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,QOHGQLQJ

Att handla via Internet har inte blivit den succé som vissa förutspått. Konsumentverket gick i
dagarna ut och informerade konsumenten med handfasta råd för hur man undviker de värsta
fallgroparna vid köp via Internet. Konsumenten rekommenderas att ta reda på mer om
företaget än själva webbadressen, att vara misstänksam mot extremt billiga erbjudanden eller
mirakulöst billiga produkter, att det är viktigt att ta reda på hur lång leveranstiden är samt att
kunden  riskerar att kontouppgifter kommer i fel händer om dessa uppges på nätet (DN
Ekonomi, 3/11, 2000). Dessa försiktighetsrekommendationer i kombination med e-handelns1

uppenbara problem tyder på att de elektroniska marknaden ännu befinner sig i sin barnlinda
(Vijayasarathy & Jones, 2000). Försäljningen under december 2000 förväntades bli avgörande
för överlevnaden i många e-handelsföretag, spådde vissa2.

Förklaringarna till den uteblivna och i vissa fall misslyckade e-kommersen3 är givetvis flera.
Några orsaker har med teknologi och marknadsföring att göra. Exempelvis har kvaliteten i
gränssnittet, kvalitet i produktbilder och begränsad produktinformation betydelse för
användningen av tjänsterna på Internet (Spiller & Lohse, 1997-1998).

Interaktiviteten mellan användaren och webben4 kan också ha betydelse för försäljningen via
Internet. Företag som tidigt och framgångsrikt etablerat sig på nätet, erbjuder sina kunder
leverans via nätet och möjligheten att diskutera affärer på webbplatsen (O’Keefe, O’Connor
& Kung, 1998). Jaffe (1997) prövade i sin studie av hypermedia (datorbaserat
informationssystem som tillåter användaren en viss grad av kontroll över och presentation av
innehåll) hypotesen att interaktiva kontrollmöjligheter var relaterade till användarens grad av
självtillit, det vill säga bedömning av den egna förmågan att utföra vissa uppgifter. Ett resultat
av studien var att mediets interaktivitet i sig inte påverkar självtilliten utan samverkar med
individens kognitiva stil (hur informationsprocessen sker). Trovärdigheten till informationen
på webbplatsen, responstid och hur lätt det är att använda webbplatsen är också relevanta
faktorer att beakta (Abels, White & Hahn, 1997).

Personligt relaterade egenskaper som datorfobi, behov av social kommunikation,
riskuppfattning, samt erfarenhet av att handla, har pekats ut som påverkande faktorer vid köp
via Internet (Abels, et al., 1997; Vijayasarathy & Jones, 2000). En survey av Jarvenpaa och
Todd (1996-1997) visar att konsumenter anser att den främsta fördelen med Internetshopping
är bekvämligheten. Nackdelar som konsumenter relaterar till online-handeln är svårigheter
med navigering, låg kundservice, problem med att hitta specifika varor, samt liten variation i
produktsortimentet.

Vad är det då som påverkar konsumentens attityd till att handla via nätet? Tidigare erfarenhet
av att handla, orderinformation, produktvärde och riskuppfattning har visat sig förklara en del
av konsumentens attityd till att handla via Internet (Vijayasarathy & Jones, 2000). E-handelns

                                                          
1 (Q�GHILQLWLRQ�DY�HOHNWURQLVN�KDQGHO��”elektroniskt utbyte av information, varor, tjänster och betalning” (Reza
Kiani, 1998)
2 Enligt�Theodore Bergquist på undersökningsföretaget Jupiter Communications, DN Ekonomi, 7/11, 2000.
3 Klädföretaget Boo.com är bara ett exempel på en storsatsning på e-handel som såg lovande ut (fick massmedial
hyllning) men som slutade med en stor ekonomisk förlust.
4 'HILQLWLRQ�DY ZZZ��ZHEE��:RUOG�:LGH�:HE�
”funktion på Internet eller på ett intranät som medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad information i
form av text, bild och ljud” (uppgiften hämtad från svenska datatermgruppen, tillgänglig via:
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html)
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svårigheter kan till synes vara beroende av flera omständigheter. Forskningen på området
tyder dock på att konsumentens attityder och personliga egenskaper såväl som teknologi och
marknadsföringsfaktorer kan påverka utfallet för den elektroniska handeln.

Syftet med rapporten är att genom en litteraturgenomgång identifiera några av de
psykologiska och teknologiska faktorer som kan ha betydelse för handeln via Internet och
diskutera dessa. Även marknadsföringsaspekter och webbdesign kommer att diskuteras.

���3V\NRORJLVND�IDNWRUHUV�EHW\GHOVH�I|U�NRQVXPHQWHUV�KDQGHO�YLD�,QWHUQHW

�����3HUVRQOLJKHW�RFK�,QWHUQHWDQYlQGQLQJ

Bruce (1999)  menar att en persons konceptualisering av Internet är relaterad till den kontext
där individen använder sig av nätet. Individen skapar mentala representationer av systemet
och identifierar också det karaktäristiska med det teknologiska systemet relaterat till en viss
miljö. Individer som använder sig av ett bibliotek eller av en informationsbas som
representation, rapporterade högre tillfredsställelse med informationsökande jämförelsevis
med personer som använde sig av andra slags miljöer i representationen, visar en studie
(Bruce, 1999). Sålunda kan  individens kognitiva stil och informationsbearbetning spela en
roll för hur effektiv den individuella informationsanvändningen blir.

Internetanvändning kan också vara är relaterat till personlighet hos användaren.
Kvinnor och  mäns användning av olika funktioner på Internet skiljer sig åt (Hamburger &
Ben-Artzi, 2000; Morahan-Martin, 1998). Genom en faktoranalys kunde man i en studie dela
in användningen av  Internet i tre olika servicefunktioner (Hamburger & Ben-Artzi, 2000):

1) Sociala servicefunktioner: chatt, diskussionsgrupper och adressuppgifter.
2) Informationsfunktioner: arbets- och studierelaterad information.
3) Fritidsfunktioner: Pornografiska webbplatser och slumpmässigt surfande5.

Den extraverta6 personligheten verkar i högre utsträckning använda fritidsrelaterade
servicefunktioner på Internet, enligt studien av Hamburger & Ben-Artzi (2000).  Neuroticism7

hos individen visade sig  även vara negativt relaterat till användning av informationsservice
på Internet (Hamburger & Ben-Artzi, 2000). I studien gällde detta för samplet som helhet,
men resultatet visade också vissa könsskillnader. För kvinnor var extroversion negativt
relaterat till användning av informationsfunktioner och neuroticism positivt relaterat till
användning av sociala funktioner på Internet. För män var extroversion positivt relaterat till
användning av fritidsfunktioner och neuroticism var negativt relaterat till användning av
informationsfunktioner.

                                                          
5 6XUID: ”besöka olika webbplatser genom att använda de länkar som finns på webbsidorna, möjligen utan att ha
ett på förhand definierat mål” (definitionen hämtad från Svenska datatermgruppen, adress
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html20)

6 Den extraverta personen söker sällskap, vill ha spänning och agerar på impuls i större utsträckning än den
introverta som föredrar att vara ensam, är mer tyst och kan uppfattas som distanserad (Eysenck & Eysenck,
1975, ref. i Hamburger & Ben-Artzi, 2000).
7 Neuroticism kan beskrivas som en individs tendens till att vara orolig, ångestbenägen och till att reagera starkt
på olika typer av stimuli (Eysenck & Eysenck, 1975, ref. i Hamburger & Ben-Artzi, 2000 ).
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En tolkning av resultatet som författarna gör till att den introverta och neurotiskt lagda
kvinnan i högre utsträckning använder sociala funktioner på Internet, är att detta kan förklaras
utifrån två teoretiska modeller om ensamhet. I dessa modeller förklaras relationen mellan
neuroticism och extroversion antingen av det VRFLDOD� QlWYHUNHW (the social network model)
eller av LQGLYLGHQV�QHJDWLYD� VMlOYXSSIDWWQLQJ (cognitive bias model). Att söka efter adresser
via Internet eller att söka upp diskussionsgrupper på Internet skulle vara försök att reducera
den sociala ensamheten och att förändra den negativa uppfattningen om den egna personen
som värdelös (emotionell ensamhet). Internet som kommunikationsforum är också anonymt
jämfört med andra kommunikationssätt, vilket kan underlätta i kontakterna med andra.

Morahan-Martin (1998) har en annan förklaring till de könsskillnader som finns vid
Internetanvändning, och menar att skillnaderna generellt - liksom vid datoranvändning - kan
förklaras av att teknologin skapats av en manlig kår, som format en viss kultur vilken kan
upplevas som  främmande av kvinnor. Likaså är språket online tuffare och tillåter en annan
ton än vid kommunikation ansikte-mot-ansikte, vilket kvinnor kan uppleva som obehagligt,
enligt Morahan-Martin.

I vissa studier av patologisk Internetanvändning (sjukligt beroende8) har man funnit att de
som ligger i riskzonen för beroende oftare är män, de är teknologiskt sofistikerade, de har en
god förmåga till abstrakt tänkande och dras därför till den sortens mentala stimulering som
Internet kan erbjuda (Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Young & Rodgers, 1998). Andra
egenskaper hos den Internetberoende9 tycks vara att dessa personer är mer ensamma än andra
men också mer socialt ohämmade vid Internetkommunikation jämfört med andra.
Internetanvändningen i sig antas också leda till större ensamhet (Kraut, et al., 1998).

Ytterligare egenskaper som framkommit hos den Internetberoende är en tendens till
emotionell känslighet och vaksamhet gentemot andra (Young & Rodgers, 1998). Den
Internetberoende använder också fler webbplatser och anger fler skäl till användningen än den
som inte är beroende (Morahan-Martin & Schumacher, 2000). Orsakerna till användningen
kan vara  många: att möta andra online, att erhålla emotionellt stöd, dela intressen med andra,
spela socialt interaktiva spel (t ex MUDs), få rekreation, besöka virtuella världar, med mera.

�����6MlOYWLOOLW��XWELOGQLQJ�RFK�HUIDUHQKHW�DY�GDWRUDQYlQGQLQJ

Ett annat fält inom forskningen om människa-dator interaktion har påvisat betydelsen av
individens VMlOYWLOOLW (self-efficacy) avseende olika uppgifter som utförs med hjälp av datorn
(Compeau & Higgins, 1995; Gist, Schwoerer, & Rosen, 1989; Nahl, 1996). Självtillit är
individens bedömning av den egna förmågan att utföra vissa uppgifter (Bandura, 1997). Det
handlar inte om den faktiska förmågan utan om den egna EHG|PQLQJHQ av förmågan.
Forskningen om självtillit har pågått sedan 1970-talet och har påvisat samband mellan
självtillit och olika former av prestationer. Till exempel har självtillit relaterats till akademisk
prestation,  forskningsresultat, skolframgång, entreprenörskap, anpassning till nya
organisatoriska förhållanden och anpassning till ny teknologi (Bandura, 1997).

                                                          
8 I Studien av Morahan-Martin & Schumacher (2000) definieras Internetberoende på följande sätt: ” Pathological
Internet Use (PIU) is defined in terms of Internet use which cause  specified symptoms, including mood-altering
use of the Internet, failure to fulfil major role obligations, guilt, and craving” (sid. 14)
9 För vissa forskare är det ett kontroversiellt och diskuterbart tema huruvida fenomenet Internetberoende
existerar.
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Gist, et al. (1989) jämförde effekterna av alternativa träningsprogram på datorsjälvtillit
avseende vissa datorprogram. Individer med högre självtillit presterade signifikant bättre än
individer med låg självtillit. I en annan studie lämnade studenter med låg självtillit redan efter
några veckor den kurs som de deltog i via Internet (Nahl, 1996). Centralt för teorin om
självtillit är att individer med låg självtillit kommer att undvika situationer där självtilliten
hotas och att dessa personer också är mindre uthålliga i sådana situationer (Bandura, 1997).
Upprepade mätningar  i Nahl’s studie (1996) visar att bedömningen av den egna självtilliten
förändrades vecka för vecka. Resultatet indikerar att det krävs en viss nivå av självtillit I|UH
utbildning innan lärandet kan bli effektivt.

Även sambandet mellan självtillit och oro i samband med certifiering10 av datorbaserad
arbetstest har undersökts (Blair, O’Neil,  &  Price, 1999). Det finns ett samband mellan hög
nivå av självtillit och  högre prestation (mätt i antal poäng på certifikationstest). I studien av
Blair et al. (1999) hade de som lyckades med certifikationstestet signifikant högre självtillit
och lägre grad av oro jämfört med dem som inte klarade testet.

Erfarenhet av datoranvändning och datorutbildning har samband med grad av datorsjälvtillit
och med hur man använder datorn och dess funktioner. Hill, Smith, & Mann (1987) fann till
exempel ett positivt samband mellan datoranvändares grad av självtillit och deras tidigare
erfarenhet av datoranvändning.  Tidigare erfarenhet påverkade indirekt intentionen att
använda datorn genom en direkt påverkan på graden av självtillit. Erfarenhet av att använda
datorer har också ett positivt samband med generell självtillit rörande annan teknologisk
apparatur (Hill et al., 1987).

Självtillit har också undersökts i relation till andra variabler (Igbaria & Iivari,1995).
Datorerfarenhet har en stark positiv effekt på såväl självtillit som datoranvändning11. Även
relationen mellan datorerfarenhet, datorsjälvtillit och datoranvändning (computer
performance) har studerats (Karsten & Roth, 1998). Datorerfarenheten har visat signifikanta
korrelationer med både självtillit till datoranvändning och i vilken utsträckning man använder
datorn.

Flertalet faktorer kan påverka den tid Internetanvändare lägger ned på besök på olika
kommersiella webbplatser. Webbplatsens karakteristika i form av XWLOLWDULDQLVP, det vill säga
användarens värdering av webbannonsens nyttovärde, påverkar hur länge en besökare stannar
på webbplatsen (Raman & Leckenby, 1998). En annan viktig förklarande faktor är individens
WLGLJDUH� HUIDUHQKHW av webben specifikt. Mer erfarna webbanvändare stannar kortare tid på
webbplatsen än mindre erfarna (Raman & Leckenby, 1998). Desto mer krävs då för att fånga
den erfarne användarens intresse för det som presenteras på webben! Även upplevelsen av
IORZ� �IO|GH�� RFK� LQGLYLG�ZHEE� LQWHUDNWLRQ – upplevelsen av att aktiviteten man utför på
webben är engagerande och intressant -  har visat sig vara en signifikant förklarande variabel
av den genomsnittliga tid som besökaren stannar på en webbplats (Raman & Leckenby,
1998). Flow diskuteras närmare i avsnittet nedan.

                                                          
10 Certifikationstestet avsåg att diskriminera mellan dem som  klarar av vissa arbetsuppgifter/moment från dem
som inte hade kompetens att klara av dessa  arbetsuppgifter (Blair, et al., 1999).
11 Erfarenhet av datoranvändning hade i studien också en positiv effekt på de beroende variablerna  ”perceived
ease of use” och ”perceived usefulness” i datoranvändningen.
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�����8SSOHYHOVHU�DY�¶IORZ¶�L�VDPEDQG�PHG�ZHEEDQYlQGQLQJ

Upplevelsen av flow förekommer även vid datorbaserad kommunikation  (Chen,  Wigand &
Nilan, 1999; Klebe Trevino & Webster, 1992). Csikszentmihalyi (1996) beskriver upp-
levelsen av flow (flöde) som en sammansatt erfarenhet innehållande nio olika dimensioner.
Centralt för teorin om flow är att det rör sig om en balans mellan kompetens och utmaning i
en arbetet med en viss uppgift. Ett sätt att beskriva upplevelsen av flow är att det är en
intensiv känsla och koncentration i nuet, där tid och rum  ’försvinner’ och aktiviteten i sig är
det viktiga.

Erfarenhet av flow i samband med datoranvändning är präglad av att individen har en känsla
av NRQWUROO�|YHU� LQWHUDNWLRQHQ med teknologin. Individens uppmärksamhet är helt fokuserad
på användningen av teknologin. Centralt är också att individen drivs av en nyfikenhet och ett
inre intresse för teknologin/datorn (Klebe Trevino & Webster, 1992).

Flow  kan vidare påverkas av tre faktorer: typ av teknologi, hur lätt teknologin är att använda
samt individens datorkompetens. En  survey visade att flow är positivt relaterad till såväl
kvantiteten som effektiviteten i kommunikationen 12 (Klebe Trevino & Webster, 1992).

Upplevelser av flow har också analyserats i samband med webbanvändning (Chen, et al.,
1999). Syftet med studien av Chen et al. var att se vilka specifika webbaktiviteter som kan
bidra till upplevelser av flow och hur respondenterna beskriver dessa erfarenheter. Knappt 40
procent av användarna i studien rapporterade upplevelser av flow. Sex kategorier av
webbaktiviteter specificerades. Av dessa var det framförallt informationssökning, men också
deltagande i nyhetsgrupper samt e-post korrespondens som angavs som flowinspirerande
aktiviteter.

En känsla av kontroll är mycket centralt för upplevelsen av flow. Studien av Chen�� et al.
(1999) visade att webbmiljön i sig är viktig. Många av respondenterna - 80 procent -
rapporterade att de upplevde nöje och glädje med webbanvändning. Särskilt “att hitta ny
information” och “funnen information”  uppgavs som intresseväckande av användarna. En
slutsats av undersökningen är att webbdesigners måste utveckla särskilda kriterier för att
möjliggöra användarens upplevelser av flow. Såtillvida bör användarens inre motivation
beaktas, så att webbaktiviteten tillför utmaningar i interaktionen och också ger feedback till
användaren. E-postkorrespondens och kommunikation i nyhetsgrupper var ju två av de
interaktiva källor som angavs som flowrelaterade.

�����)RUVNQLQJ�RP�DWWLW\GHU�WLOO�,QWHUQHW

Sen, et al. (1998) har föreslagit viktiga webbspecifika variabler vid analyser av konsument
segmentering. 3V\NRJUDILVN� � LQIRUPDWLRQ�  (attitydvariabler som påverkar användningen av
webbplatser)  såsom konsumentens attityd till försenad leverans, tekniska problem med access
till webbplatsen, attityder till innovationer på webben, bör , enlig Sen, et al., beaktas särskilt.

I en studie undersöktes 600 konsumenters attityder till Internet, dels personer med tillgång till
Internet hemma och dels en grupp som inte hade tillgång till Internet hemma (Gounaris,
Avlonitis & Papastathopoulo, 2000). En faktoranalys visade fem underliggande dimensioner i
attityd till Internet:
                                                          
12 Flow förklarade en del av variansen på de beroende variablerna i studien: Attityd (.43*), Kommunikations
effektivitet (.41*), och Kommunikations kvantitet (.22*), *p < 0.5.
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1) Professionell entusiasm. Ett exempel på frågeitem: ”Internet är en konkurrensmässig
fördel”

2) Professionell skepticism. En av påståendena lyder: ”Internet innebär ingen fördel i mitt
yrke”.

3) Hobby entusiasm. Exempelvis: ”Internet är en trevlig hobby”.
4) Kommunikations skepticism: ”Det tar tid att hitta det du söker efter”.
5) Social skepticism: som t ex. påståendet ”Internet isolerar människor”.

En slutsats av attitydstudien är att människor i första hand blir intresserade av Internet utifrån
ett hobbyintresse13, därefter utvecklas även ett intresse av att använda Internt för
professionellt bruk. Även demografiska faktorer (kön, utbildningsnivå, inkomst och ålder)
påverkar attityden till Internet, vad gäller den professionella skepticismen och den
professionella entusiasmen.

Intresse för datorer och generell attityd till datorer är också viktiga förklarande faktorerna till
attityder till informationsteknologi (Truedsson & Sjöberg, 2000). 80 procent av samplet i
studien rapporterade en positiv attityd till datoranvändning i arbetet och ca 70 procent var
positiva till professionell användning av Internet och e-post. I samma studie undersöktes
perception av IT-risker. De högst skattade riskerna var risken att få virus via Internet eller e-
post. Respondenterna ombads också ange hur de skyddar sig från IT-risker. Det vanligaste
sättet var passiva handlingar såsom att undvika kreditkortbetalning via Internet.

Ett annat intressant resultat av samma undersökning är IT-användarnas förtroende och tillit
för vissa aktörers information om IT-risker. Informationen från icke-kommersiella källor
(radio och TV) var de som skattades som mest tillförlitliga. Kommersiella aktörers (till
exempel datorförsäljare) information ansågs vara de minst tillförlitliga, enligt respondenterna.

Även om forskningen som diskuterats ovan, inte specifikt berör attityd till kommersiella
webbplatser på Internet, så kan vissa slutsatser diskuteras i relation till ett kommersiellt bruk.
En slutsats är givetvis att en positiv/negativ attityd till Internet spelar roll för hur och om vi
använder mediet. En annan är att riskuppfattning kan förhindra användningen av vissa
funktioner med Internet. Om konsumenten upplever obehag eller risker till exempel med att
betala med kreditkort via nätet, så finns kan det finnas en benägenhet att undvika den
köpsituationen. 0HQ – om konsumenten upplever att fördelarna med handel via nätet väger
tyngre än riskerna så kanske denne kommer att handla ändå. Det finns studier som stödjer
denna slutsats, som vi strax ska se.

Ytterligare en slutsats är att den som har positiva erfarenheter av användning av Internet som
en hobby i högre utsträckning har intentionen att skaffa sig Internt även i hemmet. Om vi
förmodar att det är i hemmets lugna vrå som inköp för det mesta sker, så kan  upplevelsen av
flow stimuleras även vid webbanvändning. Möjligheten att använda fritidsrelaterade
aktiviteter på webben borde finnas även för dem som själva inte har Internetuppkoppling i
hemmet.

                                                          
13 I en regressionsanalys av intention att skaffa en Internetanslutning hemma (bland dem som inte hade Internet)
var Hobby entusiasm den viktigaste förklaringsvariabeln med ett betavärde på 0.397, därefter Professionell
entusiasm (β=0.246).
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�����6OXWVDWV�RP��GH�SV\NRORJLVND�IDNWRUHUQDV�EHW\GHOVH�I|U�GHQ�HOHNWURQLVND�KDQGHOQ

Även om de studier som gjorts inte explicit undersöker självtillitens eller övriga psykologiska
variablers betydelse för inköp via kommersiella webbplatser, indikerar forskningen att dessa
faktorer kan spela en viss roll även för handeln via Internet, såsom för användningen av andra
funktioner på Internet och datoranvändning. De psykologiska aspekterna bör beaktas när nya
kommersiella marknadsplatser skapas. Dels spelar våra attityder, personliga egenskaper, och
vårt förtroende för Internet-aktörerna en roll för RP vi avser att handla elektroniskt, dels kan
samma faktorer påverka KXU��YDU�och�YDG�vi handlar�

Viktigt är också att erinra om baksidan av myntet: risken för Internetberoende och
upplevelsen av flow kan ju ses som två sidor av samma fenomen. Om båda fenomenen
existerar – som vissa forskare hävdar – finns en fara med de flowstimulerande aktiviteter på
webben som föreslås. Risken är ju att det är just de personer som ligger i farozonen för ett
beroende som också upplever flow i sin användning av Internet (kanske som en ersättning för
andra aktiviteter) och då måste fenomenet flow diskuteras seriöst. Är det en bra eller rentav
dålig upplevelse och när riskerar  Internetanvändaren att hamna i ett beroende i situationer av
flow upplevelser? Till sist måste vi alla som är inblandade i forskning, IT-utveckling,
marknadsföring och e-handel ha en etisk medvetenhet om riskerna för konsumenterna mot
bakgrund av den forskning som faktiskt finns.

���7HNQRORJLQV�RFK�ZHEEGHVLJQHQV�UROO��VDPVSHOHW�PHG�DQYlQGDUEHWHHQGHQ

Webbplatser används idag i många syften – både som personliga hemsidor och som en
presentation av ett företag, en förening eller verksamhet. Flertalet företag antar att det räcker
med att KD en egen webbplats även om fler numera försöker använda webbplatsen även för ett
tydligare affärsmässigt mål (Cunliffe, 2000).

För teknikutvecklarna innebär det ett flertal utmaningar (och möjligheter) att utveckla så
användarvänliga webbplatser som möjligt. $QYlQGEDUKHWHQ (usability) kan beskrivas som en
mjukvaruegenskap som används för ett visst ändamål (Ljung & Allwood, 1999). Tre faktorer
anses vara viktiga för en god användbarhetskvalitet (Allwood & Thomée, 1988):

1. $QYlQGDUYlQOLJKHW – att systemet är anpassat till användarens mentala funktioner och har
goda stödresurser

2. $QYlQGDUNRPSHWHQV – att användaren ska ha tillräcklig kunskap om och utbildning i
systemet för att kunna använda det effektivt.

3. $QYlQGDUDFFHSWDQV�– att användaren är motiverad att utnyttja systemet och har en positiv
inställning till att använda detsamma.

’Usability’ är för övrigt ett vedertaget begrepp inom forskning i Människa Dator Interaktion
(MDI) och är beroende av nedanstående faktorer (Cunliffe, 2000).

�����$QYlQGDUEHWHHQGHW�RFK�ROLND�SRSXODWLRQHU�DY�DQYlQGDUH

Forskningen om användarbeteenden är bristfällig. Generellt utgår man ifrån två modeller av
användarbeteenden, GLUHNW� V|NDQGH och H[SORUDWLYW� V|NDQGH� Fler studier av nyckelgruppers
användning av specifika webbplatser behövs, liksom studier av användare som utför specifika
uppgifter on-line (Smith, et al., 1997). Det finns också kategorier av  grupper av
webbanvändare (Lewis & Lewis, ref. i Breitenbach & Van Doren, 1998, sid. 560):
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1) 'LUHNWD�LQIRUPDWLRQVV|NDUH��Tillgänglighet, tid och relevant information är särskilt viktiga
för denna grupp användare.

2) ,FNH�GLUHNWD�LQIRUPDWLRQVV|NDUH��Den här gruppen söker inte specifika ämnen utan surfar
runt mer slumpmässigt.

3) )\QG�MlJDUH��Söker billiga eller gratisvaror på webben

4) 8QGHUKnOOQLQJVV|NDUH� Denna grupp använder webben för nöjes skull, för att få möjlighet
att interagera på webben genom till exempel spel, animationer och liknande.

����'LUHNWD�N|SDUH��Konsumenter som målinriktat handlar on-line och söker specifika   varor.

E-handeln bör  använda webbens unika möjligheter i form av till exempel LQWHUDNWLYLWHW och
flervägskommunikation när webbplatser utvecklas. Internetkonsumenten kan, som diskuterats
ovan, ha olika behov, syften och beteenden i samband med besöken på webben. Vissa
Internetshoppare kanske söker just interaktiva möjligheter, andra kontrollerar information,
skaffar ny produktinformation och vissa är fokuserade främst på en trygg och säker affär
(Vijayasarathy & Jones, 2000).

�����'HVLJQHQ

Design av webbplatser kan delas in i tre områden: innehåll, visuellt utseende och
användbarhet (Nielsen, 1998). Nielsen föreslår att användbarheten bör analyseras på både
webbplatsnivå och webbsidenivå. Ett grundläggande krav på en komplex, bra webbplats torde
vara att webbplatsen har länkar till andra sidor från den egna samt också en
indexsida/förteckning (Ddolakia & Rego, 1998). Populariteten hos en webbplats är också
beroende av att den förändras och uppdateras kontinuerligt och ofta, samt att det finns tillgång
till webbplatsen  IUnQ�DQGUD�webbplatser. Ytterligare en faktor som gör en webbplats populär
är klickbara bilder, animationer samt antalet rubriker/banderollers – ju fler ju högre
popularitet (Ddolakia &  Rego, 1998).

Även om Internet har  möjligheter till animering (rörliga bilder) och multimedia, så upplever
konsumenter ändå att Internet kataloger är underlägsna tryckta kataloger på grund av dålig
design i gränssnitt (Vijayasarathy & Jones, 2000). Faktorer som urusel grafisk kvalitet,
långsamma navigeringsstrukturer, rörig organisering av katalog och produktklassifikation,
felaktig användning av färg och mönster, dåliga sökmöjligheter, bland andra, påverkar
konsumentens tålamod med att handla on-line (Vijayasarathy & Jones, 2000).

�����2I|UPnJD�DWW�WLOOlPSD�0',�IRUVNQLQJHQ"

Det tycks råda ett glapp mellan den användarforskning som bedrivs inom  MDI och
mjukvaruutvecklarnas tillämpning av den empiriska forskningen. Forskningen har tidigare
påvisat behovet av att involvera användare i utvecklingen av nya datorsystem (Hartwick &
Barki, 1994). Antingen används forskningen okritiskt eller så redovisas forskningen för
teoretiskt för att vara applicerbar för utvecklarna. Särskilt  saknas forskning inom e-handeln
(Cunliffe, 2000).
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�����6YnULJKHWHU�DWW�|YHUI|UD�WUDGLWLRQHOO�LQIRUPDWLRQ�WLOO�ZHEEHQ�VRP�PHGLXP

Både marknadsföring och teknisk kompetens kan kräva viss omstrukturering och
omformulering för att passa det nya medium som Internet är. Exempelvis visar vissa studier
att  text på datorskärm inte läses i samma hastighet eller omfattning som tryckt text
(Nielsen, 1998). Texten ’skannas’ snarare än läses från början till slut, läsaren fastnar för
vissa centrala ord i texten.

I en studie undersöktes vilka faktorer som påverkar konsumenters attityd till och intentionen
att handla via traditionella tryckta kataloger jämfört med online-kataloger (Vijayasarathy &
Jones, 2000).  Det fanns tydliga skillnader i konsumenternas uppfattningar om de olika
medierna till den tryckta katalogens fördel vad gäller PHGLHWV� SnOLWOLJKHW (konsumentens
perception av huruvida företaget kommer att leverera produkten och hålla avtal), SnWDJOLJKHW
(den visuella bilden av produkter och tjänster) och NRQVXPHQWULVN.� Även produktvärde,
information innan beställning (information som ger konsumenten möjlighet att söka
information och göra ett val), eftervalsinformation (konsumentens krävs på personlig
information som namn, adress, etc. för att kunna fullfölja ordern), erfarenhet av
webbshopping, och konsumentrisk var viktiga förklarande faktorer av attityder till de två
katalogtyperna och intention att köpa via katalogerna.

Webbplatser och webbsidor kräver också en förändring i synsätt på vad som är en VOXWJLOWLJ
produkt. Ständig teknisk förnyelse i kombination med förändrade krav hos användaren ställer
också krav på en ständigt föränderlig (förbättrad!) webbplats. Tekniken behöver också i sig
förbättras – ju längre och mer komplicerad beställningsprocedur, ju större risk att kunden ger
upp och inte fullföljer köpet (Vijayasarathy & Jones, 2000).

�����%ULVW�Sn�SURIHVVLRQHOO�XWYHFNOLQJVNRPSHWHQV"

Även om många företag tillverkar sina webbplatser med hjälp av företagsintern kompetens, så
kräver god kvalitet  – inte minst ur affärsmässig synvinkel – professionell kompetens. Nielsen
(1998) befarar att det kommer att uppstå en kris på grund av bristande kunskap på området
och uppskattar att ca 90 procent av webbplatserna har låg användbarhet.

�����$QYlQGDUVWXGLHU�JHQRPI|UV�L�OLWHQ�RPIDWWQLQJ

Brist på pengar och tid gör också att få utvärderingar av användbarhet verkligen genomförs,
särskilt inte med hjälp av specifika slutanvändare under KHOD utvecklingsprocessen. Det
vanliga är att användarundersökningen görs i slutet eller efter en produkt är färdigutvecklad.

Exempelvis visar en studie av Ljung & Allwood (1999) att i mer än 60 procent av alla
systemutvecklingsprojekt på 14 svenska företag, involveras aldrig användaren i utvärderingen
av systemet XQGHU utvecklingsprocessen. Undantaget är användartester, det vill säga när
användaren prövar en redan existerande prototyp, exempelvis genom intervjuer, observationer
(eller i undantagsfall genom enkäter). I samma studie ansåg IT-konsulterna att användartester
är den viktigaste typen av användardeltagande vid nya programutvecklingsprojekt.
Naturligtvis påverkar  kundens krav och direktiv vilka typer av utvecklingsmetoder som
konsulterna använder, med eller utan hjälp av användare.
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�����)|UWURHQGH�I|U�RFK�NXQVNDS�RP�H�I|UHWDJHW

Gefen  (2000) argumenterar för att förtrogenhet är en förutsättning för förtroende till
försäljaren. Tillit å andra sidan är en förutsättning för socialt beteende. I en studie undersöktes
förtrogenhet och förtroende i samband med e-handel, specifikt bokköp via Internet (Gefen,
2000). Data från 217 potentiella användare visade både att hur pass bekant köparen var med
ett företag, liksom hur köparens förtroende för företaget påverkade konsumentens intention att
handla.

Forskningen tyder på att även om konsumenterna har oro för säkerhetsaspekter vid köp via
Internet, så överväger fördelarna med det elektroniska mediet uppenbara nackdelar såsom
brister i säkerhet (Furnell  & Karweni, 1999). Teknologier med fler fördelar än nackdelar
uppfattas som mindre riskrelaterade (Frewer, Howard & Shepherd, 1998). Frewer et al.
(1998) menar att i allmänhet är människors acceptans av en teknologi högre när fördelarna
uppfattas som viktiga, trots medvetenheten om riskerna.

�����6OXWVDWV�RP�ZHEEGHVLJQHQ�RFK�WHNQRORJLQV�EHW\GHOVH�I|U�H�NRPPHUVHQ

Som diskuterats, så finns medvetenhet om användbarhetens betydelse hos praktiker och
forskare. Problemet är att forskningsresultaten inte används av praktikerna och kanske inte
heller alltid förmedlas till dem.

Studier som involverar vissa nyckelgrupper samt fler användarstudier behövs. Svårigheten är
dessutom att beakta att användargrupper i sig kan ha flera syften med användningen av
kommersiella webbplatser. En del söker lockvaror eller gratisvaror, andra är ute efter
specifika varor. 6\IWHW med informationssökningen på webben är helt enkelt olika för olika
subgrupper av konsumenter.

Så här säger  Jakob Nielsen14 om nuvarande status på kommersiella webbplatser
(http://www.useit.com/alertbox/980809.html):

”The Web is bad; UHDOO\ bad.
My estimate is that at least 90% of all commercial websites are overly difficult to use due to problems
like:

• Bloated page design that takes forever to download.
• Internally focused design that hypes products without giving any real info about them.
• Obscure site structures that either have no logic or are based on the company's org.chart.

• Lack of navigation support, making it very hard to find things when combined with an obscure
structure. Narrative writing style optimized for print and linear reading; not for the way users read
online (they don't; they scan).”

��� 0DUNQDGVI|ULQJ�Sn�,QWHUQHW

Marknadsföring på webben kan behöva utformas på ett annat sätt än enligt den traditionella
masskommunikationsmodellen. Vissa forskare har till och med förslagit att Internet och
webben med sina unika egenskaper, kräver ett paradigmskifte ur marknadsföringsperspektiv

                                                          
14 Driver företaget Nielsen Norman Group , tidigare ingenjör på Apple och expert på usability (är s k user
experience consult).
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(Hoffman & Novak, 1996; Reza Kiani, 1998). Paradigmskiftet skulle kunna beskrivas som en
övergång till en mer LQGLYLGXDOLVHUDG form av varor och tjänster samt som en� LQWHUDNWLRQ
mellan företag-kund, men också mellan kund-kund. Eftersom webben är en kanal för tvåvägs-
kommunikation, så är det relativt enkelt att upprätta en relation till kunden med hjälp av en
kontinuerlig dialog (Reza Kiani, 1998). Tvåvägskommunikationen kan också möjliggöra en
tydligare och mer individualiserad kundprofilering. Jämför Amazons individuella bokförslag
baserade på kundernas tidigare köp.

Berton & Watson (1997) har föreslagit ett sätt att beskriva en användares aktivitet på en
kommersiell webbplats. Modellen kallas för ’Conversion efficiency’ (omställnings-
effektivitet) och den förklaras i form av fem faser som konsumenten antas genomgå:

1.  Medvetenhet    2. Attraktion     3. Besök/kontakt       4.  Köp     5. Åter-köp

Jämfört med den traditionella massmarknadsföringen kan fördelarna med marknadsföring via
webben beskrivas enligt följande (Reza Kiani, 1998):

• �,QIRUPDWLRQ�RP�YHP�NXQGHQ�lU��DGGUHVVDELOLW\�

Detta det ’femte mediet’ har ett PLQQH som behåller viktig information om kundens e-adress
och inköp. Det digitala minnet ger marknadsförarna möjligheter att utifrån existerande
kunskap om kunden, föreslå produkter som är profilerade och anpassade efter kundens
tidigare inköpshistorik. Ett exempel är de bokföretag (t. ex. Bol.com) som ber kunden att
registrera vilka specifika typer av litteratur kunden är särskilt intresserad av. I framtiden
återkommer företaget med erbjudanden om just denna typ av litteratur. Ett annat exempel är
särskilda elektroniska nyheter som sänds i den digitala rymden till läsare som har specifika
intressen (Kierzkowski, McQuade, Waitman,  &  Zeisser, 1996).

• �)OH[LELOLWHW

Den virtuella marknadsföringskatalogen får anses vara (eller NDQ vara om uppdateringen
sköts) mer flexibel än dess motsvarighet i pappersform. Med hjälp av den feedback som
erhålles av kunderna kan en digital katalog ständigt förnyas utan tryckkostnader, etc. Likaså
kan icke adekvata produkter snabbt lyftas ur produktkatalogen. Dessutom kan det tydligt
framgå vilka varor som finns på lager eller ej. En av Sveriges största modekedjor H & M har
en webbplats som tycks fungera utmärkt i detta avseende, enligt författarens egna
erfarenheter. Bristen med just H & M’s virtuella katalog är att det bara är en bråkdel av
sortimentet som är visuellt synligt i katalogen.

• �7LOOJlQJOLJKHW

Istället för de vanliga affärernas öppettider så har e-shopparen (i bästa fall om tekniken så
tillåter) tillgång till Internet dygnet runt. Fördelen borde också vara att små företag utan större
kapital i ryggen, särskilt i etableringsfasen, har möjligheten till en global och snabb lansering.
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�����9DG�lU�Gn�VW|WHVWHQHQ�RP�PHGLHW�lU�Vn�SHUIHNW"

Men fördelarna med Internet och webben, kräver också att dess unika egenskaper tas tillvara.
Förutom tvåvägskommunikationen- både asynkronisk och synkronisk15- och en regelbunden
dialog mellan företag-kund, krävs också en P\FNHW�PRWLYHUDG�NXQG! Idag vet marknadsförarna
att utsikten att sälja till en person som redan är etablerad kund är långt större än möjligheten
att sälja till nya potentiella kunder via till exempel massutskick till hushållen (Reza Kiani,
1998). I den digitala affärsvärlden är det kunden som har bollen i sin hand, som bestämmer
QlU, KXU men framförallt YDU hon ska handla! Alltså måste det företag som vill behålla kunden
eller attrahera nya kunder sköta sin webbplats som en baby (förutom att sköta leveranser,
hålla leveranstider, erbjuda bra produkter till rätt pris, osv.).

������1nJUD�UHNRPPHQGDWLRQHU�I|U�GLJLWDO�PDUNQDGVI|ULQJ

Kierzowski, et al. (1996) har föreslagit några faktorer som särkilt viktiga för e-handeln
generellt och webbplatsutvecklingen specifikt.

• $WWUDKHUD�DQYlQGDUHQ

Ett metod är att ha en webbadress som är PQHPRWHNQLVN, det  vill säga som fungerar som ett
stöd för minnet, helt enkelt är lätt att komma ihåg. Ett annat sätt är att se till att det finns
länkar till webbplatsen från andra webbplatser, något som gör denna mer intressant för
konsumenten. Detta gör det möjligt för användaren att få information om andra, nya och för
kunden relevanta webbplatser på ett smidigt sätt.

• (QJDJHUD�DQYlQGDUHQ

Genom  diskussions- och intresseklubbar, kan besökaren engageras för att på nytt återvända
till webbplatsen till den grupp av besökare som är intressant för just denna kund.

• 6NDIID�NXQVNDS�RP�DQYlQGDUHQV�SUHIHUHQVHU

Genom studier av specifika användargruppers attityder och demografiska fakta om dessa,
skapas kunskap om användarens preferenser vid inköp.

• *H�nWHUNRSSOLQJ�WLOO�NXQGHQ

Det digitala mediet ger möjlighet till en tvåvägskommunikation och en snabb sådan.
Ett ypperligt sätt att använda denna möjlighet visade bokföretaget Bol.com som svarade på ett
e-post brev från författaren redan inom ett par timmar. Dessutom tillät företaget att en bok
returnerades drygt en vecka efter avtalad ångervecka, utan extra kostnad. Ett snabbt och
effektivt sätt att behålla en nöjd kund.

�����6OXWVDWV�RP�PDUNQDGVI|ULQJHQV�EHW\GHOVH�I|U�HQ�XWYHFNOLQJ�DY�H�KDQGHOQ

Det nya digitala mediet, kräver också nya marknadsföringsmodeller. I vårt högst
individualiserade och konsumtionsfokuserade samhälle, där kunder sedan en tid kräver en

                                                          
15 Asynkronisk: kommunikationen sker inte samtidigt tidsmässigt.
 Synkronisk: kommunikationen sker samtidigt tidsmässigt.
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personlig touche i sin konsumtion (märkesfixeringen har ju som bekant krupit ned i åldrarna
och har nu nått dagiskollektivet, förf. egen notering).  Som Berton et al. (1997) påpekat gäller
det för marknadsföraren att attrahera kunden tillräckligt för att få denne att göra sitt första
köp. Den flexibilitet som mediet erbjuder gör det också möjligt för kunden att snabbt få
respons från företaget, till exempel med svar på om ersättningsvaror finns tillhands.

Genom kunskap om kundens preferenser - till exempel med hjälp av  det digitala minnet - kan
förtroendet byggas upp mellan kund och företag. Jämför bara med de gånger man försöker
byta frisör! Den nya frisören vet ju inte alls vad jag föredrar och att YDG�MDJ�LQWH�YLOO�KD� för
frisyr. Genom noteringar om hårfärg och de klippningar jag gjort genom åren, skapar frisören
sitt eget förtroendekapital. På ett liknande sätt kan e-handelns företag skapa de
individualiserade relationer till kunden som många menar är nödvändiga.

���6OXWGLVNXVVLRQ

Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturgenomgång identifiera några av de
psykologiska och teknologiska faktorer som kan ha betydelse för handeln via Internet. Även
marknadsföringsaspekter och webbdesign har diskuterats

Flera slutsatser har diskuterats i de separata avsnitten ovan. Men en slutsats utav
litteraturgenomgång och analys är att möjliga orsaker till svårigheter med e-handeln består av
ett komplex av faktorer.  Naturligtvis  finns fler orsaker till problematiken kring e-handeln än
de som diskuterats, samhällsekonomi och media kan exempelvis båda spela en viktig roll.
Analysen sammanfattas med följande synpunkter.

2P�GH�SV\NRORJLVND�IDNWRUHUQD

Individens attityder, personliga egenskaper, erfarenhet och kompetens påverkar hennes
användning av Internet specifikt, men kanske också hennes konsumtion via kommersiella
webbplatser. Som vi sett så har vi olika förutsättningar att begagna oss av teknologin
beroende på till exempel vår tidigare erfarenhet av datorer och webbkonsumtion. Andra
faktorer som påverkar är om vi är kvinnor eller män, om vi har tillräcklig självtillit, om vi
upplever beroende i användningen av Internet, och om vi upplever teknikanvändningen som
intressant, inspirerande eller ej. Dessa individuella egenskaper förklarar inte Internet-
användning eller e-handel i sig utan, menar jag, måste ses i ljuset av de övriga faktorer som
diskuterats i uppsatsen.

2P�IRUVNQLQJHQ�RP�PlQQLVND�GDWRU�LQWHUDNWLRQHQ

En synpunkt är att det finns mycket kvar att göra på området MDI! Ett första steg är att
involvera användare i IT-utvecklingen i större utsträckning och framförallt beakta fler
psykologiska faktorer i studierna. Ett annat viktigt argument för utveckling är att klyftan
mellan forskare och praktiker måste överbryggas. Det finns forskning men hur förmedlas den
till praktikerna på utvecklingsföretagen? Och hur tillämpbara är resultat från andra länder med
helt andra ekonomiska och sociala strukturer?

2P�GH�WHNQLVND�IDNWRUHUQD�RFK�ZHEEGHVLJQHQ

Som vi sett så används inte alltid de möjligheter som Internet och webb erbjuder.  Faktorer
som urusel grafisk kvalitet, långsamma navigeringsstrukturer, rörig organisering av katalog
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och produktklassifikation, felaktig användning av färg och mönster, dåliga sökmöjligheter,
bland andra,  kan påverka konsumentens tålamod med att handla via Internet.

Forskningen har givit kunskap om dessa brister och också vilka egenskaper en populär
webbsida kan besitta, till exempel att antalet länkar till andra populära webbplatser ökar
platsens egen popularitet. Här menar jag att den tvärvetenskapliga forskningen, som
exempelvis bedrivs på KTH och inom ramen för The Graduate School for Human-Machine
Interaction (HMI), har mycket att erbjuda i form av kunskap. En samverkan mellan designers,
teknologer, beteendevetare och praktiker kan eliminera många av de problem som
forskningen rapporterat.

2P�PDUNQDGVI|ULQJ��Sn�ZHEEHQ

Det individuella gäller kanske för e-handeln mer än någon annanstans just nu. På webben är
vi individer (som visserligen interagerar med andra) med särskilda preferenser och krav.
Webbens digitala minne erbjuder e-handeln möjligheter som aldrig förr att etablera en god
kontakt och kommunikation med kunden genom snabb och kontinuerlig kundprofilering. Att
engagera och motivera kunden samt ge snabb och pålitlig återkoppling  är ett jobb för
marknadsförare och servicepersonal. Med det paradigmskifte som beskrivits inom
marknadsföring på webben, krävs kanske ett nytt sätt att tänka. Det är inte bara kontakten till
kunden som ska etableras, kunden ska också erbjudas kontakter med andra köpare med
likartade intressen samt kanske även ges möjlighet till kontakter med andra e-handelsföretag.
,QWHUDNWLYLWHW�� nWHUNRSSOLQJ och IOHUYlJVNRPPXQLNDWLRQ kan få ståta som avslutande
honnörsord för framtida e-handel!
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