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Abstrakt 
Den här studien har tittat närmare på vilka informationskvalitativa faktorer som 
påverkar användarens upplevelse av informationskvalité i en e-handelskontext. 
Studien bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur inom områdena 
informationskvalité och e-handel. Det gjordes även en egen datainsamling där sex 
informanter deltog. Dessa fick svara på intervjufrågor och genomföra ett användartest 
på en befintlig e-handelswebbplats. Uppgifterna i användartesterna presenterades i 
form av scenarios där informanten fick genomföra olika handlingar som är vanliga 
vid e-handel.  
 
Svaren från den egna datainsamlingen mappades sedan för att kunna identifiera vilka 
faktorer som påverkar användarens upplevelse av informationskvalité. Dessa 
jämfördes sedan med de faktorer som identifierats i tidigare studier.  
 
Resultatet från den egna datainsamlingen visar på att Förtroende, 
Informationsarkitektur, Information och Användbarhet är viktiga 
informationskvalitativa faktorer. Ett resultat som går i linje med tidigare forskning. 
 
Nyckelord: Informationskvalité, E-handel, Förtroende, Informationsarkitektur, 
Information, Användbarhet, Customer Based Discrepancy Theory  



   
 

   
 

Abstract 
This study has looked into which information quality factors that affect the users’ 
experience in the context of e-commerce. The study is based on scientific articles and 
literature within the areas of information quality and e-commerce. There were also a 
separate data collection where six informants participated. These were asked to 
answer interview questions and carry out a user test on an existing e-commerce 
website. The tasks in the user test were presented in the form of scenarios were the 
informant had to carry out various actions that are common within e-commerce. 
 
The answers from the own data collection was then mapped to be able to identify 
which factors that affect the user's experience of information quality. These were then 
compared to the factors identified in previous studies. 
 
The result of the data collection in question shows that Trust, Informations 
architecture, Information and Usability are important information quality factors. A 
result that is in line with previous research. 
 
Keywords: Information Quality, E-commerce, Trust, Information architecture, 
Information, Usability, Customer Based Discrepancy Theory   
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1 Introduktion  
Detta kapitel ger en introduktion till området informationskvalité och varför det är ett 
intressant område att titta närmare på. Till en början presenteras området på ett mer 
generellt plan för att sedan gå in på vad tidigare forskning säger. Därefter kommer 
problemet att presenteras.  
 
Enligt Internet World Stats (2019) använder över halva jordens befolkning internet. 
Tittar vi på Sverige har enligt Karlsson (2018) 98% av den svenska befolkningen 
tillgång till internet. Det innebär att internet och webbplatser är en relativt central del 
i de flesta människors vardag, inte minst i Sverige. Det gäller för såväl företag som 
privatpersoner. Målet med en webbplats varierar dock vanligtvis beroende på om det 
gäller ett företag eller en privatperson. För ett företag används vanligtvis en 
webbplats som ett multifunktionellt verktyg. Främst för att sälja företagets tjänster 
eller produkter, men även för att nå ut med relevant information om företaget. Som 
användare av en webbplats är målsättningen i regel en annan. Vanligtvis besöker man 
då en webbplats för att hitta information om ett företag, dess tjänster och produkter 
för att eventuellt genomföra ett köp. 
 
Varje dag startas och registreras nya företag, samtidigt som redan befintliga företag 
går i konkurs. Det i kombination med vad som räknas som ett företag gör att det är 
svårt att ge en exakt siffra på antalet företag som finns registrerade i världen. Datapo 
(2019) har däremot gjort ett försök och kommit fram till att det finns runt 200 
miljoner företag runtom i världen. Enligt Holmström (2018) är över en miljon av 
dessa registrerade i Sverige. Mängden registrerade företag visar på att det finns en 
konkurrens om kunderna. Med de möjligheter som internet ger i form av webbplatser 
och e-butiker ökar konkurrensen än mer eftersom allting blir mer lättillgängligt. 
Något som styrks av Postnords halvårsrapport för 2018. Den visar en ökning av e-
handel bland nordens invånare jämfört med föregående räknehalvår. Enligt rapporten 
klickades produkter för över 320 miljarder svenska kronor hem via nätet.  
 
Ett inte helt ovanligt scenario inom e-handel kan vara att en privatperson är ute efter 
exempelvis ett par nya träningsskor. Vilket företag träningsskorna beställs ifrån är av 
mindre betydelse, det viktiga i det här fallet är att de avlastar knäna på ett bra sätt. 
Personen gör därför en googlesökning och klickar in bland de olika sökresultaten. Det 
kan handla om webbplatser som personen känner igen, men även om webbplatser 
som är nya för personen i fråga. 
 
Om vi pausar scenariot här visar det på att konkurrensen om kunderna inom e-handel 
är stor. Det väcker en nyfikenhet kring vilka faktorer som är viktiga ur ett 
användarperspektiv och vad som får användaren att använda just den specifika 
webbplatsen. Det är något som den här studien har tittat närmare på utifrån 
forskningsområdet informationskvalité i en e-handelskontext utifrån ett 
kundperspektiv. 
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1.1 Tidigare forskning 
Att i ett forskningssammanhang titta närmare på informationskvalité och e-handel är 
ingenting nytt, utan det finns flera studier inom området med olika infallsvinklar. 
Jiang, Jun och Yang (2013) genomförde en studie där de undersökte hur 
kundlojaliteten påverkas av hur användaren uppfattar värdet i webbplatsens innehåll. 
De kom fram till att kundlojaliteten påverkas av det uppfattade värdet i webbplatsens 
innehåll. Något de kom fram till genom att skicka ut en undersökning till 4000 kunder 
inom e-handel- och finansbranchen. Av de 4000 som kontaktades fick forskarna 
användbara svar från 235 personer. 
 
Grundat på resultatet tog Jiang, Jun och Yang (2013) fram en modell som består av 
faktorerna Omsorg (Care), Tillförlitlighet (Reliability), Produktportfölj (Product 
portfolio), Användbarhet (Ease of use) och Säkerhet (Security). Enligt dem hjälper 
modellen till att avgöra vilka faktorer som har betydelse för hur användaren uppfattar 
värdet i webbplatsen och därmed kundlojaliteten. 
 
Zhang, Fang, Wei, Ramsey, McCole och Chen (2008) tittade också närmare på 
kundlojalitet i ett e-handelssammanhang, men utifrån den relation kunden upplever 
att han eller hon har till företaget. Genom att ta del av tidigare vetenskaplig litteratur 
och forskning inom området B2C (Business-to-Customer) tog forskarna fram en 
modell i syfte att testa vad som påverkar kundrelationen. Modellen inkluderar 
faktorerna Användbarhet (Perceived website usability), Kompetens vid 
orderuppfyllelse (Perceived expertise in order fulfillment), Rykte (Perceived 
reputation) och Misstro till företagets säljarbeteende (Distrust in vendor behavior). 
 
Zhang et al. (2008) kom fram till att man genom att tillhandahålla hög användbarhet 
och leva upp till användarens förväntningar på webbplatsen kan stärka användarens 
relation till företaget, och på så sätt påverka användarens vilja att besöka samma 
företags webbplats igen. 
 
Dedhia (2001) tittade närmare på vilka informationskvalitativa faktorer som är viktiga 
för användaren i en e-handelskontext. Genom att ta del av tidigare forskning inom 
området, mer specifikt litteraturen Electronics Commerce and the European Union 
(1999) och European Commission, Information Society Directorate-General (1999), 
menar han att faktorer som Tydlig kommunikation, Kontaktinformation, Transparens, 
Användarens integritet och Informationsarkitektur påverkar användarens upplevelse 
av informationskvalité. 

1.1.1 Definition 
Men vad är då informationskvalité? Eftersom begreppet till stor del grundar sig på 
subjektiva preferenser är flera forskare eniga om att det är ett komplext begrepp. 
Herrera-Viedma, Pasi, Lopez-Herrera och Porcel (2006) utgick från ISO 8402, 1994 
när de definierade begreppet. “The totality of characteristics of an entity that bear on 
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its’ ability to satisfy stated and implied needs”. Med det som utgångspunkt menar 
Herrera-Viedma et al. (2006) att informationskvalité innefattar Tekniska krav som 
handlar om hur användaren utvärderar webbplatsens karaktäristiska egenskaper och 
strukturer, samt Krav på innehåll som handlar om att innehållet på webbplatsen lever 
upp till användarens behov.  
 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning menar Jeong och Lambert (2001) att 
informationskvalité handlar om webbplatsens informationsinnehåll, 
informationsformat och den fysiska miljö användaren befinner sig i, i samband med 
informationen. De är inne på samma spår som Herrera-Viedma et al. (2006), att 
informationskvalité handlar om att den information som användaren tar del av lever 
upp till dennes behov och krav. 
 
För att studien ska vara förståelig är det även viktigt att definiera begreppet e-handel. 
Dedhia (2001) valde att definiera det på följande sätt: “E-commerce can be stated as 
any form of business transaction in which the parties interact electronically rather 
than by physical exchanges or direct contact”. Vilket innebär att en digital 
företagstransaktion genomförs. 
 
Lee, Ahn, Minjung och Ahn (2018) menar att e-handel bygger på ett e-handelssystem 
som förser användarna med en transaktionsplattform som möjliggör att företag kan 
sälja och konsumenter köpa produkter och tjänster via digitala plattformar. 
Exempelvis ett företags webbplats.  
 

“Information technologies, such as web-based e-commerce systems, provide 
a tremendous transaction platform on which to sell products or services to a 
large number of potential buyers.” 

Lee, Ahn, Minjung & Ahn (2018) 

1.2 Problemformulering 
Det har tidigare genomförts forskning inom området informationskvalité. Jiang, Jun 
och Yang (2013) som tittade närmare på hur kundlojaliteten påverkas av hur 
användaren uppfattar värdet i innehållet på webbplatsen. Zhang et al. (2008) som 
undersökte kundlojaliteten utifrån den relation användaren anser sig ha till företaget 
och Dedhia (2001) som tittade närmare på vilka informationskvalitativa faktorer som 
är viktiga för upplevelsen av informationskvalité på en e-handelswebbplats. 
 
Med andra ord finns det forskning om informationskvalité och e-handel, men utifrån 
olika infallsvinklar. Även om Dedhia (2001) tittade närmare på just 
informationskvalité i en e-handelskontext var det en utmaning att hitta tidigare 
forskning som enbart fokuserar på informationskvalité utifrån ett kundperspektiv i en 
e-handelskontext. Förutom att det finns lite forskning som enbart fokuserar på 
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informationskvalité och e-handel, är informationskvalité också något som påverkar 
användarupplevelsen. Därför är det ett intressant område för fortsatt forskning.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Internet öppnar upp för nya möjligheter för både företag och privatpersoner, bland 
annat i form av webbplatser som gör företag mer lättillgängliga såväl lokalt som 
globalt, något som ökar företagens konkurrens om kunderna. Därför är det intressant 
att titta närmare på hur företag med hjälp av informationskvalité kan få en användare 
att använda just deras företags webbplats. 
 
Syftet med studien har varit att få en större förståelse för vad informationskvalité 
innebär genom att ta del av tidigare forskning inom området. Samt genomfört 
intervjuer och användartester med informanter som det senaste året genomfört minst 
ett köp via en e-handelsbutik. Ambitionen har varit att ta reda på vilka faktorer som 
påverkar användarens upplevelse av informationskvalité. Detta genom att besvara 
följande frågeställning: 
 
Vilka informationskvalitativa faktorer inom kontexten e-handel utifrån ett 
kundperspektiv är viktiga för användarupplevelsen?  
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2 Bakgrund och/eller Teori 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör området informationskvalité. 
Till en början kommer begreppet informationskvalité att förklaras mer ingående för 
att skapa en förståelse för vad informationskvalité innebär. Sedan kommer en 
djupdykning i begreppet att ske där områden som innefattas av informationskvalité 
förklaras. Slutligen kommer tidigare teorier för hur man uppnår informationskvalité 
att presenteras. Fortsättningsvis i denna rapport kommer e-handelswebbplats att 
refereras till som webbplats och informationssystem. 

2.1 Informationskvalité 
Dedhia (2010) är den enda forskaren som studien inkluderat som specifikt tittat 
närmare på informationskvalité och e-handel. Enligt honom innefattar 
informationskvalité flera faktorer och han nämner till en början kommunikation. Dels 
i det verkliga livet och menar då att det bör finnas kontaktuppgifter till företaget 
bakom webbplatsen, så att användaren vid behov kan komma i kontakt med en person 
som jobbar på företaget, dels digital kommunikation som han menar är avgörande för 
att en användare ska stanna kvar på webbplatsen. Här tar han upp att språket bör 
anpassas till målgruppen och att webbplatsen ska innehålla tillräcklig och detaljerad 
information om en tjänst eller produkt. För att få en användare att vilja komma 
tillbaka till webbplatsen är det enligt forskaren viktigt att få användaren att känna att 
denne presterat någonting. 
 
Dedhia (2001) tar även upp integritet och transparens som viktiga 
informationskvalitativa faktorer. Han menar att det är viktigt att få användaren att 
förstå att företaget bakom webbplatsen värnar om användarens integritet. Något man 
som företag kan göra genom att informera om hur de förhåller sig till personlig 
integritet, hur personlig information kommer att användas och hanteras, samt att 
användaren kommer att behöva godkänna att personlig information delas med tredje 
part. Slutligen tar forskaren upp att webbplatsen bör vara utformad på ett för 
användaren logiskt och enkelt sätt så att denne förstår hur den ska användas. 
  
Baserat på ovan och det som tagits upp tidigare går det att se att informationskvalité 
innehåller två huvudområden, informationsarkitektur och användbarhet. Dessa 
kommer att beskrivas mer ingående nedan.  

2.1.1 Informationsarkitektur 
Enligt Rosenfeld och Morville (2006) handlar informationsarkitektur om att all typ av 
information ska vara enkel och logisk för användaren att förstå. Från dokument och 
bilder, till mjukvarusystem och det digitala gränssnittet. Därför menar de att det är 
viktigt att det finns en tanke bakom hur innehåll kategoriseras, struktureras, namnges 
och organiseras. 
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Även Axelsson och Goldkuhl (1998) är inne på att informationsarkitektur handlar om 
hur ett företag väljer att strukturera och hantera information på en webbplats. De 
menar att det innefattar funktionalitet, förändringsbarhet, begriplighet, samexistens 
mellan olika informationssystem, ansvarstagande och teknikutnyttjande. 
 

“Med IS-arkitektur menas hur man inom en organisation fördelar 
information och informationshantering i olika informationssystem och 
därmed avgränsar dessa, samt även hur ansvar för detta fördelas” 

 
   (Axelsson & Goldkuhl 1998, s. 21) 

2.1.2 Användbarhet 
Enligt Garrett (2011) finns en stark koppling mellan användbarhet och vad 
användaren vill göra. Han menar att användbarheten ligger i hur enkelt användaren 
upplever att någonting är att utföra, vilket innebär att det är en subjektiv upplevelse. I 
en e-handelskontext kan det exempelvis handla om att hitta en specifik produkt eller 
att genomföra ett köp. Desto svårare användaren upplever att en uppgift är att utföra, 
desto lägre användbarhet.  
 
Löwgren och Stolterman (2014) är inne på samma spår men utifrån ett mer praktiskt 
perspektiv. Enligt dem handlar användbarhet om att studera användaren för att på så 
sätt kunna ta fram teorier som både förklarar och förutspår olika situationer. Att man 
med hjälp av dessa teorier kan anpassa ett systems användningsområden maximalt till 
den generella kunskapen om människans tänkande och agerande.  

2.2 Teorier 
I syfte att förklara vad som påverkar upplevelsen av informationskvalité har forskare i 
tidigare studier tagit fram olika teorier som de visualiserat med hjälp av modeller. 
Ghasemaghaei och Hassanein (2015) är ett forskarpar som tittat närmare på vilka 
informationskvalitativa faktorer som påverkar användarens beslut online. De kom 
fram till att upplevelsen av informationskvalité går att dela in i en tidslinje med 
relevanta faktorer som påverkar eller påverkas av informationskvalitén. Enligt 
forskarna påverkas helhetsupplevelsen av informationskvalité av karaktäristiska drag 
hos webbplatsen, användaren, uppgiften och det sociala sammanhanget. 
Helhetsupplevelsen avgör i sin tur hur mer specifika faktorer som tillfredsställelse, 
kvalitén på webbplatsen, användarens inställning till webbplatsen, förtroende, 
upplevd användbarhet, upplevd enkelhet och lojalitet påverkas. Dessa påverkas i sin 
tur av yttre faktorer som produkttyp, demografi, användarupplevelse, typ av 
webbplats och kultur. Se Figur 1 nedan. 
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Figur 1: Perceived information quality theory (Ghasemaghaei & Hassanein 2015)  
 
Wang och Strong (1996) är två andra forskare som tittat närmare på vilken betydelse 
datakvalité har för användaren. De kom fram till ett teoretiskt ramverk som visar att 
den upplevda datakvalitén bland annat påverkas av faktorer som trovärdighet, 
noggrannhet, relevans, hur konsekvent ett informationssystem är, representation med 
mera. Dessa faktorer har de sedan delat in i representativa kategorier som innefattar 
inneboende kvalité, kontextuell kvalité, representativ kvalité och kvalité i 
tillgänglighet. Se Figur 2 nedan för en mer specifik förklaring av det teoretiska 
ramverket. 
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Figur 2: Information quality theory (Wang & Strong 1996) 
 
Churchill och Surprenant (1982) genomförde en studie där de undersökte vilken 
betydelse användarens bekräftade eller obekräftade förväntningar har för hur tillfreds 
användaren känner sig med ett informationssystem. De kom fram till en teori som de 
kallar för Kundbaserad avvikelseteori (Customer Based Discrepancy Theory) och 
grundar sig till stor del på forskning av Locke (1969), Michalos (1985), Oliver (1981) 
och Rice (1989). 
 
De kom fram till att det är möjligt att påverka hur tillfreds användaren känner sig med 
ett informationssystem genom att skapa förväntningar kring informationssystemet 
och dess prestanda. Det som sedan avgör hur tillfreds användaren känner sig med 
informationssystemet påverkas av i hur stor utsträckning användaren upplever att 
informationssystemet och prestandan lever upp till dennes förväntningar (Churchill 
och Surprenant (1982). Se Figur 3 nedan. 
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Figur 3: Customer Based Discrepancy Theory (Theories Used in IS Research Wiki 
2016)  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien. Inledningsvis förklaras 
och motiveras valet av dessa, för att sedan gå in på urvalet och genomförandet av 
datainsamlingen och på så sätt bidra till en större förståelse för resultatet. Slutligen 
går kapitlet in på metodernas tillförlitlighet och etiska överväganden. 

3.1 Datainsamling 
I denna studie användes två kvalitativa metoder med syfte att komplettera varandra. 
Detta eftersom kvalitativ data bygger på informantens subjektiva uppfattning och 
därför behöver tolkas för att ge ett tydligt svar (Nyberg 2010). De metoder som 
användes var intervjuer och användartester. Sammanlagt deltog sex informanter i 
studien. Fyra av dessa var kvinnor och två av dem var män. 
 
Intervjuerna var till för att få en förståelse för vilka informationskvalitativa faktorer 
som användaren anser är viktiga i teorin, medan användartesterna var till för att fånga 
upp viktiga informationskvalitativa faktorer i praktiken. Användartesterna gick till så 
att informanten fick utföra olika uppgifter på en befintlig webbplats samtidigt som 
denne berättade högt hur han eller hon tänkte. Uppgifterna presenterades i form av 
scenarios och slutsatsen i denna studie grundar sig på svaren från intervjuerna och 
användartesterna. 
 
Den befintliga webbplats som användes i användartesterna var www.zalando.se. 
Anledningen var dels att Zalando är ett stort internationellt företag inom mode och 
skönhet med en bred målgrupp, men även att produkter inom mode och skönhet är 
vanligt för konsumenter att klicka hem via nätet (Postnord 2018). Det innebär att 
deras webbplats innehåller mycket information som riktar sig till i princip hela 
jordens befolkning och därmed behöver innehålla god informationskvalité. Av de 
informanter som deltog kände samtliga till Zalando sedan tidigare och hade varit inne 
på deras webbplats. Däremot var det endast två informanter som hade handlat från 
webbplatsen.  

3.1.1 Intervjuer 
Nyberg (2010) tar upp intervjuer som en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna 
och förklarar att det finns kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer innebär att moderatorn ställer öppna frågor där informanten får möjlighet 
att ge ett beskrivande svar. Eftersom studien förutom att besvara frågeställningen 
även ville förstå hur informanten utifrån ett teoretiskt perspektiv ser på 
informationskvalité på webbplatser ställdes öppna intervjufrågor. Dessa togs fram 
baserat på tidigare forskning inom informationskvalité och e-handel och utgjorde 
utgångspunkten för intervjuerna (se Bilaga 1). Baserat på det svar som informanten 
gav ställdes ibland även följdfrågor.  
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3.1.2 Användartester 
För att minska risken att påverka informanten då denne ska genomföra en eller flera 
uppgifter menar Saffer (2010) att uppgifterna bör vara så neutralt utformade som 
möjligt. Som moderator är det då viktigt att inte påverka genom att exempelvis hjälpa 
informanten att genomföra en uppgift, utan fokus ska ligga på att endast observera. 
Däremot rekommenderar Arvola (2014) att informanten tänker högt när denne löser 
en uppgift för att man som moderator ska få en större förståelse för varför 
informanten agerar på ett visst sätt.  
 
Vid användartester understryker Saffer (2010) vikten av att informera informanten 
om att det är gränssnittet som testas och inte informanten själv. Fortsatt menar han att 
det bästa är att genomföra användartestet i en för informanten så naturlig miljö som 
möjligt för uppgiften. Han menar även att det bör finnas en plan för hur 
användartestet ska gå till. Det vill säga att det ska vara tydligt vad man vill testa.  
 
Ambitionen med användartestet var att få en förståelse för vilka 
informationskvalitativa faktorer som var viktiga för informanten i praktiken. Därför 
genomfördes användartestet direkt efter intervjun. Informanten fick då genomföra 
flera uppgifter som presenterades i form av scenarios på Zalandos webbplats. Detta 
för att informanten skulle få en större förståelse för uppgiften och vad denna skulle 
göra. Varje uppgift presenterades en i taget och går att se i Bilaga 2. 

3.2 Urval 
Nyberg (2010) menar att det i vetenskapliga studier är vanligt att använda något som 
kallas för stickprovsurval. Det innebär att man tittar på en urvalsgrupp som uppfyller 
de kriterier man ämnar att undersöka. Syftet med denna studie var att ta reda på vilka 
informationskvalitativa faktorer som påverkar användaren utifrån ett kundperspektiv i 
en e-handelskontext. De kriterier som togs fram för urvalsgruppen i denna studie var: 
 

• Urvalsgruppen ska veta vad e-handel är för någonting  
• Urvalsgruppen ska det senaste året ha genomfört minst ett köp via en e-

handelsbutik 
  
Anledningen till att urvalsgruppen varit tvungna att ha genomfört ett köp det senaste 
året beror på att tekniken är i ständig förändring. Det innebär att gamla preferenser 
kan ge missvisande data. 
 
Enligt Vejde (2002) kallas det även för ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval användes för att intervjuerna och användartesterna skulle kunna 
genomföras tillsammans med informanten. Syftet var att på så sätt få en större 
förståelse för den data som informanten delade med sig av då det på ett bättre sätt var 
möjligt att observera och notera mer diskreta indikatorer som informanten visade med 
hjälp av ansiktsuttryck, kroppsspråk och liknande. 
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3.3 Genomförande av datainsamlingen 
Under respektive datainsamlingstillfälle deltog en informant och en moderator. 
Platsen för intervjuerna och användartesterna varierade. Två stycken genomfördes 
hemma hos moderatorn och två stycken genomfördes hemma hos informanten. En 
intervju och ett användartest genomfördes på informantens arbetsplats och en intervju 
och ett användartest genomfördes på ett café på ett klättercenter. Gemensamt för 
samtliga intervjuer och användartester var dock att de genomfördes på plats i 
Stockholm tillsammans med informanterna.  
 
Innan datainsamlingen med varje ny informant började fick informanten läsa igenom 
det informerade samtycket för att sedan skriva under det. Det informerade samtycket 
togs fram baserat på Nybergs (2010) rekommendationer av ett informerat samtycke 
och går att se i Bilaga 3. Efter genomförandet av intervjuerna och användartesterna 
transkriberades dessa för att underlätta analyseringen av datan. 

3.3.1 Genomförandet av intervjuer 
Intervjudelen inleddes med att moderatorn förklarade upplägget av intervjun och den 
tid den uppskattades ta. Att fokus under intervjun skulle ligga på informationskvalité 
inom e-handel och att intervjun skulle inledas med lite lättare frågor för att avslutas 
med lite tyngre. Slutligen informerades informanten om att intervjun skulle spelas in 
med ljud i transkriberingssyfte (något som även stod med i det informerade 
samtycket) och att han eller hon när som helst kunde ställa frågor om något var oklart. 
 
Sedan startades ljudinspelningen och intervjun började. Samtliga intervjuer utgick 
från samma intervjufrågor (se Bilaga 1), men under intervjun ställdes även 
individuella följdfrågor för att få en större förståelse för informantens svar. De gånger 
informanten besvarade flera frågor i en kunde moderatorn hoppa över den redan 
besvarade frågan, alternativt inte gå in så djupt på den. Intervjun och ljudinspelningen 
avslutades sedan när alla frågor hade besvarats. Inga anteckningar fördes under 
intervjuerna.  

3.3.2 Genomförandet av användartester 
Efter respektive intervju var det dags att gå in på användartestet. Alla användartester 
utgick från samma scenarios med fokus på att låta informanten testa vanliga 
interaktioner vid näthandel. Precis som under intervjudelen informerade moderatorn 
om hur lång tid användartestet uppskattades ta och att användartestet kommer att 
spelas in med ljud och skärmbild i transkriberings- och noggrannare 
observationssyfte, att moderatorn kommer att presentera ett antal uppgifter i form av 
scenarios och att informanten medan denne genomför dessa kommer att få berätta hur 
denne tänker. Att frågor kommer att ställas under användartestets gång för att få en 
större förståelse för informantens bild av informationskvalité. Sedan fick informanten 
möjlighet att ställa eventuella frågor innan ljud- och skärminspelningen startades och 
användartestet började.  
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Varje scenario lästes upp ett i taget i kronologisk ordning (se Bilaga 2). Uppgifterna 
genomfördes på Zalandos webbplats och under tiden informanten utförde dessa 
”tänkte” denne högt. Det kunde hända att informanten utförde flera uppgifter i en, 
vilket kunde leda till att moderatorn hoppade över en uppgift om det ansågs att 
informanten angivit ett tillräckligt bra svar. När alla scenarios genomförts avslutades 
användartestet och ljud- och skärminspelningen. 

3.4 Tillförlitlighet 
Målet med studien har varit att hålla en så hög kvalité som möjligt. Detta genom god 
tillförlitlighet i form av validitet och reliabilitet. Det vill säga att mäta det som studien 
ämnar mäta genom att använda tillförlitliga metoder (Vejde 2002).  
 
För att öka validiteten har intervjufrågorna och de scenarios som använts i 
användartesterna tagits fram utifrån tidigare forskning som berör informationskvalité 
och e-handel. Mer specifikt handlar det om informationsarkitekturen och 
användbarheten på en webbplats. Syftet med intervjuerna och användartesterna var att 
få en bild över vilka informationskvalitativa faktorer som användaren anser är viktiga 
i en e-handelskontext utifrån ett kundperspektiv. Detta genom att bland annat låta 
informanten berätta om sina egna e-handelsvanor. Något som täcker vilka 
informationskvalitativa faktorer som användaren anser är viktiga i teorin. För att även 
fånga upp vilka informationskvalitativa faktorer som användaren anser är viktiga i 
praktiken fick informanten genomföra olika handlingar som är vanliga i en e-
handelskontext från ett kundperspektiv. På så sätt har det varit möjligt att fånga upp 
informationskvalitativa faktorer både i teorin och i praktiken. 
 
Eftersom målet var att få en förståelse för användarens tankesätt och agerande utifrån 
ett kundperspektiv i en e-handelskontext har beslutet att använda intervjuer och 
användartester varit medvetet. Ett beslut som till stor del grundar sig på reliabiliteten. 
Något som däremot kan påverka reliabiliteten är att användartesterna genomfördes på 
en befintlig webbplats. Detta eftersom webbplatser ständigt utvecklas. Det innebär att 
om senare studier väljer att genomföra användartest på exakt samma sätt och med 
samma uppgifter som i denna studie, kan förutsättningarna på den befintliga 
webbplatsen ha förändrats. Något som då kan påverka reliabiliteten.  

3.5 Etiska överväganden 
Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska förhållningsregler. 
Ett sätt att göra det på är att ta fram ett samtyckesavtal som informanten, 
informantens vårdnadshavare, skolledning eller lärare antingen skriftligt eller 
muntligt godkänner. Syftet är att det ska vara tydligt för informanten varför studien 
genomförs, på vilket sätt datainsamlingen kommer att gå till, hur datan kommer att 
hanteras, vilka som kommer ha tillgång till datan, att deltagandet är frivilligt och att 
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informanten när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan att ge en 
förklaring (Nyberg 2010).  
 
Vissa datainsamlingsmetoder kräver även observationer, ljud- och/eller 
filminspelning, vilket kan vara extra känsligt för informanten. Vetenskapsrådet 
(2017) menar då att det är extra viktigt att genomförandet sker på både ett respektfullt 
och ansvarsfullt sätt.  
 
Det har varit ett medvetet val att spela in intervjuerna med ljud och användartesterna 
med ljud och bild. Den första anledningen till det är att både intervjuerna och 
användartesterna genomförs av en enda person. Genom ljud- och bildinspelning är 
chansen större att moderatorn kan fokusera helt på informanten och uppmärksamma 
saker som ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonläge och liknande, istället för att 
exempelvis behöva fokusera på att anteckna vad informanten säger eller gör. Den 
andra anledningen är i transkriberingssyfte. Dels riskerar ingen information att gå 
förlorad på grund av att moderatorn inte antecknat just det, dels att det är lättare att 
jämföra olika data som finns svart på vitt. Självklart var detta något som 
informanterna informerades om i det informerade samtycket.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och användartesterna. Syftet är 
att resultatet ska visa på vilka informationskvalitativa faktorer som är viktiga från 
både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Fokus under både intervjuerna och 
användartesterna låg på informantens subjektiva upplevelse av vad 
informationskvalité är för någonting. 
 
Resultatet från intervjuerna och användartesterna visade sig till stor del stämma 
överens, även om vissa skillnader förekom. Baserat på intervjuerna gick det att 
identifiera de informationskvalitativa områdena; Förtroende, Informationsarkitektur 
och Information. Informationsarkitektur och Information var två områden som också 
gick att identifiera baserat på användartesterna. Dessutom identifierades området 
Användbarhet från datan från användartesterna. Resultatet kommer att presenteras 
områdesvis nedan. 
 
I och med att intervjuerna bygger öppna intervjufrågor innebär det att en informant 
kan ha angivit flera faktorer i ett svar. För att visa på den faktorns betydelse har 
därför ett medvetet val gjorts att ta med samtliga faktorer som informanten angivit. 
Det innebär att antalet svar inte alltid stämmer överens med antalet informanter. 
Däremot, om en informant upprepat samma faktor har däremot den faktorn inte tagits 
med mer än en gång. För att svaren inte ska gå att koppla till en specifik informant 
har informanterna anonymiserats med A, B, C, D, E och F. 

4.1 Erfarenhet av e-handel 
Samtliga informanter (A, B, C, D, E, F) som deltog i studien har sedan tidigare 
erfarenhet av att handla via nätet, något de brukar göra ungefär en till två gånger i 
månaden. De flesta informanter brukar handla inom flera kategorier som Mat (D), 
Sport (E) och Teknik (C, E), men det visade sig att den absolut vanligaste kategorin 
var Mode och skönhet (A, B, D, E, F). Webbutiker som Fodi, Mathem, Huel, 
Thomann, JC, Nelly med mera. nämndes här.  
 
Att de i dessa situationer föredrar e-handel framför fysisk butik beror bland annat på 
att nätbutiker vanligen erbjuder större utbud (A, D, E, F), bättre priser (A, B, C), 
smidig leverans (A, B, C, D, F), samt att de anser att e-handel både är enklare och 
smidigare (A, B, D, F) jämfört med en fysisk butik. Samtliga informanter kände till 
Zalando sedan innan, men av dessa var det endast två (A, D) som tidigare handlat via 
webbplatsen. 

4.2 Förtroende 
Förtroende var den första informationskvalitativa faktorn som gick att identifiera 
baserat på datan från intervjuerna och enligt Jiang, Jun och Yang (2013) handlar det 
om att användaren upplever att företaget går att lita på. Baserat på intervjuerna 
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grundar sig ett förtroende i ett e-handelssammanhang till stor del på att användaren 
upplever att den information företaget går ut med på sin webbplats stämmer överens 
med verkligheten och att företaget tar sitt ansvar genom hela kund- och företags-
interaktionen. Flera informanter (B, C, E) var exempelvis inne på att det är viktigt att 
känna att företaget finns tillhands vid eventuella frågor eller liknande. Att det då ska 
vara enkelt att komma i kontakt en person som jobbar på företaget och få hjälp 
antingen via mail eller telefon. 
 
Även om ett företag tillhandahåller kontaktuppgifter var det flera informanter (A, C, 
E) som beskrev att om de besöker en för dem helt okänd webbplats brukar de 
kontrollera företaget genom en googlesökning för att ta reda på om företaget går att 
lita på. De letar då efter vad tidigare kunder har för erfarenhet av företaget i form av 
recensioner. I de fall ett företag eller webbplats rekommenderats av en vän förklarade 
två informanter (A, C) att det inte är lika viktigt att kontrollera företaget, utan de litar 
då på vännens rekommendation.  

4.3 Informationsarkitektur 
Informationsarkitektur var det första informationskvalitativa område som gick att 
identifiera i datan från både intervjuerna och användartesterna. Enligt Rosenfeld och 
Morville (2006) handlar det om att informationen på webbplatsen är kategoriserad 
och navigerbar på ett för användaren logiskt sätt. Under intervjuerna tog 
informanterna C och D upp sökfunktionen och menade på att det är viktigt att den ger 
ett relevant sökresultat. Informanterna B och D var inne på filtreringsfunktionen och 
att den likt sökfunktionen bör filtrera bort irrelevanta produkter. 
 
Användartesterna visade att samtliga informanter (A, B, C, D, E, F) navigerade på 
webbplatsen med hjälp av huvudmenyn. Det var alltså ingen som använde sök- eller 
filtreringsfunktionen. Enligt informanterna berodde det på att huvudmenyn ger en 
bättre översikt över vad webbplatsen erbjuder för någonting, var på webbplatsen de 
befinner sig, och att huvudmenyn vanligtvis ger ett bättre sökresultat baserat på vad 
de är ute efter. 
 
Användartesterna visade även hur viktigt det är med tydlig rubricering av kategorier. 
En informant (A) visste till en början inte om denne befann sig på barn- eller 
vuxenavdelningen. Två informanter (D, E) reflekterade även över skillnaden mellan 
kategorierna ”jeans” och ”byxor" i undermenyn. En informant (B) frågade sig även 
vad testsidan egentligen menade med tygbyxor. En annan informant (F) förstod till en 
början inte heller vad testsidan menade med begrepp som ”deltotal” och ”livhöjd”, 
samt skillnaden mellan ”skinny fit” och ”slim fit”.  
 
Användartesterna visade även att interaktiva element inte nödvändigtvis ledde till 
fulländad önskad interaktion. En informant (F) lade vid ett tillfälle till en produkt från 
önskelistan i varukorgen och hade då önskat att produkten försvann från önskelistan 
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och inte legat kvar. En annan informant (E) testade att lägga till en produkt från 
varukorgen till önskelistan, och hade då önskat att produkten inte hade tagits bort från 
varukorgen automatiskt. 
 
Användartesterna visade även på hur viktigt det är att en webbplats placerar element 
på ett för användaren logiskt ställe. Exempelvis var det en informant (F) som inte 
noterade sökfunktionen. Samma informant noterade inte heller att det dök upp en 
snabbmeny till vänster på testsidan som följer med vid scrollning så fort denne 
navigerat via huvudmenyn. Flera informanter (A, B, C, D, F) missade även att de 
kunde få mer information om fri frakt och retur genom att klicka på 
navigeringslänken som var placerad högst upp på testsidan. Två informanter (C, F) 
hade även önskat att menyn för ”Mitt konto”, ”Önskelista” och ”Varukorg” följde 
med vid scrollning, alternativt var mer lättillgänglig vid scrollning på testsidan.  

4.4 Information 
Information var den andra informationskvalitativa faktorn som gick att identifiera 
baserat på datan från både intervjuerna och användartesterna, och handlar precis som 
Rosenfeld och Morville (2006) beskriver om all typ av information som webbplatsen 
tillhandahåller. Allt från text, bilder, dokument, knappar, det digitala gränssnittet, 
mjukvarusystemet med mera. Under intervjuerna tog nästan alla informanter upp 
information som de ansåg är viktiga i en e-handelskontext. Tre informanter (A, B, F) 
ansåg att det är viktigt att företaget tillhandahåller information om produkten som de 
styr över. Det kan exempelvis handla om pris, antal kvar i lager med mera. 
Användartesterna visade på att det är positivt om en webbplats tillhandahåller 
information som vilka storlekar som finns kvar i lager (B), hur många av en viss 
storlek som finns kvar i lager om en produkt håller på att ta slut (F), om produkten är 
stor eller liten i storleken (A, B, D), pris för produkten (A, F), antal varor i 
varukorgen (F), totalsumma för alla varor som finns i varukorgen (A, F) och 
information om frakten (D, F). En informant önskade dock att Zalando hade 
förtydligat priset, informationen om valbara storlekar och prisikonen i form av storlek 
och kontrast, vilket även visar på att elementens storlek och kontrast är viktiga. 
 
Två informanter (B, C) var under intervjuerna inne på att det är viktigt att företaget 
tillhandahåller information om själva produkten och syftade på information som 
material, färg, vikt, storlek med mera. Något som även användartesterna visade på 
och här uppmärksammades information som material (B), skötselråd (B), om 
materialet krymper i tvätten (B) och modell på produkten exempelvis om ett par 
byxor har hög midja (D).  
 
Det gick även att identifiera bilder som en viktig informationskälla baserat på 
intervjuerna. Tre informanter (B, E, F) förklarade hur viktigt de ansåg att det är med 
bra och lättillgängliga bilder på produkten. Som exempel tog informanterna upp 
bildkvalité, hög kontrast och att det ska vara möjligt att förstora en bild via en 
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snabböverblick (quickview) så att man som användare inte behöver klicka sig in på 
en ny sida för att se en förstorad bild av produkten. Kopplat till bilden var det en 
informant (F) som var inne på att det även är viktigt med information om innehållet 
på bilden, speciellt när det handlar om kläder. Det informanten menade var att 
webbplatsen bör visa information som modellens längd, den klädstorlek modellen 
använder på bilden osv. för att lättare kunna avgöra om klädesplagget passar en själv. 
Även användartesterna visade på att bilder är en viktig informationskälla. Flera 
informanter ansåg att det är positivt om webbplatsen tillhandahåller stora bilder (A, 
B, E) och att bilderna visar hur produkten ser ut vid användning från olika vinklar (A, 
B, D). Det ansågs också positivt att webbplatsen informerar om modellens längd (B), 
storlek på klädesplagget som modellen använder på bilden (D) och tillhandahåller 
videos vid användning av produkten (A, D). En informant (B) kommenterade hur 
viktigt det är med bra skärpa och hög kontrast, speciellt på bilder som visar mörka 
produkter för att det då ska vara tydligt att urskilja om exempelvis ett par byxor är 
skrynkliga eller har resår i midjan. En annan informant (E) tog även upp att det är 
viktigt med en bra zoom-funktion. 
 
Under intervjun var en informant (B) inne på recensioner från andra konsumenter och 
förklarade att det nästan var det första som denne tittade efter i de fall en produkt 
började bli intressant. Enligt informanten bidrar recensionerna till att det är möjligt att 
bilda sig en bättre uppfattning om produkten i fråga. Även användartesterna visade på 
att recensioner är positivt i en e-handelskontext (A, B, D). På Zalando är dock 
recensionerna uppdelade i två delar. Recensioner på en betygsskala och betygsskala 
med kommentar, något som enligt en informant (E) hade kunnat förtydligats. 
 
En annan informant (C) kom in på relaterade produkter i anslutning till 
huvudprodukten och menade att det är någonting uppskattat. Speciellt då det i 
informantens fall inte är ovanligt att denne behöver köpa kompletterande produkter 
för att huvudprodukten ska fungera, exempelvis sladdar. Detta var dock ingenting 
som visade sig vara varken positivt eller negativt under användartesterna.  
 
Två informanter (A, E) förklarade under intervjuerna att de ansåg att det är viktigt att 
få reda på fraktkostnaden i ett så tidigt stadie som möjligt, och att om den 
informationen kommer för sent i köpprocessen så leder det till en irritationsfaktor 
som skapar en negativ upplevelse av att handla från det specifika företaget. En 
informant (E) förklarade detta på följande sätt: ”En sak som jag brukar störa mig på 
rätt rejält, det är ifall fraktkostnaden kommer för sent i processen”. Samma 
informanter var även inne på att det är bra att få veta den uppskattade leveranstiden 
för produkten så att de vet om de behöver kontakta företaget. Användartesterna 
visade även att det är viktigt att det finns returinformation och kontaktinformation till 
företaget (B, C, E, F). 
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4.5 Användbarhet 
Enligt Garrett (2011) handlar användbarhet om hur enkelt en användare upplever att 
en uppgift är att utföra. För att en användare ska uppleva just det visade 
användartesterna att det är viktigt med tydliga ikoner (B, C, D, E, F) vilket innebär att 
det ska vara enkelt för användaren att förstå ikonens innebörd. Även om ingen 
informant hade något större problem att förstå några ikoner på testsidan, 
kommenterade två informanter (C, E) att man för att förtydliga en ikons innebörd kan 
implementera en förklarande text vid hovring. 
 
Användartestet visade även att det behöver vara tydligt för användaren vilka element 
som är interaktiva (A, C, D, E, F). En informant (F) som ansåg att den ljusgråa 
textfärgen som Zalando använder har en otydlig innebörd eftersom den både kan 
betyda att någonting inte finns i lager och att det inte går att klicka på just det 
elementet. Samma informant försökte ta bort en vara från varukorgen genom att ändra 
antalet till noll i rullistan. Något som inte var möjligt. 
 
Samtliga informanter (A, B, C, D, E, F) använde även filtreringen vilket visar hur 
viktig den funktionen är för den upplevda användbarheten. Generellt ansåg alla 
informanter att filtreringsalternativen på Zalando är bra eftersom den möjliggör 
filtrering efter storlek, varumärke, pris, färg, längd, passform, mönster, kollektion, 
material, midja och nya varor. En informant (E) ansåg även att det är positivt att det 
är möjligt att skriva in ett filtreringsalternativ med fritext, exempelvis att det under 
filtreringskategorin varumärke går att skriva in ett Levi’s. En annan informant (B) 
ansåg att det var svårt att reglera prisfiltreringen genom att dra prisreglaget, vilket 
innebär att det är viktigt att element fungerar friktionsfritt. Samma informant 
reagerade även på att det endast gick att filtrera byxstorlekar på jeansstorlekar och 
inte “vanliga” storlekar för exempelvis kostymbyxor.  
 
Det gick även att identifiera feedback som en viktig användbarhetsfaktor vilket 
innebär att webbplatsen ger användaren tillräckligt tydlig feedback så att denne 
förstår vilken interaktion som skett. Användartesterna visade att flera informanter (B, 
C, D, E, F) ansåg att testsidan visade bra feedback genom att exempelvis ändra siffran 
vid varukorgen om en vara lagts till eller tagits bort, att det dök upp en popup-ruta 
som visar vilka varor som lagts till i varukorgen. Flera informanter (A, C, D, E, F) 
reagerade dock på att feedbacken som testsidan gav var för kort vilket innebar att 
informanterna inte hann upptäcka eller läsa feedbackmeddelandet.  
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5 Analys och diskussion  
I detta kapitel presenteras en kombinerad analys och diskussion av resultatet. 
Analysen och diskussionen kretsar kring resultatet i studien och utgår främst från den 
tidigare forskning som lyfts fram i denna studie. Kapitlet kommer att inledas mer 
generellt, för att sedan presentera de informationskvalitativa områden som 
identifierats. 
 
Ambitionen med att titta närmare på flera teorier inom informationskvalité har bland 
annat varit att skapa en bredare förståelse för vad informationskvalité innebär. 
Teorierna har bidragit till de intervjufrågor och scenarios som tagits fram, vad fokus 
under intervjuerna och användartesterna legat på, samt fungerat som en referenspunkt 
i diskussionen. Diskussionsdelen har dock främst utgått från teorin Customer Based 
Discrepancy Theory eftersom det är den enda av dessa tre teorier som tittar närmare 
på informationskvalité utifrån ett kundperspektiv, medan de andra teorierna mer har 
använts som ett komplement för att bredda diskussionen. 
 
Resultatet från användartesterna visar på att områden som förtroende, 
informationsarkitektur, information och användbarhet är viktiga 
informationskvalitativa områden. Att just dessa områden identifierats kom inte som 
någon större överraskning eftersom tidigare forskning redan varit inne på dessa 
informationskvalitativa områden. 
 
Eftersom studien inkluderade ett användartest på en befintlig webbplats kan resultatet 
ha påverkats av informanternas tidigare erfarenhet av webbplatsen. Det innebär att 
några informanter sedan tidigare kanske visste vad de skulle göra och vad de skulle 
leta efter för att kunna genomföra en uppgift, medan det kanske inte var lika tydligt 
för andra.  
 
Studien visar att det finns flera fördelar med e-handel framför att handla i en fysisk 
butik. Informanterna var bland annat inne på att e-handelsbutiker ofta erbjuder större 
utbud, bättre priser, smidig leverans samt att de upplever e-handel som både enklare 
och smidigare än att behöva ta sig till en fysisk butik. Med andra ord samlar e-handel 
allting på ett och samma ställe och ger därmed användaren en bättre överblick över 
såväl priser som tjänster och produkter som företaget erbjuder.  

5.1 Förtroende och informationskvalité 
Resultatet visar att användaren föredrar att använda större och mer välkända e-
handelsbutiker. Troligtvis har det att göra med att användaren redan känner till 
företaget vilket bidrar till ökat förtroende och därmed vilja att använda webbplatsen. 
Kontaktuppgifter till företaget visade sig också vara viktigt för att användaren ska 
känna ett förtroende till ett företag. Något som skulle kunna ha att göra med att 
användaren vill känna att det finns en fysisk person bakom företaget som tar ansvar 
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genom hela kund- och företagskontakten. I de fall då användaren inte känner till 
företaget och webbplatsen sedan innan visar resultat på att användaren kollar upp 
företaget genom att läsa tidigare omdömen och recensioner om företagets tjänster och 
produkter. Resultaten visar även på att förtroendet för ett företag och dess webbplats 
påverkas positivt om det rekommenderats av en vän som har personlig erfarenhet av 
företagets e-handelswebbplats.  
 
Eftersom forskare i tidigare studier identifierat förtroende som ett viktigt 
informationskvalitativt område, kom det inte som någon större överraskning när 
förtroende även identifierades i denna studie. Jiang, Jun och Yang (2013) var 
exempelvis i sin studie inne på tillförlitlighet och säkerhet. Zhang et al. (2008) 
identifierade rykte som en informationskvalitativ faktor. Dedhia (2001) tog upp 
användarens integritet, transparens och kontaktinformation som viktiga 
informationskvalitativa faktorer. Wang och Strong (1996) var inne på trovärdighet, 
rykte och tillgänglighetssäkerhet som viktiga informationskvalitativa faktorer och 
Ghasemaghaei et al. (2015) var även dem inne på förtroende som ett viktigt 
informationskvalitativt område.  
 
Förtroende är ett informationskvalitativt område som går att koppla till Manipulerade 
förväntningar i modellen Customer Based Discrepancy Theory (Churchill & 
Surprenant 1982). Detta eftersom förtroendet påverkas av hur användaren tror att 
kontakten med företaget och dess webbplats kommer att fungera baserat på egna eller 
andras erfarenheter. 

5.2 Informationsarkitektur och informationskvalité 
Resultatet från både intervjuerna och användartesterna visar att det är viktigt att 
innehållet på en webbplats är kategoriserad, strukturerad, namngiven och navigerbar 
på ett för användaren logiskt sätt. Troligtvis har detta att göra med att användaren 
annars får svårt att veta hur denne ska använda informationssystemet eller hitta 
specifikt innehåll. Om informationssystemet inte innehåller en bra 
informationsarkitektur är risken stor att användaren upplever informationssystemet 
som rörigt. Något som i sin tur kan leda till att användaren slutar använda 
informationssystemet eftersom det inte upplevs som enkelt och smidigt, vilket är en 
av anledningarna till att användaren föredrar e-handel framför att handla i fysisk 
butik. 
 
Samtliga informanter navigerade via menyn under användartesterna eftersom de 
ansåg att menyn gav ett bättre sökresultat jämfört med sökfunktionen, en bättre 
översikt över vad informationssystemet erbjuder och en bättre översikt över var i 
informationssystemet de befinner sig. Vad gäller översikten är det troligtvis 
någonting som blir allt viktigare desto större och mer omfattande ett 
informationssystem är. Det viktigaste med informationsarkitekturen var dock att 
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minimera antalet navigeringssteg för att genomföra en uppgift, exempelvis genom att 
göra viktiga element som Önskelista eller Varukorg lättillgängliga. 
 
Att informationsarkitektur identifierades som ett viktigt informationskvalitativt 
område kom inte heller som någon större överraskning eftersom forskare i tidigare 
studier redan varit inne på detta. Både Rosenfeld och Morville (2006) och Dedhia 
(2001) var inne på informationsarkitektur och syftade då på struktur, organisering och 
namngivning av element. Herrera-Viedma et al. (2006) var i sin studie inne på 
informationsformatet. Axelsson och Goldkuhl (1998) var inne på begriplighet och 
funktionalitet i ett informationssystem och Wang och Strong (1996) var i sin tur inne 
på att ett informationssystem ska vara lätt att tolka och förstå, samt att det ska vara 
representativt och konsekvent. 
 
Det finns en tydlig koppling mellan informationsarkitektur och Tillfredsställelse hos 
användaren i modellen Customer Based Discrepancy Theory (Churchill & Surprenant 
1982). Detta eftersom informationsarkitekturen har en sådan avgörande roll när det 
kommer till om användaren förstår hur informationssystemet är uppbyggt. 

5.3 Information och informationskvalité 
Resultatet från både intervjuerna och användartesterna visar på att information är ett 
viktigt informationskvalitativt område. Det inkluderar information som 
produktinformation som företaget styr över, bilder, information om bildens innehåll, 
recensioner om tjänsten eller produkten, relaterade produkter, fraktkostnad och 
returinformation. Resultatet indikerar att det både är viktigt med vilken information 
som presenteras och hur det görs i informationssystemet. Vad gäller kläder var det 
exempelvis flera informanter som var inne på att det är extra viktigt med information 
som modell, mått, material, skötselråd osv. Något som tyder på att olika typer av 
information är olika viktiga beroende på tjänst eller produkt. 
 
Att information identifierades som ett viktigt informationskvalitativt område skulle 
kunna ha att göra med att den information som informationssystemet tillhandahåller 
skapar ramar för vad användaren kan förvänta sig av tjänsten eller produkten. 
Relevant information är med andra ord avgörande för att användaren ska veta hur 
denne ska förhålla sig till tjänsten eller produkten. 
 
Att resultatet visar att information är ett viktigt informationskvalitativt område kom 
inte som någon överraskning då det går i linje med vad forskare i tidigare studier 
kommit fram till. Dedhia (2001) var exempelvis inne på tydlig kommunikation, 
tillräckligt detaljerad information, kontaktinformation och transparens som viktiga 
informativa faktorer. Herrera-Viedma et al. (2006) kom fram till krav på innehåll som 
en viktig informativ faktor, och Jeong och Lambert (2001) kom fram till 
informationsinnehåll som en viktig faktor. Även Rosenfeld och Morville (2006) 
identifierade information som ett viktigt informationskvalitativt område och slutligen 
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även Wang och Strong (1996) som syftade på informativa faktorer som precision, 
objektivitet, relevans, aktualitet, fullständighet, mängden information och exakt 
representation. 
 
Information som informationskvalitativt område går att koppla till Uppfattade 
förväntningar i modellen Customer Based Discrepancy Theory (Churchill & 
Surprenant 1982). Detta eftersom denna typ av information ger användaren en bild av 
hur tjänsten eller produkten kommer att se ut och fungera i verkligheten. 

5.4 Användbarhet och informationskvalité 
Resultatet från användartesterna visar att användbarhet är ett viktigt 
informationskvalitativt område. Här identifierades faktorer som tydliga ikoner, en 
tydlighet i vilka element som är interaktiva, filtreringsmöjligheter och feedback. Att 
ikoner och interaktiva element bör vara tydliga för användaren har troligtvis att göra 
med att de är avgörande för hur användaren interagerar med informationssystemet. 
Något som i sin tur är avgörande för om användaren upplever informationssystemet 
som användbart, enkelt och smidigt eller inte. Att resultatet tyder på att det bör finnas 
bra filtreringsmöjligheter skulle kunna grunda sig i att informationssystemet då visar 
användaren ett mer individuellt anpassat innehåll. Något som i sin tur 
förhoppningsvis gör användarens interaktion med informationssystemet mer effektivt 
och därmed användbart. Att feedback visade sig vara en viktig faktor har troligtvis att 
göra med att användaren vill förstå att denne interagerat med informationssystemet 
oavsett om interaktionen gått igenom eller inte. För om användaren inte får någon 
tydlig feedback på sina interaktioner förlorar informationssystemet sitt ursprungliga 
syfte, att underlätta för användaren. 
 
Att användbarhet identifierades som ett viktigt informationskvalitativt område kom 
inte som någon större överraskning eftersom forskare i tidigare studier kommit fram 
till användbarhet som ett viktigt informationskvalitativt område. Bland annat Jiang, 
Jun och Yang (2013), Zhang et al. (2008), Wang och Strong (1996) och 
Ghasemaghaei och Hassanein (2015).  
 
Användbarheten är ett informationskvalitativt område som går att koppla till rubriken 
Uppfattade förväntningar i modellen Customer Based Discrepancy Theory (Churchill 
& Surprenant 1982). Anledningen är att den har en direkt koppling till användarens 
interaktion med informationssystemet och är en stor del av användarens upplevelse av 
tillfredsställelse. 

5.5 Metodreflektion 
Syftet med att använda intervju och användartest som datainsamlingsmetoder var att 
få en förståelse för användaren och hur denne tänker kring informationskvalité i en e-
handelskontext, något metoderna bidrog till. Därmed anser jag att metoderna som 
använts i denna studie varit lämpliga. 
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Däremot kan jag se att det finns förbättringspotential i hur intervjuerna och 
användartesterna genomfördes. Till att börja med hade det kanske varit bra att lägga 
lite mer tid på framtagningen av intervjufrågorna och de scenarios som användes i 
användartesterna. Som det blev nu fick den första informanten ett visst antal frågor att 
besvara och uppgifter att genomföra. Något som sedan i efterhand modifierades något 
i syfte att förtydliga dessa och på så sätt öka validiteten i studien. Detta är dock något 
som kan ha påverkat reliabiliteten eftersom en informant fick lite mer vaga frågor och 
uppgifter jämfört med de andra informanterna. En annan reflektion kring 
användartesterna är att de uppgifter som togs fram kanske var för tydliga och snäva. 
Något som därmed skulle kunna påverka informanten i dennes tanke- och 
handlingssätt. Det hade även kunnat förtydligas att användartesterna var till för att 
testa gränssnittet, inte informanten.  
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6 Avslutning 
Denna studie har besvarat följande frågeställning: 
 
Vilka informationskvalitativa faktorer inom kontexten e-handel utifrån ett 
kundperspektiv är viktiga för användarupplevelsen? 
 
Detta har gjorts genom att läsa och sammanfatta vetenskapliga artiklar som berör 
forskningsområdet informationskvalité i en e-handelskontext. Utifrån dessa har 
informationskvalitativa faktorer identifierats, och därmed bidragit till en större 
förståelse för vad informationskvalité i en e-handelskontext handlar om. Den 
kunskapen har bidragit till vilka intervjufrågor som tagits fram. Samt de scenarios 
som använts i användartesterna som utfördes på en befintlig webbplats. Resultatet 
från den egna datainsamlingen visar på att viktiga informationskvalitativa områden är 
Förtroende, Informationsarkitektur, Information och Användbarhet. 

6.1 Slutsats 
Studien kom fram till att Förtroende, Informationsarkitektur, Information och 
Användbarhet är fyra viktiga områden som påverkar i vilken utsträckning användaren 
upplever informationskvalité i ett informationssystem i en e-handelskontext.  
 
För att användaren både ska vilja och våga använda ett informationssystem visade 
studien att Förtroende spelar en avgörande roll, och är därmed ett viktigt 
informationskvalitativt område. Området inkluderar faktorerna kontaktuppgifter till 
företaget, omdömen om företaget, rekommendationer och en etablerad och välkänd e-
handelsbutik. 
 
Informationsarkitektur handlar om hur informationssystemets innehåll är 
kategoriserat, strukturerat och namngivet. Dessa faktorer samspelar och bidrar 
tillsammans till en logik som gör att användaren enkelt kan hitta det han eller hon är  
ute efter, och är därför ett viktigt informationskvalitativt område.  
 
Information visade sig vara ett viktigt informationskvalitativt område då den skapar 
preferenser för vad användaren kan förvänta sig av produkten eller tjänsten. De 
informationsfaktorer som studien identifierade var vilken information 
informationssystemet har med och hur informationen presenteras. Resultatet indikerar 
att det är olika viktigt med olika information beroende på vad för produkt eller tjänst 
som säljs.  
 
För att användaren ska förstå hur denne ska genomföra en uppgift visade studien att 
faktorer som tydliga ikoner, en tydlighet i vilka element som är interaktiva, 
filtreringsmöjligheter och feedback är viktiga. Dessa användbarhetsfaktorer har en 
betydelse för att användaren ska kunna genomföra en uppgift friktionsfritt och gör  
därmed Användbarhet till ett viktigt informationskvalitativt område.  
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Resultatet i studien kommer kunna bidra till fortsatt forskning om informationskvalité 
och därmed hjälpa företag att skapa en bättre användarupplevelse av 
informationskvalité på sina webbplatser. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning är att titta närmare på huruvida de 
informationskvalitativa faktorer som användaren anser är viktiga kan skilja sig åt 
beroende på i vilken e-handelskontext användaren befinner sig i. Är samma typ av 
information lika viktig vid e-handel inom kläder som teknik om man exempelvis tittar 
på bildernas betydelse för den upplevda informationskvalitén?  
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