undersökte tre 
branscher och sex företag.  

6.2 Fortsatt forskning 
Utvärderingen som har gjorts i denna uppsats skulle kunna genomföras fullt ut vilket innebär att 
alla kriterierna tas i beaktande. Detta kan uppnås genom att kontakta företagen i fråga samt genom 
att fullfölja beställningar på e-handelsplatsen. Det kan dock vara bättre att genomföra en enkätun-
dersökning där kunder som beställt från e-handelsplatsen får besvara vad de anser om leverans, 
kundtjänst och liknande. Det kan vara en god idé att låta kunder som beställt åtskilliga varor delta i 
undersökningen då dessa kunder kan ha en klarare uppfattning om dessa frågor. För att erhålla en 
generell bild av utvärderingen använd i denna uppsats bör troligtvis fler e-handelsplatser utvärderas 
än vad vi har gjort. 

6.3 Tack 
Först och främst vill vi tacka vår handledare, Christina Keller, för att hon alltid var tillgänglig och 
villig att hjälpa oss med våra problem och de hinder som stötts på. Vi vill även tacka kurshandleda-
ren Jörgen Lindh för hans goda råd under våra PM-möten. Dessutom vill vi rikta ett tack till alla 
andra som hjälpt oss med vägledning och råd genom hela uppsatsskrivandet. Till dessa hör vår 
PM-grupp och även andra personer såsom kompisar.  
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Bilaga 1 – Utvärderingsmodellens fem kriterier 

 
 
 
 

 

1 Gränssnitt
Grupp 1: Grafiska designprinciper 
Grupp 2: Grafik och multimedia 
Grupp 3: Stil och text 
Grupp 4: Flexibilitet och kompabilitet

4 Pålitlighet 
Grupp 1: Lagrade kundprofiler 
Grupp 2: Beställningsprocess 
Grupp 3: Orderuppföljning 
Grupp 4: Kundservice 

2 Navigation
Grupp 1: Logisk struktur 
Grupp 2: Användarvänlighet 
Grupp 3: Sökmotor 
Grupp 4: Navigations måsten 

5 Teknik
Grupp 1: Hastighet 
Grupp 2: Säkerhet 
Grupp 3: Mjukvara och  
  Databas 
Grupp 4: Systemdesign 

3 Innehåll
Grupp 1: Produkt/tjänst relateras 
info 
Grupp 2: Företags och kontakt info  
Grupp 3: Informationskvalité 
Grupp 4: Interaktion (utbyte 
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Bilaga 2 – Utvärderingsmodellens 100 kriterier 
Beskrivning av utvärderings kriterier grupper för e-handels hemsidor 

Fas Kriteriegrupp Kriterier gruppen utvärderar 

Gränssnitt Grafiska designprinciper 
 
Grafik och multimedia  
Stil och text  
Flexibilitet och kompatibilitet 

Att effektivt använda färger, text, bakgrunder och 
andra generella grafiska principer. 
Effektiviteten av grafik och multimedia som används 
Om texten är kortfattad och relevant med en bra stil 
Graden till vilken gränssnittet är designat för att hante-
ra undantag, till exempel endast text baserade av sidor 

Navigation Logisk struktur 
Användarvänlighet 
Sökmotor 
 
Navigationsmåsten 

Uppbyggnaden och menysystem på sidan 
Att hitta det som användaren letar efter 
sökmotorers förmåga att hitta rätt sida lätt och ge en 
bra beskrivning av sökresultatet 
Andra viktiga aspekter av navigation såsom saknaden 
av felaktiga länkar och ”under uppbyggnad” skyltar 

Innehåll Produkt-/tjänsterelaterad infor-
mation 
Företags- och kontakt informa-
tion 
 
Informationskvalitet 
Interaktion (utbyte)  

Om produkter/tjänster är beskrivna noggrant och 
genomgående 
Om det är möjligt eller inte att lätt hitta information 
om företaget, dess anställda och deras principer 
Spridningen och relevansen av innehållet på sidan 
Hur stor påverkan användaren har av innehållet på si-
dan 

Pålitlighet Lagrade kundprofiler 
 
Beställningsprocessen 
 
Orderuppföljning 
Kundservice 

Registreringsprocessen och hur företaget använder lag-
rade kundprofiler 
Effektiviteten och användarvänligheten av online or-
derprocessen   
Företagets handling från orderbeställning till leverans 
Hur företaget kommunicerar och hjälper kunder online 

Teknik Hastighet 
Säkerhet 
 
Mjukvara och databas 
 
Systemdesign  

Olika aspekter på nedladdningshastighet av sidan  
Hur ett säkerhetssystem används för att skydda kun-
dernas integritet på sidan 
Flexibilitet på hur olika mjukvara används. Ser även 
hur mjukvara och datakommunikation används 
Att funktionerna fungerar på sidan och hur de integre-
ras med interna och externa system 
 

 

Utvärdering av e-handelssidor med kriteriet – Gränssnitt 

Grupp 1: 
Grafiska design- 
principer 

Hemsidan kortfattad och klar 
Effektivt användande av vitt område 
Effektivt och konsekvent användande av färger 
Effektivt och konsekvent användande av bakgrund 
Effektivt användande av grafik, typsnitt och färgkombinationer 

Grupp 2: 
Grafik och 
multimedia 

Sidan visuellt attraktiv 
Grafik och multimedias bidragande till förståelse och navigation av sidan 
Ikoner lätta att förstå 
Inte överdrivet användande 
Storleken på media: ingen negativ påverkan på laddningstider 
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Grupp 3: 
Stil och text 

Konsekvent stil på sidorna 
Konsekvent och lättläst typsnitt 
Korrekt stavning och grammatik 
Konsekvent och relevant text 
Syftet med sidan klart  

Grupp 4: 
Flexibilitet och 
kompatibilitet 

Sidors storleks anpassade i webbläsaren 
Tillgängligheten av printervänliga versioner av vissa sidor 
Endast text versioner tillgängliga 
Utländsk språksupport tillgänglig 
Inställningar för handikappade användare. 

 

Utvärdering av e-handelssidor med kriteriet – Navigation 

Grupp 1: 
Logisk struktur 

Förståeligt och planerat upplägg 
Innehållet logiskt strukturerat i olika sektioner och nivåer 
Menyer förståeliga och igenomtänkta  
Innehållsförteckning över sidan 
Konsekvent navigation igenom hela sidan. 

Grupp 2:  
Lättanvänd 

Lätt att hitta sidan 
Lätt att utforska en specifik idé eller ämne 
Lätt att återvända till startsidan 
Lätt att hitta specifik information 
Lätt att nå hela produkt/service sortimentet 

Grupp 3: 
Sök- och hjälp-
funktion 

Lätt att använda sökfunktionen 
Noggrann sökfunktion 
Bra beskrivning av resultatet från sökfunktionen 
Inga sökmotor fel 
Lättanvänd hjälpfunktion 

Grupp 4: 
Navigationsmåsten 

Inga brutna länkar 
Inga ”under uppbyggnad” sidor 
Tydligt kunna urskilja länkar, väl definierade 
Tydlig markera nuvarande position på sidan 
Effektivt användande av ramar, ickeramsversion tillgänglig 

 

Utvärdering av e-handelssidor med kriteriet – Innehåll 

Grupp 1: 
Produkt-
/tjänsterelaterat 
innehåll 

Utförlig produkt/tjänste information tillgänglig 
Välkommunicerad prisinformation och kostnadsförmåner  
Tillräcklig bredd av produkter 
Tillräcklig mängd av reklam av egna produkter 
Tillräcklig mängd av reklam från andra företag 

Grupp 2: 
Företags och kon-
takt information 

Full tillgänglighet av företags information 
Köpevillkor lättillgängliga 
E-postadresser på anställda tillgängliga 
Telefon och Faxnummer tillgängliga 
Postadress och fysisk adress tillgänglig 

Grupp 3: 
Informations- 
kvalitet 

Aktuellt och uppdaterat innehåll 
Relevant innehåll till syftet med sidan 
Kortfattat och icke upprepande innehåll 
Hög upplevd kvalité av produkt/tjänst 
Hög kvalité på reklam 
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Grupp 4: Användaren tillåten att skräddarsy innehållet att passa behoven 
Stor möjlighet av att skräddarsy  
lätt att komma åt online-samhälle 
Stort uppskattat värde av online-samhället 
Stor grad av interaktivitet i samhället 

 

Utvärdering av e-handelssidor med kriteriet – Pålitlighet 

Grupp 1: 
Lagrade kund- 
profiler 

Lätt att registrera på sidan 
Stora uppfattade förmåner av att registrera 
Lätt att logga in 
Justerbara kundprofiler lagrade 
Guidad beställningsprocess med hjälp av kundprofiler 

Grupp 2: 
Beställningsprocess 

Transparent, interaktiv och användarvänlig beställningsprocess 
Lätt att välja mellan allmänna tjänster 
Alternativa metoder av order och betalprocessen 
Ett bra lager tillgängligt 
Bekräftande av skickade order 

Grupp 3: 
Från uppföljning 
till beställningskvit-
to  

Onlinespårning tillgänglig 
Effektivt betalningsavtal 
Bekräftande av att beställning skickats  
Leverans i tid 
Fullständig leverans  

Grupp 4: 
Kundservice 

Uppföljning (feedback) formulär tillgängliga 
Bra efterköpsservice 
Snabba svar på e-post förfrågningar 
God allmän artighet från företaget 
Bra efterköpsrelationsbyggande 

 

Utvärdering av e-handelssidor med kriteriet – Teknik 

Grupp 1: 
Hastighet 

Snabb laddning av hemsida 
Snabb laddning av undersidor 
Bra upplevd användning av cacheing  
Bra tanke på icke bredbandsanvändare 
Bra upplevd hastighet på databasen  

Grupp 2: 
Säkerhet 

Ackrediterade säkerhetssystem 
Användandet av säker betalnings system 
Skyddande av användarnas privatliv 
Säkerhets protokoll väl kommunicerade 
Fullständiga säkerhetscertifikat  

Grupp 3: 
Mjukvara och  
databas 

Bra kompatibilitet med olika webbläsare 
Användaren informerad om ideal webbläsaren och upplösning 
Databasmjukvaran tillfredställande för storleken av databasen 
Bra data överföring mellan systemen 
Ingen uppfattad dubblering av data i databasen 

Grupp 4: 
Systemdesign 

Noggrann operationer och beräkningar 
Bra upplösnings kompatibilitet 
Bra samverkan med användarnas system 
Bra samverkan mellan system på sidan 
Global åtkomst av produkter/tjänster tillgänglig 
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Bilaga 3 – Poängtabell 
 Gränssnitt       

        

Nr: Grupp 1: Grafiska designprinciper 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

1 Hemsidan kortfattad och klar -1 1 1 2 1 2 

2 Effektiv användande av vitt område -1 1 1 1 1 2 

3 Effektivt och konsistent användande av färger 1 1 1 2 2 1 

4 Effektivt och konsistent användande av bakgrund 1 1 1 2 2 2 

5 Effektiv grafik/typsnitt/färgkombinationer 1 2 1 1 1 2 

  Summa:  1 6 5 8 7 9 

        

  Grupp 2: Grafik och multimedia 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

6 Sidan visuellt attraktiv -1 1 1 1 1 1 

7 Grafik och multiemdias bidragande till förståelse  1 2 1 1 1 1 

  och navigation av sidan             

8 Ikoner lätta att förstå 1 2 1 2 1 1 

9 Inte överdrivet användande 1 1 1 1 1 1 

10 Storleken på media: ingen negativ påverkan på 2 2 1 1 1 2 

  laddninstider             

  Summa: 4 8 5 6 5 6 

        

  Grupp 3: Stil och text 
Ry-
aniar SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

11 Konsistent stil på sidorna 2 2 1 2 2 2 

12 Konsistent och lättläst typsnitt 2 2 2 2 2 2 

13 Korrekt stavninga och grammatik 2 2 2 2 2 2 

14 Konsistent och relevant text -1 2 2 2 2 2 

15 Syftet med sidan klart 2 2 2 2 2 2 

  Summa:  7 10 9 10 10 10 

        

  Grupp 4: Flexibilitet och kompatibilitet 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

16 Sidans storleks anpassande i webbläsaren 1 2 2 1 1 1 

17 Tillgängligheten av printervänliga versioner av vissa sidor -2 -2 -2 -2 -2 -2 

18 Endast text versioner tillgängliga -2 -2 -2 -2 -2 -2 

19 Utländsk språksupport tillgänglig 2 -1 -2 -1 -1 2 

20 Inställningar för handikappade användare 0 0 0 0 0 0 

  Summa:  -1 -3 -4 -4 -4 -1 
        

        

 Summa av Gränssnitt poängen:  11 21 15 16 18 24 
 

 Navigation       

        

Nr: Grupp 1: Logisk struktur 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 
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21 Förståeligt och planerat upplägg 1 2 1 2 1 1 

22 Innehållet logiskt strukturerat i olika sektioner och nivåer 1 2 1 1 2 1 

23 Menyer förståbara och igenomtänkta 2 2 1 1 1 1 

24 Innehållsförteckning över sidan 1 2 1 1 -2 1 

25 Konsistent navigation igenom hela sidan 1 2 1 2 2 1 

  Summa: 6 10 5 7 4 5 

        

  Grupp 2: Lättanvänd 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

26 Lätt att hitta sidan 2 2 2 2 2 1 

27 Lätt att utforska en specifik idé eller ämne 1 2 1 1 1 1 

28 Lätt att återvända till startsidan 2 2 -2 2 2 1 

29 Lätt att hitta specifik information 1 2 1 1 1 1 

30 Lätt att nå hela produkt/service sortimentet 2 2 2 2 2 1 

  Summa: 8 10 4 8 8 5 

        

  Grupp 3: Sök och hjälp funktion 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

31 Lät att använda sökfunktionen -2 2 2 2 2 -2 

32 Noggrann sökfunktion -2 2 2 1 1 -2 

33 Bra beskrivning av resultatet från sökfunktionen -2 2 2 2 2 -2 

34 Inga sökmotor error -2 2 1 2 2 -2 

35 Lättanvänd hjälpfunktion -2 2 -1 1 1 -2 

  Summa: -10 10 6 8 8 -10 

        

  Grupp 4: Navigations måsten 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

36 Inga brutna länkar 2 2 2 2 2 2 

37 Inga "under uppbyggnad" sidor 2 2 2 2 2 2 

38 Tydligt kunna urskilja  länkar, väl definierade 2 2 1 2 1 2 

39 Tydligt markera nuvarande position på sidan 1 2 1 1 1 1 

40 Effektivt användande av ramar, ickerams version tillgänglig 1 1 1 1 1 1 

  Summa:  8 9 7 8 7 8 
        

        

 Summa av Navigations poängen: 13 39 22 31 27 8 
 

 Innehåll       

        

Nr: Grupp 1: Produkt/tjänst relaterat innehåll 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

41 Utförligt produkt/tjänste information tillgänglig 2 2 2 1 2 -1 

42 Välkommunicerad prisinformation och kostnadsförmåner 1 2 2 2 2 2 

43 Tillräcklig bredd av produkter 1 2 2 2 2 2 

44 Tillräcklig mängd av reklam av egna produkter 2 1 1 1 1 1 

45 Tillräcklig mängd av reklam från andra företag 1 -1 -2 -2 -2 -2 

  Summa:  7 6 5 4 5 2 

        

Nr: Grupp 2: Företags och kontakt information 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 
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46 Full tillgänglighet av företags information 1 2 1 2 2 1 

47 Köpvillkor lätttillgängliga 1 2 2 2 2 2 

48 E-postadresser på anställda tillgängliga -2 -2 1 1 1 1 

49 Telefon och Faxnummer tillgängliga 1 2 2 2 2 -2 

50 Postadress och fysisk adress tillgänglig -2 2 2 2 2 1 

  Summa:  -1 6 8 9 9 3 

        

Nr: Grupp 3: Informationskvalitet 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

51 Aktuellt och uppdaterat inehåll 2 2 2 2 2 2 

52 Relevant innehåll till syftet med sidan 2 2 2 2 2 2 

53 Kortfattat och icke upprepande innehåll 1 2 2 2 2 2 

54 Hög upplevd kvalité av produkt/tjänst -1 2 1 2 2 2 

55 Hög kvalité av reklam 1 -2 1 1 2 2 

  Summa:  5 6 8 9 10 10 

        

Nr: Grupp 4: Interaktion 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

56 Användaren tillåten att skräddarsy innehållet  -2 -2 -2 -2 -2 -2 

57 Stor möjlighet at att skräddarsy -2 -2 -2 -2 -2 -2 

58 Lätt att komma åt online-samhälle 0 0 0 0 0 0 

59 Stort uppskattat värde av online-samhället 0 0 0 0 0 0 

60 Stor grad av interaktivitet i samhället 0 0 0 0 0 0 

  Summa:  -4 -4 -4 -4 -4 -4 
        

        

 Summa av Innehåll poängen: 7 14 17 18 20 11 
 

 Pålitlighet       

        

Nr: Grupp 1: Lagrade kundprofiler 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

61 Lätt att registrera på sidan -1 2 2 2 2 2 

62 Stora uppfattade förmåner av att registrera 1 2 2 2 1 1 

63 Lätt att logga in -2 2 2 2 2 2 

64 Justerbara kundprofiler lagrade -2 2 2 2 2 2 

65 Guidad beställningsprocess med hjälp av kundprofiler -2 -2 -2 -2 1 1 

  Summa:  -6 6 6 6 8 8 

        

Nr: Grupp 2: Beställningsprocess 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

66 Transparent, interaktiv och lättanvändligt beställningsprocess 1 2 2 2 2 2 

67 Lätt att välja mellan allmänna tjänster 1 1 1 1 1 1 

68 Alternativa metoder av order och betalprocessen 1 2 1 1 1 2 

69 Ett bra lager tillgängligt 2 2 2 2 1 2 

70 Bekräftande av skickade ordrar 2 2 2 2 1 2 

  Summa:  7 9 8 8 6 9 

        

Nr: Grupp 3: Från uppföljning till beställningskvitto 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 
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71 Onlinespårning tillgänglig 0 0 0 0 0 0 

72 Effektivt betalninsavtal 1 2 1 2 1 2 

73 Bekräftande av att beställning skickats 0 0 0 0 0 0 

74 Leverans i tid 0 0 0 0 0 0 

75 Fullständig leverans 0 0 0 0 0 0 

  Summa:  1 2 1 2 1 2 

        

Nr: Grupp 4: Kundservice 
Ry-
anair SAS 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

76 Uppföljning formulär tillgängliga -2 1 -2 -2 -2 -2 

77 Bra efterköpssevice -1 1 1 1 1 1 

78 Snabba svar på e-post förfrågningar -2 -2 1 1 1 1 

79 God allmän artighet från företaget 1 2 1 1 1 1 

80 Bra efterköpsrelationsbyggande -1 1 1 1 1 1 

  Summa:  -5 3 2 2 2 2 
        

        

 Summa av Pålitlighet poängen: -3 20 17 18 17 21 
 

 Teknik       

        

Nr: Grupp 1: Hastighet 
Ry-
anair 

SA
S 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

81 Snabb laddning av hemsida 2 2 2 2 2 1 

82 Snabb laddning av undersidor 2 2 2 2 2 1 

83 Bra upplevd andvändning av cacheing 2 2 2 1 1 1 

84 Bra tanke på icke bredbandsavnändare 2 2 -1 1 1 -1 

85 Bra upplevd hastighet på databasen 2 2 1 2 1 1 

  Summa:  10 10 6 8 7 3 

        

Nr: Grupp 2: Säkerhet 
Ry-
anair 

SA
S 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

86 Ackrediterade säkerhetssystem 2 2 2 2 2 1 

87 Användanded av säker betalningssystem 2 2 2 2 2 1 

88 Skyddande av användarnas privatliv 2 2 2 2 2 1 

89 Säkerhets protokoll väl kommunicerade  2 2 2 2 2 -1 

90 Fullständiga säkerhetscertifikat 2 2 2 2 2 1 

  Summa:  10 10 10 10 10 3 

        

Nr: Grupp 3: Mjukvara och databas 
Ry-
anair 

SA
S 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

91 Bra kompatibilitet med olika webbläsare 2 1 2 1 2 1 

92 Användaren informerade om ideal webbläsaren -2 2 1 1 -1 -1 

  och upplösning             

93 Databasmjukvaran tillfredställande för storleken  0 0 0 0 0 0 

  av databasen             

94 Bra dataöverföring mellan systemen 2 2 2 2 2 1 

95 Ingen uppfattad dubblering av data i databasen 0 0 0 0 0 0 

  Summa:  2 5 5 4 3 1 
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Nr: Grupp 4: Systemdesign 
Ry-
anair 

SA
S 

Bo-
kus 

Ad-
libris 

NetOn-
Net 

Ink-
club 

96 Noggrann operation och computation 0 0 0 0 0 0 

97 Bra upplösnings kompatibilitet 1 2 1 1 1 1 

98 Bra samverkan med användarnas system 0 0 0 0 0 0 

99 Bra samverkan med system på sidan 0 0 0 0 0 0 
10
0 Global åtkomst av produkter/tjänster tillgänglig 0 0 0 0 0 0 

  Summa:  1 2 1 1 1 1 
        

        

 Summa av Teknik poängen: 23 27 22 23 21 8 
        

        

 Summa av alla grupp-poäng:  51 121 93 106 103 72 
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