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Sammandrag 

Ett stort antal olika kvalitetsdimensioner har ansetts påverka konsumenter vid utvärdering 

av e-tjänstekvalitet. Dessa kvalitetsdimensioners relation till kundtillfredsställelse, 

kundlojalitet och köpbeteende har bl.a. forskats vidare kring. Det har visat sig att en 

upplevt hög e-tjänstekvalitet är viktigt eftersom det kan ha positiva och negativa effekter 

på kundtillfredsställelse, kundlojalitet, köpbeteende, prissättning och därmed företagets 

intäkter. 

Kvalitetsdimensioner som design, innehåll, användarvänlighet och förtroende har bl.a. 

ansetts påverka utvärderingen av e-tjänstekvalitet. Vi vet alltså att e-tjänster bör t.ex. vara 

väl designade och användarvänliga. Vad innebär detta? Vad bör företag göra för att 

konsumenterna skall uppleva designen positiv? Vilka attribut inverkar direkt på 

utvärderingen av olika kvalitetsdimensioner? För att kunna skapa e-tjänster som upplevs 

vara av hög kvalitet bland konsumenter, bör kvalitetsdimensionerna för det första förstås. 

Denna studie har gjorts för att skapa en bättre förståelse angående fyra olika 

kvalitetsdimensioner; design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. Detta har gjorts 

genom att analysera kvalitetsdimensionernas attribut. Studien hjälper företag att förstå vad 

de olika kvalitetsdimensionerna innebär och ytterligare vad konsumenterna uppskattar i 

diverse e-tjänster. 

Den empiriska undersökningen utfördes kvalitativt, i motsatts till de flesta andra studier 

inom e-tjänstekvalitet. Urvalet bestod av 13 informanter och 24 e-tjänster av olika slag. 

Designkvaliteten visade sig påverka främst av attribut som struktur, färger, fonter, 

bakgrund, bilder, placering av reklam, och placering och design av navigationsbalken. 

Innehållskvaliteten däremot påverkades av attribut som text och språk, information, 

reklam, möjlighet till att dela med sig erfarenheter, och länkar. 

Användarvänlighetskvaliteten i sin tur påverkades starkast av attributet navigationsbalk. 

Övriga attribut som sökverktyg, språkutbud, sidokarta, laddningstid, skrollande, placering 

av information och reklam, visandet av rutten, och hjälpverktyg inverkade ytterligare på 

användarvänlighetskvaliteten. Förtroendekvaliteten påverkades främst av helheten; de tre 

övriga kvalitetsdimensionerna design, innehåll och användarvänlighet. Centralast av de tre 

kvalitetsdimensioner var design. Övriga attribut som reklam, företagets image, företagets 

storlek och tidigare erfarenheter med e-tjänsten påverkade ytterligare förtroendekvaliteten. 

Studien utmynnar i en modell, s.k. checkmodell, och i en trafikljuslista som tillsammans 

utgör ett verktyg för företag. Verktyget hjälper olika företag vid utvecklandet av 

existerande e-tjänster eller vid skapandet av totalt nya e-tjänster. Verktyget kommer med 

absoluta rekommendationer för vad företag 1) skall undvika, 2) noga skall beakta och 

överväga och 3) skall beakta vid utvecklandet och skapandet av e-tjänster. Alla 

rekommendationer baserar sig på informanternas åsikter. 

Nyckelord:  
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Definitioner 

I Tabellen nedanför finns ett antal ord definierade. Orden används upprepade gånger i 

denna avhandling och är därför bra att förstå genast från första början. (Orden är ordnade i 

alfabetiskordning.) 

Ord Definition 

E-handlare Personer som gör inköp via webben 

E-tjänst Webbsida; en tjänst tillgänglig via Internet 

E-tjänstekvalitet e-Service Quality  Kvaliteten på den service som finns 

tillgänglig via Internet 

Funktionella 
dimensioner 

Attribut relaterade till service processen (t.ex. leverans av 

produkter, kundservice etc.) 

Online shopping el. e-
handel 

Den handeln som idkas via webben (Internet) 

Surfare Personer som enbart letar information eller spenderar tid på 

webben 

Tekniska 
dimensioner 

Attribut relaterade till den process då konsumenten är i 

kontakt med webbsidan (t.ex. användarvänlighet, 

laddningstid, design etc.) 

Traditionell 
tjänstekvalitet 

Servie Quality  Kvaliteten på den traditionella tjänsten, 

dvs. den tjänst som sker ytterom Internet världen 

Virtuell omgivning Internet, webben 

Återställningsprocess Recovery process  Den process då eventuella fel eller 

klagomål behandlas 
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1. Inledning 

Internets betydelse har vuxit betydligt under de senaste åren och enligt statistikcentralen 

uppgick andelen Internetanvändare i Finland till 83 % i slutet av augusti 2008 

(www.stat.fi). Många företag har utnyttjat teknologins utveckling och de nya 

affärsmöjligheter som Internet medför genom att skapa en egen e-tjänst. En del företag 

säljer t.ex. sina produkter och service via Internet, medan andra enbart erbjuder stöd och 

information. Enligt statistikcentralen (www.stat.fi) har 81 % av företag med åtminstone 10 

arbetstagare en egen e-tjänst. Statistiken är publicerad i slutet av november 2007, vilket 

betyder att antalet förmodligen har stigit sedan dess.  

Konsumenter har redan i många år haft möjligheten att bekanta sig med olika företags e-

tjänster och utvärdera deras kvalitet. Detta har lett till att konsumenter under de senaste 

åren blivit mera kunniga och därmed också mera krävande då det gäller e-tjänster. Enligt 

Collier och Bienstock (2006) måste varje företag vara medvetna om e-tjänstekvalitets (e-

Service Quality) inverkan på konsumenters tillfredsställelse och köpbeteende. Det har 

nämligen visat sig att ifall en konsument inte uppskattar en e-tjänst eller ifall e-

tjänstekvaliteten inte uppnår de förväntningar som konsumenten har, kommer 

konsumenten högst antagligen att gå till en annan e-tjänst erbjuden av t.ex. ett 

konkurrerande företag.  

Pressen riktad mot företagen är stor. Den virtuella omgivningen (webben) är dynamisk, 

dvs. den förändras ständigt (Trabold, Heim och Field 2006). Nya teknologiutvecklingar 

medför nya möjligheter för företag. Konsumenter kräver allt mer och i vissa fall kan det 

vara svårt att hänga med. Vad är det som konsumenter egentligen uppskattar i en e-tjänst? 

Hurudan är en bra e-tjänst enligt konsumenter? Denna studie kommer bl.a. att besvara 

dessa frågor. Studien är gjord ur konsumenters perspektiv, för att bl.a. hjälpa företag att 

bättre förstå sig på vad konsumenter uppskattar i en e-tjänst. (Detta diskuteras närmare i 

avsnitt 1.2.) 

I detta kapitel kommer jag till nästa att beskriva problemområdet inom mitt valda 

forskningsområde (avsnitt 1.1), varefter jag i detalj beskriver syfte och de avgränsningar 

som jag gjort (avsnitt 1.2). Sist redogörs för strukturen av arbetet (1.3). 
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1.1. Problemområde 

Flesta av oss använder Internet nästan dagligen, vilket betyder att vi högst antagligen 

någon gång har stött på en e-tjänst som vi uppfattar vara av låg kvalitet. För 

internetanvändare är det mycket viktigt att t.ex. hitta den information som man letar efter 

och dessutom hitta detta snabbt och mödofritt. Ifall en e-tjänst ser slarvig ut och t.ex. 

navigerandet är svårt leder detta ofta till en känsla av irritation bland användarna. För att 

undvika detta bör företag satsa på sin e-tjänst och göra sitt allt för att konsumenter skall 

uppleva e-tjänsten som högkvalitet. Att direkt fråga konsumenter vad de uppskattar och 

inte uppskattar kan vara en bra idé. 

Konsumenter har i dagens läge fått en allt större roll och anses t.o.m. själva skapa värde 

(Heinonen 2004). Det verkar dock svårt för företag att veta vad som gör konsumenter 

tillfredsställda i jämförelse med missnöjda i den virtuella världen. Visserligen är 

konsumenters utvärderingar av e-tjänster subjektiva, vilket betyder att konsumenter kan 

uppleva en och samma e-tjänst olika samt ha olika krav och prefereringar. Detta kan bl.a. 

vara förvirrande för företag och påverka företags svårighet att skapa en e-tjänst som 

upplevs vara av hög kvalitet.  

Många tidigare studier har dock gjorts för att hjälpa företag att öka på förståelsen angående 

t.ex. kvalitetsdimensioner som konsumenter använder då de utvärderar e-tjänstekvalitet 

(Santos 2003; Parasuraman, Zeithaml och Malhotra 2005; Collier och Bienstock 2006). Ett 

stort antal olika kvalitetsdimensioner har hittats och därefter har olika modeller utvecklats. 

Idagens läge vet vi i varje fall till en del vilka dimensioner (t.ex. trovärdighet, 

användarvänlighet och sekretess) som konsumenter använder då de utvärderar e-tjänster. 

Vi vet att en e-tjänst skall t.ex. vara användarvänlig och skapa en känsla av förtroende. 

Ytterligare vet vi att en e-tjänst skall vara t.ex. väl designad. Men vad innebär detta? Vad 

kan företag göra för att konsumenten skall uppfatta e-tjänsten som trovärdig och 

användarvänlig? Eller vilka attribut är det som direkt gör en e-tjänst effektiv eller designen 

av e-tjänsten bra?  

Istället för att fundera vad de olika kvalitetsdimensionerna verkligen betyder och vilka 

attribut som påverkar utvärderingen av dem har många tidigare studier gått ett steg framåt. 

Holloway och Beatty (2008) har t.ex. studerat vilka kvalitetsdimensioner som genererar 

tillfredsställelse och vilka som genererar missnöje i den virtuella omgivningen. En del 

studier har forskat konsekvenserna på den upplevda kvaliteten, dvs. hur t.ex. de olika 
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dimensionerna är relaterade till förtroende, tillfredsställelse och lojalitet (Gummerus et al. 

2004; Lee och Lin 2005; Trabold Heim och Field 2006; Cristobal, Flavían och Guinaliu 

2007; Ba och Johansson 2008; Sahadev och Purani 2008). Relationerna finns illustrerade i 

Figur 1 (förenklad version). 

 

Figur 1. Relationer mellan upplevd e-tjänstekvalitet, tillfredsställelse, förtroende, lojalitet 

och köpbeteende 

Det har visat sig att en bra e-tjänst skapar intresse mot företaget och dess erbjudanden. 

Dessutom anses en upplevt hög kvalité inverka positivt på kundtillfredsställelse, lojalitet 

och köpbeteende (Santos 2003; Cristobal et al. 2007). Hanson (2000) menar ytterligare att 

en upplevt hög e-tjänstekvalitet medför möjligheten till högre prissättning och bättre 

försäljning. Visserligen låter allt detta ypperligt, men för att kunna nå detta bör företag 

först förstå kvalitetsdimensionerna. Vad innebär kvalitetsdimensionerna och hur utvärderar 

konsumenter dem? Med andra ord vilka attribut påverkar konsumenter då de utvärderar 

olika kvalitetsdimensioner? 

Denna studie kommer att besvara bl.a. dessa frågor. Jag kommer m.a.o. att gå ett steg bakåt 

i min studie jämfört med de flesta andra studier, dvs. jag kommer att studera attribut som 

leder till e-tjänstekvalitetsdimensioner (se Figur 2) istället för att studera 

kvalitetsdimensionernas relationer till t.ex. tillfredsställelse och lojalitet. Med hjälp av 

denna studie förses företag med en bättre förklaring på vad som egentligen en bra e-tjänst 

byggs upp av och vad som egentligen konsumenter uppskattar angående olika 

kvalitetsdimensioner t.ex. användarvänlighet. Företag kommer härmed att förses med 

information om vad som är viktigt att tänka på då man t.ex. skapar eller utvecklar en e-

tjänst. 

Upplevd e-
tjänstekvalitet

Tillfredsställelse 
och förtroende

Lojalitet och

ökat 
köpbeteende
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Figur 2. Denna studies forskningsområde 

Heim och Field (2007) är de ända som jag stött på som har studerat ett antal attribut som 

leder till positiva och negativa associationer vid t.ex. leverans av produkter, 

tillbakasändande av produkter och kundservice. Studien forskade främst attribut som leder 

till funktionella dimensioner (Heinonen 2004), dvs. de attribut som är relaterade till service 

processen och som främst äger rum efter att konsumenten varit i kontakt med själva e-

tjänsten. De tekniska dimensionerna (Heinonen 2004) förutom design för en 

betalningsprocess har ignorerats. I jämförelse med Heim och Fields (2007) studie kommer 

min studie att bygga på tekniska dimensioner. Dessa dimensioner är centrala och påverkar 

konsumenter då de är i kontakt med själva e-tjänsten. Heim och Fields (2007) studie 

baserar sig på material insamlat av ePublicEye.com som utvärderar olika e-tjänster och 

offentliggör resultaten. Studien har kommit med intressanta resultat, men forskarna har 

dock lämnat mycket utrum för fortsatta studier. Mera om studien och dess resultat 

presenteras i avsnitt 2.4. 

Varför är det viktigt att nå en upplevt hög e-tjänstekvalitet? 

Som tidigare nämnt är konsumenter allt mer krävande då de utvärderar kvaliteten på e-

tjänster. Flesta företag har reda en egen e-tjänst och allt fler skapas ständigt. Utbudet är 

otroligt stort, vilket har lett till att konsumenters toleransnivå har sjunkit. Enligt Guenther 

(2004) samt Collier och Bienstock (2006) stannar konsumenter inte länge på en e-tjänst 

som upplevs vara av låg kvalitet. Kvaliteten på e-tjänsten skapar ytterligare en bild av 

själva företaget, dvs. ifall en e-tjänst anses vara av låg kvalitet kan konsumenter ifrågasätta 

företagets professionalitet och sakkunnighet. Via Internet är det enkelt att jämföra olika 
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företags e-tjänster och också deras erbjudanden, vilket har lett till att e-tjänstekvalitet blivit 

allt viktigare. (Santos 2003) 

Enligt Donthu (2001) borde varje företag ha som mål att erbjuda en hög kvalitet på sin e-

tjänst för att öka på attraktiviteten och därmed också locka till sig flera konsumenter. 

Företag bör med hjälp av e-tjänster få konsumenter att bli intresserade och öka på 

köpbeteende. Som tidigare nämnt kan en upplevt hög e-tjänstekvalitet inverka på 

kundtillfredsställelse, lojalitet, köpbeteende och prissättning positivt. (Hanson 2000; 

Santos 2003; Cristobal et al. 2007). 

Det är viktigt att notera att alla e-tjänster inte är engagerade i e-handel, utan en del erbjuder 

t.ex. enbart information eller någon annan sort av gratis tjänster (Gummerus et al. 2004). 

För sådana företag är en upplevt hög e-tjänstekvalitet bland konsumenter precis lika viktigt 

som för företag som idkar e-handel. Företag vill nämligen försöka locka till sig nya 

sponsorer och reklam, eftersom en stor del av finansiella inkomster kommer från tredje 

parter. (Gummerus et al. 2004) Detta betyder att e-tjänstekvalitet är viktigt och relevant för 

alla som har en egen e-tjänst. 

1.2. Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att skapa större förståelse angående fyra olika 

kvalitetsdimensioner genom att analysera attribut som ingår i dem. Kvalitetsdimensionerna 

är design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. Hur dessa fyra kvalitetsdimensioner 

valts diskuteras i kapitel två. 

Studien utmynnar i en modell, s.k. checkmodell, och i en trafikljuslista som tillsammans 

utgör ett verktyg för företag. Verktyget innehåller absoluta rekommendationer om vad 

företag bör beakta vid e-tjänsteutveckling av existerande e-tjänster och skapandet av totalt 

nya e-tjänster. 

Studien görs ur konsumenters perspektiv och den utförs för att hjälpa företag att bättre 

förstå sig på vilka attribut som inverkar på de fyra kvalitetsdimensioner. Ytterligare görs 

studien för att hjälpa företag att bättre förstå sig på vad konsumenter uppskattar i e-tjänster. 

Resultaten kan bl.a. användas till e-tjänsteutveckling el. till skapandet av totalt nya e-

tjänster. 
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Avgränsningar 

I denna studie avgränsar jag mig enbart till den process då konsumenten är i kontakt med 

e-tjänsten, dvs. det som sker före eller efter kommer inte att beaktas. Denna avgränsning 

gjordes även då jag är medveten om att både händelser som sker före och efter kan påverka 

utvärderingen av e-tjänster. Min studies fokus är dock enbart på tekniska dimensioner, dvs. 

på dimensioner som utvärderas under den process då konsumenten är i kontakt med själva 

e-tjänsten. 

Utöver detta avgränsar jag mig till de två e-tjänster som jag valt att inkludera i min 

empiriska undersökning (Finnmatkat och MTV3) samt 22 övriga e-tjänster som 

informanterna valt. Detta ger studien en tillräckligt bred variation, då de totalt 24 olika e-

tjänsterna hör till olika kategorier. En del erbjuder t.ex. enbart information (t.ex. 

Aftonbladet och Iltasanomat) medan andras fokus ligger både på försäljning och 

information (t.ex. Fortum och Elisa). 

Tidsavgränsningarna för min underökning är juli-augusti 2009. Ytterligare avgränsas 

urvalet av informanter till personer bosatta i södra Finland. Informanterna bör dessutom 

vara över 20 år gamla och använda Internet kontinuerligt. Urvalets storlek avgränsades till 

13 informanter, även om en önskad mättnad kunde nås med hjälp av ett mindre antal. 

Antalet beslöts under undersökningens gång, dvs. inte i förväg. 

1.3. Arbetes uppläggning 

Efter denna introduktion till mitt forskningsämne kommer jag nu att övergå till min studie. 

I nästa kapitel (kapitel två) presenterar jag tidigare studier, teorier och modeller angående 

e-tjänstekvalitet. I den teoretiska referensramen ingår också de dimensioner som inkluderas 

i min empiriska studie, dvs. dimensioner vars attribut jag kommer att analysera. 

Min empiriska studie kommer att basera sig på 13 intervjuer i kombination med 

observation. Denna studie är med andra ord kvalitativ. De flesta andra studier inom e-

tjänstekvalitet är kvantitativt belagda. Det har dock noterats ett visst behov av kvalitativa 

studier för att skapa mera djupgående förståelse angående ämnet (Cristobal et al. 2007). 

Mera detaljerad information om metoderna samt urvalet finns i kapitel tre. Analysering av 

data och presentation av kvalitetskriterier för den empiriska undersökningen finns 

ytterligare i kapitel tre.  
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I kapitel fyra och fem presenteras de slutsatser och resultat som jag kommit fram till i den 

empiriska undersökningen. I kapitel fyra föreställs attribut som inverkar på 

kvalitetsdimensionerna design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. Kapitlet 

diskuterar varje kvalitetsdimension skilt för sig. Kapitlet presenterar vad konsumenterna 

uppskattar i olika e-tjänster. I kapitel fem presenteras min checkmodell och trafikljuslista 

som tillsammans utgör ett verktyg som hjälper företag vid e-tjänsteutveckling och 

skapandet av nya e-tjänster. Kapitlet inkluderar också instruktioner för hur såväl företag 

med en existerande e-tjänst som företag med ett intresse att skapa en egen e-tjänst kan 

använda checkmodellen och trafikljuslistan. 

I Kapitel sex analyseras mina resultat. Kapitlet inkluderar mina viktigaste resultat samt 

jämför mina resultat med tidigare studiers resultat. Härefter (i kapitel sju) utvärderas 

kvalitén på min studie. Sista kapitlet, dvs. kapitel åtta, består av en kort sammanfattning. 

Ytterligare presenteras implikationer och idéer på fortsatta studier i kapitel åtta. Arbetets 

uppläggning finns illustrerat i Figur 3. 
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Figur 3. Arbetets uppläggning 

1. Inledning

•Problemområde

•Syfte och avgränsningar

•Arbetets uppläggning

2. E-tjänstekvalitet - En teoretisk referensram

•E-tjänstekvalitet: dess dimensioner och konsekvenser

•Val av kvalitetsdimensioner

3. Planering och genomförandet av den empiriska 
undersökningen

•Val av metod och urval

• Insamling av data

•Analysering av data

•Kvalitetskriterier

4. Resultat gällande attribut och konsumenters åsikter

Design, innehåll, användarvänlighet och förtroende

5. Ett verktyg för skapandet och utvecklandet av e-tjänster

Checkmodell, trafikljuslista och användning av det nya verktyget

6. Analys av resultat

Viktigaste resultat, analys och jämförelse med tidigare studiers 
resultat

7. Utvärdering av studiens kvalitet

Studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse, 
integritet och användbarhet

8. Sammanfattning, implikationer och förslag till fortsatta 
studier
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2. E-tjänstekvalitet – En teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag att presentera de mest relevanta teorier och modeller med tanke 

på mitt arbete. Först (2.1) beskrivs dock mycket kort e-tjänstekvalitetens ursprung, dvs. 

den traditionella tjänstekvaliteten (Service Quality) för att ge en mera djupgående kunskap 

och förståelse om forskningsämnet. Därefter (2.2) presenteras modeller och ett antal 

dimensioner som konsumenter använder då de utvärderar kvaliteten på olika e-tjänster. 

Avsnittet inkluderar bl.a. följande åtta studier: Loiacono et al. (2000), Yoo och Donthu 

(2001), Barnes och Vidgen (2002), Wolfinbarger och Gilly (2003), Santos (2003), 

Parasuraman et al. (2005), Collier och Bienstock (2006) samt Sahadev och Purani (2008). 

I avsnitt (2.3) diskuteras den upplevda e-tjänstekvalitetens inverkan på förtroende, 

tillfredsställelse, köpbeteende och kundlojalitet. Avsnittet påvisar e-tjänstekvalitetens 

viktighet. I avsnittet inkluderas bl.a. följande tre studier: Gummerus et al. (2004), Lee och 

Lin (2005), och Ba och Johansson (2008). 

Efter detta (2.4) presenteras de relevantaste resultaten ur Heim och Fields (2007) studie 

gällande attribut som leder till ett fåtal kvalitetsdimensioner och ytterligare till upplevd e-

tjänstekvalitet. Heim och Fields (2007) studies forskningsområde är så gott som samma 

som min, dvs. intresset ligger på attribut som påverkar ett antal kvalitetsdimensioner. 

Studien är den ända (som jag stött på) inom detta område och bör därför inkluderas i mitt 

arbete. 

Härefter i avsnitt 2.5 presenteras de kvalitetsdimensioner som jag kommer att forska 

närmare kring, dvs. de kvalitetsdimensioner som inkluderas i min empiriska undersökning. 

Sist i kapitlet (2.6) finns en kort sammanfattning. I Figur 4 finns indelningen av detta 

kapitel illustrerat för att förtydliga vad de olika avsnitten innefattar. 
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Figur 4. Illustration av kapitel två 

Avsnitt 2.1: E-tjänstekvalitets ursprung 

Avsnitt 2.6 

Avsnitt 2.4 & 2.5 Avsnitt 2.3 Avsnitt 2.2 

E-tjänstekvalitetsdimensioner 

T.ex.: Användarvänlighet, design, 

innehåll, förtroende, uppfyllelse 

etc. 

Kategorisering av dimensioner 

 Upplevd e-tjänstekvalitet 

 Förtroende 

 Tillfredsställelse 

 Köpbeteende 

 Kundlojalitet 

Attribut  

Attribut  

Attribut  

Attribut  
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2.1. Traditionell tjänstekvalitet 

Kvaliteten på olika tjänster har undersökts i många år. Även om de flesta företagen har 

övergått åtminstone till en del till den virtuella världen bör de ändå inte glömma den 

traditionella servicen. I dagens läge måste företag m.a.o. fokusera sig på både traditionell 

tjänstekvalitet och e-tjänstekvalitet. Jag kommer nu att kort beskriva traditionell 

tjänstekvalitet, dess ursprung och dimensioner. Detta avsnitt förser oss med kunskap som 

hjälper oss att bättre förstå e-tjänstekvalitetsmodeller och teorier som presenteras senare i 

kapitlet. 

Under 1980- och 1990-talet har det gjorts många olika undersökningar kring traditionell 

tjänstekvalitet, dvs. den service som sker ytterom Internetvärlden. Evert Gummesson har 

redan i sin undersökning år 1979 föreslagit att tjänstekvalitet är starkt relaterad till 

varseblivning (perception) och förtroende (trust) (Gummesson 1979). Härefter har 

Christian Grönroos år 1982 introducerat begreppet ”total service quality” som består av 

skillnaden mellan kundens väntade och upplevda tjänstekvalitet (Grönroos 1982). Enligt 

Grönroos påverkar såväl tekniska som funktionella kvaliteten den totalt upplevda 

tjänstekvaliteten.  

Begreppet tjänstekvalitet har byggts vidare och redan år 1985 utgav Parasuraman, Zeithaml 

och Berry en bland de första tjänstekvalitetsmodellerna. Denna modell (SERVQUAL) 

består av fem olika ”gap” som förekommer mellan konsumenter och företag. Ifall 

tjänsteföretag ignorerar dessa ”gap” leder de i värsta fall till misslyckade resultat. I en 

senare studie fann forskarna fem dimensioner som kunderna använder då de utvärderar en 

tjänst. Dessa fem är i viktighetsordning pålitlighet (reliability), tillgänglighet 

(responsiveness), säkerhet (assurance), empati (empathy) och påtaglighet (tangibles). 

(Berry och Parasuraman 1991)  

SERVQUAL modellen har vidare tillämpats vid utvärderingar av tjänstekvaliteter 

tillgängliga via webben (Kim och Lee 2002; Kuo 2003). Det har dock visat sig att de 

traditionella modellerna inte lämpar sig för utvärdering av e-tjänstekvalitet. Detta på grund 

av den traditionella SERVQUAL modellen inte innehåller tillräckligt med dimensioner 

som kunderna använder då de utvärderar tjänster via webben (Lee och Lin 2005). Detta har 

lett till att de traditionella tjänstekvalitetsteorier och -modeller har modifierats och 

utvecklats till helt nya modeller. Dessa modeller kommer att presenteras i följande avsnitt. 
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2.2. E-tjänstekvalitet: kvalitetsdimensioner och kategorisering 

I detta avsnitt presenteras tidigare modeller och teorier angående e-

tjänstekvalitetsdimensioner och deras kategorisering. Först diskuteras hur konsumenter 

utvärderar e-tjänster. Ett antal kvalitetsdimensioner som tidigare studier hittat presenteras, 

varefter tre olika sätt att kategorisera dessa dimensioner behandlas. För att ytterligare öka 

på förståelsen behandlas innebörden av en del kvalitetsdimensioner mera utförligt. Med 

tanke på min studie är det extra viktigt att förstå vilka olika dimensioner som finns och vad 

de innebär, eftersom jag kommer att välja några av dessa för min empiriska studie. 

2.2.1. Kvalitetsdimensioner som används vid utvärdering av e-tjänstekvalitet 

Varje gång vi kommer i kontakt med e-tjänster förväntar vi oss att de bl.a. skall fungera 

korrekt och vara pålitliga. Förväntad e-tjänstekvalitet går inte alltid hand i hand med 

upplevd kvalitet. För att bättre kunna förstå och göra sina kunder nöjda, m.a.o. 

tillfredsställa de behov och uppnå de förväntningar som kunderna har, bör företag 

kontinuerligt utvärdera den upplevda e-tjänstekvaliteten. (Zeithaml, Parasuraman och 

Malhotra 2002) 

E-tjänstekvalitet har definierats som “the consumers’ overall evaluation and judgment of 

excellence and quality of e-service offerings in the virtual marketplace” (Santos 2003:235). 

Gummerus, Liljander, Pura och Riels (2004:177) definition på e-tjänstekvalitet låter ”the 

consumer’s evaluation of process and outcome quality of the interaction with a service 

provider’s electronic channels”. E-tjänstekvalitet anses härmed inte enbart innebära den 

process då konsumenten är i kontakt med själva e-tjänsten, utan också det som sker efter, 

som t.ex. leverans av produkter eller behandling av klagomål (Collier och Bienstock 2006).  

För att kunna bygga upp en stark e-tjänstekvalitet bör företaget först förstå vad eller vilka 

dimensioner kunderna använder då de utvärderar tjänsten. Många undersökningar har 

gjorts för att finna dessa dimensioner (Parasuraman et al. 2002, 2005; Wolfinbarger och 

Gilly 2003; Santos 2003; Collier och Bienstock 2006; Critobal et al. 2007; Sahadev och 

Purani 2008). I olika undersökningar har forskare funnit olika dimensioner av vilka en del 

överlappar varandra. I Tabell 1 finns åtta exempel på studier med tillhörande dimensioner. 

(Studierna är ordnade enligt publicerings år.) Jag har valt att presentera dessa åtta studier 

på grund av att de representerar en bra blandning av tidigare modeller. Alla dessa studier 

skiljer sig en aning från varandra, vilket betyder att varje studie förser oss med ny 

information. Detta i sin tur ger oss en bredare och mer utförlig uppfattning om de 
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existerande modellerna med dess dimensioner. Dessutom är forskare som t.ex. 

Parasuraman, Zeithaml och Malhotra, samt Wolfinbarger och Gilly kända inom 

forskningsområdet och bör bl.a. därför få en plats i tabellen. 
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*Hör till modellen men behandlas/förklaras inte i denna studie 

Tabell 1. E-tjänstekvalitet och dess dimensioner: åtta studier 

Forskare Dimensioner Forskare Dimensioner 

Loiacono, Watson 
och Goodhue 2000  

WebQual modell 

 Till vilken grad informationen 
lämpar sig till uppgiften 
(informational fit to task) 

 Interaktion 

 Förtroende 

 Responstid * 

 Design 

 Intuition 

 Visuell attraktion (visula 
appeal) 

 Innovation 

 Attraktion av rörliga figurer 

 Kommunikation 

 Affärsprocesser * 

 Substitution * 

Santos 2003 
 

Inkubativa dimensioner 

(incubative dimensions): 

 Användarvänlighet (ease of 
use) 

 Utseende (appearance) 

 Sammankoppling (linkage) 

 Struktur och layout 

 Innehåll 
 

Aktiva dimensioner:  

 Pålitlighet 

 Effektivitet 

 Stöd (support) 

 Kommunikation 

 Säkerhet (security) 

 Uppmuntrande (incentive) 

Yoo och Donthu 
2001 

SITE-QUAL modell 

 Användarvänlighet (ease of use) 

 Design 

 Process snabbhet (processing speed)  

 Säkerhet 

Parasuraman , 
Zeithaml  och 
Malhotra 2005 

E-S-QUAL 

= Core SQ scale 

 Effektivitet 

 Uppfyllelse 

 System tillgänglighet 

 Sekretess (privacy) 

E-RecS-QUAL 

= Recovery scale 

 Mottaglighet * 
(responsiveness) 

 Kompensation * 

 Kontakt * 

Barnes och Vidgen 
2002 

WebQual modell 

 Användarvänlighet 

 Design 

 Information 

 Förtroende 

 Empati 

Collier och 
Bienstock 2006 

Processkvalitet (Process Quality) 

 Användarvänlighet 

 Sekretess 

 Design 

 Exakthet av information (informtion accuracy) 

 Funktion 
Resultatkvalitet (Outcome Quality)  

 Punktlighet (timeliness)  

 Leverans av rätt produkt/tjänst (order accuracy)  

 Produktens/varans tillstånd/skick (order condition)  
Återställningsförmåga (Recovery Quality)  

 Interaktiv-rättvisa (interactive fairness)  

 Procedurrättvisa (procedural fairness)  

 Resultaträttvisa (outcome fairness)  

Wolfinbarger och 
Gilly 2003 

 Uppfyllelse (fulfillment)/ Pålitlighet (reliability) 

 Webbsidans design 

 Sekretess(privacy)/Säkerhet (security) 

 Kundservice 

Sahadev och Purani 
2008 

 Effektivitet 

 System tillgänglighet 

 Uppfyllelse 

 Sekretess 
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Många dimensioner från den traditionella SERVQUAL modellen spelar fortfarande en stor 

roll då kunderna utvärderar e-tjänstekvalitet. Av de fem dimensioner som finns i 

SERVQUAL modellen har i Tabell 1 nämnts fyra stycken; pålitlighet, säkerhet, empati och 

tillgänglighet. Endast påtaglighet (tangibles) föll bort. Detta eventuellt på grund av att e-

tjänster är virtuella och därmed inte påtagliga. I övrigt har ett stort antal nya dimensioner 

som t.ex. e-tjänstens design, system tillgänglighet och användarvänlighet uppstått. Dessa 

dimensioner är naturligtvis viktiga då konsumenter är i kontakt med e-tjänster, eftersom 

interaktionen mellan konsumenten och själva e-tjänsten är en viktig del vid utvärdering av 

den totala e-tjänstekvaliteten. 

Yen och Lu (2008) menar att e-tjänstekvalitet består av många subprocesser som t.ex. 

navigering, letande efter information, online betalning och service som sker efter ett inköp. 

Enligt Yen och Lu (2008) utvärderar konsumenter e-tjänstekvalitet utgående från två olika 

attribut, dvs. system och service attribut. System attribut (tekniska dimensioner) består av 

den process då konsumenten är i kontakt med e-tjänsten medan service attribut 

(funktionella dimensioner) består av t.ex. leverans av produkter och övrig kundservice.  

Som vi kan se i Tabell 1 har forskare studerat e-tjänstekvalitet på olika sätt. En del har 

studerat hela processen (t.ex. köpprocessen) från början till slut (Wolfinbarger och Gilly 

2003; Parasuraman et al. 2005; Collier och Bienstock 2006). Dessa studier har analyserat 

både tekniska och funktionella dimensioner som påverkar konsumenterna under processen 

då de är i kontakt med e-tjänsten och under den process som sker efteråt. I Collier och 

Bienstocks (2006) studier t.ex. beaktas förutom själva förloppet då konsumenter är i 

kontakt med e-tjänsten, också kvalitén på händelser som sker efteråt. Dessa är bl.a. 

levereringen av produkter och hantering av klagomål. Andra forskare däremot har 

begränsat sitt forskningsområde och studerat t.ex. enbart den process då konsumenter är i 

kontakt med e-tjänsten (Loiacono et al. 2000; Yoo och Donthu 2001; Barnes och Vidgen 

2002). I dessa studier utvärderas enbart den tjänst som finns tillgänglig via Internet. Detta 

betyder att dessa studier (precis som min studie) inte tar i hänsyn det som sker före eller 

efter att konsumenter är i kontakt med e-tjänsten. I olika studier har forskare funnit olika 

dimensioner som konsumenter använder vid utvärdering av diverse e-tjänster. En del 

forskare har funnit många dimensioner (t.ex. Loiacono et al. 2000; Collier och Bienstock 

2006) medan andra bara några få viktiga dimensioner (t.ex. Wolfinbarger och Gilly 2003; 

Sahadev och Purani 2008). Några forskare som t.ex. Santos (2003) och Parasuraman et al. 

(2005) har ytterligare gått ett steg vidare och kategoriserat sina dimensioner.  
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Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag mycket kort presenterat hur konsumenter utvärderar e-tjänstekvalitet. 

Detta sker genom att utvärdera olika kvalitetsdimensioner som sker undertiden som 

konsumenten är i kontakt med e-tjänsten och efter att konsumenten varit i kontakt med e-

tjänsten. Olika tidigare studier har studerat e-tjänstekvalitet genom att antingen fokusera 

sig på 1) den process då konsumenten är i kontakt med e-tjänsten (tekniska 

dimensioner/system attribut), eller på 2) både på både den process då konsumenten är i 

kontakt med e-tjänsten och den process som sker efteråt (funktionella dimensioner/service 

attribut). 

Även om jag bara studerar attribut som leder till några få kvalitetsdimensioner som hör till 

den process då konsumenten är i kontak med e-tjänsten, bör det noteras att den totala e-

tjänstekvaliteten består av mycket mera. Den totala e-tjänstekvaliteten består av händelser 

som sker under användningen av e-tjänsten och av händelser som sker efter som t.ex. 

eventuell leverans av produkter och eventuell behandling av klagomål. Detta finns 

illustrerat i Figur 5. 

 

Figur 5. Upplevd e-tjänstekvalitet och dess beståndsdelar 
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2.2.2. Kategorisering av kvalitetsdimensioner 

Jag kommer nu att redogöra för tre olika sätt att kategoriserar kvalitetsdimensioner. 

Avsnittet hjälper oss att förstå vilka kategorier är relevanta och vilka irrelevanta med tanke 

på min studie.  

Som studierna visar t.ex. i Tabell 1 kan dimensionerna indelas i olika kategorier (Santos 

2003; Parasuraman et al. 2005; Collier och Bienstock 2006). Collier och Bienstock (2006) 

t.ex. kategoriserar sina dimensioner (användarvänlighet, sekretess, design, exakthet av 

information, funktion, punktlighet, leverans av rätt produkt/tjänst, produktens tillstånd, 

interaktiv-rättvisa, procedurrättvisa, resultaträttvisa) i tre olika kategorier; processkvalitet, 

resultatkvalitet och återställningskvalitet. Den mest relevanta kategorin i relation till min 

studie är processkvalitet. Denna kategori omfattar den process då kandidaten är i kontakt 

med e-tjänsten (se Figur 5). För att utvärdera processkvalitet använder sig kunder av 

följande dimensioner: användarvänlighet, sekretess, design, exakthet av information och 

funktion (Collier och Beinstock 2006). Härmed lönar det sig för företag att satsa på dessa 

dimensioner för att tillfredsställda konsumenter då de är i kontakt med e-tjänsten. 

Innebörden av dimensionerna behandlas senare i kapitlet.  

Resultatkvalitet innefattar kvalitetsdimensioner som punktlighet, leverans av 

produkt/tjänst, och produktens tillstånd. Vid utvärderingen av denna del av e-tjänsten, 

behandlas alltså resultatet av en inköpsprocess, dvs. själva leveransen och de levererade 

produkters/tjänsters kvalitet (se Figur 5). Sista kategorin i Collier och Bienstoks (2006) 

modell består av kvalitetsdimensioner som interaktiv-rättvisa, procedurrättvisa och 

resultaträttvisa. Denna kategori behandlar m.a.o. återställningsförmågan, dvs. företagets 

förmåga att hantera eventuella klagomål och erbjuda stöd vid behov (se Figur 5). 

Parasuraman et al. (2005) har också indelat sina dimensioner (effektivitet, uppfyllelse, 

system tillgänglighet, sekretess, tillgänglighet, kompensation och kontakt) i två olika 

kategorier; E-S-QUAL och E-RecS-QUAL. I denna modell är igen bara ena kategorin 

relevant med tanke på min studie, dvs. E-S-QUAL. Detta på grund av att jag inte studerar 

återställningsprocessen (E-RecS-QUAL), eftersom den sker efter att kunden varit i kontakt 

med e-tjänsten. Enligt Parasuraman et al. (2005) utvärderar kunder e-tjänstekvalitet 

utgående från dimensioner som effektivitet, uppfyllelse, systemtillgänglighet och sekretess. 

Parasuraman et. al (2005) fortsätter med att säga att dessa dimensioner dessutom utgör 

kärnan av hela tjänsten, dvs. dessa dimensioner är de viktigaste och bör fungera. Ifall 
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problem uppstår utvärderar konsumenterna återställningsprocessen utgående från tre 

kvalitetsdimensioner; mottaglighet, kompensation och kontakt (Parasuraman et al. 2005). 

Santos (2003) indelar också sina dimensioner i två olika kategorier, dvs. inkubativa 

(användarvänlighet, utseende, sammankoppling, struktur & layout, och innehåll) och 

aktiva dimensioner (pålitlighet, effektivitet, stöd, kommunikation, säkerhet, och 

uppmuntrande). De inkubativa dimensionerna är definierade som ”proper design of a Web 

site” (Santos 2003:238). Dessa dimensioner gör sidan attraktivare, lättare att förstå och 

lättare att använda. Företagen kan och skall utveckla de inkubativa dimensionerna innan 

sidan lanseras. De aktiva dimensionerna däremot måste undersökas och utvecklas 

kontinuerligt också efter att sidan lanserats. Företag bör satsa på de aktiva dimensionerna, 

eftersom dessa dimensioner berör pålitlighet, effektivitet, säkerhet m.m. som starkt 

påverkar uppfattningen av den totala e-tjänstekvaliteten. De aktiva dimensionerna kan 

hjälpa företaget att behålla sina kunder och kan dessutom leda till ökad word-of-mouth. 

(Santos 2003) I relation till min studie är båda kategorierna (inkubativa och aktiva 

dimensioner) relevanta (se Figur 5). 

Analys gällande kategorisering 

Enligt min åsikt har Collier och Bienstock (2006) lyckats kategorisera 

kvalitetsdimensionerna allra bäst. Deras modell innefattar hela e-tjänsten, från interaktion 

mellan konsumenten och e-tjänsten, till utvärdering av resultaten (leverans av 

produkter/tjänster etc.) och vidare till behandling av klagomål. Visserligen har 

Parasuraman et al. (2005) också lyckats hitta centrala kvalitetsdimensioner som behandlar 

såväl processen då konsumenterna är i kontakt med e-tjänsten och de processer som sker 

efteråt (leverans av produkter/tjänster och behandling av klagomål). Även om båda 

studier/modeller har lyckats fånga samma processer anser jag att Collier och Bienstock 

(2006) gör indelningen tydligare och mera logisk än Parasuraman et al. (2005). Collier och 

Bienstocks (2006) modell kan nämligen tillämpas både till utvärdering av e-tjänster med 

enbart information och till e-tjänster som driver e-handel. Visserligen är modellen skapad 

för utvärdering av e-tjänster med e-handel, men jag anser att kategori ett (processkvalitet) 

också är lämplig för utvärdering av e-tjänster med enbart information. Indelningen i tre 

kategorier är enligt min åsikt logisk eftersom kategorierna tydligt separerar processer som 

sker vid olika tidpunkter från varandra. Som jag ser det utvärderar konsumenterna först 

processkvaliteten (kategori ett), dvs. den process då de är i kontakt med e-tjänsten. Här 

utvärderas e-tjänstens tekniska funktioner. Ifall konsumenterna väljer att köpa någonting 
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utvärderar de till följande resultatkvalitet (kategori två), dvs. kvaliteten på leverans av 

produkten/tjänsten. Ifall inköp inte görs består den upplevda e-tjänstekvaliteten enbart av 

utvärderingen av kvalitetsdimensionerna i kategori ett. Detta är enligt min åsikt viktigt att 

förstå, eftersom alla inte gör ett inköp men ändå formar en uppfattning om e-

tjänstekvaliteten. Ifall eventuella klagomål uppstår utvärderar konsumenten 

kvalitetsdimensioner i kategori tre. Igen bör det noteras att klagomål inte alltid uppstår och 

i sådana fall blir kategori tre helt utan utvärdering. Även om både kategori två 

(resultatkvalité) och kategori tre (återställningsförmåga) sker efter interaktionen med e-

tjänsten, är dessa två kategorier två olika händelser som eventuellt konsumenter inte ens 

utvärderar och i fall de utvärderar påverkar dessa processer starkt den upplevda 

tjänstekvaliteten. Sammanfattat kan jag påstå att jag anser att Collier och Bienstocks 

(2006) modell är bäst eftersom den beaktar att alla inte gör inköp och att e-tjänstekvaliteten 

utvärderas i olika steg; 1) då konsumenten är i kontakt med e-tjänsten, 2) då produkterna 

levereras och 3) då eventuella klagomål behandlas. Ytterligare beaktar modellen att alla 

dessa tre kategorier inte nödvändigtvis utvärderas av varje konsument. 

Parasuraman et al:s (2005)  modell innefattar samma processer som Collier och Bienstocks 

(2006) modell, men utvärderingen av det som sker under och efter att konsumenten varit i 

kontakt (förutom återställningsprocessen) avskiljs inte. Resultatkvaliteten utvärderas enligt 

Parasuraman et al. (2005) enbart utgående från en kvalitetsdimension, dvs. uppfyllelse. 

Återställningsförmågan (E-RecS-Qual), dvs. kategori två, består däremot enligt min åsikt 

av tydligare kvalitetsdimensioner (mottaglighet, kompensation och kontakt) i jämförelse 

med Collier och Bienstocks (2006) kvalitetsdimensioner i kategori tre (interaktiv-rättvisa, 

procedurrättvida och resultaträttvisa). I övrigt kan det nämnas att Parasuraman et al:s 

(2005) modell inte lämpar sig lika bra som Collier och Bienstocks (2006) modell vid 

utvärdering av e-tjänster som enbart erbjuder information. Detta på grund av att 

kvalitetsdimensionen ”uppfyllelse” utvärderas enligt Parasuraman et al. (2005) efter 

interaktionen med e-tjänsten. Detta i sin tur innebär att någon produkt eller service måste 

beställas för att kunna utvärdera kvalitetsdimensionen ”uppfyllelse”. Det bör dock noteras 

att båda modellerna ursprungligen är menade till e-tjänster med e-handel. Hur som helst 

anser jag att Parasuraman et al:s (2005) modell inte är lika omfattande som Collier och 

Bienstocks (2006), eftersom Parasuraman et al. (2005) t.ex. inte har beaktat viktiga 

kvalitetsdimensioner som t.ex. användarvänlighet, information och design av e-tjänsten 

som starkt påverkar den upplevda e-tjänstekvaliteten. Speciellt första intrycket! 
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I jämförelse med Parasuraman et al. (2005), och Collier och Bienstock (2006) har Santos 

(2003) enbart fokuserat sig på den process då konsumenter är i kontakt med e-tjänsten. 

Santos (2003) har enligt min åsikt lyckats skapa en mycket omfattande modell med viktiga 

kvalitetsdimensioner. Själv anser jag dock att Sanots (2003) har för många dimensioner 

(elva stycken), vilket gör modellen en aning otydlig. Flera av dessa kvalitetsdimensioner är 

överlappande och kunde därmed sammanfogas (t.ex. kvalitetsdimensionen utseende, och 

struktur och layout). Med tanke på min studie har Santos (2003) dock relevanta 

kvalitetsdimensioner, eftersom de alla utvärderas under den process då konsumenten är i 

kontakt med e-tjänsten. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt diskuterades tre olika sätt att kategorisera kvalitetsdimensioner. Avsnitt 

försedde oss med information gällande vilka kategorier är relevanta med tanke på min 

studie. Dessa är: 

 Inkubativa och aktiva dimensioner (Santos 2003) 

 E-S-QUAL ( Parasuraman et al. 2005) 

 Processkvalitet (Collier och Bienstock 2008) 

2.2.3. Innebörd av ett antal olika kvalitetsdimensioner 

Till nästa kommer jag kort att förklara innehållet av olika kvalitetsdimensioner i Tabell 1. 

Avsnittet hjälper oss att förstå innebörden av de existerande kvalitetsdimensioner och 

hjälper oss ytterligare att inse vilka dimensioner är relevanta med tanke på min studie. Alla 

dimensioner från Tabell 1 kommer inte att presenteras, eftersom en del av 

kvalitetsdimensioner är helt irrelevanta för min studie (t.ex. Parasuraman et al:s (2005) 

dimensioner under ”E-RecS-Qual” samt Collier och Bienstocks (2006) dimensioner under 

”återställningsförmåga”). 

Sekretess/säkerhet/förtroende 

Alla åtta studier som finns i Tabell 1 har nämnt sekretess, säkerhet eller förtroende som en 

viktig dimension. Själv anser jag att alla dessa tre dimensioner till hög grad motsvarar 

varandra till sitt innehåll, dvs. alla har med förtroende mot företaget att göra. Med 

sekretess/säkerhet/förtroende menas företagets förmåga att hålla personliga uppgifter 

hemliga. Internet har medfört en snabbare och större spridning av information, vilket 

naturligtvis också har lett till att kunder blivit osäkra över att privata uppgifter hamnar i fel 

händer (Santos 2003). Med förtroende kan ytterligare menas företagets förmåga att skapa 
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en känsla av professionalitet och sakkunnighet. Det är alltså viktigt att konsumenter både 

kan lita på att företaget håller personliga uppgifter hemliga och på att de utför sin 

affärsverksamhet på ett pålitligt och korrekt sätt. Det har visat sig att 

sekretess/säkerhet/förtroende i övrigt påverkar e-tillfredsställelsen (e-satisfaction) i diverse 

händelser som kan leda till missnöje (Szymanski och Hise 2000). Holloway och Beatty 

(2008) har funnit i sin underökning en koppling mellan säkerhet/sekretess/förtroende och 

tillfredsställelse i kritiska händelser. I denna undersökning anses 

sekretess/säkerhet/förtroende oftare leda till högre grad av tillfredsställelse. Förtroende 

anses vidare leda till lojalitet (Sahadev och Purani 2008). 

Själv förstår jag att sekretess/säkerhet/förtroende är viktiga, men några frågor återstår. Vad 

gör att en e-tjänst upplevs som säker? Vad är det som skapar en känsla av förtroende? 

Vilka attribut leder till kvalitetsdimensionen, dvs. vad kan ett företag (helt konkret) göra 

för att uppnå en hög grad av säkerhet och förtroende, samt en känsla av sekretess bland 

sina konsumenter? 

Uppfyllelse/pålitlighet 

Förutom säkerhet är uppfyllelse och pålitlighet en viktig kvalitetsdimension och nämns i 

hälften av studierna i Tabell 1 (t.ex. Wolfinbarger och Gilly 2003, och Sahadev och Purani 

2008). Dessutom anser jag att alla dimensioner (punktlighet, leverans av rätt produkt och 

produktens tillstånd/skick) under ”resultatkvalitet”-kategorin i Collier och Bienstocks 

(2006) modell också har med uppfyllelse/pålitlighet att göra. Med uppfyllelse/pålitlighet 

menas företagets förmåga att hålla löften som t.ex. getts via e-tjänsten. Det är m.a.o. viktigt 

att företagen håller sina löften och att kunder får den produkt eller tjänst som har beställts 

via webben. Dessutom bör produkten vara i gott skick och levereras vid överenskommen 

tid. Enligt Sahadev och Purani (2008) är uppfyllelse positivt kopplat till förtroende. 

Uppfyllelse/pålitlighet anses dessutom leda till missnöje ifall problem uppstår, dvs. 

dimensionen kan ses som en hygienfaktor som inte varken påverkar tillfredsställelse 

positivt eller negativt så länge som den finns och fungerar (Holloway och Beatty 2008). 

Denna kvalitetsdimension är enligt min åsikt ganska självförklarande. Företag bör alltså 

hålla sina löften och se till att leveransen av de beställda t.ex. produkterna är i gott skick 

och att de levereras vid överenskommen tidpunkt till överenskommet ställe. Denna 

kvalitetsdimension utvärderas inte (i alla fall i sin helhet) under den process då 

konsumenten är i kontakt med e-tjänsten. Därför anser jag att dimensionen är irrelevant 
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med tanke på min studie. Det bör dock noteras att uppfyllelse är en mycket viktig 

kvalitetsdimension som starkt påverkar den totala upplevda e-tjänstekvaliteten. 

Design/utseende 

E-tjänstens design är en avgörande faktor då e-tjänstekvalitet utvärderas (Loiacono et al. 

2000; Wolfingerbar och Gilly 2002). Färger, bilder, fonter etc. spelar en överraskande stor 

roll vid utvärdering av e-tjänstekvalitet. Enligt Santos (2003) väcker väldesignade e-

tjänster intresse mot företaget och dess utbud. I sex (t.ex. Yoo och Donthu 2001, och 

Barnes och Vidgen 2002) av åtta studier i Tabell 1 finns e-tjänstens design eller struktur 

och layout listade. Dessutom anser jag att andra dimensioner som t.ex. Loiacono et al:s 

(2000) ”visuell attraktion”, ”attraktion av rörliga figurer” och t.o.m. ”intuition” och 

”innovation” också har med design att göra. Detta på grund av att alla dessa dimensioner 

antingen berör bilder och/eller uppläggning av e-tjänsten. Med intuition menas t.ex. e-

tjänstens förmåga att omedelbart bli förstådd av konsumenter. Det är m.a.o. viktigt att e-

tjänsten är klart designad och planerad så att innehållet kan lätt begripas. Med innovation 

däremot menas nya innovativa egenskaper på e-tjänsten som andra e-tjänster eventuellt 

saknar. Innovation kan naturligtvis också tillämpas vid utvärdering av andra dimensioner 

som t.ex. användarvänlighet.  

I övrigt anser jag att en del forskare som t.ex. Loiacono et al. (2000) och Santos (2003) har 

för många dimensioner som alla berör design, dessa dimensioner överlappar m.a.o. 

varandra. Santos (2003) t.ex. har en ”utseende”-dimension och dessutom en skild ”struktur 

& layout”-dimension. Enligt min åsikt kunde dessa två slås ihop och bilda en enda 

dimension. Likaså anser jag att Loiacono et al. (2000) kunde slå ihop sina dimensioner som 

”design”, ”visuell attraktion”, ”attraktion av rörliga figurer” och t.o.m. ”intuition” och 

”innovation” till en dimension med eventuella underkategorier. Jag anser att Santos och 

Loiacono et al:s modeller därmed kunde bli lättare att förstå och enklare till struktur. 

Design som kvalitetsdimension är viktig och med tanke på min studie undrar jag vad som 

egentligen gör att designen eller e-tjänstens utseende anses positiv eller negativ. Vilka 

färger skall ett företag t.ex. använda eller absolut inte använda? Hurudana bilder uppskattar 

konsumenter och vad är ett passligt bildantal? Vad anses om reklam och var skall de allra 

helst placeras? Finns det något speciellt (t.ex. en viss struktur) som påverkar designen 

positivt? 
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Funktion/system tillgänglighet/effektivitet  

Teknisk kvalitet kan utvärderas utgående från e-tjänstens funktion, system tillgänglighet 

och effektivitet. Med detta menas e-tjänstens förmåga att fungera tekniskt korrekt och 

laddas effektivt, dvs. snabbt och smidigt. Dessutom bör e-tjänsten vara tillgänglig, dvs. 

konsumenter bör kunna komma in på e-tjänsten när som helst. (Parasuraman et al. 2005; 

Sahadev och Purani 2008) I Tabell 1 finns funktion, system tillgänglighet och effektivitet 

som kvalitetsdimensioner i de fyra nyaste modellerna (Santos 2003; Parasuraman et al. 

2005, Collier och Bienstock 2006, och Sahadev och Purani 2008). Detta kan tyda på att 

folk blivit mera krävande samtidigt som tekniken gått framåt, dvs. i dagens läge förväntar 

vi oss att e-tjänster skall fungera och laddas snabbt. I övrigt anser jag att 

kvalitetsdimensionen ”process snabbhet” i Yoo och Donthus (2001) SITE-QUAL modell 

också hör till ”funktions/system tillgänglighet/effektivitet”-dimensionen. Detta på grund av 

att process snabbhet direkt har med tekniska egenskaper och teknisk kvalitet att göra. 

Liksom uppfyllelse/pålitlighet dimensionen är också denna kvalitetsdimension 

självförklarande. Företag bör se till att e-tjänsten fungerar och är tillgänglig. E-tjänstens 

laddningstid och kapacitet att klara av många besökare samtidigt kan bl.a. ses som attribut 

som påverkar kvalitetsdimensionen ”funktion/system tillgänglighet/effektivitet”. 

Användarvänlighet/interaktion 

Användarvänlighet/interaktion hör också till en bland de viktigaste kvalitetsdimensioner. 

Det är viktigt att e-tjänster är enkla att använda och att konsumenterna inte behöver 

anstränga sig för mycket då de är i kontakt med e-tjänsten (Collier och Bienstock 2006). I 

fem (t.ex. Loiacono et al. 2000 och Barnes och Vidgen 2002) av studierna i Tabell 1 finns 

användarvänlighet el. interaktion som en kvalitetsdimension. Med 

användarvänlighet/interaktion menas t.ex. enkelheten att navigera på e-tjänsten samt hitta 

det man letar efter. Enligt Holloway och Beatty (2008) är användarvänlighet starkt kopplat 

till tillfredsställelse, dvs. desto användarvänligare konsumenterna uppfattar e-tjänsten desto 

mera tillfredsställda blir de. Devaraj, Fan och Kohli (2002) stöder detta tankesätt och har i 

sin studie kommit till samma resultat, medan t.ex. Gummerus et al:s (2004) samt Ba och 

Johanssons (2008) resultat inte påvisade en signifikant relation mellan användarvänlighet 

och tillfredsställelse. Det bör dock noteras att användarvänlighet kan anses vara viktigt i 

början då konsumenter inte känner till e-tjänsten, medan viktigheten minskar efter att 

konsumenten upprepade gånger har besökt e-tjänsten (Gummerus et al. 2004). Ba och 
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Johansson (2008) menar dock att användarvänlighet indirekt inverkar på tillfredsställelse 

via upplevd kontroll. 

Användarvänlighet är en mycket viktig del vid utvärderingen av bl.a. processkvalitet 

(Collier och Bienstok 2006). Användarvänlighet har tidigare ansetts som en bland de 

viktigaste dimensioner för konsumenter då de är i kontakt med diverse e-tjänster (Fram och 

Grady 1995; Eighmey och McCord 1998). Det bör dock noteras att varje individs 

utvärdering av användarvänlighet är subjektiv, vilket betyder att t.ex. företaget kan tro att 

e-tjänsten är användarvänlig medan en stor del av konsumenterna är av annan åsikt.  

Vad är det som gör att en sida uppfattas som användarvänlig och interaktionen positiv? 

Hur utvärderar konsumenter kvalitetsdimensionen användarvänlighet? Vilka attribut leder 

till positiva eller negativa associationer? 

Innehåll/information 

I hälften (t.ex. Loiacono et al. 2000 och Santos 2003) av studierna i Tabell 1 finns 

innehåll/information som kvalitetsdimension. Här utvärderas det innehåll/den information 

som finns tillgänglig via e-tjänsten. Det är viktigt att konsumenter förses med tillräcklig 

och korrekt information. Dessutom bör informationen vara uppdaterad. (Santos 2003; 

Collier och Bienstock 2006; Holloway och Beatty 2008)  

I övrigt anser jag att Santos (2003) sammankopplingsdimension (som används för att 

utvärderar de länkar som finns tillgängliga via e-tjänsten) också hör till 

kvalitetsdimensionen ”innehåll/information”. Detta på grund av att länkarna medför 

tilläggsinformation. Ifall företag har länkar på sin e-tjänst lönar det sig att med jämna 

mellanrum granska innehållet/informationen (t.ex. uppdatering av information) på de 

länkade e-tjänsterna. 

Hurudan information uppskattar konsumenter? Vilka attribut inverkar på utvärdering av 

innehålls-/informationskvalitet? 

Övriga dimensioner 

I övrigt finns det ett antal dimensioner i Tabell 1 som inte ännu behandlats; 

kommunikation, empati och kundservice. Med kommunikation menas de olika 

kontaktmöjligheter som finns tillgängliga via e-tjänsten, t.ex. telefonnummer eller e-

postadress till kundservicen eller möjligheten att direkt kontakta företaget via e-tjänsten. 

Det är viktigt att det finns olika kontaktalternativ så att konsumenter säkert kan få kontakt 
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med företaget. Dessutom förser olika kontaktalternativ konsumenter möjligheten att 

använda sig av det alternativet som bäst lämpar sig för dem. Alla vill t.ex. inte ringa ett 

företag för att ställa eventuella frågor eller göra eventuella klagomål. Vilka 

kontaktuppgifter vill konsumenter att företag erbjuder via e-tjänster? Enligt min åsikt hör 

kommunikationskvaliteten till innehålls-/informationskvalitet. 

I övrigt använder sig konsumenter kvalitetsdimensionen kundservice då de utvärderar ett 

företags e-tjänstekvalitet (Wolfinbarger och Gilly 2003). Kundservicen är viktig och bör 

fungera. Konsumenterna måste t.ex. kunna få kontakt med kundservicen ifall en sådan 

existerar. Kundservice som kvalitetsdimension finns enbart i en studie (Wolfinbarger och 

Gilly 2003) av de åtta som är presenterade i Tabell 1. Empati finns också som en skild 

kvalitetsdimension i bara en studie (Barnes och Vidgen 2002) i Tabell 1. Med empati 

menas företagets förmåga att ha en viss grad av empati, dvs. flexibilitet och förståelse, mot 

sina kunder. (Parasuraman et al. 1988; Barnes och Vidgen 2002) 

Ytterligare finns det kvalitetsdimensioner som uppmuntrande och stöd. Med 

uppmuntrande menas olika sätt att motivera folk att använda sig av e-tjänsten. (Santos 

2003) Detta kan t.ex. innebära att ett företag ordnar en tävling (el. lotteri) med fina vinster 

för alla som gör ett inköp via e-tjänsten. Med stöd däremot menas den stöd eller hjälp som 

finns till förfogande på e-tjänsten (Santos 2003). Detta kan innebära möjligheten att få 

tekniskt hjälp via e-tjänsten genom t.ex. ett hjälpverktyg.  

Sammanfattning och analys 

I detta avsnitt presenterades elva olika kvalitetsdimensioner och deras innebörd. Som vi 

kan noterat finns det en massa dimensioner som används vid utvärderingen av företags e-

tjänstekvalitet. En del forskare har långa listor på kvalitetsdimensioner (t.ex. Loiacono et 

al. 2000), medan andra har kortare listor (t.ex. Yoo och Donthu 2001). Dessutom korrelerar 

en del dimensioner med varandra medan andra överlappar varandra. Till följande finns en 

lista på de dimensioner som behandlats: 

1. Sekretess/Säkerhet/Förtroende 

2. Uppfyllelse/Pålitlighet 

3. Design/Utseende 

4. Funktion/Systemtillgänglighet/Effektivitet 

5. Användarvänlighet/Interaktion 

6. Innehåll/Information 
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7. Kommunikation 

8. Empati 

9. Kundservice 

10. Uppmuntrande 

11. Stöd 

Som vi kan se har jag slått en del kvalitetsdimensioner ihop. Detta gjordes på grund av att 

jag anser att deras innebörd starkt relaterar till varandra. Funktionskvalitet består t.ex. av 

både systemtillgänglighet och effektivitet. Detta betyder att funktion som 

kvalitetsdimension kan ses innehålla systemtillgänglighet och effektivitet som 

underkategorier. I detta arbete kommer jag att använda benämningen funktion. Likaså kan 

förtroende ses som en överkategori för säkerhet och sekretess. Därför används termen 

förtroende i detta arbete. Ytterligare kommer jag att använda benämningen ”innehåll” för 

Innehåll/information dimensionen. Detta på grund av att informationen är en del av själva 

innehållet som ytterligare består av annat (t.ex. reklam). 

Däremot kan design och utseende ses som två olika benämningar på en och samma 

kvalitetsdimension. Design är utseende, och utseende är design. I min studie kommer jag 

att använda ordet design framom utseende, eftersom design helt enkelt är det vanligaste 

benämningen. Likaså kan användarvänlighet och interaktion ses som två benämningar på 

en och samma kvalitetsdimension. Dimensionen beaktar hur enkelt det är att använda e-

tjänsten. I min studie kommer jag att använda benämningen användarvänlighet, eftersom 

den är allmännast. 

2.3. E-tjänstekvaliteten och dess konsekvenser 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare studiers resultat angående vad upplevd e-

tjänstekvalitet kan leda till. Avsnittet påvisar viktigheten med e-tjänstekvalitet och 

påminner härmed företag att satsa på sina e-tjänster. Detta avsnitt förser oss ytterligare med 

information om hur de olika kvalitetsdimensionerna är relaterade till tillfredsställelse, 

förtroende, köpbeteende och kundlojalitet. Med tanke på min studie är det centralt att 

förstå viktigheten med upplevd e-tjänstekvalitet och vad den kan leder till. Detta eftersom 

jag kommer att analysera attribut som leder till kvalitetsdimensionerna som i sin tur 

används vid utvärderingen av e-tjänstekvalitet. 
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2.3.1. E-tjänstekvalitetens allmänna konsekvenser 

E-service quality can potentially increase attractiveness, hit rate, customer retention, 

stickiness, and positive word-of-mouth, and can maximize the online competitive 

advantages of e-commerce.” (Santos 2003:233) 

En bra e-tjänstekvalitet har visat sig vara en mycket stark konkurrensfördel, som bl.a. 

hjälper företag att förstärka kundlojalitet och kundtillfredsställelse (Parasuraman, Zeithaml 

och Malhotra 2002; Gummerus et al. 2004; Collier och Bienstock 2006; Yen och Lu 2008). 

Ifall konsumenterna är tillfredsställda och upplever e-tjänstekvaliteten som hög finns det 

en större chans för företag att begära ett högre pris för sina produkter och tjänster. Detta på 

grund av att en upplevt hög e-tjänstekvalitet påverkar konsumenter positivt och påverkar 

därmed sannolikheten för konsumenters villighet att betala ett högre pris (Hanson 2000). 

Högre tillfredsställelse, högre pris och lojala kunder kan härmed leda till ökade intäkter 

(Cristobal et al. 2007; Ba och Johansson 2008). Dessutom kan en stark e-tjänstekvalitet 

förstärka företagets dragningskraft och positiv word-of-mouth (Santos 2003). Enligt 

Donthu (2001) separerar e-tjänstekvalitet segrare från förlorare. En bra e-tjänst attraherar 

flera konsumenter och leder vidare till ”stickiness”, dvs. till att konsumenten stannar en 

längre tid på e-tjänsten (Donthu 2001; Guenther 2004).  

Yang och Jun (2002) menar att en upplevt låg e-tjänstekvalitet kan påverka e-handlare på 

ett negativt sätt, dvs. få dem att sluta göra inköp via Internet. En upplevt hög e-

tjänstekvalitet kan däremot omvandla konsumenter som enbart letar efter information 

(”surfare”) till konsumenter som börjar göra inköp via webben (e-handlare) (Yang och Jun 

2002). 

Som tidigare nämnt utvärderar konsumenter e-tjänstekvalitet utgående från ett antal olika 

kvalitetsdimensioner. Dessa dimensioners viktighet i relation till förtroende, 

tillfredsställelse, köpbeteende och lojalitet har vidare undersökts. Till nästa kommer dessa 

relationer att diskuteras var för sig. 

2.3.2. E-tjänstekvalitetens inverkan på tillfredsställelse 

Många tidigare studier har studerat relationer mellan olika kvalitetsdimensioner och deras 

inverkan på kundtillfredsställelse (Gummerus et al. 2004; Lee och Lin 2005; Trabold et al. 

2006; Cristobal et al. 2007; Ba och Johansson 2008; Sahadev och Purani 2008; Yen och Lu 

2008). I dessa studier har det visat sig att upplevd e-tjänstekvalitet bl.a. är starkt relaterat 

till tillfredsställelse. 
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Enligt Lee och Lin (2005) är t.ex. förtroende och pålitlighet de viktigaste 

kvalitetsdimensioner som påverkar den upplevda e-tjänstekvaliteten och 

kundtillfredsställelse. I samma undersökning kom dimensionen ”mottaglighet” på tredje 

plats, medan e-tjänstens design på fjärde plats. Enligt Gummerus et al. (2004) leder 

uppfyllelse av konsumenters behov till tillfredsställelse. I samma studie har de övriga 

kvalitetsdimensioner påvisats leda till förtroende som i sin tur starkt påverkar 

tillfredsställelsen. Detta betyder att den upplevda e-tjänstekvaliteten anses (enligt 

Gummerus et al. 2004) påverka indirekt (via förtroende) kundtillfredsställelsen. Detta finns 

illustrerat i Figur 6. Cristobal et al. (2007) menar däremot att upplevd e-tjänstekvalitet 

direkt påverkar kundtillfredsställelse. 

 

Figur 6. Kvalitetsdimensioner som leder till kundtillfredsställelse 

I Sahadev och Puranis (2008) studie har effektivitet, system tillgänglighet och sekretess 

bevisats inverka på kundtillfredsställelse. Ba och Johansson (2008) har hittat ytterligare tre 

kvalitetsdimensioner (service värde, upplevd kontroll och interaktivitet) som inverkar på 

tillfredsställelse. Yen och Lu (2008) har studerat tillfredsställelse från diskonfirmations 

perspektiv. Detta innebär att ifall gap förekommer mellan förväntad och upplevd e-

tjänstekvalitet kan dessa gap antingen inverka positivt eller negativt på 

kundtillfredsställelsen. Dessutom menar samma forskare att upplevd fördel med e-tjänsten 

i relation till traditionell tjänst också inverkar på kundtillfredsställelse.  
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2.3.3. E-tjänstekvalitetens inverkan på förtroende 

En del forskare har också studerat e-tjänstekvalitetens inverkan på förtroende. Enligt 

Gummerus et al. (2004) inverkar kontaktytan (dvs. webbsidan), mottaglighet, säkerhet och 

uppfyllelse av konsumenternas behov på den upplevda graden av förtroende. Sahadev och 

Purani (2008) har i sin studie kommit fram till att effektivitet, system tillgänglighet, 

uppfyllelse och tillfredsställelse inverkar på förtroende. Det är intressant att notera att en 

del studier anser förtroende vara en helt vanlig kvalitetsdimension (Loiacono et al. 2000; 

Barnes och Vidgen 2002). I andra studier däremot har det visat sig att olika 

kvalitetsdimensioner leder till upplevd grad av förtroende som i sin tur inverkar på 

tillfredsställelse eller lojalitet (Gummerus et al. 2004; Sahadev och Purani 2008). Detta 

finns illustrerat i Figur 6. Tabell 2 sammanfattar sex olika studiers resultat angående bl.a. 

kvalitetsdimensioners inverkan på förtroende och kundtillfredsställelse. Ytterligare 

information angående kvalitetsdimensioner och dess konsekvenser finns i Bilaga 1. 
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Tabell 2. Sex studier: Vad inverkar på förtroende, tillfredsställelse och lojalitet? 

Studie Förtroende Tillfredsställelse Lojalitet Övrigt 

Gummerus, Liljander, 
Pura och Riel (2004) 

 Kontaktyta (webbsidan) 

 Mottaglighet 

 Säkerhet 

 Uppfyllelse av behov 

 Uppfyllelse av behov  Tillfredställelse Starkaste relation mellan 
tillfredsställelse och lojalitet! 

Lee och Lin (2005)   Design 

 Pålitlighet 

 Mottaglighet 

 Förtroende 

 Upplevd e-tjänstekvalitet 

 Tillfredsställelse 

 

Cristobal, Flavián och 
Guinaliu (2007) 

  Upplevd e-tjänstekvalitet 
(design, kundservice, 
garanti (säkerhet, 
trovärdighet) 

 Beställning 

 Tillfredsställelse ”Tillfredställelse” ligger 
mellan upplevd e-
tjänstekvalitet och lojalitet. 

Ba och Johansson 
(2008) 

  Service värde 

 Upplevd kontroll 

 Interaktivitet 

  

Yen och Lu (2008)   Upplevd fördel med e-
tjänsten jämfört med 
traditionell tjänst, 
diskonfirmation 

 Tillfredsställelse Studerar diskonfirmation 
(gap mellan förväntad och 
upplevd service) 

Sahadev och Purani 
(2008) 

 Effektivitet 

 System tillgänglighet 

 Uppfyllelse 

 Tillfredsställelse 

 Effektivitet 

 System tillgänglighet 

 Sekretess 

 Förtroende 
(inte tillfredsställelse) 

Tillfredsställelse  Lojalitet 
inte signifikant! 
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2.3.4. E-tjänstekvalitetens inverkan på köpbeteende 

En upplevt hög e-tjänstekvalitet har bevisats inverka på konsumenters köpbeteende. Som 

tidigare nämnt kan en upplevt hög e-tjänstekvalitet få konsumenter, som vanligtvis inte gör 

inköp via Internet, att köpa produkter via webben (Yang och Jun 2002). Enligt Donthu 

(2001) finns det en signifikant relation mellan upplevd e-tjänstekvalitet och köpbeteende. I 

Donthus (2001) undersökning visade det sig att konsumenter som gör inköp via webben 

utför sina inköp på e-tjänster som upplevs vara av högre kvalitet. Detta betyder att en 

upplevd låg kvalitet på en e-tjänst inte får konsumenter att köpa produkter/service. Därför 

är det mycket viktigt för företag att satsa på sina e-tjänster. 

Guenther (2004) menar i sin tur att en e-tjänst bör få konsumenter att tillbringa en längre 

tid på själva e-tjänsten, eftersom desto längre tid konsumenter fördriver på e-tjänsten desto 

mera hinner innehållet influera dem. Ytterligare är det mera sannolikt att konsumenten 

köper någonting ifall de spenderar en längre tid på e-tjänsten. Lee och Lin (2005) anser att 

upplevd e-tjänstekvalitet tillsammans med kundtillfredsställelse inverkar på köpbeteende. 

Utgående från tidigare studier och dess resultat kan jag dra slutsatsen att en upplevt hög e-

tjänstekvalitet inverkar positivt på köpbeteende. 

2.3.5. E-tjänstekvalitetens inverkan på lojalitet 

I många tidigare gjorda studier har det visat sig att upplevd e-tjänstekvalitet inte direkt 

påverkar kundlojalitet utan istället indirekt via tillfredsställelse (Gummerus et al. 2004; 

Harris och Goode 2004; Tsai, Juang, Jaw och Chen 2006; Yen och Lu 2008). Sahadev och 

Puranis (2008) studie är den enda studien (som jag stött på) vars resultat inte stämmer 

överens med de övrigas. I deras undersökning visade det sig att förtroende inverkar på 

kundlojalitet medan tillfredsställelse inte har en signifikant relation med kundlojalitet. 

Enligt Sahadev och Purani (2008) måste företag skapa mera än tillfredsställelse för sina 

konsumenter, dvs. företag bör försöka frambringa glädje (delight) till konsumenten och 

därmed öka på kundlojalitet. Herington och Weaven (2007) har dock i sin undersökning 

kommit fram till att glädje inte ökar kundlojalitet. 

I Tabell 2 finns olika studiers resultat bl.a. angående vad som leder till kundlojalitet 

presenterat. I Bilaga 1 (Tabell 2) finns ytterligare information gällande förtroende, upplevd 

e-tjänstekvalitet, tillfredsställelse och lojalitet. 
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2.3.6. Sammanfattning av konsekvenserna 

Sammanfattat kan jag påstå att upplevd e-tjänstekvalitet i de flesta studier inverkar på 

förtroende och tillfredsställelse. Förtroende inverkar dessutom också på tillfredsställelse 

som vidare (i de flesta studier) inverkar på kundlojalitet. Utöver detta kan en upplevt hög 

e-tjänstekvalitet inverka positivt på konsumenters köpbeteende. Allt detta finns 

sammanfattat i Figur 7. 

 

Figur 7. Upplevd e-tjänstekvalitet och dess konsekvenser: en sammanfattning 

2.4. Presentation av Heim och Fields (2007) studie 

I detta avsnitt kommer jag kort att presentera Heim och Fields (2007) studie angående 

process drivare för e-tjänstekvalitet. Detta avsnitt är inkluderat i mitt arbete eftersom Heim 

och Fields (2007) studie, av all tidigare studier som jag påträffat, är närmast min empiriska 

undersökning. I relation till de tidigare avsnitten kommer jag nu att gå ett steg bakåt i 

studierna, dvs. inte fokusera på e-tjänstekvalitet och dess konsekvenser utan istället attribut 

som leder till e-tjänstekvalitetsdimensioner. 

Heim och Fields (2007) studie baserar sig på material insamlat av ePublicEye.com som är 

ett företag som utvärderar olika e-tjänster och publicerar resultaten till allmänheten. Heim 

och Field (2007) har först valt fyra kvalitetsdimensioner för sin studie. Varje 

kvalitetsdimension baserar sig på olika delar av e-tjänster. 

 E-tjänstens design (betalningsprocessen) 

 Uppfyllelse (punktlig leverans, enkelheten att sända tillbaka produkter och 

återbetalning) 

 Säkerhet/Sekretess (sekretess erfarenheter) 
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 Kundservice (kundsupport) 

Forskarna har försökt hitta attribut som inverkar på dimensionerna ovan både positivt och 

negativt. I Bilaga 2 finns en sammanfattning på resultaten presenterat. Till följande 

presenteras några resultat angående uppfyllelse och design mycket kort: 

 Uppfyllelse studerades utgående från punktlig leverans, enkelheten att sända 

tillbaka produkter och återbetalning. Denna kvalitetsdimension påverkades positivt 

av t.ex. möjligheten att följa med produkten under dess leverans. Negativa 

associationer förorsakades bl.a. ifall konsumenten måste fråga vilka policy 

företaget har angående tillbakasändning eller återbetalning. 

 Betalningsprocessens design t.ex. påverkas positivt av information gällande 

sekretess, dvs. av att företaget lovar att inte sprida vidare personliga uppgifter. 

Begränsad betalningstid ansågs däremot inverkar negativt på betalningsprocessens 

design.  

De flesta resultaten är inte relevanta med tanke på min studie, eftersom jag kommer att 

fokusera mig på tekniska dimensioner (Heinonen 2004) och på den process då 

konsumenten är i kontakt med själva e-tjänsten. Heim och Fields (2007) studie baserar sig 

främst på dimensioner relaterade till service processen och på händelseförlopp som skett 

efter att konsumenten varit i kontakt med e-tjänsten. Kvalitetsdimensionen ”design” är den 

ända tekniska dimensionen i Heim och Fields (2007) studie, resten är funktionella.  Jag 

anser att attribut som begränsad tid och information om sekretess inte har med själva e-

tjänstens design att göra, utan kanske mera med användarvänlighetskvalitet (begränsad tid) 

och innehållskvalitet (information om sekretess). Jag anser att forskarna har lämnat mycket 

utrum för fortsatt studie. 

2.5. Kvalitetsdimensioner som min studie bygger på 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka kvalitetsdimensioner som min studie 

baserar sig på. Avsikten är att välja kvalitetsdimensioner som är relevanta för företag i 

olika industrier. Tidigare studier har nämligen påvisat att olika kvalitetsdimensioner är 

viktiga för företag i olika industrier (t.ex. Trabold, Heim och Field 2006). 

Eftersom min studies fokus ligger på den process då konsumenterna är i kontakt med e-

tjänsten, är det viktigt att jag väljer kvalitetsdimensioner som konsumenter utvärderar just 

då. En del dimensioner är dock självförklarande som t.ex. uppfyllelse och 
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systemtillgänglighet och kommer därmed inte att beaktas i denna studie. 

Kvalitetsdimensioner finns många och företag kan ha svårt att veta vad de egentligen 

innebär. Idén med min studie är att hjälpa företag att skapa en större förståelse angående 

kvalitetsdimensioner genom att analysera attribut som ingår i dem. Härmed hjälper min 

studie företag att förstå vad som konsumenterna uppskattar i e-tjänster. I Figur 8 finns de 

kvalitetsdimensioner vars attribut jag kommer att studera presenterade. 

 

Figur 8. Kvalitetsdimensioner inkluderade i denna studie 

Design 

Som första kvalitetsdimension valde jag design. Som jag tidigare har nämnt (i avsnitt 2.2) 

spelar e-tjänstens design och utseende en stor roll vid utvärderingen av den totala e-

tjänstekvaliteten. Därför har jag valt design som en dimension i min studie. Hit hör 

utvärderingen av e-tjänstens utseende; struktur och layout, bilder, färger, fonter etc. Jag vill 

att informanterna i min empiriska undersökning utförligt analyserar och utvärderar olika e-

tjänsters design och berättar vad som de anser att inverkar på designkvalitet.  

Design som dimension vid utvärdering av e-tjänstekvalitet har ansetts vara viktig och finns 

därför i ett stort antal tidigare modeller t.ex. i Yoo och Donthus (2000) SITE-QUAL 

modell och i Collier och Bienstocks (2006) modell (under ”processkvalitet”). 

Innehåll 

Innehåll är den andra dimensionen som inkluderats i min undersökning. Här utvärderas 

kvaliteten på den information och det innehåll som finns tillgängligt på olika e-tjänster. Jag 

kommer att försöka ta reda på hurudant innehåll och hurudan information konsumenter vill 

ha i jämförelse med hurudant de inte vill ha. Många företag kan nämligen ha svårt att veta 

hurudan information konsumenter uppskattar. Innehåll/information som kvalitetsdimension 

Design

Innehåll

Användarvänlighet

Förtroende

Upplevd  

e-

tjänstekvalitet 

 

 

Attribut 
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finns bl.a. i Loiacono et al:s (2000), Barnes och Vidgens (2002) och Santos (2003) 

modeller. 

Användarvänlighet  

Användarvänlighet är den tredje dimensionen som inkluderats i min studie. Den motsvarar 

dimensionen ”ease of use” som finns i bl.a. Yoo och Donthus (2001), Barnes och Vidgens 

(2002), Santos (2003) och Collier och Bienstocks (2006) modeller. Dimensionen anses 

vara en bland de viktigaste kvalitetsdimensioner då konsumenter utvärderar e-tjänster 

(Collier och Bienstock 2006).  

Förtroende 

Som sista dimension finns förtroende. Här utvärderas olika företags förmåga att skapa 

förtroende via e-tjänster. Det är viktigt att e-tjänster förmedlar en känsla av 

professionalitet, sakkunnighet och förtroende, dvs. att konsumenterna kan lita på företaget.  

Förtroende är en bland de viktigaste dimensioner som starkt inverkar på den totala 

upplevda e-tjänstekvaliteten och tillfredsställelsen (Lee och Lin 2005). Förtroende som 

dimension finns bl.a. i Loiacono et al:s (2000) och i Barnes och Vidgens (2002) WebQual 

modeller. 

2.6. Sammanfattning av kapitel två 

 I detta kapitel har jag presenterat ett antal tidigare studier, teorier och modeller angående 

e-tjänstekvalitet. I Figur 4 finns kapitel två med dess beståndsdelar illustrerat.  

Först (2.1) presenterades e-tjänstekvalitetens ursprung, dvs. den traditionella 

tjänstekvaliteten för att ge en bättre förståelse till de kommande modeller och teorier. Till 

följande (2.2) presenterades ett antal olika kvalitetsdimensioner som används vid 

utvärdering av e-tjänstekvalitet. I samma avsnitt behandlades tre olika sätt att kategorisera 

dessa dimensioner. Kvalitetsdimensionernas innehåll behandlades ytterligare i avsnitt 2.2. 

Överlag hjälpte avsnittet oss att förstå vilka kvalitetsdimensioner som existerar och vad de 

innebär.  

Efter detta (2.3) diskuterades konsekvenser av e-tjänstekvaliteten, dvs. hur upplevd e-

tjänstekvalitet är relaterat till förtroende, kundtillfredsställelse, köpbeteende och 

kundlojalitet. Avsnittet påvisade viktigheten med e-tjänstekvalitet.  
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I avsnitt 2.4 diskuteras Heim och Fields (2007) studie angående attribut som leder till 

positiva och negativa associationer gällande fyra olika kvalitetsdimensioner. Denna studies 

idé är så gott som samma som min studies även om jag har ett annorlunda närmande 

(studerar enbart tekniska dimensioner och den process då konsumenten är i kontakt med e-

tjänsten).  

Efter detta avsnitt, presenterades (i avsnitt 2.5) de kvalitetsdimensioner som min studie 

baserar sig på och som jag vill hitta attribut till (se Figur 8). Dessa kvalitetsdimensioner är 

design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. 
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3. Planering och genomförandet av den empiriska 

undersökningen 

Efter att ha gått igenom tidigare studier och modeller angående e-tjänstekvalitet och dess 

konsekvenser, samt presenterat de kvalitetsdimensioner vars attribut analysras i denna 

studie, kommer jag nu att redogöra för hur min empiriska undersökning utförts. Först i 

kapitlet (3.1) redogörs för den metod och det urval (3.2) som min studie baserar sig på. 

Efter detta (3.3) presenteras datainsamlingsprocessen och intervjuguiden med ett antal 

färdiga teman och frågor. Som nästa tema i kapitlet redogörs för hur det insamlade data har 

analyserats (3.4). Därefter behandlas kvalitetskriterierna för den empiriska undersökningen 

(3.5). Sist i avsnittet (3.6) finns en kort sammanfattning. 

3.1. Val av metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som jag använt i min empiriska undersökning. 

Metoderna valdes så att jag på bästa möjliga sätt kan få svar på mitt syfte (Patton 2001; 

Saunders, Lewis och Thornhill 2007). De valda metoderna påverkar de empiriska 

resultaten, eftersom olika metoder i många fall leder till olika resultat. Det är därför 

rekommenderat att använda triangulering, dvs. olika metoder för att studera samma 

fenomen. Med hjälp av triangulering kan olika perspektiv inkluderas till undersökningen. 

(Patton 2001) 

Eftersom jag ville skaffa en djupgående förståelse och kunskap om vilka attribut som leder 

till kvalitetsdimensionerna design, innehåll, användarvänlighet och förtroende, har jag 

utfört en kvalitativ undersökning. De två största indelningar som existerar gällande 

insamling av data, är kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvalitativ undersökning 

består av t.ex. intervjuer (semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer, individuella 

eller gruppintervjuer), observationer, fältstudier eller narrativa analyser (Patton 2001). I 

jämförelse med kvantitativa metoder, kan man med hjälp av kvalitativa metoder få bredare, 

rikare och mera djupgående data (Patton 2001; Saunders et al. 2007). 

De flesta studier gällande e-tjänstekvalitet baserar sig på kvantitativt insamlat data. 

Cristobal et al. (2007) menar att kvalitativa studier, speciellt intervjuer, behövs inom 

studier gällande e-tjänstekvalitet. Detta på grund av att få mera djupgående information 

och förståelse angående temat. Forskarna är dock medvetna om att kvalitativa studier inte 

omfattar ett lika stort stickprov som kvantitativa studier och att allmänna generaliseringar 

inte därmed kan dras (Cristobal etl al. 2007). I en kvalitativ undersökning är dock syftet 
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sällan att generalisera. Istället studeras några fall på djupet. I en kvalitativ studie vill man 

oftast öka på förståelsen angående t.ex. ett fenomen genom att studera t.ex. informanters 

åsikter, tankar, känslor och bakomliggande orsaker till dessa. (Patton 2001; Silvermann 

2006; Saunders et al. 2007) Jag anser att jag med hjälp av kvalitativa metoderna har fått 

mera djupgående resultat än om jag gjort undersökningen kvantitativt. Detta på grund av 

att jag med hjälp av kvalitativa metoden lyckats genomförligt ta reda på vilka attribut som 

informanterna anser är viktiga och varför, samtidigt som informanten varit i kontakt med e-

tjänsterna. 

Insamlingen av kvalitativa data sker i allmänhet antingen genom semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer (Saunders et al. 2007). En ostrukturerad intervju kan ses som en 

informell diskussion där informanten fritt får berätta om sina egna åsikter och tankar 

gällande forskningsämnet. Under en ostrukturerad intervju finns inte färdiga teman eller 

frågor planerade. Under semistrukturerade intervjuer däremot har intervjuaren ofta en 

färdigt gjord intervjuguide som stödmaterial. I semistrukturerade intervjuer finns det inte 

några fasta frågor, dvs. frågorna kan omformuleras, nya frågor kan ställas, en del frågor 

kan slopas osv. Intervjuguiden innehåller bara exempel på frågor och teman som eventuellt 

är viktiga och bör noteras under intervjuerna. (Patton 2001; Saunders et al. 2007)   

Min empiriska undersökning består av 13 semistrukturerade intervjuer i kombination med 

observation. Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer på grund av att 

jag har fyra teman (kvalitetsdimensioner) som bör behandlas under varje intervju. Med 

hjälp av semistrukturerade intervjutekniken har jag flexibelt kunna utföra mina intervjuer 

och ändå samtidigt haft ett antal färdiga teman och frågor som hjälpmedel (Patton 2001; 

Saunders et al. 2007). 

I min studie har jag kompletterat intervjuerna med observation. Mina observationer är dock 

begränsade eftersom jag samtidigt både intervjuat och observerat. Detta betyder att 

huvudtyngden ligger på intervjuerna. Observationerna ger dock ökad förståelse och tilläggs 

information till min studie. Med hjälp av observationsmetoden har jag lyckats få 

information angående t.ex. hur informanterna använder de olika e-tjänsterna. Syfte med 

observationerna är att försöka observera vad som är enkelt/svårt och bra/dåligt angående e-

tjänsternas design, innehåll, användarvänlighet och förtroende, samt att observera ifall 

informantens kommentarer verkar stämma överrens med deras beteende och reaktioner. 
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3.2. Val av urval 

Efter att ha presenterat de metoder som min studie baserar sig på, kommer jag nu att 

redogöra för mitt urval. Val av urval är centralt och bör därför noggrant övervägas. Det är 

meningen att forskaren skall kunna besvara sitt syfte med hjälp av urvalet och de valda 

metoderna (Patton 2001; Saunders 2007). 

I kvalitativa studier väljs stickprovet ofta ändamålsenligt (Patton 2001). Visserligen kan 

kvalitativa stickprov (liksom kvantitativa i flesta fall) väljas slumpmässigt, men detta är 

enligt Eisenhart (1989) varken nödvändigt eller rekommenderat. Enligt Patton (2001) finns 

det två huvudstrategier vid val av urval; slumpmässigt urval (random probability sampling) 

och ändamålsenligt urval (purposeful sampling). Den första strategin ökar på nivån av 

generalisering medan den andra minskar. Vid användning av ändamålsenligt urval 

bestämmer forskaren själv de kriterier som urvalet bör uppfylla. (Patton 2001) Här igen 

bestämmer arbetets syfte och mål strategin. (Patton 2001; Silvermann 2006). 

I min studie har jag använt mig av ändamålsenligt urval. Detta betyder att jag själv har 

bestämt de kriterier som urvalet bör uppfylla. Mitt urval består av personer som är över 20 

år gamla. I min undersökning spelar ålder eller kön egentligen ingen roll, trots det har jag 

valt att inkludera en åldersgräns i min empiriska undersökning. Detta gjordes för att 

spridningen inte vore för stor, samt för att försäkra mig om att informanterna är myndiga. 

För tillgänglighetens skull har jag begränsat mig till personer bosatta i södra Finland. 

Enligt Sousa, Yeung och Gheng (2008) spelar heterogena eller demografiska skillnader 

mellan personer ingen roll då det gäller viktigheten av olika kvalitetsdimensioner. Yang 

och Jun (2002) har dock hittat små skillnader mellan personer som köper produkter/service 

via Internet och de som inte köper. I min studie får informanterna dock både höra till ”e-

handlare” och ”surfare”. Personerna bör ha erfarenhet av olika e-tjänster och bör använda 

Internet kontinuerligt. 

För att få tag på personer som fyllde mina kriterier kontaktade jag först 15 personer via e-

post och per telefon. (Själv hade jag från början tillgång till en del av dessa personers 

kontaktuppgifter, medan jag fick de övrigas kontaktuppgifter via diverse arbetskamrater 

och andra bekanta.) Jag introducera mitt forskningsämne och mina kriterier samt frågade 

ifall personerna var intresserade av att delta i min undersökning. Härefter bestämde jag 

träff med tio frivilliga informanter. Via några av dessa personer fick jag ytterligare tag på 

tre frivilliga informanter. Detta kallar bl.a. Saunders et al. (2007) för snöbollseffekt. 
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Min undersökning kan ses som en tvärsnittsansatts (Saunders 2007) eftersom jag ämnat 

och lyckats få en stor bredd på e-tjänster. Avsikten i min studie har inte varit att studera e-

tjänster i detalj, utan istället få fram vad konsumenterna uppskattar och vilka attribut som 

inverkar på kvalitetsdimensionerna.  

Urvalet av e-tjänsterna har valts såväl av mig som av informanterna. Själv bestämde jag att 

inkludera två olika e-tjänster, en som jag ansåg vara av hög kvalitet (Finnmatkat) och en 

som jag ansåg vara av låg kvalitet (MTV3). Dessa två e-tjänster fick varje informant 

utvärdera. Ytterligare fick varje informant själv välja två e-tjänster, en som de ansåg vara 

av hög kvalitet och en annan som de ansåg vara av sämre eller låg kvalitet. Allt som allt 

utvärderades 24 e-tjänster av olika slag. En del e-tjänster erbjuder enbart gratisinformation 

t.ex. Iltasanomat, Aftonbladet och MTV3. Andra e-tjänster är involverade i e-handel t.ex. 

Finnmatkat, Elisa och Nettiauto. En lista på e-tjänsterna finns i Bilaga 3. Jag anser att 

variationen av e-tjänsterna är tillräckligt stor, eftersom e-tjänsterna hör till olika kategorier. 

Härmed gäller mina resultat för såväl e-tjänster med gratis information som för e- tjänster 

med försäljning. 

Förutom val av stickprov hör också val av ställe och tidpunkt till urvalet. Var skall 

undersökningen utföras? När skall den utföras? Skall undersökningar göras över en längre 

tidsperiod eller bara en gång? Stället och tiden spelar en stor roll med tanke på resultatet 

(Patton 2001). Min empiriska undersökning gjordes främst hemma hos informanterna, men 

även några intervjuer utfördes hemma hos mig. Informanterna intervjuades enbart en gång. 

Information om informanterna och tidspunkterna för datainsamlingen finns presenterade i 

Tabell 3. 
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Tabell 3. Information angående urvalet 

Informant Kön Ålder Yrke Data 

insamlat 

klockslag 

Anton Man 23 Studerande 9.7.2009 18:55-20:05 

Bettina Kvinna 23 Studerande 10.7.2009 12:26-13:37 

Cecilia Kvinna 24 Studerande 12.7.2009 18:22-19:40 

Denise Kvinna 25 Marknadsförings 

koordinator 

21.7.2009 19:00-20:12 

Erika Kvinna 27 Kedjelednings Assistent 22.7.2009 17:45-18:35 

Fanny Kvinna 24 Produktions Art Direktör 23.7.2009 13:10-14:15 

George Man 22 Studerande 26.7.2009 19:50-20:55 

Henrietta Kvinna 23 Studerande 28.7.2009 17:30-18:28 

Isak Man 32 Maskinunderhållsmontör 28.7.2009 18:35-19:30 

Jessica Kvinna 35 Kundchef 7.8.2009 18:30-19:35 

Karl Man 26 Arbetsplanerare 11.8.2009 17:35-18:42 

Linda Kvinna 28 Nyckelkundchef 15.8.2009 13:30-14:25 

Mats Man 26 Utvecklingsingenjör 15.8.2009 14:29-15:35 

Som vi kan se i Tabell 3 består urvalet av 13 personer i åldersgruppen 22-35 år. Äldre 

personer försöktes få med i undersökningen, men en del var inte frivilliga och andra hade 

inte tillräckligt med erfarenheter av e-tjänster (använde inte Internet kontinuerligt), dvs. 

dessa uppfyllde inte mina kriterier. Visserligen kunde urvalet ha bestått av flera personer 

och dessutom av personer med större åldersvariation. Hur som helst nådde jag en önskad 

mättnad redan efter åtta intervjuer. Härefter fick jag inte mera mycket ny information, utan 

personerna repeterade främst vad andra redan sagt. Trots detta intervjuade jag fem 

personer till. Visserligen kan det argumenteras att mitt urval inte representerar alla 

konsumenter eller alla e-tjänster. Jag anser dock att jag med hjälp av mitt urval och mina 

metoder lyckats få en tillräklig mängd användbar och rik information, med vars hjälp jag 

lyckats besvara mitt syfte. Resultaten presenteras i kapitel fyra. 

3.3. Insamling av data 

Före intervjuerna/observationerna har jag berättat åt informanterna vad jag kommer att 

studera och varför. Jag har bett informanterna välja två e-tjänster som de vill utvärdera, en 

som de anser vara av högkvalitet och en annan som de anser vara av lågkvalitet. Dessutom 

har jag själv jämfört olika e-tjänster och valt två av dessa (en av högkvalitet och en av 

lägre kvalitet). För att försäkra mig om att informanten har tillräckligt med tid att ”surfa” 

och bekanta sig med dessa e-tjänster har jag meddelat e-tjänsternas adresser till 

informanterna i förväg. Härmed utvärderar varje respondent fyra e-tjänster (två som jag 

valt och två som de själva valt) utgående från kvalitetsdimensioner design, innehåll, 
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användarvänlighet och förtroende. Informanterna meddelades också i förväg vilka 

kvalitetsdimensioner de skall använda vid utvärderingen. Intervjuguiden som presenteras 

senare i kapitlet skickades till varje informant ca en vecka innan intervjuerna ägde rum. 

Under intervjuerna/observationerna har informanterna utvärderat varje e-tjänst var för sig. 

I början av varje utvärdering har informanten först i lugn och ro ”surfat” på e-tjänsten för 

att fräscha upp minnet. Här har jag bett informanterna ”tänka högt”, dvs. berätta för mig 

vilka tankar dyker upp då informanten surfar på e-tjänsten. Efter detta har jag påbörjat 

mina intervjuer. För att kunna besvara mina frågor har informanterna naturligtvis fortsatt 

använda e-tjänsten. Här igen har jag observerat deras beteende, reaktioner och miner vid 

diverse tillfällen. Dessutom har jag observerat hur informanten använder tjänsten och vad 

som eventuellt frustrerat eller verkat vara lätt. Under observationerna och intervjuerna har 

jag utförligt försökt ta reda på informantens åsikter om vilka attribut som leder till de olika 

kvalitetsdimensionerna samt vad som de uppskattar i e-tjänsterna.  

3.3.1. Intervjuguide 

Som stödmaterial under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide med ett antal 

färdiga frågor och teman. De teman som beaktades är direkt relaterade till de fyra 

kvalitetsdimensioner vars attribut analyseras. Dessa teman är design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende. För varje tema har jag gjort ett antal färdiga frågor. 

Eftersom mina intervjuer var semistrukturerade, betyder detta att jag inte hade några fasta 

frågor som måste ställas. Detta betyder att ytterligare frågor uppkom samt att vissa frågor 

slopades. Ordningen på dessa frågor varierade också från en intervju till en annan. Teman 

och deras ordningsföljd var däremot fasta. Intervjuguiden finns illustrerad i Bilaga 4. 

I början av intervjun berättade jag kort om min undersökning och besvarade eventuella 

frågor gällande intervjun och min studie. Efter detta började jag med ett antal allmänna 

frågor gällande informantens ålder, skolning och tidigare erfarenheter om olika e-tjänster. 

De allmänna frågorna fungerade som en inledning till forskningsämnet och till själva 

intervjun. Enligt Saunders et al. (2007) är inledningen mycket viktig. Ifall den intervjuande 

lyckas åstadkomma en bra inledning, skapas en trovärdig och avspänd atmosfär. 

Efter inledningen utvärderades fyra olika e-tjänster skilt för sig; två av lägre kvalitet och 

två av högre kvalitet. Under utvärderingarna beaktades fyra teman, dvs. design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende. Som avslutning gjordes sammandrag av de viktigaste 
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attribut för varje kvalitetsdimension. Dessutom frågades informanterna om ytterligare 

kommentarer gällande ämnet. 

3.4. Analys av data 

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur jag analyserat det insamlade emiriska data. 

Det bör dock noteras att analysering har skett kontinuerligt under och efter den empiriska 

undersökningen. Största jobbet har dock gjorts efter att intervjuerna/observationerna har 

transkriberats. 

Under intervjuerna/observationerna har jag påbörjat min analys, dvs. jag försökte så gott 

som möjligt analysera allt det jag hörde och såg. Efter varje intervju/observation 

analyserade jag det insamlade materialet vidare genom att registrera viktiga poäng som jag 

kommit fram till under och direkt efter sessionerna. Härefter fortsatte analysen under 

transkriberingen och med att ytterligare titta på videon som bandats under 

intervjuerna/observationerna. Varje gång jag stötte på något nytt och viktigt skrev jag ner 

några anteckningar i min forskningsdagbok. Efter att alla intervjuer transkriberats började 

det största jobbet inom analyseringen. 

Först gjorde jag en s.k. kontentanalys (Silvermann 2006) av det transkriberade materialet. 

Detta innebär att jag kategoriserade/kodade (Spiggle 1994; Silvermann 2006) allt det 

insamlade materialet angående attribut som leder till de fyra olika kvalitetsdimensioner 

(design, innehåll, användarvänlighet och förtroende). Efter att ha sammanfattat alla 

intervjuer i en ända tabell (Bilaga 5), började jag abstrahera och kombinera (Spiggle 1994) 

en del attribut till en mera logisk helhet. Dessutom indelade jag attributen för varje 

kvalitetsdimension i enbart två kategorier; plus och minus. Allt detta finns presenterat i 

tabellerna i Bilaga 5 och 6. All information jämfördes och analyserades noggrant. 

Resultaten finns presenterade i kapitel fyra. 

3.5. Kvalitetskriterier för den empiriska undersökningen 

Enligt Saunders et al. (2007) bör man noga tänka på pålitligheten av de insamlade data. 

Den intervjuande bör beakta bl.a. följande: 

 Tillförlitlighet 

 Former av bias 

 Generalisering 
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För att kunna samla in tillförlitligt material bör den intervjuande sträva till att inte påverka 

informanternas åsikter och attityder. Detta innebär att den intervjuande måste kunna lyssna 

noggrant och inte komma med egna åsikter. Dessutom bör olika icke-verbala beteende som 

t.ex. gester och miner undvikas. Frågorna bör frågas med en neutral röst och svaren bör 

registreras noga. I övrigt bör platsen vara lugn och bekväm för informanten. (Saunders et 

al. 2007) 

I min undersökning har jag varit noga med att inte påverka informanten med mina egna 

åsikter. Detta betyder att jag försökt vara så neutral både i mitt beteende och i 

användningen av min röst som möjligt. Eftersom jag har som avsikt att få så rika och 

djupgående svar som möjligt använde jag mig av öppna frågor, som Saunders et al. (2007) 

föreslår. Härmed fick informanten beskriva och motivera sina åsikter och påståenden 

utförligt. För att försäkra om att jag förstått svaren rätt, repeterade jag ofta svaren för 

informanten och frågade ifall informanten ville tillägga eller ta bort något. Svaren 

registrerades både genom att filma intervjun och genom att notera svaren så grundligt som 

möjligt för hands. Denna kombination (bandning och anteckningar) av registrering är 

rekommenderat av bl.a. Saunders et al. (2007). Författarna menar att bandning är bra på 

grund av att det förser skrivaren möjligheten att lyssna på intervjuerna på nytt och 

dessutom kolla upp ifall någonting känns osäkert. Att registrera för hands är i sin tur också 

alltid viktigt även om man bandar in intervjuerna. Detta på grund av att bandningen inte 

alltid lyckas (t.ex. på grund av trasig apparat eller hårt bakgrundsbuller). I sådana 

situationer är det extra viktigt att anteckningar gjorts. (Saunders et al. 2007) 

Gällande observationer, registrerade jag också dem för hands. Filmandet var till nytta 

också här, eftersom det gav mig möjligheten att upprepade gånger titta på informanternas 

beteende och miner. Enligt Patton (2001) spelar observatörens intressen, tidigare 

erfarenheter och kunskap en stor roll vid observationerna. En observation kan härmed 

aldrig vara helt objektiv. Detta bör också beaktas i min undersökning, dvs. mina personliga 

bias och erfarenheter påverkar mina resultat åtminstone till en del. Jag har dock försökt 

vara så objektiv som möjligt under intervjuerna/observationerna och då jag analyserat det 

insamlade material. 

För att få så bra svar som möjligt och för att få vara ostörd bör intervjuerna utföras i en 

lugn och bekväm plats. Det är speciellt viktigt att informanterna känner sig bekväma 

(Saunders et al. 2007). Därför valde jag att utföra intervjuerna hemma hos informanterna 



45 

 

 

eller hemma hos mig. Intervjuerna/observationerna gjordes i lugn och ro, och tidsmässigt 

tog de ca en timme var. 

I övrigt är det viktigt att notera att generaliseringar eventuellt inte kan göras på basis av 

denna undersökning. Detta på grund av att mitt urval inte är tillräckligt stort och därmed 

inte heller tillräckligt representativt. (Saunders et al. 2007) Generaliseringar angående detta 

urval kan dock göras. 

3.6. Sammanfattning av kapitel tre 

I detta kapitel har jag redogjort för hur min empiriska undersökning har utförts. Först (3.1) 

presenterade jag de metoder som jag använt mig av, dvs. semistrukturerade intervjuer i 

kombination med observation. Härefter i avsnitt 3.2 redogjorde jag för val av urval, dvs. 

vem som jag inkluderat i min undersökning och varför. I samma avsnitt presenterades plats 

och tidpunkt för data insamlingen samt vilka e-tjänster studien baserar sig på. Information 

gällande urvalet finns i Tabell 3. 

Efter dessa två avsnitt diskuterades (i avsnitt 3.3) insamlingsprocessen av data. Här 

presenteras de tillvägagångssätt som jag använt under intervjuerna och observationerna. I 

avsnitt 3.4 behandlades analyseringen av data, dvs. mitt sätt att analysera det insamlade 

data för att skapa en logisk helhet. I avsnitt 3.5 diskuteras ett antal kvalitetskriterier för min 

empiriska undersökning. Dessa kriterier har noggrant noterats under insamlingen av data. 

Utvärderingen av kvaliteten på min studie finns presenterad i slutet av arbetet (kapitel sju). 

  



46 

 

 

4. Resultat gällande attribut och konsumenters åsikter 

I min empiriska undersökning deltog allt som allt 13 informanter (åtta kvinnor och fem 

män). Antalet e-tjänster som utvärderades uppgick till 24. I Bilaga 3 finns alla dessa 

listade. I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat som jag kommit fram till efter 

att ha gjort min empiriska undersökning och analyserat allt det insamlade material. (Hur 

analyserna utförts finns presenterat i avsnitt 3.4.) 

Resultaten angående varje kvalitetsdimension kommer att presenteras en i taget. Detta 

innebär att avsnitt 4.1 består av en presentation av attribut som leder till 

kvalitetsdimensionen design. Efter detta i avsnitt 4.2 presenterar ja resultaten gällande e-

tjänsters innehåll. Här framhävs vad som konsumenterna uppskattar i jämförelse vad de 

inte uppskattar gällande det innehållet och den information som framställs på en e-tjänst. I 

avsnitt 4.3 diskuteras användarvänligheten, dvs. vad som anses förbättra el. försämra en e-

tjänsts användarvänlighet. I avsnittet 4.4 presenteras resultaten gällande förtroende. Här 

föreställs vad konsumenterna anser leda till förbättrad el. försämrad grad av förtroende. 

Sista avsnittet (4.5) består av en kort sammanfattning. Alla resultat finns sammanfattade i 

Bilaga 5 och 6. 

4.1. Designkvalitet 

Attribut som inverkar på utvärderingen av designkvalitet är struktur, färger, fonter, 

bakgrund, bilder, placering av reklam samt placering och design av navigationsbalken. Till 

nästa kommer varje attribut att diskuteras. 

Struktur 

För att skapa positiva associationer gällande designen bör e-tjänsten vara klart strukturerat 

och organiserat. Detta innebär bl.a. att e-tjänsten har tydliga kolumner och lådor. Dessa bör 

vara organiserade i en logisk ordning, dvs. de får inte placeras roddigt i en slumpmässig 

ordning eftersom detta orsakar en känsla av kaos. Rekommenderat antal kolumner uppgick 

till två eller tre. För övrigt menade en del informanter att flera kolumner (än tre) samt att 

slumpmässig placering av lådor med information eller reklam skapar en känsla av 

orolighet. Jämför t.ex. Figur 1, 2, 3 och 4 i Bilaga 7. 

”No siis, kaiken puolin tämä on vähän niin kuin semmoinen, että 

isketään ihan kaikki. Mainokset pyörivät siellä täällä. Sitten ovat uutiset 

ja tv-ohjelmat ja kaikki sekaisin. Että minä en saa otetta että missä tässä 

menee mikäkin.” – Anton 
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I övrigt menade alla informanter att e-tjänsterna bör antingen fylla hela skärmen eller 

t.o.m. hellre placeras på mitten (tomrum på båda sidorna). Många e-tjänster som 

utvärderades i denna studie var placerade på vänstra kanten. Informanterna uppskattade 

inte detta och tyckte att företagen använder sin e-tjänst ineffektivt. Jämför t.ex. Figur 1 och 

2 i Bilaga 7.  

Dessutom menade informanterna att e-tjänstens struktur bör hållas lika oberoende var på 

sidan man befinner sig. Detta på grund av att en enhällig struktur skapar en känsla av att 

man fortfarande är på samma e-tjänst. Ytterligare skapar en kontinuerlig användning av 

samma struktur en viss lugnhet till själva e-tjänsten. För övrigt fick långa e-tjänster kritik. 

En informant menade att en e-tjänst får vara högst två A4 lång. E-tjänstens längd inverkade 

förutom på designkvalitet också på användarvänlighetskvalitet. Detta kommer dock att 

diskuteras senare. 

Färger 

Angående färganvändning visade det sig att neutrala färger prefererades. Informanterna 

rekommenderade klara och fräscha färger som t.ex. blå, grön (ljus), gul, beige och grå. E-

tjänsterna får enligt informanterna inte vara färggranna, dvs. företag bör inte använda 

många olika färger eftersom detta förorsakar en känsla av orolighet och kaos. En bra 

rekommendation är att välja en färg (t.ex. från egen logo) och använda flera nyanser av 

denna färg. Därtill får det på några viktiga ställen användas en annan färg som drar 

uppmärksamheten till sig. 

”Ganska ofta är det ju så att man väljer en färg från logon eller sådana 

som passar med logon. Vilket är helt ok! Inte helst för många olika 

granna färger utan kanske hellre så att man har en ganska neutral palett 

men så att man använder några sådana färger som är tehostevärejä. Vad 

heter det, så att man uppmärksammar. Huomoivärejä!” – Fanny  

I övrigt menade en del informanter att färger skall användas till gruppering. Med hjälp av 

olika nyanser eller olika färger kan företag lätt visa vad som hör ihop. (Se Figur 1 och 4 

Bilaga 7.) Enbart användning av svart och vitt rekommenderas inte, eftersom detta upplevs 

som trist. Två informanter menade dessutom att användning av gult och rött (tillsammans) 

associeras till billig och dålig kvalitet. 

Sist kan ännu nämnas att font färger och bakgrundsfärger bör noggrant övervägas, dvs. på 

en del e-tjänster användes t.ex. grå font på vit bakgrund vilket ledde till att texten syntes 

dåligt. Vit font färg på svart bakgrund skapade också negativa associationer bland två 
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informanter, orsakerna kunde dock informanterna inte förklara. I allmänhet 

rekommenderades svart font färg framför allt för längre texter. 

Fonter 

Angående fonter prefererades användning av en font stil. Denna font får dock ändvändas i 

olika storlekar och olika tjocklekar, men ändå inte i för många olika varianter. En bra 

tumregel är att ha en storlek för normal text, en för huvudrubriker och ytterligare en för 

underrubriker. Ifall för många olika fonter, såväl stilar och storlekar, används förorsakar 

detta igen en känsla av orolighet och kaos. Även alltför små font storlekar fick kritik, 

eftersom informanter inte kunde se texten. Till nästa en kommentar gällande fonter: 

”Alltså det är nog snyggast om man har typ en font tycker jag. Som det 

finns sedan varianter på. Vet du fet stil och liksom, vet du sådär? Att man 

bara ändrar liksom flera olika varianter av samma font” – Cecilia  

Bakgrund 

Som bakgrundsfärg rekommenderas användning av en färg från företagets logo eller en 

färg som passar ihop med företagets tema. Bilder eller teman får användas som bakgrund 

så länge de inte är för dominerande. Bakgrunden på Figur 4 i Bilaga 7 är ett bra exempel 

på hur företag har använt årstider som bakgrundsteman. Denna bakgrund skapade positiva 

associationer. Reklam som bakgrund (se Figur 9) skapar dock negativa associationer.  

 

Figur 9. Reklam som bakgrund 

I min undersökning verkade det som om företag som placerade reklam i bakgrunden, 

använde för dominerande reklam som stack i ögat. 
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”No ensinäkin tämä design on tosi huono. Siis tosi sekavan näköinen. 

Tässä heti alkuun niin tämä mainos on täällä takana. Tämä siis mainos 

vie melkein yhtä paljon tilaa kun tämä sivu tässä.” – Erika 

Ytterligare påpekade en del informanter att företag bör använda klara kontraster mellan 

bakgrund och text. Vit bakgrund rekommenderas inte, eftersom den anses vara trist. Det 

bör också nämnas att informanterna rekommenderar användning av samma bakgrund 

oberoende var man befinner sig på e-tjänsten, eftersom det tydligt visar att man fortfarande 

rör sig på samma e-tjänst. 

Bilder 

Bilder ansågs vara viktiga och bör användas för att väcka intresse. En del informanter 

menade att bilder påverkar starkt vad som de väljer att titta närmare på. Kvaliteten av 

bilder bör därmed starkt satsas på. På en del utvärderade e-tjänster finns det en massa 

intetsägande bilder som fick hård kritik. Dessutom kritiserades för små bilder, dvs. om 

storleken är liten kan det leda till negativa associationer, eftersom konsumenterna inte kan 

se bilderna tydligt. (Se t.ex. Figur 5 i Bilaga 7.) 

I övrigt verkar det som om bilder med människor, speciellt barn, familjer och 

människoansikten, skapar allra mest positiva känslor. En av informanterna menade att 

bilder av barn och familjer är lätt att relatera till och att de skapar en varm och behaglig 

känsla. Exempel på bilder som informanten uppskattade finns i Bilaga 7, Figur 1. 

Rörliga bilder fick mycket kritik. De flesta menade att rörliga bilder orsakar en känsla av 

orolighet och att de därmed förstör designen. En informant menade dock att enstaka rörlig 

bild/reklam får finnas. En kommentar angående rörliga bilder till följande: 

”No designista sen verran että kun etusivu pälkähtää tuohon naamalle 

niin tämä on sellaista sillisalaattia että joka suunnassa pyörii. Katso kun 

hetken seuraa niin sininen vaihtuu valkoiseksi, valkoinen siniseksi ja 

punainen siniseksi. Pirkka ja Citymarket lehti kohoaa ja taas pienenee ja 

kohoaa.” – Anton 

Gällande antalet bilder var åsikterna en aning delade. Flesta var överens om att ett för stort 

antal bilder inverkar på designkvaliteten negativt. En del menade att en e-tjänst får ha 

många bilder; ca 50/50 bild/text förhållande. En annan menade att två till tre bilder är 

passligt, dvs. att två eller tre bilder syns på en gång på skärmen. En tredje menade att 

högsta antalet bilder (på skärmen) uppgår till sju. Alla har beaktat reklam, dvs. ifall en 

reklam har en bild räknas de med i de rekommenderade antalen. 
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Reklam 

Antalet reklam inverkade också på designen, speciellt placeringen av dessa reklamer. Det 

visade sig att alla informanter inte uppskattade reklam bland innehållet, dvs. företag bör 

inte placera varken egen eller utomstående reklam mitt bland innehållet. På de utvärderade 

e-tjänsterna var det överraskande många som hade reklam bland sitt innehåll. Bästa platsen 

för reklam (ifall sådan måste finnas) ansågs vara högra kanten och lägst nere på sidan. 

Högra kanten fick dock mest stöd. Allra helst önskar informanterna att ingen reklam 

förekommer överhuvudtaget.  

Placering högst upp på sidan (t.ex. Figur 2 och 3 i Bilaga 7) rekommenderades inte, 

eftersom det för uppmärksamheten av t.ex. navigationsbalken. En informant menade dock 

att placering av reklam uppe på sidan är okej, ifall den inte är för dominerande och ifall 

den hålls stilla. Rörlig reklam fick mycket kritik och ansågs vara irriterande. En 

kommentar gällande rörlig reklam till följande: 

”No ei kyllä miellytä. Ei ne tehoa minuun yhtään sen enempää kuin 

tavalliset. Se että se liikkuu niin ei tee yhtään mieli mennä katsomaan sen 

enempää.” – Erika 

Navigationsbalk 

Angående navigationsbalken verkade det som om horisontella balkar prefererades utöver 

vertikala. (Se Figur 5 och 6 Bilaga 7.) Mellanblad (flikar) som t.ex. på Figur 5 i Bilaga 7, 

associerades till tidningar, dvs. informanterna ansåg att mellanbladen skapar en känsla av 

att man bläddrar i en tidning. Associationerna ansågs vara positiva. 

Ifall e-tjänsten är indelad i många huvudkategorier menade en del informanter att vertikala 

navigationsbalkar är bättre (t.ex. Figur 6 i Bilaga 7). I allmänhet uppskattade informanterna 

dock navigationsbalkar med enbart några (högst fem till sju) kategorier. Informanterna 

menade att klara stora huvudkategorier är bättre än många mindre. Ifall e-tjänsten har 

mycket innehåll, rekommenderade flesta informanter en horisontell huvudnavigationsbalk 

och en endera horisontell eller vertikal undernavigationsbalk. Detta tyder på att företag får 

ha och att det t.o.m. är rekommenderat att ha mera än en navigationsbalk ifall det finns 

mycket information på e-tjänsten. Ett exempel på horisontell huvudnavigationsbalk och 

vertikal undernavigationsbalk som fick beröm finns presenterat i Figur 10. 
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Figur 10. Horisontell huvudnavigationsbalk och vertikal undernavigationsbalk 

En informant ansåg dock att företag endast bör ha en navigationsbalk; horisontell om några 

kategorier och vertikal om många kategorier. 

”Ei, ei, ei, ei saa olla kuin yksi navi. Yksi navi, koska jos on kaksi niin se 

on sitten taas liian hämmentävää. Ei ole enää niin selkeä, se tappaa koko 

selkeyden jos on kaksi navia. Että minun mielestäni jos on ylänavi 

(horisontell) niin siellä pitää olla kuusi tuollaista juttua jossa on isoja 

otsikoita. Jos on sivunavi (vertikal) niin niille ehkä antaisin anteeksi jos 

on enemmän noita otsikoita.” – George 

Ytterligare framhävde många informanter att navigationsbalken bör vara placerad på ett 

synligt ställe och att den bör vara tillräckligt stor, så att konsumenterna genast ser den. 

Navigationsbalken på MTV3s e-tjänst ansågs t.ex. vara för otydlig och smälta in i reklam 

mängden. (Se Figur 3 Bilaga 7.) I övrigt ansåg en informant att navigationsbalken skall ha 

mjuka och runda former. 

Övrigt 

Utöver dessa attribut som påverkar designkvaliteten ansåg en del informanter att en e-tjänst 

som ser gammalmodig ut skapar negativa känslor. Hackiga och stela former ansågs bl.a. 

leda till 90-talsassociationer. Nordeas e-tjänst fick bl.a. kritik om sin gammalmodiga 

design/utseende. (Se Figur 7 Bilaga 7.) Detta tyder alltså på att moderna e-tjänster 

prefereras. Ytterligare rekommenderades att placera företagets logo allra högs upp på sidan 

(t.ex. Figur 4 och 5 i Bilaga 7) för att klart visa vems e-tjänst det är frågan om. 

  

Huvudnavigationsbalk 

Undernavigationsbalk 



52 

 

 

Sammanfattning: Design 

Sammanfattat kan det nämnas att attribut som struktur, färger, fonter, bakgrund, bilder, 

placering av reklam samt placering och design av navigationsbalken inverkar på 

designkvaliteten. Detta finns illustrerat i Figur 11. Informanternas åsikter angående vad de 

uppskattar och inte uppskattar gällande varje attribut har diskuterats i detta avsnitt. 

   

Figur 11. Attribut som inverkar på designkvalitet 

4.2. Innehållskvalitet 

Attribut som inverkar på innehållskvalitet är bl.a. text och språkbruk, information, och 

reklam. Till nästa kommer varje attribut att presenteras skilt för sig. 

Text och språkbruk 

Alla informanter ansåg att information tillgängligt via e-tjänster bör skrivas kort och 

koncist. Informanterna menade att de inte helt enkelt orkar läsa långa texter från 

dataskärmen. Långa texter fick hård kritik och skapade negativa associationer gällande 

innehållskvalitet. En informant sa att hon prefererar kort text över lång eftersom hon hellre 

tar en tidning ifall hon vill läsa längre texter. 

Ifall längre information är nödvändigt menade informanterna att företag bör skriva korta 

(två till tre rader) inledare med möjligheten att läsa mera. Se Bilaga 7 t.ex. Figur 6. En 

kommentar gällande detta lyder: 

”Alltså jag gillar det här (pekar på länken ”läs mera”). Det att man 

liksom får möjligheten att läsa mera om man så vill. Om jag inte är 

intresserad eller om jag bara vill veta lite om t.ex. en produkt eller vad 

för strömkontrakt de har, så då behöver jag ju inte klicka på Länken. 

Behändigt!” – Jessica  

Dessa ”läs mera” länkarna tyckte några informanter att skall designas som ”knappar”. 

Iltasanomat ansågs t.ex. ha lyckats bra i detta (se Figur 6 i Bilaga 7). Aftonbladets ”läs 
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mera” länkar fick däremot mycket kritik (se Figur 9 Bilaga 7.). Dessa bestod nämligen av 

hela första eller ibland t.o.m. av två första raderna i inledaren. Raderna var i blå färg och 

understreckade för att visa att de är länkar som man kan trycka på. En informant menade 

att Aftonbladets e-tjänst blev ännu roddigare på grund av dessa länkar. 

Dessutom ansåg informanterna att såväl lögner som överdrivna rubriker bör undvikas. Det 

viktiga är att innehållet går ihop; dvs. att bilder, texter och rubriker stöder varandra. Utöver 

detta ansåg alla att företag bör använda korrekt språk utan skrivfel. 

Information 

Gällande informationen menade alla informanter att uppdatering är ytterst viktigt. Två 

informanter rekommenderade för företag att publicera datumet då någon information 

skrivits eller då själva e-tjänsten uppdaterats. Ena av dessa informanter ansåg det vara 

ytterst irriterande att leta efter kurser på Helsingfors Universitets e-tjänst, eftersom de inte 

uppdaterar kursutbudet tillräckligt ofta. Informanten menade att hon flera gånger hittat en 

intressant kurs som hon vill delta på, men att det visat sig vara gammal information och en 

gammal kurs som inte mera gick. Enligt informanten förorsakade händelserna frustration 

och irritation. 

För övrigt menade många informanter att den viktigaste informationen skall finnas först på 

sidan. Företaget bör ta reda på vad de flesta konsumenter gör på e-tjänsten och varför de 

överhuvudtaget kommer dit. En av informanterna uppskattade t.ex. Helsingfors-Vanda 

flygplats e-tjänst, eftersom de äntligen förstått att folk främst kommer dit för att kolla 

flyguppgifter (ankommande och avgående flyg). Informanten menade att det tidigare varit 

svårt att hitta information om flygtider på Helsingfors-Vanda e-tjänst, men att företaget nu 

har placerat en klar och tydlig ruta med flyguppgifter på framsidan (se Figur 12). Ifall 

företag säljer något via sin e-tjänst menade en annan informant att dessa produkter eller 

service bör placeras högst upp på sidan så att konsumenterna ser dem genast. 

”Alltså det vad företaget erbjuder eller det som de skall sälja så det 

tycker jag skall komma först. Att det skall du liksom ungefär se först.” – 

Bettina 
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Figur 12. Viktigaste informationen tydligt: Helsingfors-Vanda flygfälts e-tjänst (framsida) 

Utöver detta menade de flesta att företag bör hålla sig till saklig information. Alla 

informanter blev irriterade av onödig information, eftersom det bl.a. försvårar hittandet av 

viktig och intressant information som de vill läsa. Visserligen är det bra med omfattande 

information t.o.m. med mera information än som behövs. Finnmatkat fick t.ex. mycket 

positiva kommentarer gällande deras omfattande information om resemålen och hotellen. 

En del informanter menade att de väl kan gå och läsa information om olika t.ex. länder och 

resemål, även om de inte beställt sin resa via Finnmatkat. Det bör dock noteras att all 

information måste vara relevant och skrivet kort och koncist.  

E-tjänster som erbjuder information om olika ämnen (t.ex. MTV3 och Iltasanomat) bör se 

till att innehållet inte är roddigt placerat i en ologisk ordning. Olika ämnes t.ex. nyheter 

rekommenderas att inte placeras på en och samma sida, eftersom detta enligt några 

informanter skapar en roddig bild av själva e-tjänsten. 

”Siis se että niin erilaisia juttuja on tungettu samaan koriin. Minulla 

menee vähän yli. Pitää hyvin hitaasti seurata mikä on missäkin. Tässä on 

sääkartta erikseen etusivulla kun tuolla on erikseen kaikki määritelty sää, 

urheilu, uutiset… Sieltähän (navigationsbalken) ihminen sen löytää 

helposti. Ihan turhaan se on tuossa lisäämässä sitä sillisalaattia” – 

Anton 

Utöver detta rekommenderas varje företag erbjuda information om sig själv samt sina 

kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna bör placeras synligt; högst upp på sidan eller i 

navigationsbalken. Såväl information om företaget som erbjudande av kontaktuppgifter 

Flyguppgifter 
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anses vara ytters viktigt, eftersom det bl.a. ökar på förtroende. Detta kommer dock att 

diskuteras närmare i avsnittet gällande förtroendekvalitet. 

Reklam 

För mycket reklam orsakade negativa associationer gällande innehållskvaliteten. Det 

verkade som om egen reklam är mera acceptabelt än utomstående. Oberoende vems reklam 

företag placerar på sin e-tjänst bör de komma ihåg att för många eller för dominerande 

reklam som sticker i ögat bör undvikas. Reklam som t.ex. följer med då konsumenten 

skrollar neråt anses vara mycket irriterande. Jag observerade bl.a. att en informant blev 

mycket störd på en reklam som kontinuerligt följde med då informanten rörde sig på en e-

tjänst. Informanten försökte klicka bort reklamen, utan resultat. 

”No hoho, ska man inte slippa av med den här reklamen? Hur länge 

månne den har tänkt följa med? Lite störande! Jag har sett dig redan!” – 

Karl 

Övrigt 

Utöver dessa attribut menade en del informanter att företag bör ha länkar till liknande e-

tjänster på sin e-tjänst. För e-tjänster som har nyheter kan det t.ex. rekommenderas att ha 

en Link till ursprungslandet där nyheten äger rum eller till en e-tjänst som skriver om 

samma sak. 

”Olika sidor skriver på olika sätt sist och slutligen så man kan få en liten 

annan inblick beroende på hur människor skriver det. Speciellt om det 

kanske inte har hänt i Finland utan det har hänt någon annanstans. Om 

det har hänt i Jenkkirna t.ex. så är det ju kiva att få läsa vad de skriver 

också. Eftersom det är liksom mera relevant till dem än till oss.” – 

Bettina 

Ifall företag har länkar till andra e-tjänster bör de dock kontinuerligt se till att dessa e-

tjänster är uppdaterade. Utöver detta menade en del informanter att företagen kan 

ytterligare erbjuda relaterande länkar inom eget innehåll, dvs. länkarna måste inte alltid 

vara till en helt annan e-tjänst. Iltasanomat t.ex. ansågs ha bra utbud av nyheter inom 

samma ämne. Två informanter menade att det är trevligt att Iltasanomat länkar relaterande 

nyheter (se Figur 8 i Bilaga 7) och ger därmed konsumenterna en chans att läsa mera och 

verkligen läsa hela händelsen från början till slut. 

Två informanter menade ytterligare att det kunde finnas något på e-tjänsten som ändras 

kontinuerligt, dvs. varje gång som man kommer på webbsidan. Detta på grund av att hålla 

intresset uppe och att locka konsumenterna att återvända till e-tjänsten. Det som ändras 
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kunde enligt informanterna vara t.ex. en bild eller ett spel. En annan informant var dock 

emot idén eftersom hon ansåg att det kunde göra e-tjänsten förvirrande. Dessutom menade 

hon att känslan av trygghet kunde försvagas. Informanten ansåg nämligen att det är viktigt 

att e-tjänsterna hålls lika en längre tid, eftersom den då blir bekant och trygg samt eftersom 

hon då lätt hittar den information som hon letar efter. 

Utöver detta menade en del informanter att det är bra med möjligheten att dela erfarenheter 

bland konsumenterna. Tre Informanter rekommenderade bl.a. att företagen ger möjlighet 

till diskussion på sin e-tjänst. De tre informanter ansåg att det är trevligt att läsa andras 

kommentarer samt att ge egna vid behov. En informant önskade ytterligare möjligheten att 

visa att man uppskattar eller inte uppskattar en t.ex. nyhet eller ett resemål med att tillägga 

en bild av en tumme antingen riktad uppåt eller neråt. 

Sammanfattning: Innehåll 

Attribut som text och språkbruk, information, och reklam inverkar enligt informanterna på 

innehållskvaliteten. Utöver dessa kan möjligheten till diskussion och till kommentar 

inverka på innehållskvaliteten positivt. Dessutom ansåg en del informanter att val av länkar 

och deras innehåll också inverkar på innehållskvaliteten av en e-tjänst. Detta finns 

illustrerat i Figur 13. Informanternas åsikter gällande attributen diskuterades i detta avsnitt. 

   

Figur 13. Attribut som inverkar på innehållskvalitet 

4.3. Användarvänlighetskvalitet 

Attribut som inverkar på användarvänlighetsdimensionen såväl positivt som negativt är 

bl.a. navigationsbalken, sökverktyget, språkutbudet och sidokarta. Dessa och lite till 

kommer att diskuteras till nästa.  
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Navigationsbalk 

Av alla attribut som inverkar på användarvänlighet var navigationsbalken den centralaste. 

Navigationsbalken inverkar alltså på användarvänligheten mycket starkt och kan därmed 

antingen förbättra eller försämra upplevd användarvänlighetskvalitet. Därför är det extremt 

viktigt för företag att satsa på sin navigationsbalk. Placering och design av 

navigationsbalken diskuterades tidigare under avsnittet gällande designkvalitet (avsnitt 

4.1). Detta på grund av att navigationsbalken också inverkar på designkvaliteten. I detta 

avsnitt kommer dock de attribut som inverkar på användarvänligheten av 

navigationsbalken att presenteras. 

För att göra navigationsbalken lättare att använda är det viktigt att indela informationen 

klart i stora och beskrivande huvudkategorier. Navigationsbalken bör kontinuerligt hållas 

på samma ställe (helst högst upp på e-tjänsten), dessutom rekommenderade en del 

informanter att företag kunde tillsätta en ”till framsidan” Link i navigationsbalken. Detta 

kunde underlätta betydligt navigerande på e-tjänsten och kunde dessutom förhindra 

konsumenter att tappa bort sig. En av informanterna var mycket frustrerad på Elisas e-

tjänst eftersom den varken hade en Link till framsidan eller en enhällig navigationsbalk. 

Informanten tappade bort sig flera gånger under intervjun. Detta skapade både irritation 

och frustration hos informanten. 

För att ytterligare förbättra användningen av navigationsbalken rekommenderade 

informanterna användning av färg eller variation på font tjocklek för att visa under vilken 

kategori/flik man befinner sig. Finnmatkat använde t.ex. en ljusare blå färg på den flik som 

konsumenten rörde sig under jämfört med den mörkare blåa färgen för de övriga flikarna 

(se Figur 14). Detta uppskattade informanterna, eftersom de då klart och tydligt visste vad 

innehållet handlade om och var de befinner sig. 



58 

 

 

 

Figur 14. Navigationsbalken: ljusare färg på den flik man befinner sig på 

Utöver detta ansåg en del informanter att underkategorierna kunde komma fram då 

konsumenterna för musen på huvudkategorin (se ett exempel Figur 10 Bilaga 7), dvs. att 

konsumenten inte först behöver klicka på huvudkategorin för att sedan se den fortsatta 

indelningen. Detta kunde enligt en del informanter spara både tid och möda. En av 

informanterna uppskattade inte idén, eftersom hon ansåg att underkategorierna försvinner 

ifall hon av misstag rör på handen. 

”Minun mielestäni tällein on hyvä. Koska jos minä yritän jotenkin mennä 

siihen (under kategorierna) ja sitten käsi heilahtaa niin sitten se taas 

häviää siitä. Minun mielestäni tämmöinen on parempi vaikka siitä tulee 

lisää klikkauksia.” – Linda 

Detta kan tyda på att företag bör satsa på kvaliteten, dvs. se till att underkategorierna hålls 

en tid även om man av misstag råkar röra på handen. 

Ytterligare påpekade en del informanter att de kategorier som finns i navigationsbalken 

inte borde föra konsumenten till en annan e-tjänst. MTV3 fick en hel del kritik angående 

detta, eftersom flera av deras rubriker i navigationsbalken förde konsumenten bort från 

MTV3s e-tjänst. Ifall ett företag vill ha s.k. ”extra” innehåll rekommenderade 

informanterna att dessa kunde finnas under en och samma kategori. Dessa biprodukter 

(t.ex. spel) kunde sedan öppnas i ett helt nytt fönster. På detta sätt skulle konsumenterna 

fortfarande ha den ursprungliga e-tjänsten uppe i det ursprungliga fönstret och därmed 

undvika att tappa bort sig. Detta kunde också möjliggöra konsumenterna att t.ex. ha ett spel 

uppe samtidigt som de t.ex. läser nyheter. 

Navigationsbalk 
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En av informanterna påpekade också att företag kunde använda sin footer mera effektivt 

genom att tillägga en mera omfattande navigationsbalk allra lägst ner på e-tjänsten. 

Speciellt om e-tjänsten är lång kan det vara användarvänligt för konsumenten att navigera 

såväl uppe som nere på sidan. 

Sökverktyg 

Sökverktyg ansågs också inverka på användarvänligheten. De flesta informanter menade 

att sökverktyg är bra att ha på en e-tjänst. Några informanter var dock skeptiska mot 

sökverktyg, eftersom de hade dåliga tidigare erfarenheter. Dessa ledde till att 

informanterna inte vågade använda sökverktyg, eftersom de var rädda att de inte får 

logiska och relevanta resultat samt att resultaten presenteras i en ända ostrukturerad 

ordning. 

”En minä lähtisi tuonne kirjoittamaan, en haluaisi tässä vaiheessa edes 

kokeilla… Koska minua pelottaa kun tuonne kirjoitan vaikka Kreikka 

niin sitten sieltä pamahtaa joku Google-haku niin 16 miljoonaa 

vastausta.” – George 

En del informanter uppskattade egna sökverktyg, dvs. sökverktyg som enbart söker inom 

företagets e-tjänst, medan andra prefererade Googles sökverktyg. Några få informanter 

menade att företag bör erbjuda båda alternativen på sin e-tjänst. De flesta prefererade dock 

ett eget universalt sökverktyg (söker inom hela den egna tjänsten, inte enbart den del av e-

tjänsten som man är på just då). Finnmatkat fick mycket beröm angående sitt sökverktyg, 

eftersom den samtidigt som man skrev in ett sökord visade resultatalternativ. Allt detta 

innan man hann skriva hela ordet samt trycka på Enter- knappen (se Figur 15). 
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Figur 15. Finnmatkats sökverktyg 

En del informanter menade att Google sökverktyg är onödigt eftersom de lika väl kan gå 

direkt till Googles e-tjänst ifall de vill söka någonting därifrån. Överlag vekade det som om 

det viktiga med sökverktyg är att resultaten presenteras strukturerat och i en logisk 

ordning. 

Språkutbud 

För att underlätta användningen av en e-tjänst rekommenderades erbjudandet av olika 

språk. De flesta e-tjänster som utvärderades i min empiriska undersökning erbjöds enbart 

på finska, vilket för en del informanter skapade negativa associationer. De flesta 

informanter menade att finska företag borde erbjuda sina e-tjänster på finska, svenska och 

engelska. Ytterligare språkalternativ ansågs vara positivt. Informanterna ansåg att de tre 

centralaste språken (finska, svenska och engelska) borde erbjudas för det första på grund 

av att Finland är ett tvåspråkigt land och för det andra på grund av att här också finns 

många utlänningar som eventuellt inte kan varken finska eller svenska. Många av 

informanterna menade att all information inte behöver översättas, men åtminstone det 

centralaste. Detta betyder att e-tjänsten kan vara i en förkortad version på t.ex. svenska och 

engelska. En kommentar angående språkutbud till följande: 

”No vi bor ju ändå i ett tvåspråkigt land och sedan om det är någon 

möjlighet att det skulle komma dit (till e-tjänsten) någon som inte kan 

finska, så är det nog bra till ha dit en engelsk sida också. Jag tycker att 

de skall se helt lika ut, men innehållet kan nog vara mycket mera 

sammansatt.” – Fanny 

Resultatalternativ  

Sökverktyg  
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Liksom Fanny, poängterade några andra informanter också att designen inte bör förändras 

beroende på vilket språk man väljer. Ibland kan en konsument t.ex. först surfa på den 

finskspråkiga e-tjänsten och sedan först märka att den också finns erbjuden på svenska. 

Ifall e-tjänsten förändras totalt leder detta till frustration. En del e-tjänster som 

utvärderades i min empiriska undersökning ändrade layouten totalt beroende på vilket 

språk som valdes. (Jämför layouterna i Figur 16 och 17.)  

    

Figur 16. Elisas e-tjänst på finska 

 

Figur17. Elisas e-tjänst på svenska 

Om ett företag absolut inte har resurser till att erbjuda olika språkalternativ menade en 

informant att företaget kan rädda sig själv genom att tillägga länkar till liknande e-tjänster 

med relaterande information/produkter/service på de andra språken. Detta kan dock 

diskuteras eftersom företag som vill sälja sina egna produkter/service inte nödvändigtvis 

vill erbjuda tillträde till konkurrenters hemsidor. Ifall e-tjänsten däremot erbjuder t.ex. 

nyheter eller någon annan sorts gratistjänst kan det dock vara rekommenderat att ha länkar 

till relaterande e-tjänster. Under alla förhållanden kommer man lättast undan detta 

tankearbete genom att erbjuda sin egen e-tjänst på olika språk. 
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Sidokarta 

Informanterna hade mycket tudelade åsikter gällande sidokartor. En del ansåg att de 

verkligen inverkade på användarvänligheten positivt, medan andra avskydde sidokartor 

och ansåg att de inverkade på användarvänligheten negativt. 

”Jos minä jotain täältä joutuisin kaivamaan niin joutuisin varmaan 

kääntymään tuonne sivukartan puoleen. Sitä minä en pidä hyvänä vaan 

se on minun mielestäni merkki siitä että on huonot sivut, että ne eivät ole 

selkeät enkä löydä sieltä mitä minä haen” – George 

En del informanter, liksom George, ansåg att sidokartor är till hjälp ifall e-tjänsten är 

ostrukturerad och ifall informationen inte kan hittas på ett enkelt sätt. Sidokartans hjälp i 

denna situation ansågs dock inte leda till positiva associationer gällande 

användarvänligheten. Ifall en e-tjänst behöver en sidokarta för att hjälpa konsumenter hitta 

det de letar efter, associerades detta till ostrukturerad e-tjänst, låg kvalitet och låg 

professionalitet. 

Största delen av informanterna uppskattade dock sidokartor och ansåg att de underlättar 

sökandet betydligt. Dessutom menade informanterna att en sidokarta klart och tydligt visar 

allt innehåll och hur det är strukturerat. En informant påpekade att hon inte alltid visste 

under vilken kategori någon viss information finns, men med hjälp av en sidokarta kan hon 

snabbt hitta rätt information och också se hur innehållet är indelat. 

Övrigt 

Olika slags hjälpverktyg som ger råd och hjälper konsumenter att t.ex. fylla i en blankett 

ansågs inverka på användarvänligheten positivt. Likaså föreslog två informanter att e-

tjänster kunde visa rutten hur man rört sig på sidan (t.ex. de tre sista stegen man tagit). 

Detta kunde underlätta navigeringen och därmed förhindra konsumenten att tappa bort sig 

på e-tjänsten. 

Ytterligare inverkade såväl e-tjänsters längd och bredd på användarvänligheten. Långa 

sidor medför mycket skrollande neråt, medan breda sidor medför skrollande åt sidorna. 

Skrollandet åt sidorna kritiserades mycket hårt. Alla informanter menade att e-tjänster inte 

får vara så breda att konsumenterna behöver skrolla åt sidorna. Skrollandet neråt ansågs 

ännu vara acceptabelt till en viss grad. Ifall e-tjänsten är för lång orkar konsumenter (enligt 

informanterna) inte kolla igenom det som står nere på sidan. 
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För övrigt föreslog en del informanter att ”läs mera” texter kunde öppnas direkt under 

inledaren, istället för att behöva laddas upp på en ny sida. När man väl läst texten kunde 

man sedan gömma den långa versionen tillbaka. Detta är enligt informanterna 

tidssparande. Finnmatakat hade på en del ställen korta inledningar med längre 

textalternativ som öppnades direkt under i samma fönster, vilket informanterna berömde. 

”... så finns här lue lisää. Det öppnas inte ens i en ny ikkuna utan kom 

bara på samma paikka... det behöver inte laddas på nytt om man fast har 

långsam netti utan det har liksom på riktigt laddats dit förut redan och så 

visas det bara sedan när man trycker att lue lisää. Så får man det 

tillbaka i gömman sedan.” – Fanny 

För att ytterligare förbättra användarvänligheten påpekade flera informanter att det mest 

centrala bör placeras på ett synligt och lätt tillgängligt ställe. Detta underlättar 

konsumenterna att hitta den information som de behöver. Reklam ansågs dessutom störa 

användarvänligheten till en grad, speciellt om de är placerade bland innehållet. 

Sammanfattning: Användarvänlighet 

Attribut som inverkar på användarvänlighetskvalitet är bl.a. följande: navigationsbalken, 

sökverktyget, språkutbudet och sidokarta. Dessutom ansågs diverse hjälpverktyg inverka 

på användarvänligheten positivt. Korta laddningstider och lite skrollande uppskattades 

ytterligare. För övrigt menade informanterna att det mest centrala bör placeras synligt och 

att reklam inte får störa användningen, dvs. reklam bör inte placeras mitt bland innehållet. 

Utöver detta uppskattades visandet av den rutten (t.ex. de tre sista stegen) man rört sig. Allt 

detta finns illustrerat i Figur 18. Åsikter gällande varje attribut diskuterades i detta avsnitt. 

   

Figur 18. Attribut som inverkar på användarvänlighetskvalitet 
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4.4. Förtroendekvalitet 

Upplevd professionalitet och sakkunnighet verkar inverka främst på förtroende. Dessa 

(professionalitet och sakkunnighet) i sin tur influeras av de kvalitetsdimensioner samt 

deras attribut som diskuterats tidigare, dvs. attribut som leder till design, innehåll och 

användarvänlighet. Med andra ord inverkar helheten på förtroende. 

I flesta fall verkade det som om förtroende är en hygienfaktor. Så länge som förtroende 

finns upplevs det varken inverka på e-tjänstekvaliteten positivt eller negativt. Ifall det 

däremot uppstår problem angående förtroende, inverkar det dock starkt på den totala 

upplevda e-tjänstekvaliteten.  

Förtroende var i min empiriska undersökning klart det svåraste ämnet för informanterna. 

Många informanter hade svårigheter att förklara vad som direkt inverkade på 

utvärderingen av förtroendekvalitet. Trots detta fick jag reda på ett antal 

kvalitetsdimensioner och attribut som ansågs inverka på förtroende både positivt och 

negativt. Till följande kommer dessa att diskuteras. 

Design 

I min undersökning verkar det som om design inverkar allra starkast på förtroende. Ifall e-

tjänsten har dålig design, kan informanterna inte lita på företaget, dess professionalitet och 

sakkunnighet. 

”Siis ehdottomasti jos design on huono ja siitä huokuu sellainen törkeä 

epäammattimaisuus niin se syö totta kai luottamusta. Eli huokuu vähän 

sellaista että jos sinulla ei ole varaa kunnon nettisivuihin niin miten sinä 

voit edes pyörittää varteenotettavaa yritystäkään.” – George 

Attribut (relaterade till design) som drar ner på förtroende är bl.a. färger, bilder, bakgrund 

och struktur. Ifall en e-tjänst har för många olika färger och bilder inverkar detta negativt 

på förtroende. Ytterligare ansåg en del informanter att ifall bakgrunden eller strukturen 

kontinuerligt ändras, då man rör sig från en sida på e-tjänsten till en annan, anses detta leda 

till negativa associationer gällande förtroende. Orsakerna till detta var helt enkelt att 

informanterna fick en hektiskt och ostrukturerad bild av företaget. En kommentar angående 

vad som leder till förtroende: 

”No just se että ne olisi selkeät. Sitten ei ole liikaa kuvia. Valitsee 

tavallaan yhden värin. Tässä nyt on ilmeisesti sininen. Sitä löytyy 

kaikkialla. Se on minun mielestäni tyhmää jos menen nyt vaikka tänne 

(klickar sig vidare) niin tämä muuttuisikin yhtäkkiä liilaksi.” – Linda 
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Färggranna färger, neon färger samt gul och röd ihop anses leda till negativa associationer 

gällande förtroende. Likaså anses ”sexiga/naken” bilder dra ner på förtroende.  Några 

informanter menade att professionaliteten lider ifall företaget väljer att lägga sexiga bilder 

på sin e-tjänst. Däremot anses användning av neutrala färger inverka på förtroende positivt. 

Överlag verkade det som om e-tjänster som skapar en lugn känsla ansågs vara bra och leda 

till positiva associationer gällande förtroende. Det är alltså viktigt att ett företags e-tjänst 

ser seriös ut, att den är enkel och att strukturen är klar. Angående strukturen nämnde en del 

informanter att ostrukturerade e-tjänster med många kolumner och lådor ansågs inverka på 

förtroende negativt.  

Innehåll 

För att skapa förtroende via en e-tjänst bör företagets kontaktuppgifter finnas på e-tjänsten. 

Dessutom bör dessa placeras tydligt och synligt antingen högst upp på e-tjänsten eller i 

navigationsbalken. Överraskande många e-tjänster som utvärderades hade sina 

kontaktuppgifter allra lägst nere på sidan varifrån det var svårt att hitta dem. En e-tjänst 

saknade t.o.m. totalt kontaktuppgifter, vilket verkligen ledde till negativa associationer 

angående förtroende. Informanterna menade att kontaktuppgifter är ytters viktiga och ifall 

informanterna behöver kontakta ett företag bör kontaktuppgifterna vara genast tillgängliga. 

Informanterna vill inte skrolla på e-tjänsten och leta efter kontaktuppgifter. Ytterliga ansåg 

informanterna att det är bra att ha olika kontaktmöjligheter, eftersom konsumenterna då 

kan välja det som passar dem allra bäst. Informanterna menade vidare att olika 

kontaktmöjligheter tyder på att företaget är professionellt och sakkunnigt. Dessutom ansåg 

informanterna att det skapar en känsla av att företaget uppskattar sina konsumenters 

åsikter. Detta i sin tur skapade positiva associationer angående förtroende. 

Utöver kontaktuppgifter ansåg informanterna att företag bör berätta om sig själv, sin 

verksamhet, affärspartner, sin service/sina produkter etc. för att skapa och t.o.m. för att öka 

på förtroende. Allt detta relaterar nämligen igen till professionalitet och sakkunnighet som 

starkt inverkar på uppfattningen av förtroende. 

Utöver dessa attribut (kontaktuppgifter och information om företaget) ansåg informanterna 

att uppdatering av information är ytterst viktigt och inverkar på förtroende. Ifall en e-tjänst 

inte är uppdaterad ansåg en del informanter detta leda till försämrad grad av förtroende. 

Dessutom ansågs e-tjänster med lögner och mycket onödig (inte relevant) information samt 

e-tjänster med en massa överdrivan rubriker inverka på förtroende negativt. Detta på grund 



66 

 

 

av att e-tjänsten och därmed också företaget upplevdes bete sig billigt och t.o.m. 

omoraliskt. E-tjänster med lögner, mycket onödig information och många överdrivan 

rubriker och texter associerades till Seiska tidnigen. En del informanter menade att företag 

som skapar associationer till nämnda tidningen inte kan tas på allvar, dvs. associationerna 

inverkade på förtroende negativt. 

För att skapa förtroende bör innehållet på en e-tjänst vara omfattande och relevant. Texten 

bör dessutom vara kort och koncist. Samarbete med banker ansågs också leda till positiva 

associationer gällande förtroende. Ifall t.ex. bankkoder behövs för att logga in sig eller 

registrera sig till en tjänst, verkade detta inverka på förtroende positivt. Även bilder av 

banklogon på e-tjänsten skapade förtroende, i varje fall enligt flesta informanters åsikter. 

En informant menade dock att banklogon inte påverkade förtroende. 

”... de här pankkihässäkkän hit. De har säkert försökt öka på 

trovärdigheten med de här pankki jutturna men det är ju ingenting, de är 

ju bara logor för banker. Det säger inte att det är en sådan här säker 

sida att man skall betala med kort. Det borde ju vara verified by Visa 

eller något. Att de skulle man ha kunnat lämna bort.” – Denise 

Reklam 

Reklam inverkade också starkt förtroende. E-tjänster med ingen eller enbart egen reklam 

verkade skapa mest förtroende. Ifall företag väljer att publicera reklam bör de noggrant 

fundera på vems reklam och hurudan reklam de har på sin sida. Några informanter menade 

att reklamer i samma kategori med ”Pikavippi” eller ”Seiska” bör undvikas ifall företaget 

vill skapa förtroende.  

Dessutom kritiserades pop up reklam, dvs. reklam som kommer upp plötsligt och täcker 

hela eller delvis innehållet. Ingen av informanterna uppskattade pop up reklam och alla 

ansåg dessutom reklamerna dra ner på förtroende. Orsakerna till detta var bl.a. rädslan för 

data virus eller till att en hacker kommer åt personlig information. En av kommentarerna 

gällande reklam till följande: 

”No yleensä kaikenlaista niin kuin… Pop uppeja ei tarvitsisi olla ja 

yleensäkin katsoo vähän kenen mainoksia ottavat sivuilleen. Ei 

välttämättä mitään pikavippi mainoksia” – Isak 

Användarvänlighet 

Enbart bra design och bra innehåll räcker inte till att skapa förtroende. E-tjänsten måste 

också vara lätt att använda och tekniskt fungerande, dvs. användarvänlighetskvalitet 

inverkade också på förtroende. Ifall e-tjänsten upplevs vara lätt att använda och ifall den 
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fungerar upplevs detta påverka förtroende positivt. Korta laddningstider och en tekniskt bra 

e-tjänst är nödvändig ifall ett företag vill skapa förtroende bland konsumenter. En bra och 

användarvänlig e-tjänst associeras till hög professionalitet och sakkunnighet. 

En del informanter ansåg att en bra navigationsbalk, sökverktyg och möjlighet till feedback 

skapar positiva associationer angående förtroende. Feedback rutan bör placeras synligt och 

den bör dessutom vara lätt att använda för konsumenter. Företag som visar att de bryr sig 

om konsumenters åsikter och kommentarer, kan enligt några informanter öka på 

förtroendegraden. Dessutom ansåg en del informanter att möjlighet till diskussion med 

andra konsumenter ökar på förtroende. Detta på grund av att ifall företag ger en chans till 

sina konsumenter att dela med sig erfarenheter tyder detta på att företaget är professionellt 

och inte har några hemligheter. Att uppmuntra konsumenter att dela med sig erfarenheter 

skapar positiva känslor bland informanterna. Dessutom associerade en del informanter 

detta till bra kvalitet på produkter och service som företaget erbjuder. 

Övrigt 

Förutom design, innehåll, reklam och användarvänlighet inverkar också tidigare 

erfarenheter, företagets storlek och företagets image på förtroende. Tidigare erfarenheter av 

en e-tjänst verkar tyvärr i vissa fall inverka negativt på förtroende. Två av informanterna 

ansåg att t.ex. Finnmatkats e-tjänst tidigare varit av låg kvalitet. Denna gamla erfarenhet 

inverkade fortfarande på bedömningen av den nuvarande e-tjänsten. På grund av att e-

tjänsten tidigare varit sämre (enligt informanterna) och på grund av att den tidigare 

versionen av e-tjänsten inte skapat en känsla av förtroende inverkade detta starkt på 

utvärderingen av företagets nyare version av e-tjänsten. Detta tyder på att företag som inte 

ännu skapat en e-tjänst verkligen måste satsa på e-tjänstekvaliteten från första början. Ifall 

konsumenter hinner få en känsla av att e-tjänsten är av låg kvalitet, kan det ta lång tid att 

reparera denna uppfattning. 

Ifall företaget har en bra image och ifall det är ett stort och känt företag leder detta ofta till 

positiva associationer gällande förtroende. Dessa attribut är dock inte relevanta för min 

studie eftersom de inte kan direkt relateras till e-tjänsten. En sak som företag dock kan göra 

för att skapa förtroende, utöver det som tidigare nämnts, är att medge sina fel och rätta till 

dem. En av informanterna ansåg att t.ex. Pääkallo (nyhetssida gällande innebandy) tar väl 

emot kommentarer av sina konsumenter och ifall det visat sig att Pääkallo har kommit med 
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fel information rättar de till dessa fel. Dessutom visar de tydligt att de gjort ett fel och ber 

om ursäkt. Något som andra företag kan ta modell av. 

Sammanfattning: Förtroende 

Förtroende påverkas främst av helheten. De tre övriga kvalitetsdimensioner (design, 

innehåll och användarvänlighet) inverkade direkt på förtroende. Attribut som färger, bilder, 

bakgrund och struktur inverkar på designkvaliteten som i sin tur inverkar på förtroende. 

Kontaktuppgifter, uppdatering och information om företaget och samarbetspartner är 

attribut som inverkar på innehållskvaliteten som i sin tur inverkar på förtroende. Utöver 

detta inverkar attribut som laddningstid, navigationsbalk, sökverktyg etc. på 

användarvänlighetskvaliteten som vidare inverkar på förtroende. Ytterligare inverkar 

attribut som tidigare erfarenheter, företagets storlek och företagets image också på 

förtroende. Allt detta finns sammanfattat i Figur 19. Informanternas åsikter gällande vad de 

uppskattar har vidare diskuterats i detta avsnitt. 

   

 

Figur 19. Attribut som inverkar på förtroendekvalitet 

4.5. Sammanfattning av kapitel fyra 

I detta kapitel har attribut som inverkar på design-, innehålls-, användarvänlighets- och 

förtroendekvalitet presenterats. Kapitlet har diskuterat informanternas åsikter gällande vad 

de uppskattar och inte uppskattar angående varje kvalitetsdimension och deras attribut. En 

del attribut inverkar på flera än en kvalitetsdimension. Även vissa kvalitetsdimensioner 

inverkar på varandra. Alla resultat finns sammanfattade i Bilaga 5 och 6. 

Designkvaliteten påverkas främst av struktur, färger, fonter, bakgrund, bilder, placering av 

reklam samt placering och design av navigationsbalken. Företag bör satsa på sin e-tjänsts 
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design, eftersom den bl.a. direkt förknippas med företagets sakkunnighet och 

professionalitet. Informanterna anser inte kunna lita på en dåligt designad e-tjänst. 

Innehållskvalitet påverkas däremot av attribut som text och språkbruk, information, och 

reklam. Företag bör t.ex. noga fundera över vems reklam de publicerar på sin e-tjänst. 

Dessutom uppskattar konsumenterna korta och koncisa texter. Informationen som 

publiceras bör bl.a. vara uppdaterat och korrekt. 

Användarvänlighetskvalitet påverkas bl.a. av navigationsbalken, sökverktyget, 

språkutbudet och sidokarta. Det mest centrala som antingen kan förstöra eller förbättra 

användarvänligheten är navigationsbalken. Detta betyder att företag bör starkt satsa på 

navigationsbalkens kvalitet. Utöver detta är det rekommenderat att bl.a. erbjuda e-tjänsten 

på flera språk. 

Förtroende i sin tur påverkades av alla de tidigare nämnda kvalitetsdimensionerna och 

attribut. Detta betyder att helheten inverkar på förtroende. En upplevt sakkunnig och 

professionell e-tjänst skapar förtroende, medan en ostrukturerad och upplevt dåligt e-tjänst 

minskar på förtroende. 
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5. Ett verktyg för skapandet och utvecklandet av e-tjänster 

Efter att ha gått igenom vad konsumenterna uppskattar gällande de olika 

kvalitetsdimensionerna (design, innehåll, användarvänlighet och förtroende) som 

inkluderats i min empiriska undersökning och efter att ha presenterat vilka attribut som 

inverkar på dessa dimensioner, kommer jag nu att presentera ett nytt verktyg. I följande 

avsnitt (5.1) presenteras checkmodellen och trafikljuslistan som tillsammans utgör ett 

verktyg som hjälper företag vid skapandet eller utvecklandet av e-tjänster. Efter detta i 

avsnitt 5.2 presenteras implikationer för hur företag kan använda det nya verktyget. Sist 

(5.3) finns en kort sammanfattning. 

5.1. Utvecklandet av två nya modeller: Checkmodell och Trafikljuslista 

I detta avsnitt kommer jag att presentera en checkmodell och trafikljuslista som passar 

såväl företag som skapar en totalt ny e-tjänst som för företag som vill utveckla sin 

existerande e-tjänst. Checkmodellen och trafikljuslistan skapar tillsammans ett verktyg 

som hjälper företag att fokusera sig på centrala aspekter gällande design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende. Till följande presenteras såväl modellen och listan. 

5.1.1. Checkmodell 

För att försäkra sig om att konsumenterna upplever en e-tjänst som högkvalitet, har jag 

skapat en modell där de centralaste attribut för kvalitetsdimensionerna design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende är presenterade. Checkmodellen finns presenterad i 

Tabell 4. 
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Tabell 4. Checkmodell för skapandet eller utvecklandet av e-tjänster 

Kvalitetsdimension Check 

Design D1: Struktur 

D2: Färger 

D3: Fonter 

D4: Bakgrund 

D5: Bilder 

D6: Placering av reklam 

D7: Placering och design av navigationsbalken 

Innehåll I1: Text och språkbruk 

I2: Information 

I3: Reklam 

I4: Möjlighet till att dela med sig erfarenheter 

I5: Länkar 

Användarvänlighet A1: Navigationsbalk 

A2: Sökverktyg 

A3: Språkutbud 

A4: Sidokarta 

A5: Laddningstid 

A6: Skrollande 

A7: Placering av information och reklam 

A8: Rutt 

A9: Hjälpverktyg 

Förtroende F1: Design 

F2: Innehåll 

F3: Användarvänlighet 

F4: Reklam 

Modellen består av de fyra kvalitetsdimensioner som har behandlats i denna avhandling. 

Varje kvalitetsdimension har ett antal attribut (som presenterats och diskuterats i kapitel 

fyra) numrerade i den högra kolumnen av modellen. Dessa attribut är centrala vi 

utvärderingen av dimensionernas kvalitet. För att bättre förstå vad konsumenter uppskattar 

gällande varje kvalitetsdimension och attribut, har jag utvecklat en trafikljuslista som 

kommer med rekommendationer givna av informanterna. 

5.1.2. Trafikljuslista 

Varje kvalitetsdimension och attribut finns presenterad i trafikljuslistan. Trafikljuslistan 

består av både rekommendationer gällande 1) vad företag skall undvika, 2) vad de skall 

noga beakta och överväga, och 3) vad de skall beakta vid utvecklandet eller skapandet av 

e-tjänster. Trafikljuslistan finns presenterad i Tabell 5. 
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Tabell 5. Trafikljuslista vid skapandet eller utvecklandet av e-tjänster 

 Design 

(D1-D7) 

Innehåll 

(I1-I5) 

Användarvänlighet 

(A1-A9) 

Förtroende 

(F1-F4) 

 

UNDVIK HELT OCH 

HÅLLET 

 

D1: Placering av e-tjänsten på 

endera sida 

D1: Många kolumner och lådor 

D1: Långa sidor 

D1& D4: Byt 

layout/struktur/bakgrund enligt 

tema 

D2: Neon eller många olika färger 

D2: Rött och gult ihop  billigt 

och dåligt 

D2: Bara svart och vitt  tråkigt 

D2, D3, D5: Bilder, fonter etc. blir 

större och mindre, färger ändras då 

man för musen över skapar 

känsla av orolighet 

D2,D3 & D5: För många olika 

fonter och font storlekar, färger 

och bilder 

D3 & D4: Svart bakgrund och vit 

text, el. grå font på vit bakgrund 

D4: Reklam som bakgrund 

D3 & D5: För små fonter eller 

bilder 

D6: Placera reklam mellan 

innehåll 

D6: Placera reklam hit och dit 

D5 & D6: Rörliga bilder/reklam 

D7: Liten & otydlig 

navigationsbalk 

I1: Långa texter 

I1: Skrivfel 

I1: Överdrivna rubriker 

I2: Bild utan text 

I2: För mycket onödig 

information 

I2: Lögner 

I3: För mycket reklam 

I3: Reklam bland innehållet 

I3: Reklam som följer med då 

man skrollar neråt 

I3: Reklam som sticker för 

mycket i ögat 

I5: Hela texten under en bild som 

Link 

 

A1: För många rubriker i navin 

A1: Ingen Link till hemsidan 

A1: Navin för liten, syns dåligt 

A1: Navin försvinner då man 

surfar på sidan 

A1: Oklara grupperingar  vet 

inte vad som hör vart, svårt att 

hitta. 

A2: Sökverktyg som inte fungerar 

A3: Då man ändrar på språket ser 

webbsidan totalt annorlunda ut el. 

man kastas till en ny sida 

A4: En ostrukturerad och roddig 

sidokarta 

A5: Långa laddningstider 

A6: Skrollande  speciellt åt 

sidan 

A7: Pop up reklam 

A9: Hjälpverktyg som inte 

fungerar eller hjälper (onödiga) 

F1: Dålig design 

 För mycket bilder, färger 

 Om bakgrundsfärgerna byts 

varje gång man klickar sig 

vidare 

 Färggranna färger, neon 

färger 

 Gul och röd färg ihop 

 För mycket små rutor hit och 

dit 

 ”Sexiga/naken” bilder 

 

F2: Innehåll 

 Mycket onödig information 

 Överdrivna rubriker 

 Inte kontaktuppgifter 

 Inte uppdaterat 

 

F3: Användarvänlighet 

 Feedback ruta inte tillräckligt 

synlig 

 Pop up reklam 

 Lång laddningstid 

 

F4: Mycket reklam 

F4: Reklam i stil med Seiska och 

Pikavippi 

 

BEAKTA -

ÖVERVÄG NOGA 

D6: Placera reklambanderoll högst 

upp på sidan + på högra kanten 

D5: Enstaka rörlig bild 

I2: Omfattande information  

mera än vad som är nödvänligt 

A1: Navin vertikalt (lista) 

A1: Underkategorierna kommer 

fram då man för musen på 

huvudgrupperna i navin 

F2: Samarbetning med banker 

(bankkoder behövs för att logga 

in) 
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A2: Google sökverktyg 

A4: Sidokarta 

A7: Ifall en inledare + ”läs mera”-

knapp  då man trycker kommer 

texten direkt under, dvs. behöver 

inte laddas på en ny sida 

A7: Pop up (egen reklam) 

A8: Visa rutten hur man rört sig 

 

BEAKTA- 

REKOMMENDERAS 

D1: Placera webbsidan på mitten 

eller täck hela skärmen 

D1: Få (2 el. 3) klara kolumner 

och lådor  

D1 & D4: Kontinuerlig 

layout/struktur/bakgrund 

D2: Neutrala färger (grå, beige, 

blå, fräsch grön) 

D2: Användning av samma 

färgnyans kontinuerligt 

D2: Färger som passar med 

företagets tema/logo 

D2: Färger för att gruppera 

D2 & D4: Tydliga kontraster 

D3: Användning av en font stil, 

några få font storlekar 

D5: Placera logon högst upp 

D5: Stilla bilder (antal ca 3-4)  

satsa på kvalitet, relatera till temat 

D5: Människobilder  Familj 

och barn bra! 

D6: Ingen reklam eller ifall 

måste placera reklam tydligt på 

högra kanten el. ner 

D7: Tydliga grupperingar 

D7: Placerad på synligt ställe 

D7: Utförlig navigationsbalk i 

footern 

I1: Intresseväckande och sägande 

rubriker 

I1: Klart och korrekt språk 

I1: Kort och koncis text 

I2: ”Less is more!” 

I2: Datum när publicerats/ 

uppdaterats 

I2: Kontaktuppgifter 

I2: Omfattande information som 

hålls inom relevanta ämnen 

I2: Uppdaterat 

I3: Ingen reklam 

I4: Möjligheter till diskussion 

eller kommentarer 

I5: Inledningar och ”läs mera” 

Link 

I5: Länkar till relaterande e-

tjänster 

Information om företaget 

A1: En mera omfattande navi allra 

lägst ner på sidan (om mycket 

information) 

A1: Horisontell navi med klara 

rubriker/indelningar  uppe på 

sidan & hålls på samma ställe 

A1: Om mycket information  

huvud- och undernavi 

A1: En Link till framsidan 

A2: Eget sökverktyg 

A3: Placera språkutbudet på ett 

synligt ställe (upp) 

A3: Språkutbud åtminstone det 

centralaste översatt, el. eventuellt 

länkar till liknande sidor på annat 

språk 

A5: Kort laddningstid 

A6: Lite skrollande 

A7: ”Läs mera” sidan behöver 

inte laddas på nytt, utan texten 

tilläggs direkt under  

A7: Viktigaste först och tydligt 

A9: Hjälpverktyg 

F1: Ser seriös ut 

F1-F3: Enkel och klar e-tjänst 

F1-F4: Sidan ger en professionell 

och sakkunnig bild av företaget 

 helheten påverkar (design, 

användarvänlighet, information) 

F2: Bank logor  

F2: Information om företaget  

F2: Kontaktuppgifter synligt 

F2: Medge egna fel och rätta till 

dem 

F2: Omfattande information 

F3: Fungerande sida (tekniskt) 

F3: Möjlighet att chatta eller 

skriva kommentarer; dela med sig 

erfarenheter 

F4: Ingen reklam (förutom egen) 

F4: Seriös reklam el. egen reklam 
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5.2. Användning av det nya verktyget 

Detta avsnitt kommer att presentera hur företag kan använda checkmodellen och 

trafikljuslistan vid e-tjänsteutveckling och vid skapandet av en totalt ny e-tjänst. Först 

(5.2.1) kommer instruktioner för företag med existerande e-tjänster att presenteras. Efter 

detta (5.2.2) presenteras anvisningar för företag som inte ännu har en egen e-tjänst, men 

som är intresserade av att skapa en. 

5.2.1. Användning av verktyget för dem som har en existerande e-tjänst 

För att kolla ifall den existerande e-tjänsten uppnår de prefereringar som konsumenterna 

har, kan företaget få bra hjälp av checkmodellen och trafikljuslistan. Företaget kan stegvis 

gå igenom de olika kvalitetsdimensionerna och deras attribut, genom att kolla 

checkmodellen. Företag kan härmed få en bra uppfattning om vad som egentligen påverkar 

konsumenten vid utvärderingen av de olika kvalitetsdimensionerna. Efter detta kan 

företaget ta trafikljuslistan till hjälp för att se vad konsumenterna uppskattar och vilka 

rekommendationer som finns gällande varje attribut. Företaget kan nu börja analysera till 

hur stor grad den egna e-tjänsten uppnår rekommendationerna. 

För att ge ett exempel för hur detta fungerar kan ett företag t.ex. först analysera designen 

av sin e-tjänst. Designdimensionens första attribut (D1) är enligt checkmodellen e-tjänstens 

struktur. För att kolla ifall den existerande e-tjänstens struktur stämmer överrens med 

konsumenternas preferenser kan företaget ta en titt på rekommendationerna i 

trafikljuslistan. Om den existerande e-tjänsten är t.ex. placerad på vänstra el. högra sidan 

kan detta upplevas som negativt bland konsumenterna (kolla trafikljuslistan, 

designkolumn, röda del, rekommendation ett). För att förbättra uppfattningarna kan 

företaget antingen placera sin e-tjänst på mitten av sidan eller täcka hela skärmen (kolla 

designkolumn, gröna del, rekommendation ett). Ifall den existerande e-tjänsten ytterligare 

saknar klara kolumner kan detta påverka konsumenternas uppfattning av designkvaliteten 

negativt (kolla designkolumn, röda del, rekommendation två). För att förbättra strukturen 

och därmed designen kan företaget omstrukturera sin e-tjänst, så att två till tre tydliga 

kolumner existerar (kolla designkolumn, gröna del, rekommendation två). Figur 20 

illustrerar analysringsprocessen stegvis. 
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Figur 20. Användning av checkmodellen och trafikljuslistan vid e-tjänsteutveckling 

5.2.2. Användning av verktyget för dem som vill skapa en totalt ny e-tjänst 

Ifall ett företag vill skapa en totalt ny e-tjänst kan checkmodellen tillsammans med 

trafikljuslistan vara till stor nytta. Företaget kan nämligen med hjälp av checkmodellen 

kolla vilka attribut som inverkar på design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. 

Dessutom kan företaget få goda rekommendationer gällande vad som leder till förbättrad 

och försämrad uppfattning angående såväl varje kvalitetsdimension som attribut. 

Rekommendationerna lönar sig att ta i hänsyn vid planering och skapandet av en ny e-

tjänst, eftersom alla rekommendationer baserar sig på konsumenters åsikter. Figur 21 

illustrerar hur företag kan använda checkmodellen och trafikljuslistan vid skapandet av en 

ny e-tjänst. 
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Figur 21. Användning av checkmodellen och trafikljuslistan vid skapandet av en ny e-

tjänst 

Liksom tidigare nämnt lönar det sig för företag att genast från första början satsa på sin e-

tjänst. Detta på grund av att en e-tjänst som upplevs vara av låg kvalitet, kan påverka 

utvärderingen av en utvecklad version av e-tjänsten i framtiden. I min empiriska 

undersökning visade det sig t.ex. att en gammal version av Finnmatkats e-tjänst, 

fortfarande påverkade två informanters åsikter angående den nyare versionen av e-tjänsten. 

Informanterna ansåg att den gamla e-tjänsten varit roddig, ostrukturerad och därmed också 

svår att lita på. Eftersom informanterna redan hade format en uppfattning om e-tjänsten, 

verkade det vara svårt för dem att omformulera denna uppfattning även om hela e-tjänsten 

utvecklats och förbättrats.  

5.3. Sammanfattning av kapitel fem 

I detta avsnitt har jag presenterat min checkmodell och trafikljuslista som tillsammans 

utgör ett verktyg för att hjälpa företag vid e-tjänsteutveckling och vid skapandet av totalt 

nya e-tjänster. Checkmodellen består av fyrakvalitetsdimensioner (design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende) med tillhörande attribut. Trafikljuslistan består av 

rekommendationer om vad företaget 1) skall undvika, 2) noga skall beakta och överväga, 

och 3) skall beakta vid utvecklande och skapande av e-tjänster. Trafikljuslistan innehåller 

rekommendationer för varje kvalitetsdimension och attribut.  

Avsnittet behandlade ytterligare hur det nya verktyget kan användas. Instruktioner för 

användningen av verktyget gavs såväl till företag som har en existerande e-tjänst som till 

företag som vill utveckla en totalt ny e-tjänst. 
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6. Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer mina centralaste resultat att presenteras (6.1). Härefter diskuteras 

och jämförs mina resultat med tidigare studiers resultat (6.2). I avsnitt 6.3 finns en kort 

sammanfattning. 

6.1. Mina viktigaste resultat 

I denna studie fick jag väl fram vad konsumenter uppskattar och ytterligare vad de inte 

uppskattar i en e-tjänst. Med hjälp av min studie har en större förståelse angående 

kvalitetsdimensionerna design, innehåll, användarvänlighet och förtroende skapats.  Detta 

gjordes genom att analysera attribut som inverkar på kvalitetsdimensionerna. Till följande 

presenteras mina viktigaste resultat: 

1. Designkvalitet påverkas av attribut som struktur, färger, fonter, bakgrund, bilder, 

placering av reklam, och placering och design av navigationsbalken. 

Konsumenter uppskattar:  

 Strukturerade e-tjänster (två till tre kolumner och klara lådor)  

 Placering av e-tjänsten på mitten (el. eventuellt täcker hela skärmen) 

 Neutrala färger (t.ex. blå, (ljus)grön, gul, grå)  

 En font stil med varierande storlekar (ca tre olika) 

 Kontinuerlig användning av samma bakgrund som inte får vara för 

dominerande 

 Tillräckligt stora bilder av bra kvalitet (människobilder uppskattas) 

 Reklam placerad på högra sidan eller lägst nere på e-tjänsten 

 Navigationsbalken tillräckligt stor och placerad på ett synligt ställe (högst 

upp på e-tjänsten).  

 Navigationsbalken indelad i tydliga kategorier (fem till sju kategorier) 

2. Innehållskvalitet påverkades av attribut som text och språk, information, reklam, 

möjlighet till att dela med sig erfarenheter och länkar. 

Konsumenterna uppskattar: 

 Kort och koncis text utan skrivfel 

 Inledningar med möjlighet till att läsa mera 

 Omfattande information som är uppdaterat 

 Relevant information 



78 

 

 

 Länkar till relaterande e-tjänster el. till ursprungsland (t.ex. gällande 

nyheter) 

 Information om företaget och kontaktuppgifter 

 Möjlighet till diskussion/kommentarer 

3. Användarvänlighetskvalitet påverkades av navigationsbalk, sökverktyg, 

språkutbud, sidokarta, laddningstid, skrollande, placering av information och 

reklam, visandet av rutten, och hjälpverktyg. 

Konsumenterna uppskattar: 

 En klar navigationsbalk med klara kategorier  navigationsbalken påverkar 

användarvänligheten mest! 

 Om mycket information är det bra med en huvud- och en 

undernavigationsbalk 

 En omfattande navigationsbalk i footern 

 Sökverktyg: helst egen 

 Språkutbud: åtminstone finska, svenska och engelska, placeras tydligt upp 

på sidan 

 Korta laddningstider 

 Lite skrollande 

 Olika hjälpverktyg 

 Centralaste först och tydligt 

 Reklam inte mitt bland innehållet 

4. Förtroendekvalitet påverkades av helheten: designkvalitet, innehållskvalitet och 

användarvänlighetskvalitet. Dessutom inverkade reklam, företagets image, storlek 

och tidigare erfarenheter på förtroende. 

Konsumenter uppskattar: 

 Bra design: ser seriös ut, väl strukturerad, neutrala färger etc. 

 Korrekt och relevant innehåll: kontaktuppgifter och information om 

företaget, kort och koncis text etc. 

 Användarvänlig: bra navigationsbalk, korta laddningstider etc. 

 Ingen reklam/noggrant urval av reklam  inte i stil med Seiska och 

Pikavippi. 
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6.2. Mina resultat jämfört med tidigare studiers resultat 

I tidigare studier har främst studerats vilka kvalitetsdimensioner konsumenter använder då 

de utvärderar e-tjänster (t.ex. Loiacono et al. 2000; Yoo och Donthu 2001; Barnes och 

Vidgen 2002; Wolfinbarger och Gilly 2003; Santos 2003). Kvalitetsdimensioner finns 

många och de fyra som jag valde att studera närmare kring ansågs alla vara av ytterst viktig 

karaktär.  

I detta avsnitt analyseras, diskuteras och jämförs mina resultat med tidigare studiers 

resultat. Först diskuteras designkvaliteten, efter detta innehållskvaliteten, 

användarvänlighetskvaliteten och förtroendekvaliteten. Sist analyseras och diskuteras 

ytterligare resultat. 

Designkvalitet 

Designkvaliteten har ansetts mycket viktig av Loiacono et al. (2000) och av Wolfinbarger 

och Gilly (2003). I Lee och Lins (2005) undersökning visade det sig dock att design inte 

inverkade signifikant på den totala e-tjänstekvaliteten. Min undersökning stöder inte detta. 

I min undersökning visade det sig nämligen att design har en stark inverkan på den totalt 

upplevda e-tjänstekvaliteten. I min undersökning fick informanterna ge ett slut vitsord till 

varje utvärderad e-tjänst. Många informanter ansåg designen vara en av de främsta 

orsakerna till högt respektive lågt vitsord. I en del fall ansågs e-tjänstekvaliteten öka på 

grund av ytterst bra design. Även om andra kvalitetsdimensioner ansågs vara av lägre 

kvalitet gav informanterna högre vitsord på grund av designen. I flera fall ansågs slut 

vitsordet av den totala e-tjänstekvaliteten också sjunka på grund av dålig design. Till 

följande en kommentar gällande detta: 

”No siis muuten voisin ehkä antaa korkeamman arvosanan, mutta tämä 

design on niin huono ja ankea, että se kyllä syö tätä tosi paljon. En pidä 

väreistä, niitä on tässä aivan liikaa ja muutenkin nuo mainokset 

häiritsevät ihan hirveästi kun niitä on laitettu sinne tänne.” – Mats 

Struktur och färger ansågs inverka på designen allra mest. E-tjänster med otydliga 

kolumner ansågs leda till försämrad upplevd e-tjänstekvalitet. Informanterna uppskattade 

tydliga kolumner och lådor, samt neutrala färger (t.ex. blå, gul, ljusgrön och grå) . Överlag 

uppskattades e-tjänster som förmedlar en lugn känsla. Kaotiska och hektiska e-tjänster med 

många rörliga bilder och reklamer samt olika färger och fonter uppskattades inte. 

Attributen som jag analyserat visar sig hämta ny och värdefull information angående 

designkvaliteten. Tidigare studier har främst poängterat designens viktighet, men inte desto 
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mera förklarat vad en bra design innebär och vad konsumenterna egentligen uppskattar 

(t.ex. Parasuraman et al. 2005; Collier och Bienstok 2006; Sahadev och Purani 2008). 

Innehållskvalitet  

Innehållskvaliteten har också ansetts vara viktigt vid utvärdering av den totala e-

tjänstekvaliteten. Holloway och Beatty (2008) menar bl.a. att dålig information inverkar på 

e-tjänstekvaliteten negativt. Ingen studie som jag stött på har kritiserat detta. I min 

undersökning visade sig innehållkvaliteten vara rätt viktig. Denna dimension ansågs dock 

inverka minst på den totala e-tjänstekvaliteten i jämförelse med de övriga 

kvalitetsdimensionerna. Det verkar som en del konsumenter är mera innehållsfixerade 

medan andra mera designfixerade. En informant i min undersökning ansåg att innehållet är 

centralaste vid utvärderingen av e-tjänstekvalitet. Dessutom menade många informanter att 

en e-tjänst utan bra innehåll inte kan betjäna sina konsumenter. 

Santos (2003) har i sin studie presenterat några rekommendationer angående vad företag 

kan göra för att nå en högre kvalitet på sitt innehåll. Santos (2003) menar att uppdaterad 

information är viktigt. I min studie visade det sig att konsumenter verkligen uppskattar 

uppdaterade e-tjänster. För att visa att e-tjänsten och därmed innehållet är uppdaterat kan 

företag t.ex. sätta in ett datum för när uppdateringen ägt rum. Ytterligare ansåg Santos 

(2003) att informationen bör vara lätt att förstå. I min undersökning menade informanterna 

att språket skall vara korrekt och att skrivfel inte får förekomma. Dessutom menade en del 

att informationen bör vara tydlig. Detta kan tolkas som att informationen bör vara lätta att 

förstå.  Santos (2003) har också poängterat viktigheten med att ha mycket detaljerad 

information samt extra innehåll på e-tjänster. Extra innehållet kan t.ex. vara videon och 

online broschyrer. Guenther (2004) har också rekommenderat extra innehåll som t.ex. spel 

för att behålla konsumenter på e-tjänsten en längre tid. Guenther (2004) menar ytterligare 

att företag bör skapa ett fräscht innehåll. I min undersökning visade det sig att omfattande 

information verkligen uppskattas av konsumenter. Hur detaljerat el. fräscht denna 

information bör vara kommenterade informanterna inte. Det visade sig dock att 

informationen bör vara relevant och skrivet kort och koncist. Angående extra innehåll, 

menade informanterna att dessa inte får störa användningen eller hittandet av det viktigaste 

eller primära innehållet. Allt extra innehåll rekommenderades sätta under en skild Link. 

Dessutom menade informanterna att dessa biprodukter bör öppnas i ett skilt fönster. Detta 

på grund av att undvika att konsumenter tappar bort sig. 
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Användarvänlighetskvalitet  

Användarvänlighet har också visat sig vara en bland de viktigaste kvalitetsdimensionerna 

som starkt inverkar på den totalt upplevda e-tjänstekvaliteten (Barnes och Vidgen 2002; 

Yang och Jun 2002; Collier och Bienstock 2008).  Mina resultat stöder detta. I min 

undersökning visade användarvänlighet vara tillsammans med design de två starkaste 

dimensionerna som påverkade den totala uppfattningen av e-tjänstekvaliteten. 

”Jag måste nog säga att den här sidan får en femma, eftersom den bara 

är så tydlig och bra. Allt hittas jätte lätt, sökverktyget är helt huipput, 

navigationsbalken bra indelat och designat, vilket gör användningen 

enkelt. Ja det är nog säkert den här användningen som gör att vitsordet 

stiger till fem istället för fyra.” – Karl 

Användarvänligheten, liksom designkvaliteten, inverkade starkt på vilket slut vitsord 

informanterna gav till diverse e-tjänster. Användarvänlighetskvaliteten visade sig kunna 

lyfta och sänka vitsorden rätt kraftigt. Enligt Santos (2003) bör konsumenter enkelt kunna 

navigera på en e-tjänst. I min undersökning kom det fram att navigationsbalken är det 

centralaste som inverkar på användarvänligheten och navigeringen. Enkla och väl indelade 

navigationsbalkar (med helst fem till sju kategorier) uppskattades av informanterna. 

Ytterligare uppskattades sökverktyg (helst egna), språkutbud (åtminstone finska, svenska 

och engelska) samt övriga hjälpverktyg. Guenthers (2004) studie verkar stämma överens 

med mina resultat, eftersom Guenther (2004) i sin studie rekommenderar företag att 

erbjuda olika värdefulla verktyg som t.ex. kalkylator etc. för konsumenter. 

Förtroendekvalitet  

Förtroendekvalitet har ansetts vara den viktigaste kvalitetsdimensionen i flera tidigare 

studier (t.ex. Yang och Jun 2002; Sahadev och Purani 2008). I Yang och Juns (2002) studie 

visade sig förtroende vara den kvalitetsdimensionen som starkast bidrar till 

kundtillfredsställelse. I min undersökning visade sig förtroendedimensionen vara en 

hygienfaktor som helt enkelt i dagens läge tas förgivet. Kvalitetsdimensionen är ändå 

angående informanterna en central del av den totala e-tjänstekvaliteten. Ifall problem 

angående förtroende uppstår, påverkas den upplevda e-tjänstekvaliteten mycket kraftigt (på 

ett negativt sätt). 

Alla informanter ansåg att förtroendekvaliteten till en början var svår att utvärdera. Flesta 

informanter menade nämligen att de sällan tänker på att de inte kan lita på ett företag. Det 

visade sig dock att helheten främst inverkar på förtroende. Designkvaliteten, 
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innehållskvaliteten och användarvänlighetskvaliteten inverkade alla starkt på förtroende. 

Det viktigaste är att e-tjänsten förmedlar en känsla av professionalitet och sakkunnighet. 

Designen verkade ha största effekt på förtroendekvaliteten. En ostrukturerad e-tjänst med 

färggranna färger ansågs t.ex. inte leda till förtroende. Gällande innehållskvaliteten visade 

det sig extremt viktigt för företag att placera sina kontaktuppgifter på ett synligt ställe 

genast på framsidan. I övrigt var det viktigt att e-tjänsten är enkel att använda och 

informationen lätt att hitta.  

Enligt Gummerus et al. (2004) påverkar användarvänligheten inte varken förtroende eller 

lojalitet. I min studie inverkade användarvänligheten starkt på förtroende. En e-tjänst som 

ansågs vara svår att använda lyckades inte förmedla en känsla av förtroende. Gummerus et 

al. (2004) menade dock att användarvänlighet troligen är viktig i början då konsumenter 

börjar använda e-tjänster, men att viktigheten minskar efter att konsumenter vant sig med 

användningen. Detta på grund av att konsumenter lär sig använda e-tjänsten med tiden. 

Detta perspektiv verkar min studie stöda, eftersom en del informanter som redan var 

bekanta med en e-tjänst (MTV3) ansåg tjänsten vara enkel att använda samt överlag 

användarvänlig. De övriga informanterna som inte var bekanta med e-tjänsten el. som inte 

använde e-tjänsten kontinuerligt ansåg dock användarvänligheten vara av låg kvalitet. 

Tidigare studier har inte direkt studerat attribut som leder till förtroende. Santos (2003) har 

dock kommit med en rekommendation angående uppdatering av innehållet för att skapa 

högre grad av förtroende. Denna rekommendation ansågs också vara ytters viktig i min 

underökning. Informanterna menade att en e-tjänst som inte är uppdaterad inte heller 

lyckas förmedlar en känsla av förtroende. 

Många tidigare studier har forskat e-tjänstekvalitetens inverkan på tillfredsställelse och 

kundlojalitet (Gummerus et al. 2004; Lee och Lin 2005; Cristobal et al. 2007; Sahadev och 

Purani 2008; Ba och Johansson 2008; Yen och Lu 2008). Det har varit intressant att märka 

hur några studier anser förtroende vara en ”vanlig” kvalitetsdimension som i sin tur 

tillsammans med de övriga kvalitetsdimensionerna inverkar på tillfredsställelse och 

kundlojalitet (Loiacono et al. 2000; Barnes och Vidgen 2002). I andra studier har 

förtroende inte ansetts vara en ”vanlig” kvalitetsdimension, utan istället en länk mellan 

kvalitetsdimensionerna och kundtillfredsställelse (Gummerus et al 2004; Sahadev och 

Purani 2008). I min undersökning visade sig de övriga kvalitetsdimensionerna (design, 

innehåll och användarvänlighet) inverka på förtroende. Detta kan tyda på att förtroende 
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inte är en ”vanlig” kvalitetsdimension, utan istället en intermedian mellan upplevd e-

tjänstekvalitet och tillfredsställelse. 

Övrigt 

I jämförelse med tidigare studier har min studie kommit med förklaringar på vad 

kvalitetsdimensionerna egentligen betyder och innebär. Tidigare studier, med undantaget 

Heim och Field (2007), har inte direkt analyserat attribut som inverkar på 

kvalitetsdimensionerna. Med hjälp av att ha analyserat dessa attribut har jag skapat en 

mycket mera djupgående förståelse angående vad kvalitetsdimensionerna innebär och 

också angående vad konsumenterna uppskattar och inte uppskattar. Heim och Field (2007) 

har i sin undersökning fokuserat mera på de funktionella dimensionerna, medan jag 

fokuserat mig på enbart tekniska dimensioner. Heim och Fields (2007) studie och min 

studie har en ända sammankoppling, nämligen vi båda studerade kvalitetsdimensionen 

design. Detta gjordes dock från helt olika perspektiv, eftersom Heim och Field (2007) 

enbart inkluderade design av en onlinebetalningsprocess. Attribut som sekretess och 

begränsad betalningstid ansågs inverka på betalningsprocessens design. Mina perspektiv 

till design var mera tekniska, eftersom jag verkligen fokuserade mig på e-tjänstens 

konkreta design som t.ex. struktur, färger, bilder etc. Heim och Fields (2008) samt mina 

resultat är härmed totalt annorlunda. 

Checkmodellen och trafikljuslistan som utvecklats utgående från de resultat som jag 

kommit fram till, är totalt nya inom forskningsområdet. Tidigare verktyg för skapandet 

eller utvecklandet av e-tjänster har jag inte hittat. Visserligen finns det rekommendationer 

om vad som lönar sig att tänka på vid e-tjänsteutveckling (Donthu 2001; Santos 2003, 

Parasuraman 2005) samt hur man kan få konsumenter att stanna en längre tid på en e-tjänst 

(Guenther 2004). Konkreta verktyg som checkmodellen tillsammans med trafikljuslistan 

utgör, har dock inte utvecklats tidigare. 

Min studie bidrar härmed såväl med nya fräscha insikter gällande kvalitetsdimensioner, 

vad konsumenterna uppskattar och inte uppskattar i e-tjänster, samt ett verktyg som företag 

kan ha nytta av under processer då de skapar eller utvecklar sina e-tjänster. 

6.3. Sammanfattning av kapitel sex 

I detta kapitel har jag analyserat, jämfört och diskuterat mina viktigaste resultat i relation 

med tidigare studiers resultat. Tidigare studier har främst studerat vilka 

kvalitetsdimensioner som konsumenter använder då de utvärderar e-tjänster. 
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Kvalitetsdimensionernas inverkan på och relationer till kundtillfredsställelse, köpbeteende 

och kundlojalitet har ytterligare forskats kring.  

Tidigare studier har dock inte studerat vad de olika kvalitetsdimensionerna egentligen 

innebär och vilka attribut som inverkar på dessa dimensioner. Min studie har härmed 

kommit med nya insikter gällande fyra kvalitetsdimensioner; design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende. Jag har lyckats skapa en bättre förståelse angående 

innebörden av de fyra kvalitetsdimensioner genom att analysera attribut som påverkar dem. 

Dessutom har jag lyckats skapa en bättre förståelse angående vad som konsumenterna 

uppskattar och inte uppskattar i olika e-tjänster. Ytterligare har min studie bidragit med ett 

nytt verktyg för e-tjänsteutveckling och skapandet av totalt nya e-tjänster. Denna studie är 

härmed till direkt nytta för företag i olika branscher. 
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7. Utvärdering av studiens kvalitet 

Är denna studie pålitlig? Kan vi lita på att rätta metoder har använts och att studien 

överlag har utförts på ett trovärdigt sätt? Är resultaten användbara i andra sammanhang? 

Svar på bland annat dessa och andra frågor kommer att presenteras i detta kapitel. 

En del forskare använder termer som validitet och reliabilitet då de utvärderar kvalitén på 

kvalitativa forskningar. Silvermann (2006) t.ex. diskuterar hur kvalitativa studiers 

pålitlighet utvärderas utgående från reliabilitet av data och val av metoder men också av 

validiteten av resultaten och slutsatserna. Dessutom menar Silvermann (2006) att 

generalisering kan ökas med hjälp av användning av ändamålsenligt urval, teoretiskt urval 

och genom att utföra studien under ett längre tidsperspektiv. Visserligen har Silvermann 

(2006) modifierat sättet att mäta validiteten och reliabiliteten för kvalitativa studier, men 

ändå anser en del forskare som t.ex. Wallendorf och Belk (1989) samt Milaes och 

Huberman (1994) att dessa kvalitetskriterier enbart lämpar sig för utvärdering av 

kvantitativa studier. Inom kvalitativa studier är det alltså inte lämpligt att diskutera 

forskningskvalitén utgående från reliabilitet och validitet. Detta bl.a. på grund av att mer än 

en verklighet kan existera inom kvalitativa studier, verkligheten kan nämligen se 

annorlunda ut beroende på vilka metoder som används. Kvalitativa studier eftersträvar inte 

heller generalisering, dvs. målet med kvalitativa studier är inte att dra allmänna slutsatser, 

utan istället att t.ex. öka förståelsen angående ett fenomen. Dessutom är man inom 

kvalitativa studier medvetna om att världen är dynamisk och fenomen subjektivt skapade. 

(Wallendorf och Belk 1989)  

Jag har valt att utvärdera min studie utgående från kvalitetskriterier som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse, integritet och användbarhet. Dessa har nämligen 

visat sig vara lämpliga mått för att utvärdera kvalitativa studier (Wallendorf och Belk 

1989; Milaes och Huberman 1994). Enligt Wallendorf och Belk (1989) är det mycket 

viktigt att forskare diskuterar kvalitativa studiers kvalitet och därmed argumenterar för 

resultatens och hela studiens tillförlitlighet. Till nästa diskuteras varje kvalitetskriterium 

var för sig. 

7.1. Trovärdighet 

Med trovärdighet menas hela studiens förmåga att representera verkligheten på ett så 

trovärdigt sätt som möjligt (Wallendorf och Belk 1989). För att öka på trovärdigheten i 

min studie har jag använt mig av triangulering (Wallendorf och Belk 1989; Milaes och 
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Huberman 1994; Silvermann 2006). Detta innebär att jag bl.a. använt mig av multipla 

metoder (observation och intervju), för att öka på förståelsen angående de 

kvalitetsdimensioner som jag studerat samt för att öka på förståelsen angående vad 

konsumenterna egentligen uppskattar i e-tjänster. 

I övrigt har jag valt att beskriva alla olika steg utförligt och så noggrant som möjligt för att 

minska på intersubjektivitet (Gummesson 2000). Dessutom har jag under intervjun försökt 

vara så neutral som möjlig både i mitt beteende och i användningen av min röst. Utförliga 

fältanteckningar har skrivits och intervjuerna har transkriberats noggrant. Jag har 

ytterligare registrerat både observationerna och intervjuerna genom att videofilma och 

genom att notera för hands. Utöver detta har mina resultat och själva arbetet diskuterats 

med övriga studerande samt min handledare. (Wallendorf och Belk 1989; Saunder et al. 

2007) 

Då jag har analyserat mina data har jag eftersträvat att använda all insamlat material. I 

övrigt har jag försökt jämföra mitt material och hitta avvikande fall. (Wallendorf och Belk 

1989)  

För att öka på trovärdigheten i min studie kunde jag ha utfört denna studie tillsammans 

med någon annan och därmed också minskat på graden av subjektivitet. Dessutom kunde 

jag ha intervjuat/observerat informanterna flera gånger, och därmed ökat på graden av 

”långvariga observationer och förlängd bindelse”.  

7.2. Överförbarhet 

Med överförbarhet menas den utsträckning resultaten kan användas i olika kontexter (olika 

geografiska delar, olika typer av företag och olika kulturer). Detta är baserat på antaganden 

att de olika kontexters miljöer liknar varandra. För att öka på graden av överförbarhet har 

jag försökt beskriva allt som jag gjort så utförligt som möjligt. Dessutom har jag använt 

mig av ändamålsenligt urval, som enligt Wallendorf och Belk (1989) ökar på 

överförbarheten.  

För att höja på graden av överförbarhet kunde jag ha intervjuat och observerat 

informanterna flera gånger och i olika situationer (Wallendorf och Belk 1989). Härmed 

kunde jag dra begränsningar för när och var mina resultat gäller. Beter sig informanterna 

alltid lika då de utvärderar olika e-tjänster? Påverkar tidpunkter på resultatet? etc. Bland 
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annat dessa frågor kunde ha besvarats ifall jag hade gjort intervjuerna/observationerna över 

ett längre tidsintervall och under olika situationer. 

7.3. Pålitlighet 

Är resultaten lika oberoende forskare, tid och plats? För att höja på graden av pålitlighet 

har jag klart och tydligt beskrivit mitt syfte och dessutom byggt min studie på det 

(Wallendorf och Belk 1989). I övrigt har jag försökt beskriva så utförligt och noggrant som 

möjligt mina tillvägagångssätt (intervju och observation). Ytterligare har jag försökt fråga 

så klara frågor som möjligt under intervjuerna. Svaren har transkriberats utförligt. Förutom 

detta har jag diskuterat mina resultat med min handledare och medstuderande. (Milaes och 

Huerman 1994) 

För att öka på pålitligheten kunde jag ha upprepat min studie flera gånger, för att garantera 

att resultaten inte ändrats. Dessutom kunde jag ha utfört min studie över ett längre 

tidsintervall. (Wallendorf och Belk 1989; Milaes och Huberman 1994) 

7.4. Bekräftelse 

Med bekräftelse menas att resultaten inte är ledda av forskarens snedvridenhet, motivation, 

intressen eller perspektiv. För att öka på bekräftelse bör resultaten vara bestämda av 

informanterna och forskningsomständigheterna. (Wallendorf och Belk 1989; Milaes och 

Huberman 1994) I min studie har jag videofilmat mina intervjuer och observationer, vilket 

ökar på graden av bekräftelse (Wallendorf och Belk 1989). Dessutom har jag i detalj 

transkriberat varje intervju. I övrigt har jag använt mig av triangulering genom att både 

intervjua och observera. En fältdagbok har också använts, i vilken jag noterat allt det 

viktigaste under och efter intervjuerna/observationerna samt vid analyseringen. Detta på 

grund av att öka på bekräftelsen. 

För att ytterligare öka på graden av bekräftelse kunde jag ha använd mig av revisorer. 

Dessa kunde ha fått kolla igenom allt material från fältanteckningar till videon. Ifall jag 

använt mig av revisorer kunde resultaten blivit mera objektiva. 

7.5. Integritet 

Med integritet menas att tolkningarna är korrekta, dvs. att inte lögner och felinformation 

existerar. Här utvärderas både forskaren och informanterna (Wallendorf och Belk 1989). 

För att undvika lögner har jag försökt använda mig av så bra intervjuteknik som möjligt, 

genom att själv bete mig neutralt och genom att noggrant lyssna på informanten. Dessutom 
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har jag många gånger repeterat svaren (Saunders et al. 2007) för informanterna. Detta på 

grund av att försäkra mig att jag förstått svaren rätt. I övrigt har jag transkriberat varje 

intervju detaljerat samt analyserat allt data noggrant (Wallendorf och Belk 1989). 

Integritet ökas också genom att använda olika metoder, dvs. genom triangulering 

(Wallendorf och Belk 1989). Liksom jag tidigare nämnt har jag i min studie använt mig av 

triangulering. Enligt Wallendorf och Belk (1989) bör forskaren dessutom skapa förtroende 

och eventuellt ha olika roller i diverse situationer för att öka på integritetsnivån. Själv har 

jag använt mig främst av den deltagande rollen, men också till en del av den icke-

deltagande under korta stunder som jag enbart observerat. För att ytterligare öka på 

integritetsgraden har jag hållit informanterna anonyma (Wallendorf och Belk 1989).  

7.6. Användbarhet 

Enligt Milaes och Huberman (1994) hör användbarhet också till kvalitetskriterier i en 

kvalitativ studie. Kan studiens resultat användas av dem som studerats? Löser studien 

något problem? Jag anser att informanterna kan ha nytta av denna studie. Resultaten visar 

t.ex. hur de utvärderar design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. Efter att ha 

deltagit i min undersökning har informanterna eventuellt blivit mera medvetna om olika 

kvalitetsdimensioner och hur de själva uppfattar dessa. Min empiriska undersöknings 

resultat är dock främst till nytta för företag som har eller tänker skapa en egen e-tjänst. Min 

studie bidrar bl.a. med ett verktyg för företag vid skapandet eller utvecklandet av e-tjänster. 

7.7. Sammanfattning av kapitel sju 

I detta kapitel har min studies kvalitet utvärderas utgående från kvalitetskriterier som 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse, integritet och användbarhet. I Tabell 6 

finns en sammanfattning på kvalitetskriterierna; vad de utvärderar, hur de utvärderas och 

vilka kriterier och metoder jag uppfyllt i min studie. 
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Tabell 6. Utvärdering av studiens kvalitet 

Kvalitetskriterier Vad? Hur? Min 
studie 

Trovärdighet Tillräckliga och trovärdiga 
representationer av hur 
verkligheten som studeras 
konstrueras. 
 

Noggrann beskrivning av tillvägagångssätten  X 

Triangulering  X 

Respondent bekräftelse   

Långvariga observationer och förlängd 
bindelse  

 

Användning av all data  X 

Ständig jämföring av data och tolkningar  X 

Flera forskare; forskningsteam  

Avvikande fallanalyser X 

Detaljerad registrering, noggranna 
fältanteckningar 

X 

Videofilma och fotografera  X 

Diskutera, få kommentarer och kritik av andra 
(debriefing with peers) 

X 

Överförbarhet 
 

Den utsträckningen resultaten kan 
användas i olika kontexter (olika 
geografiska delar, olika typer av 
företag, olika kulturer) baserat på 
antaganden att dessa miljöer 
liknar varandra. 
 

Ändamålsenligt urval X 

Tillräcklig beskrivning av processer och 
slutsatser 

X 

Hitta begränsade undantag  

Pålitlighet Resultat samma oberoende av 
forskare, tid och plats 

 

Observation över längre tidsintervall  

Är syftet klart  bygger studien på det? X 

Uppföljning  

Upprepande av studien  kolla om kommer till 
samma resultat 

 

Klara frågor under intervjun X 

Noggrann beskrivning av forskarens roll X 

Användning av flera forskare  

Bekräftelse Resultaten inte ledda av 
forskarens snedvridenhet, 
motivation, intressen eller 
perspektiv. Resultaten är 
bestämda av respondenterna och 
forskningsomständigheterna.  
 

Detaljerad transkribering X 

Triangulering X 

Video- och ljudbandning X 

Fältdagböcker X 

Användning av revisorer  

Integritet Tolkningar inte färgade av lögner, 
felinformation etc. hos forskaren 
eller fel information av 
respondenterna  
 

Förlängd interaktion med respondenter  

Skapa förtroende X 

Triangulering X 

Bra intervjuteknik X 

Respondenter hålls anonyma X 

Användbarhet Användbarhet betyder det att 
resultaten kan användas för fördel 
för dem som man har studerat 
 

Resultaten användbara för den/de som 
studerats 

X 

Löser resultaten något problem? X 
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8. Sammanfattning, implikationer och förslag till fortsatta studier 

I denna avhandling har fyra olika kvalitetsdimensioner studerats (inom e-tjänstekvalitet); 

design, innehåll, användarvänlighet och förtroende. En större förståelse angående 

kvalitetsdimensionerna har skapats genom att studera attribut som ingår i dimensionerna. 

Studien har gjorts för att hjälpa företag att förstå vilka attribut som inverkar på 

kvalitetsdimensionerna samt vad konsumenterna egentligen uppskattar i diverse e-tjänster. 

Studien gjordes ur konsumenters perspektiv. 

Min empiriska undersökning bestod av 13 semistrukturerade intervjuer i kombination med 

observation. Min studie kan ses som en tvärsnittsansatts där urvalet av e-tjänsterna till en 

del bestämts av mig och till en större del av informanterna. Allt som allt utvärderades 24 e-

tjänster av olika slag (både gratistjänster med enbart information och e-tjänster med e-

handel). En lista på alla e-tjänster som inkluderats i min studie finns i Bilaga 3. Urvalet 

bestod av personer över 20 år, med stor erfarenhet av olika e-tjänster. Informanterna var 

dessutom alla bosatta i södra Finland. En del informanter var studerande medan andra i 

arbetslivet i diverse poster. Den empiriska undersökningen ägde rum under tidsintervallet 

juli-augusti 2009. Metoder, urval och analys av materialet presenterades i kapitel tre. 

Studien utmynnade i intressanta resultat. Diverse attribut ansågs leda till design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende. Designkvaliteten påverkades främst av attribut som 

struktur, färger, fonter, bakgrund, bilder, placering av reklam och placering och design av 

navigationsbalken. Innehållskvaliteten däremot påverkades av attribut som text och språk, 

information, reklam, möjlighet till att dela med sig erfarenheter och länkar. 

Användarvänlighetskvaliteten i sin tur påverkades starkast av attributet navigationsbalk. 

Övriga attribut var sökverktyg, språkutbud, sidokarta, laddningstid, skrollande, placering 

av information och reklam, visandet av rutten, och hjälpverktyg. Förtroende verkade 

däremot vara en hygienfaktor som flesta informanter inte verkade tänka på. Det visade sig 

nämligen vara svårt för informanterna att beskriva vad som inverkade på utvärderingen av 

förtroendekvalitet. Förtroende ansågs dock vara mycket viktigt och efter lite tankearbete 

kunde alla informanter beskriva åtminstone till en del vad som påverkade utvärderingen. 

Helheten; de tre övriga kvalitetsdimensionerna design, innehåll och användarvänlighet 

verkade påverka förtroende allra mest. Centralast av de tre kvalitetsdimensioner var 

design. Övriga attribut som reklam, företagets image, storlek och tidigare erfarenheter med 

e-tjänsten inverkade ytterligare på förtroendekvaliteten. 
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Förutom att skapa en bättre förståelse angående de fyra kvalitetsdimensionerna och deras 

attribut lyckades jag få fram vad konsumenterna egentligen uppskattar i diverse e-tjänster. 

Informanternas åsikter gällande varje attribut presenterades (kapitel fyra) och ett verktyg 

utvecklades (kapitel fem). Verktyget fungerar som ett hjälpmedel för företag vid 

utveckling av existerande e-tjänster eller vid skapandet av totalt nya e-tjänster. 

Min studie bidrar med fräscha och nya insikter till e-tjänstekvalitetsforskningar. Flesta 

tidigare studier har nämligen enbart koncentrerat sig på vilka kvalitetsdimensioner 

konsumenter använder då de utvärderar e-tjänster. Kvalitetsdimensionernas relationer och 

inverkan på tillfredsställelse och kundlojalitet har ytterligare studerats. En bra e-

tjänstekvalitet har visat sig leda till bl.a. lojalare kunder, ökad köpbeteende och högre 

intäkter. Tidigare studier har inte studerat vad kvalitetsdimensionerna egentligen innebär 

och vad som påverkar konsumenterna då de utvärderar dessa. Med hjälp av min studie är 

företag nu bättre försedda med information om vilka attribut som inverkar på 

kvalitetsdimensionerna. Dessutom förser min studie företag med bra information gällande 

vad konsumenterna egentligen uppskattar och ytterligare inte uppskattar i e-tjänster. 

Verktyget som jag utvecklat hjälper företag vid själva processen då de utvecklar sina 

existerande eller skapar sina nya e-tjänster. Sammanfattat kan jag påstå att företag nu (i 

jämförelse med tiden innan min studie) är bättre försedda med information och verktyg för 

att nå en högre upplevd e-tjänstekvalitet bland sina konsumenter. 

8.1. Implikationer 

Min studie bidrar med ett konkret verktyg som företag har direkt nytta av då de utvecklar 

sin existerande e-tjänst eller då de skapar en totalt ny e-tjänst. Verktyget lämpar sig för 

såväl företag som erbjuder enbart information eller någon forma av gratistjänster via sin e-

tjänst som för företag som idkar e-handel via sin e-tjänst. Detta innebär att attributen i 

checkmodellen och rekommendationerna i trafikljuslistan alla passar sig för diverse företag 

i olika branscher och industrier. 

Med hjälp av det utvecklade verktyget kan företag lätt skapa en bättre förståelse angående 

vilka attribut som inverkar på de fyra kvalitetsdimensionerna design, innehåll, 

användarvänlighet och förtroende. Företag med en existerande e-tjänst kan lätt jämföra sin 

e-tjänst med rekommendationerna ur trafikljuslistan. På detta vis kan företag märka 

svagheter och dessutom få förbättringsförslag till hur e-tjänsten kan utvecklas. 
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Ett företag som inte ännu har en e-tjänst, men som är intresserad att skapa en, kan använda 

verktyget genom att kolla vad som är viktigt och vad som påverkar kvalitetsdimensionerna 

(checkmodellen). Efter detta kan företaget kolla rekommendationer i trafikljuslistan för 

vad som inte lönar sig, eventuellt lönar sig och absolut lönar sig att göra då en e-tjänst 

skapas. Allt detta finns förklarat i detalj i avsnitt 5.2. 

8.2. Förslag till fortsatta studier 

För att få ett mera rikare och bredare resultat kunde en liknande studie utföras på ännu flera 

e-tjänster och flera informanter från olika åldersgrupper. Det vore intressant att se ifall 

resultaten skulle ändras mycket. Dessutom kunde det vara bra att jämföra olika 

åldersgruppers åsikter med varandra.  Finns det stora skillnader mellan yngre och äldre 

personers åsikter gällande vad de uppskattar i e-tjänster? Resultat av studier med 

informanter i olika åldersgrupper kunde vara till stor nytta för företag då de utvecklar eller 

skapar sina e-tjänster. Detta på grund av att information angående olika åldersgruppers 

preferenser kunde förse företag med värdefull information, ifall företag har en klar 

målgrupp. Preferenserna för denna målgrupp kunde sedan beaktas vid tjänsteutvecklingen. 

Liksom Cristobal et al. (2007) rekommenderar också jag mera kvalitativa studier inom 

området. Så gott som alla tidigare studier inom e-tjänstekvalitet har nämligen gjorts 

kvantitativt. Resultaten ur dessa studier kunde forskas närmare kring kvalitativt för att få 

fram djupare tankar, åsikter och bakomliggande orsaker till dessa. 
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Bilaga 1. Kvalitetsdimensioner och deras konsekvenser 

Tabell 1. Kvalitetsdimensioner och dess inverkan på förtroende och tillfredsställelse 

Dimension Konsekvens I vilka studier 
inkluderade? 

”User Interface” Förtroende Gummerus et al. 2004 

Mottaglighet Förtroende, 

tillfredsställelse 

Gummerus et al. 2004; Lee 

och Lin 2005 

Säkerhet Förtroende Gummerus et al. 2004 

Uppfyllelse av behov Förtroende, 

tillfredsställelse 

Gummerus et al. 2004 

Design Tillfredsställelse,  Lee ochLin 2005 

Pålitlighet Tillfredsställelse Lee ochLin 2005 

Effektivitet Förtroende, 

tillfredsställelse 

Sahadev och Purani 2007 

System tillgänglighet Förtroende, 

tillfredsställelse 

Sahadev och Purani 2007 

Uppfyllelse Förtroende Sahadev och Purani 2007 

Sekretess Tillfredsställelse Sahadev och Purani 2007 

Garanti (säkerhet, 
trovärdighet) 

Tillfredsställelse Cristobal et al. 2007 

Beställning (order 
management) 

Tillfredsställelse Cristobal et al. 2007 

Service värde Tillfredsställelse Ba och Johansson 2008 

Upplevd kontroll Tillfredsställelse Ba och Johansson 2008 

Interaktivitet Tillfredsställelse Ba och Johansson 2008 

Upplevd fördel med e-
tjänsten jämfört med 
traditionell tjänst 

Tillfredsställelse Yen och Lu 2008 

Diskonfirmation (gap 
mellan förväntad och 
upplevd service) 

Tillfredsställelse Yen oh Lu 2008 

 

Tabell 2. Förtroende, tillfredsställelse, upplevd e-tjänstekvalitet och lojalitet 

Vad? Leder till? I vilken studie? 

Förtroende Lojalitet (inte 

tillfredsställelse) 

Sahadev och Purani 2007 

Tillfredsställelse Förtroende, lojalitet Gummerus et al. 2004; 

Cristobal et al. 2007; 

Sahadev och Purani 2007; 

Yen och Lu 2008 

Upplevd e-tjänstekvalitet Tillfredsställelse Lee och Lin 2005; 

Cristobal et al. 2007 

  



 

 

 

Bilaga 2. Sammanfattning av Heim och Fields (2007) resultat  

Tabell 1. Summary of results for process drivers (Heim och Field 2007:980) 

 Payment 
process 
(website design 
dimension) 

On-time delivery 
(fulfillment/relia
bility 
dimension) 

Ease of returns 
and refunds 
(fulfillment/relia
bility 
dimension) 

Privacy 
experience 
(security/ 
privacy 
dimension) 

Customer 
support 
(customer 
service 
dimension) 

Positive 
associations 

Credit card fraud 
protection; 
privacy policy: no 
information 
shared or sold 

Download 
delivery; priority 
mail delivery; 
backorder 
tracking 

 Credit card fraud 
protection; 
privacy policy: no 
information 
shared or sold; 
no email sent by 
company, 
customer will not 
retain customer 
information; 
satisfaction 
guaranteed 

Satisfaction 
guaranteed 
100%; primary 
customer 
support: 
answering 
machine/email; 
inventory 
tracking: email at 
time of order, 
email within 24 h 

Negative 
associations 

Primary customer 
support: live 
operator during 
business hours; 
Diner´s Club 
payment; E-
check payment; 
privacy policy: 
information 
shared with third 
parties 

UPS delivery; 
order tracing: 
phone call back 

Return terms: 
restocking fee 
charged, ask 
merchant for 
details 

Privacy policy: 
customer may 
receive email 
from company, 
some information 
sold to third 
parties, 
information 
shared with third 
parties 

Return terms: ask 
merchant for 
details; order 
tracking: 
online/real-time, 
phone call back 

Industry Computers (-); 
electronics (-) 

Clothing (-); 
electronics (-); 
books (-) 

Business (-); 
computers (-); 
electronics (-); 
health and 
beauty (-); 
vehicles (-) 

Computers (-); 
electronics (-); 
children (-) 

Computers (-); 
electronics (-); 
health and 
beauty (-); home 
and garden (-) 

  



 

 

 

Bilaga 3. E-tjänster som utvärderats i min empiriska undersökning 

E-tjänster valda av mig (alla utvärderade):  

www.finnmatkat.fi 

www.mtv3.fi 

 

E-tjänster valda av informanterna: 

www.aftonbladet.fi 

www.citymarket.fi 

www.dsv.fi 

www.elisa.fi 

www.fortum.com 

www.google.fi 

www.helen.fi 

www.helsinki.fi/universitet 

www.helsinkivantaa.fi 

www.hjk.fi 

www.hs.fi 

www.if.fi 

www.iltalehti.fi 

www.iltasanomat.fi 

www.neleonen.fi 

www.nettiauto.fi 

www.nordea.fi 

www.paakallo.fi 

www.siperianhusky.fi 

www.tjäreborg.fi 

www.vul.fi 

www.youtube.fi 

 

  



 

 

 

Bilaga 4. Intervjuguide (svenska och finska) 

Del 1. Inledning 
Allmänt Ålder: 

Kön: 
Utbildning: 
Yrke: 
Tidigare erfarenheter av e-tjänster (webbsidor): 
1) liten (några ggr i månaden)  
2) ganska liten (en gång i veckan)  
3) genomsnittlig (några ggr i veckan) 
4) relativt stor (flera ggr i veckan)  
5) stor (dagligen) 

Del 2. Utvärdering av de fyra kvalitetsdimensionerna X 4 
Design 

 
Frågor angående: layout, struktur, färger, fonter och bilder Vad anser du 
att är bra/dåligt angående designen och varför? 
 
Anser du att sidan är visuellt sätt attraktiv: varför/varför inte? Vad speciellt 
bra/dåligt? Vilka färger skall ett företag t.ex. använda eller absolut inte 
använda? Hurudana bilder gillar du/gillar du inte? Finns det något speciellt 
(t.ex. en viss struktur) som gör att designen är av hög/låg kvalitet? 
 
Förbättringsförslag? 
Andra kommentarer? 

Innehåll 
 

Vad är viktigt för dig då du utvärderar en e-tjänsts innehåll/information? Vad 
leder till positiva/negativa associationer? Hurudan information gillar du? 
 
Är innehållet bra? Relevant? Lätt att förstå?  Uppdaterat? Finns tillräcklig 
information tillgängligt? Är språket lätt att förstå? Varför/varför inte? Vad 
speciellt bra/dåligt?  
 
Förbättringsförslag? 
Andra kommentarer? 

Användar-
vänlighet 
 

Är webbsidan lätt/svår att använda? Varför/varför inte? (Vad gör webbsidan 
lätt/svår att använda?) Vad är extremt viktigt med tanke på 
användarvänligheten? Vad skall ett företag absolut inte göra då de utvecklar 
en webbsidas användarvänlighet? 
 
Är det lät att navigera på sidan? Hittar man lätt det man söker efter? Finns 
olika språk tillgängliga? Vad speciellt bra/dåligt? 
 
Förbättringsförslag? 
Andra kommentarer? 

Förtroende 
 

Ger sidan en känsla av att du kan lita på företaget? Vad leder till att du 
anser/inte anser att företaget är professionellt/sakkunnigt? Vad speciellt 
bra/dåligt angående förtroende? 
 
Förbättringsförslag? 
Andra kommentarer? 

Del 3. Avslutning 
Avslutning Sammansättning av attribut som leder till de fyra kvalitetsdimensioner. 

 
Tilläggskommentarer? Har du ytterligare någonting som du vill säga? 

  



 

 

 

Osa 1. Johdanto 
Yleistä Ikä: 

Sukupuoli: 
Koulutus: 
Ammatti: 
Aikaisemmat kokemukset e-palveluista: 
1) Vähäinen (Muutaman kertaa kuukaudessa)  
2) aika vähäinen (kerran viikossa)  
3) keskinkertainen (muutaman kertaa viikossa) 
4) Suhteellisen paljon (useita kertoja viikossa)  
5) paljon (päivittäin) 

Osa 2. Arviointi  
Design 

 
Kysymyksiä layoutista, rakenteesta, väreistä, fonteista ja kuvista Mikä on 
sinun mielestäsi hyvää/huonoa tämän sivun designissa? 
 
Onko sivu mielestäsi visuaalisesti viehättävä (puoleensavetävä): Miksi/Miksi 
ei? Mikä on erityisen hyvää/huonoa? Minkälaisia värejä yrityksien kannattaisi 
käyttää/tai ei missään nimessä käyttää? Millaisista kuvista pidät/tai et pidä? 
Löytyykö sivulta mitään tiettyä (esim. joku tietty rakenne) joka tekee 
designista hyvän/huonon?  
 
Parannusehdotuksia? 
Muita kommentteja? 

Sisältö 
 

Mikä on mielestäsi tärkeää kun arviot e-palvelun (nettisivun) sisältöä/tietoa? 
Mikä johtaa positiivisiin/negatiivisiin assosiaatioihin? Millaisesta sisällöstä 
(tiedosta) pidät? 
 
Onko tämän sivun sisältö mielestäsi hyvä? Olennainen? Helppo ymmärtää?  
Päivitetty? Löytyykö tarpeeksi tietoa? Onko kieltä helppo ymmärtää? 
Miksi/miksi ei? Mikä on erityisen hyvää/huonoa?  
 
Parannusehdotuksia? 
Muita kommentteja? 

Käyttäjä-
ystävällisyys 
 

Mikä tekee sivusta helppo-/vaikeakäyttöisen? käräyttäjäystävällisyyttä 
ajatellen: mikä on erityisen tärkeää? Mitä yrityksen ei missään nimessä 
kannata tehdä kehittäessään e-palveluaan? 
 
(Onko navigointi helppoa? Löytyykö etsimäsi helposti? Löytyykö eri 
kielivaihtoehtoja? Mikä erityisen hyvää/huonoa?) 
 
Parannusehdotuksia? 
Muita kommentteja? 

Luottamus 
 

Pystytkö luottamaan yritykseen tämän e-palvelun (nettisivun) perusteella? 
Miksi/miksi et?  Antaako e-palvelu yrityksestä asiantuntevan ja 
ammattimaisen kuvan (selitä miksi (ei))? Mikä on erityisen hyvää/huonoa 
luottamusta ajatellen? 
 
Parannusehdotuksia? 
Muita kommentteja? 

Del 3. Päätös 
Päätös Yhteenveto  

 
Lisäkommentteja? Haluatko vielä lisätä/sanoa jotakin? 



 

 

 

Bilaga 5. Kontentanalys 

 Plus Minus Andra kommentarer/observationer 

Design  Trevliga bakgrunder som passar till 

företagets tema 

 Samma bakgrund hela tiden (oberoende var 

man befinner sig på webbsidan) 

 Tydliga kontraster mellan bakgrund och text 
 Neutrala färger, ihop passande färger, färger i 

samma nyans 

 Använd färger för att gruppera 

 Inte för många olika fonter och font storlekar 

 Lockande bilder (verkar som om bilder med 

barn/familjer skapar positiva känslor) 

 Människobilder (människoansikten) bra! 

 Klara kolumner  klar struktur 

 Sidan placerad på mitten 

 Egen logo högst uppe  inte reklam (t.ex. 

Finnmatkat) 

 Modern 
 klar och tydig navi* 

 Flikar (välilehti) bra i navin  känns som 

om man bläddrar i en tidning. 

 Mjuka och runda former (t.ex. navi flikarna) 

 Rörliga reklamer/bilder 

 reklamer ostrukturerat hit och dit 

 Mycket reklam 

 Pop up reklam 

 Reklam som bakgrund 

 Bilder, fonter etc. blir större och mindre, 

färger ändras  skapar känsla av orolighet 

 Halva sidan tom (inte effektiv användning av 

webbsidan) 

 Ostrukturerad layout (många kolumner och 

lådor hit och dit) 

 Ingen enhetlig struktur då man surfar på 

webbsidan (varje ”sida” ser annorlunda ut) 

 För mycket på en sida 

 För många olika färger 

 Användning av rött och gult ihop  billig 

och dålig! 

 Enbart användning av svart och vitt 

 För många bilder 

 För små bilder 

 För många olika font storlekar 

 Grå font på vit bakgrund syns dåligt 

 För små font storlekar 

 Vit bakgrund tråkig 

 Långa sidor 

 Ser ut som 90-talets sida (gammalmodig, 

utan finesser, ex. Nordea) 

 Undvik rörliga bilder/reklam (inte i varje fall 

många på en sida) 

 Skapa en lugn känsla 
 Kläm inte in för mycket på en sida  Less is 

more! 

 Bilder viktiga men inte för många bilder! (ca 

3-4 passligt)  satsa på kvaliteten 

 Bilder skall relatera till texten/innehållet 

 Reklam skall placeras högst uppe eller i 

högra kanten  inte i mitten! (en del 

uppskattade dock inte alls reklamer som är 

placerade högst uppe) 

 Undvik pop up  Informanterna starkt emot 

dem. 

 Grå bakgrund anses vara okej. Blå, klar, ljus 

och fräsch grön. Använd inte neon färger 

eller många olika färger. 

 Bra med någonting som ändras varje gång 

man kommer på sidan  får folk att komma 

flera ggr om dagen 

 Navi = Navigationsbalk  



 

 

 

Innehåll  Uppdaterad information 

 Bra med korta introduktionstexter 

(inledningar)  och med möjligheten att läsa 

mera 

 ”Läs mera” sidan behöver inte laddas på 

nytt, utan texten tilläggs direkt under (t.ex. 

Finnmatkat) 

 Klart och tydligt språk 

 Inte skrivfel 

 ”Riktig” information  inte lögner 

 Kort och koncis text 

 Bra länkar till andra webbsidor 

 Information om företaget, dess affärspartner 

etc. 

 Kontaktuppgifter tydligt 

 Omfattande information  mera än vad som 

behövs? 

 Bra med lista på rubriker utan bilder  kan 

snabbt hitta det man är intresserad av (vid 

t.ex. webbsidor med mycket information) 

 ”Läs också” -länkar bra! (t.ex. en Link till en 

annan sida som skriver om samma nyhet) 

 Blogg och Chat bra!  Kan kommunicera 

med andra och dela med sig erfarenheter etc. 

 Viktigaste först och på tydligt ställe (bra på 

t.ex. Helsinki-Vantaa sidan) 

 Datum när informationen publicerats 

 Något som ändras kontinuerligt 

 För långa texter 

 För mycket reklam (både utomstående och 

egen) 

 Reklamer sticker för mycket i ögat 

 Reklam mitt bland innehållet 

 För mycket onödig information 

 För mycket OLIKA ämnen (t.ex. nyheter av 

olika slag) 

 Tar länge att uppdatera, eftersom mycket 

innehåll 

 Bild utan text  endast Link under bilden! 

 Skriv en inledare! 

 Första raden av inledaren understreckad  

formar en ända stor Link istället för ”läs 

mera” Link (t.ex. Aftonbladet) 

 Överdrivan rubriker 

 Bra med diskussionskolumner 

 Kontaktuppgifter skall placeras uppe på ett 

synligt ställe eller i navin 

 Reklam som följer med då man skrollar ner 

irriterande 

 Intresseväckande rubriker tillsammans med 

en bra bild rekommenderas! 

Användar-
vänlighet 

 Klar och tydlig navi/indelning (skall 

dessutom hittas lätt) både huvud- och 

undergrupperna 

 Huvudkategorier klara  om mycket info är 

det bra med underkategorier (undernavi)  

om många kategorier i undernavin då är det 

bra att ha dem vertikalt (listat); klarare än 

horisontellt ihop trängt 

 Om språkutbud finns men webbsidan ändras 

totalt beroende på språket. (layouten, 

bilderna etc.) el. om kastas till en ny sida  

 Om det finns länkar i navin som för en till en 

helt annan sida (t.ex. som i MTV3 navin  

Jokakoti där det inte finns en Link tillbaka 

till Mtv3)  skulle hellre kunna öppna i nytt 

fönster! 

 Ifall webbsidan enbart finns på finska kunde 

det vara bra med länkar till liknande sidor på 

andra språk. 

 Språkalternativ skall helst placeras uppe på 

sidan  synligt ställe 

 Bra med språkalternativ! Även kortare info 

på svenska och engelska bättre än ingenting 

 översätt i varje fall det centralaste! 



 

 

 

 Underkategorierna kommer fram då man för 

musen på huvudgruppen (sparar tid och 

behöver inte klicka så många ggr) OBS! Se 

till att de hålls och inte försvinner allt för lätt 

 Huvudnavin hålls hela tiden på samma ställe 

 Navin uppe på sidan (om mycket information 

kan en mera omfattande navi också finnas 

nere)  navin uppe horisontellt (verkar som 

en aning bättre än vertikalt) 

 Bra då man ser vilken flik man är på (navins 

text tjockare eller fliken annan färg) 

 Språkutbud 

 Sökverktyg (helst enbart egen, inte Google 

 en del gillar när båda finns!) 

 Bra med alternativ under sökverktyget då 

man skriver in ett sökord (ex. Finnmatkat) 

 Sidokarta? 

 Visar rutten (murupolku) som man kommit 

dit man kommit  behöver inte trycka på 

”tillbaka” knappen 

 Behöver inte skrolla mycket 

 Reklam allra ner på sidan  stör inte 

användningen 

 Det centralaste uppe och synligt (t.ex. flyg 

information på Helsinki-Vantaa, ”Sök resa” 

på Finnmatkat, ”sök bil” på Verkkoauto...) 

 Förklaringar av huvudgrupperna  för 

musen på huvudgruppen och en liten 

förkklaringsruta kommer upp! (If) 

 Hjälp verktyg (t.ex. vid ifyllning av 

blanketter  frågetecken som man kan 

trycka på och få hjälp) 

 ”Läs mera” öppnas inte i ett nytt fönster, utan 

direkt under!  sparar tid 

 Lång laddningstid 

 Navin för liten, syns dåligt 

 För många rubriker i navin 

 Ifall flikar etc. mitt på sidan  gör dem 

tydligare (t.ex. MTV3 tabina) 

 Footer inte använt kunde lägga in en 

omfattande navi! 

 Oklara grupperingar  vet inte vad som hör 

vart, svårt att hitta. 

 Långa sidor  måste skrolla mycket 

 Sökverktyg som inte fungerar 

 Google sökverktyg (kan lika bra gå till 

Googles sida) 

 Navin försvinner då man surfar på sidan 

 För många navin (huvudnavi, undernavi och 

undernavins undernavi ex. Helsingfors 

Universitet) 

 Ingen Link till hemsidan 

 Måste skrolla mycket  för lång sida 

 Dubbla ggr samma information  Under 

navi och Link mitt på sidan (ex. Nordea) 

 Sidokarta  tyder på att sidan är så roddig 

att man inte hittar något där 

 Svart bakgrund och vit text! 

 Rörliga bilder 

 Pop up reklam 

 Skrollande åt sidorna irriterande 

 Långa laddningstider verkade orsaka 

frustation hos många informanter 

 Öppna biprodukter i ett nytt fönster (t.ex. 

spel) 

 Extra grejer som t.ex. spel, e-handel, recept 

etc. kunde finnas under en och samma rubrik 

(t.ex. på mtv3s sida) 

 Huvudservicen tydligt framme genast  

inga biprodukter i vägen 

 Design påverkar strakt användarvänligheten 

 om misslyckad design, lider också 

användarvänligheten 

 Ifall flaggor som språkutbud  skriv språket 

i text under så att man förstår att det är en 

Link. 

 OBS! Användaren  bör inte gå vilse på sidan! 

 Snyggt inte alltid bra! (t.ex. Elisa) 

 



 

 

 

Förtroende  Tidigare erfarenheter påverkar 
 Om stort och känt företag 
 Sidan ger en professionell och sakkunnig 

bild av företaget  helheten påverkar 
(design, användarvänlighet, information) 

 Enkel och klar webbsida 
 Kontaktuppgifter synligt 
 Bank logor skapar förtroende (om man 

kan idka e-handel på webbsidan) 
 Klarhet och funktion 
 Omfattande information 
 Visa att satsat tid på utvecklandet av 

webbsidan 
 Medge egna fel och rätta till dem 
 Möjlighet att chatta eller skriva 

kommentarer; dela med sig erfarenheter 
 Ser seriös ut 
 Fungerande sida (tekniskt) 
 Ingen utomstående reklam (enbart egen) 
 Logon och färgerna påverkar 
 bra tydlig sida 
 Neutrala färger 
 Information om företaget 
 Då bankkoder behövs för att logga in eller 

registrera sig (t.ex. If) 

 Tidigare erfarenheter av webbsidan 
påverkar (även om sidan förnyats) 

 Dålig design 
 Färggranna färger 
 Mycket onödig information 
 Överdrivna rubriker (bara för att fånga 

intresse) 
 Reklam 
 Inte kontaktuppgifter 
 ”Sexiga/naken” bilder 
 Gul och röd färg ihop 
 Feedback ruta inte tillräckligt synlig 
 Inte uppdaterat 
 Pop up reklam 
 Lång laddningstid 
 För mycket små rutor hit och dit 
 För mycket bilder och färger 
 Om bakgrundsfärgerna byts varje gång 

man klickar sig vidare. 

 Design verkar påverka starkt på 
förtroende 

 Förtroende verkar tas förgivet 
 Förtroende verkar vara en hygienfaktor 
 Företag bör vara noga med vems reklamer 

de har på sin sida!  påverkar förtroende 
 En menade att förtroende enbart kan 

skapas med hjälp av en utomstående som 
övertyger att webbsidan är säker 

  



 

 

 

Bilaga 6. Analys fortsätter 

 Plus Minus 

Design Bakgrund 

 Tydliga kontraster mellan bakgrund och text 

 Kontinuerligt samma bakgrund 

 Använd bakgrundsfärg som passar till företagets tema el. logo 

 

Bilder 

 Lockande bilder (verkar som om bilder med barn/familjer skapar 

positiva känslor) 

 Människobilder (människoansikten) bra! 

 

Fonter 

 Inte för många olika fonter och font storlekar 

 

Färger 

 Neutrala färger, ihop passande färger, färger i samma nyans 

 Använd färger för att gruppera 

 

Struktur 

 Sidan placerad på mitten 

 Klara kolumner  klar struktur 

 

Övrigt 

 Mjuka och runda former (t.ex. navi flikarna) 

 Flikar (mellanblad) bra i navin  känns som om man bläddrar i 

en tidning.  gör designen tydlig 

 Egen logo högst uppe (t.ex. Finnmatkat)  inte reklambalk  

 Modern 

 Klar och tydig navi  gör designen tydligare 

Bakgrund 

 Vit bakgrund tråkig 

 Reklam som bakgrund 

 

Bilder 

 Rörliga reklamer/bilder 

 Bilder, fonter etc. blir större och mindre, färger ändras  skapar känsla av orolighet 

 För många bilder 

 För små bilder 

 

Fonter 

 För många olika font storlekar 

 För små font storlekar 

 

Färger 

 För många olika färger 

 Grå font på vit bakgrund syns dåligt 

 Svart bakgrund och vit text 

 Enbart användning av svart och vitt 

 Användning av rött och gult ihop  billig och dålig! 

 

Struktur 

 reklamer ostrukturerat hit och dit 

 Halva sidan tom (inte effektiv användning av webbsidan) 

 Ostrukturerad layout (många kolumner och lådor hit och dit) 

 Ingen enhetlig struktur då man surfar på webbsidan (varje ”sida” ser annorlunda ut) 

 Långa sidor 

 

Övrigt 

 Mycket reklamer 

 För mycket på en sida 

 Pop up reklam 

 Ser ut som 90-talets sida (gammalmodig, utan finesser, ex. Nordea) 



 

 

 

 

Innehåll Text 

 Kort och koncis text 

 Bra med korta introduktionstexter (inledningar)  och med möjligheten 

att läsa mera 

 

Språk och information 

 Klart och tydligt språk, utan skrivfel 

 ”Riktig” information  inte lögner 

 Uppdaterad information 

 Datum när informationen publicerats 

 Omfattande information  mera än vad som behövs? 

 Information om företaget, dess affärspartner etc. 

 Kontaktuppgifter tydligt 

 

Övrigt 

 Bra länkar till andra webbsidor 

 ”Läs också” -länkar bra! (t.ex. en Link till en annan sida som skriver om 

samma nyhet) 

 Möjligheter till diskussion och kommentarer 

 Något som ändras varje gång 

Text, språk och information 

 För långa texter 

 Skrivfel 

 För mycket onödig information 

 Tar länge att uppdatera, eftersom mycket innehåll 

 Överdrivna rubriker 

 

Reklam 

 För mycket reklam (både utomstående och egen) 

 Reklamer sticker för mycket i ögat eller som följer med då man skrollar 

neråt 

 Reklam mitt bland innehållet 

 

Övrigt 

 Bild utan text  endast Link under bilden!  Skriv en inledare! 

 Första raden av inledaren understreckad  formar en ända stor Link 

istället för ”läs mera” Link (t.ex. Aftonbladet) 

 

 

  



 

 

 

Användar-

vänlighet 

Navigationsbalk 

 Klar och tydlig navi/indelning 

 Huvudkategorier klara  om mycket info är det bra med 

underkategorier (undernavi)  om många kategorier i undernavin då är 

det bra att ha dem vertikalt (listat); klarare än horisontellt ihop trängt 

 Underkategorierna kommer fram då man för musen på huvudgruppen 

(sparar tid och behöver inte klicka så många ggr)  

 Huvudnavin hålls hela tiden på samma ställe 

 Navin uppe på sidan (om mycket information kan en mera omfattande 

navi också finnas nere)  

 Navin horisontellt (verkar som en aning bättre än vertikalt)? 

 Bra då man ser vilken flik man är på (navins text tjockare eller fliken 

annan färg) 

 

Sökverktyg 

 Sökverktyg bra att ha 

 Bra med alternativ under sökverktyget då man skriver in ett sökord (ex. 

Finnmatkat) 

 

Språkutbud 

 Ifall webbsidan enbart finns på finska kunde det vara bra med länkar till 

liknande sidor på andra språk. 

 Språkalternativ skall helst placeras uppe på sidan  synligt ställe 

 Bra med språkalternativ! Även kortare info på svenska och engelska 

bättre än ingenting  översätt i varje fall det centralaste! 

 

Övrigt 

 Sidokarta? 

 Visar rutten (murupolku) som man kommit dit man kommit  behöver 

inte trycka på ”tillbaka” knappen 

 Korta sidor 

 Reklam allra lägst ner på sidan  stör inte användningen 

 Det centralaste uppe och synligt 

 Hjälp verktyg som ger förklaringar och råd 

 Öppna” biprodukter”(t.ex. spel) i nytt fönster 

 Öppna ”Läs mera” direkt under  inte i nytt fönster 

Navigationsbalk 

 Navin för liten, syns dåligt 

 För många rubriker i navin 

 Om det finns länkar i navin som för en till en helt annan sida (t.ex. som i 

MTV3 navin  Jokakoti där det inte finns en Link tillbaka till MTV3) 

 skulle hellre kunna öppna i nytt fönster! 

 Oklara grupperingar  vet inte vad som hör vart, svårt att hitta. 

 Navin försvinner då man surfar på sidan 

 För många navin (huvudnavi, undernavi och undernavins undernavi ex. 

Helsingfors Universitet) 

 

Sökverktyg 

 Google sökverktyg (kan lika bra gå till Googles sida) 

 Sökverktyg som inte fungerar 

 

Språkutbud 

 Om språkutbud finns men webbsidan ändras totalt beroende på språket. 

(layouten, bilderna etc.) el. om kastas till en ny sida  

 

Övrigt 

 Långa laddningstider 

 Footer inte använt kunde lägga in en omfattande navi! 

 Långa sidor  måste skrolla mycket 

 Sidoskroll 

 Ingen Link till hemsidan 

 Dubbla ggr samma information  

 Sidokarta  tyder på att sidan är så roddig att man inte hittar något där? 

 Pop up reklam 



 

 

 

 

Förtroende Design 

 Ser seriös ut 

 Enkel och klar webbsida till sin struktur 

 Logon och färgerna påverkar  Neutrala färger 

 

Innehåll 

 Information om företaget  

 Kontaktuppgifter synligt 

 Omfattande information 

 Vilken reklam man har 

 Bank logor skapar förtroende (om man kan idka e-handel på 

webbsidan) 

 Då bankkoder behövs för att logga in eller registrera sig (t.ex. If) 

 Möjlighet att chatta eller skriva kommentarer; dela med sig erfarenheter 

 

Användarvänlighet 

 Fungerande sida (inte långa laddningstider) 

 

Övrigt 

 Tidigare erfarenheter påverkar 

 Om stort och känt företag 

 Sidan ger en professionell och sakkunnig bild av företaget  helheten 

påverkar (design, användarvänlighet, information) 

 Medge egna fel och rätta till dem 

 Visa att satsat tid på utvecklandet av webbsidan 

 Skapar en lugn känsla 

 Tidigare erfarenheter av webbsidan påverkar (även om sidan förnyats) 

 

Dålig design 

 För mycket bilder, färger 

 Om bakgrundsfärgerna byts varje gång man klickar sig vidare. 

 Färggranna färger, neon färger 

 Gul och röd färg ihop 

 För mycket små rutor hit och dit 

 ”Sexiga/naken” bilder 

 

Innehåll 

 Mycket onödig information 

 Överdrivna rubriker 

 Reklam 

 Inte kontaktuppgifter 

 Inte uppdaterat 

 

Användarvänlighet 

 Feedback ruta inte tillräckligt synlig 

 Pop up reklam 

 Lång laddningstid 



 

 

 

Bilaga 7. Bilder på e-tjänster 

 

Figur 1. Klara kolumner (tre stycken) och klart grupperat i ”lådor”! E-tjänsten är placerad 

på mitten. Användning av blå i olika nyanser för att visa vad som hör ihop. 

 

 

Figur 2. Fyra kolumner och ostrukturerade ”lådor”. Halva sidan tom. Reklam högst upp.  



 

 

 

 Reklam Navigationsbalk 

 

    Reklam 

Figur 3. Reklam uppe, på högra kanten och som bakgrund. (E-tjänsten placerad på vänstra 

kanten.) Navigationsbalken syns dåligt. 

 

 

Figur 4. Användning av färger till gruppering. Bakgrunds tema. Logon högst upp på sidan 



 

 

 

 Horisontell navigationsbalk 

 

Figur 5. För mycket små bilder. Horisontell navigationsbalk. Logon högst upp på sidan. 

 

 

Figur 6. Vertikal navigationsbalk. Läs mera Link. Korta inledare. 



 

 

 

 

Figur 7. Gammalmodig design. Hackiga och stela former. 

 

 

Figur 8. Länkar till relaterande nyheter. 



 

 

 

 

Bild 9. Hela första raden av inledaren som en Link. 

 

 

Figur 10. Underkategorier kommer fram då man för musen på huvudkategorin. 


