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Forord 
 
Ved design av nettsteder er det viktig å vite noe om hvordan brukerne oppfatter det 
man forsøker å formidle. Mange personer som ønsker å kjøpe et produkt eller finne 
informasjon faller fra fordi de ikke oppfatter hva som foregår på nettstedet. Problemer 
med kommunikasjon mellom nettsted og bruker skyldes ofte brudd på 
designprinsipper. Dersom man analyserer brukernes reaksjoner i forskjellige 
situasjoner ved bruk av nettsteder kan man bruke resultatene til å komme frem til en 
del grunnleggende regler for design. Hvilke designprinsipper kan man komme frem til 
? Hvordan forholder personer på forskjellig erfaringsnivå seg til disse prinsippene ? 
Dette er spørsmål denne oppgaven tar sikte på å besvare.  
 
Gjennomføringen av denne oppgaven har vært en lang og slitsom prosess. De som jeg 
ønsker å takke er spesielt min veileder Tone Bratteteig som har kommet med gode 
faglige innspill og støtte underveis.  
 
I tillegg vil jeg takke alle testdeltakerne som har stilt opp. Uten dem ville det ikke vært 
mulig å gjennomføre oppgaven. 
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1 Innledning 
 
4 forskjellige internett butikker skal testes med tanke på brukskvalitet. Dette vil kunne 
gi interessant innsikt i hvordan nettsteder kan bedre designes for å tilpasse seg 
brukerne. Designprinsipper fremsatt av ( Eriksen, 2000 ) testes og eventuelle 
avvikende resultater diskuteres. Disse designprinsippene er ikke nødvendigvis riktige i 
forhold til hvordan design bør være. En ny test vil enten forsterke Eriksens teori eller 
svekke den og dette vil være nyttig med tanke på å si noe om reglenes validitet. 
 
I tillegg vil brukernes erfaring testes.Erfaringen til hver enkelt bruker kan spille inn i 
forhold til hva som er viktig når det gjelder design. Brukere på ekspertnivå vil f.eks. 
kunne foreta mer ”workarounds” enn brukere på nybegynnernivå som er avhengig av 
mer enkle og ryddige design. ( Dreyfus, 1986 ) har i sin bok forklart hvordan brukere 
med forskjellig grad av erfaring vil oppføre seg forskjellig i gjennomføring av samme 
oppgave. Dette vil sjekkes opp mot hvilken grad av erfaring som testpersonene oppgir 
og se om en kan se noen sammenheng.  
 

1.1 Hvorfor er design kontra erfaring interessant ? 
 
Det er veldig viktig ved design av en nettside at brukeren klarer å forstå hvordan 
navigasjon på stedet fungerer. God Interaksjon mellom bruker og nettsted er spesielt 
viktig ved e-handel. Ingen kunder betyr ingen fortjeneste.  
 
Derfor er det interessant å se hvordan mennesker forholder seg til bruk av e-handel 
nettsteder. Om det finnes noen fellesnevneremellom alt fra nybegynnere til eksperter 
er interessant. Kan man si noe generelt om hvordan design bør være for at nettstedet 
skal fremstå som lett å bruke og tydelig for alle som bruker det ? 
 
Det psykologiske aspektet ved menneske maskin interaksjon syns jeg er spennende. 
Hvorfor reagerer brukerne som de gjør ? Tilslutt sitter man igjen med spørsmålet : 
”Hva er god design? ” . Den som kan svare på det kan få økt profitt i sin handel over 
nett. Eller i det minste redusere den andel som faller fra fordi handelen er utydelig og 
vanskelig å gjennomføre. Dette viser denne oppgaven også da enkelte av brukerne ble 
frustrert over Itbutikkens dårlige design og foretrakk andre.  
 

1.2 Problemstilling 
 
Problemstillingen er formulert som : 
 
 ” Hvilke retningslinjer kan man bruke for å sikre bedre design av e-handel 
nettsteder i forhold til erfaringsnivå hos brukerne? ”  
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De allerede foreslåtte retningslinjer av Tomm Anders Eriksen vil bli testet og evaluert 
i forhold til erfaringsnivået hos brukerne. Erfaringsnivået har Dreyfus & Dreyfus delt 
inn i 5 kategorier og brukerne sorteres etter hvor de passer inn i disse. Både Eriksen og 
Dreyfus blir evaluert. 
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2 Teori om brukernes erfaring ( Dreyfus ) 
 
I følge Dreyfus er det 5 hovedkategorier å dele brukere av et system inn i. De strekker 
seg fra nybegynner ( novice ) til ekspert ( expert ) . Brukerne vil kunne benytte 
metoder som er typiske for sitt eget nivå og lavere men ikke metoder som tilhører et 
høyere nivå. En nybegynner kan ikke oppføre seg som en ekspert. ( Dreyfus, 1986 )  .  
 

2.1 Nybegynner 
 
Nybegynneren følger regler uten at de trenger å tilhøre en bestemt kontekst. Dersom 
oppgaven er å lære å kjøre bil vil han ha blitt instruert til å skifte gir ved et bestemt 
turtall på motoren og hvilken avstand han skal ha til bilen foran. Disse reglene tar ikke 
hensyn til om det er tett trafikk eller saktegående kø. Nybegynneren avviker ikke fra 
regelverket for å tilpasse seg en bestemt situasjon slik mer erfarne personer på høyere 
erfaringsnivåer vil gjøre. 
 

2.2 Den avanserte nybegynneren 
 
Den avanserte nybegynneren avanserer fra nybegynner når han har begynt å takle 
virkelige situasjoner. Han vil fortsatt kunne følge de regler som gjelder for 
nybegynneren men kan også foreta situasjonsbaserte vurderinger. Når det gjelder 
lukten av kaffe eller en hunds spesielle bjeff vil en objektiv beskrivelse være 
vanskelig. Hundeeieren vil gjennom erfaring ha lært å gjenkjenne sin hunds bjeff men 
vil ha problemer med å beskrive den objektivt slik at en nybegynner skal kunne lære 
den å kjenne. Situasjonsbasert læring er nødvendig. Den avanserte nybegynneren 
benytter seg av situasjonsbestemte motorlyder og kontekstfri fart i sine regler for 
girskifting på bil. 
 

2.3 Den kompetente 
 
Den kompetente vil i den virkelige verden gjenkjenne så mange kontekstfrie og 
bestemte situasjoner at det blir vanskelig å få en oversikt over hva som er viktig. For å 
takle dette problemet må det settes opp en hirarkisk oversikt over hva som er viktig og 
hva som er mindre viktig. En kompetent bilkjører som ønsker å komme raskest mulig 
fra A til B velger ruten med hensyn til trafikk, nedprioriterer passasjerers komfort, 
kjører for fort, ligger for nærme bilene foran og bryter reglene. En kompetent person 
med et mål ser situasjonen som en rekke fakta og foretar en prioritering. 
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2.4 Den erfarne 
 
Den erfarne bruker er i stand til å bruke det man kan kalle ”know how” eller intuisjon. 
Han gjenkjenner situasjoner som er erfart tidligere der en bestemt handling har vært 
vellykket og gjentar dette. Et eksempel er en bokser som føler når han skal parere og 
angripe. Han vurderer ikke en rekke fakta slik den avanserte nybegynneren gjør, men 
føler seg frem og følelsen er basert på tidligere erfaringer. 
 

2.5 Eksperten 
 
En ekspert trenger ikke konsentrere seg om den oppgaven han gjennomfører. Det faller 
ham naturlig å gjøre det han gjør. En pilot med laver grad av erfaring vil konsentrere 
seg om flyet og de oppgaver han har til enhver tid, mens en pilot på ekspertnivå vil 
oppleve flyvingen som en helhet og ikke dele opp flyvingen i detaljer som han 
konsentrerer seg om en av gangen. En sykepleier på ekspertnivå vil kunne se at en 
pasient er iferd med å bli dårligere uten å kunne nødvendigvis begrunne følelsen 
rasjonelt. En ekspert får en følelse for situasjoner som personer på lavere nivå ikke har. 

 4



 

 

3 Regler for god design 
 

3.1 Brukskvalitetsprinsipper 
 
Responstid og synliggjøring av status 
Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner 
Brukerens kontroll og frihet 
Konsistens og standarder 
Forebygging av feil 
Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse 
Fleksibilitet og effektivitet i bruk 
Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet 
Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil 
Hjelp og dokumentasjon 
 
Disse prinsippene for god design ble fremsatt av Eriksen i hans hovedoppgave 
(Eriksen,2000). 
 
Når man ser bort fra en eller fler av disse prinsippene ved webdesign, vanskeliggjør 
det brukerens navigasjon på nettstedet. 
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Figur 1 - Hvor finner man hjelp? 

 
Det er ikke alltid like lett å finne hjelpefunksjonene til et nettsted. 
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4 Metode 
 

4.1 Litteraturstudier 
 
Forskjellig litteratur bl.a. masse nettsteder ble utforsket på jakt etter informasjon om 
HCI. Jeg vil spesielt nevne ”Usability Enineering” av Jakob Nielsen. Jakob Nilesen 
regnes som en av de fremste på området når det gjelder webdesign og det var derfor 
naturlig å velge hans teorier som utgangspunkt for oppgaven.  
 

4.2 Intervjuer 
Eriksen valgte følgende intervju til sin oppgave : To personer med erfaring innen 
fagfeltet HCI ble intervjuet. Gisle Hannemyr, stipendiat ved Institutt for Informatikk 
ved Universitetet i Oslo og Joachim Lous, forsker ved Norsk Regnesentral. I tillegg 
ble webansvarlig hos nettstedet Boxman intervjuet. Boxman var det første nettstedet 
Eriksen testet. 
 
Jeg har valgt å spørre deltagerne angående tidligere erfaring med bruk av PC og om de 
har handlet over internett før. Man får da greie på hvilket erfaringsnivå de har ifølge 
Dreyfus. Jeg har ikke valgt å intervjue noen fagpersoner rundt emnet . Nielsens 
litteratur hadde den relevante informasjonen angående design og det var derfor ikke 
nødvendig med intervju av fagpersoner. Litteraturstudier har vært utgangspunktet for 
oppgaven. 
 

4.3 Brukertest 
 
Selve kjernen i undersøkelsen var brukertesten. Her testet Eriksen hvorvidt all den 
teoretiske bakgrunnen stemte med observasjoner. Brukertesten ble brukt for å avdekke 
evt. problemer og uklarheter med nettstedene. Eriksen testet først et nettsted for å se 
om de prinsippene Nielsen hadde satt for god design var gode. Deretter ble nye 
prinsipper utformet på bakgrunn av brukertestens resultater og resultatet ble et sett 
med prinsipper som kunne brukes til å teste nettsted nummer 2. Etter andre test ble 
prinsippene evaluert og problemstillingen ble forsøkt besvart: 
 
 Hvilke designprinsipper er det viktig å følge i design av e-handelnettsteder? ( 
Eriksen, 2000 ) 
 
 Den metoden som Eriksen omtaler brukt ved testen er kalt ”thinking aloud”, dvs. på 
norsk ”høyttenkning”. Han referer til at Nielsen hevder at denne metoden gir en stor 
mengde kvalitative data selv om man tester relativt få personer. 
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Ved høyttenkning må forsøkspersonene forsøke å sette ord på hva de føler og tenker 
kontinuerlig under testen. Det blir da lettere for testlederen å følge med på hvor og 
hvordan problemer oppstår i forbindelse med testen. Eller sagt på en annen måte: I 
hvilke deler av dialogen mellom systemet og brukeren oppstår problemet? Testlederen 
følger da hele tiden med hva forsøkspersonen gjør og sier, og dersom testpersonen 
slutter å prate, må testleder spørre om hva han eller hun tenker. Å yte hjelp skal kun 
skje dersom testpersonen står helt fast.  
 

4.3.1 Nielsen om brukertesting 
 

• Reliability and Validity 
 
To ting som er viktig ved en brukertest er i følge Nielsen: 
 
 ”...as in all kind of testing one needs to pay attention to the issues of reliability 
and validity. Reliability is the question of whether one would get the same result if the 
test were to be repeated, and validity is the question of whether the result actually 
reflects the usability issues one wants to test.” 
 
 Jacob Nielsen, “Usability Engineering, page 165” 
 
For å kunne vurdere “Reliability” eller “pålitelighet”, som det kan oversettes til norsk 
med, må man derfor først forstå hvordan man skal tolke de data en test gir.  
 
 ”Reliability of usability tests is a problem because of the huge differences 
between test users.” 
 
 Jacob Nielsen, “Usability Engineering, page 166” 
 
Nielsen redegjør for hvordan forskjellene mellom brukerne i tester kan være ved å 
nevne noen eksempler: Den beste brukeren kan være 10 ganger raskere enn den 
dårligste og de 25% beste kan være dobbelt så raske som de 25% dårligste.  
 
Med andre ord: Hvis man da lar 2 brukere teste to forskjellige software og den ene 
viser seg å fullføre raskere enn den andre betyr ikke det nødvendigvis at det skyldes at 
designet er bedre. Det kan like gjerne skyldes at den raskeste personen er så mye 
raskere enn den tregeste at han blir ferdig før ham selv om designet er dårligere. 
 
”Whereas reliability can be addressed with statistical tests, a high level of validity 
requires methodological understanding of the test method one is using as well as some 
common sense.” 
  
 
Påliteligheten i testen kan vurderes ut fra å gjenta testen mange nok ganger, mens å 
forstå hva man egentlig finner ut krever en forståelse av metoden som ligger bak 
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testen. Det er derfor viktig å forstå testen og dermed stille de riktige spørsmålene eller 
lage de riktige testoppgavene for å få svar på det man ønsker å vite. 
 
Det kan oppstå forskjeller i svar avhengig av hvem brukerne er . Nielsen nevner 
forskjeller i avgitte svar ved test av et ”management information system”. Ved å teste 
systemet på studenter som muligens en gang i fremtiden vil bli brukere av systemet 
mener han at andre svar kan komme enn om man tester det på de som er ment å være 
brukerne av systemet.  
 
Et annet eksempel på at andre faktorer kan virke inn på resultatet enn det man med en 
gang kan legge merket til, er et eksempel Nielsen nevner der man forsøker å teste 
forskjellen mellom et tekstbasert system i forhold til et grafisk brukergrensesnitt. I 
dette tilfellet var det betydelig forskjell mellom størrelsen på skjermene og de 
resultater man ender opp med kan like gjerne være en test av hva som er best av liten 
og stor skjerm. 
 
Disse 2 temaene som er relatert til en tests kvalitet er viktige å ta hensyn til ved design 
av en test og ved planlegging, utførelse og evaluering av en test.Det er derfor viktig å 
forsøke å forstå hvilke faktorer som virker sammen for å produsere det resultatet man 
får i en undersøkelse. 
 
Mål for testen og strukturering : 
 
Først skal testen designes. Dette er et punkt man ikke kommer utenom dersom man 
ønsker å legge en tanke bak det man finner ut. Hva er hensikten med testen?  
 
”A major distinction is whether the test is intended as a formative or summative 
evaluation of the user interface.” 
 
Jacob Nielsen, “Usability Engineering, page 169” 
 
“Formativ er i følge Nielsen en metode der man tester et brukergrensesnitt for å 
forbedre design gjennom en iterativ prosess. Man gjentar prosessen flere ganger, derav 
ordet iterativ, til man har forbedret designet til et resultat man er fornøyd med. 
Hovedmålet med en slik evaluering er å kartlegge detaljert alle sider ved et design slik 
at man får oversikt over hvilke deler av designet som er gode og hvilke deler som er 
dårlige og helst hvorfor det er slik. Dette er den metoden som vil passe best til den 
undersøkelsen jeg vil gjøre. En del av en slik evaluering vil, som Nielsen nevner, være 
å benytte seg av en metode som kalles ”thinking aloud” som nevnt tidligere. 
 
Summativ evaluering vil kunne brukes i sammenhenger der man sammenligner 2 
forskjellige design for å se hvilket brukergrensesnitt som er best uten nødvendigvis å 
sjekke i dybden hva som er dårlig eller bra og hvorfor det er slik. Denne metoden 
passer ikke så godt til den undersøkelse jeg ønsker å foreta.   
 
Testens oppbygning : 
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Nielsen anbefaler følgende strukturering av en usability test: 
 
 ”A usability test typically has four stages: 
 
Preparation 
Introduction 
The test itself 
Debriefing.” 
 

- Jacob Nielsen, “Usability Engineering, page 187” 
 
Forberedelsene omfatter å gjøre klart til testen slik at alt er ordnet når deltagerne 
kommer for å gjennomføre testen. Opprydning av eventuelle filer som ble skapt fra 
forrige test og lignende bør derfor være ryddet opp i før neste testdeltager kommer til 
testen. 
Introduksjon omfatter å ta i mot testdeltageren og informere om testen som skal 
gjennomføres. Viktige punkter å ta med i følge Nielsen er blant annet å gjøre det klart 
for brukeren at det er systemet som testes og ikke ham.  
 
Det kan være lurt å nevne at man ikke har noen egen interesse av systemet som 
evalueres. Dette gjelder naturligvis ikke dersom man har utviklet det design som 
testes. I såtilfelle bør det ikke nevnes. Hensikten med dette punktet som Nielsen 
nevner er at testbrukeren ikke skal være redd for å såre testlederen med å kommentere 
noe han opplever som negativt ved designet. 
 
Nevn for brukeren at testresultatene vil bli brukt til å forbedre designet slik at systemet 
som testes antagelig vil være forskjellig fra det ferdige resultatet. 
 
Å nevne for brukeren at systemet er konfidensielt og at resultater og ting vedrørende 
testen ikke må diskuteres med andre er en god ide uansett om det er sant eller ikke. Det 
er en fordel at testbrukeren ikke diskuterer systemet med kolleger eller andre som kan 
være mulige fremtidige testkandidater. 
 
Det er også på sin plass, i følge Nielsen, å presisere at testdeltagelsen er frivillig og at 
brukeren når som helst kan avstå fra videre deltagelse. 
 
En forsikring om at det man innhenter av resultater er konfidensielle og at ingen kan 
identifiseres av andre enn testlederen er viktig. 
 
Testlederen oppfordrer deltagerne i testen til å komme med spørsmål om designet 
siden det kan gi informasjon om hva brukerne finner uklart ved designet. Samtidig må 
det presiseres at testlederen helst ikke ønsker å hjelpe til under selve testen da det er 
meningen at systemet skal testes slik det er ment å brukes, uten hjelp fra andre enn 
brukeren selv. 
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Det er er også viktig å gi beskjed til brukeren om hvordan systemtesten skal 
gjennomføres. Hvis brukeren f.eks. skal tenke høyt hele tiden under testen må man gi 
beskjed om dette i introduksjonen til testen.  
 
Til sist gis en oppfordring til brukeren om å stille eventuelle spørsmål før testen 
begynner, 
 
Testen bør helst gjennomføres uten noen som helst innblanding fra testlederen. Dette 
er fordi en slik innblanding kan gi resultater som ikke stemmer med hva brukeren selv 
ville ha kommet frem til. Ved tilfeller der hvor brukeren står helt fast og ikke kommer 
videre kan testlederen bidra med en hjelpende hånd for å sette brukeren igang igjen. 
 
Debriefing skjer etter testen er fullført. Dette innebærer at brukeren gis rom til å 
kommentere systemet som ble testet og snakke fritt om problemer som oppstod. 
Testleder må også benytte sjansen til å spørre om ting som skjedde under testen for å 
få innblikk i hvordan brukeren tenkte i en gitt situasjon. Det er viktig at testleder så 
fort som mulig noterer de resultat som kom frem under testen og merker alle 
dokumenter og evt. Filer med brukerens nummer slik at man i senere evaluering vet 
hvilke resultater som tilhører hvilken bruker. 
 

4.4 Avgrensning 
 
Oppgaven vil se på bruken av nettsteder frem til bestillingspunktet. Inntasting av 
personalia og betalingsformer vil ikke bli inkludert. For å begrense omfanget av testen 
har jeg valgt å sløyfe bestilling fra testen. I tillegg uttrykte noen av testdeltagerne 
misnøye med å gå videre når de så at det begynte å nærme seg bestilling av et produkt. 
Hvorfor de var engstelige og hvordan butikken kan bedre informere sine brukere om 
hvor de befinner seg i kjøpsprosessen er interessant, men jeg lar dette bli en annen 
oppgave. 
 
Testdeltagerne er valgt ut fra at noen skal være nybegynnere og noen skal være 
eksperter, i følge egne uttalelser, når det gjelder erfaringsnivå i forhold til bruk av PC 
og intenett. Alle de fem kategoriene av er faring skal være representert. For å forsøke å 
få et bilde av hvordan de fem kategoriene oppfører seg annerledes har jeg snakket med 
testdeltagerne på forhånd om deres kunnskaper om datamaskinbruk, internett og e –
handel . Jeg forsøkte å få alle kategorier representert og testet deretter om Dreyfus sin 
definisjon av erfaringsnivå passet med det faktiske erfaringsnivå brukerne oppgav at 
de hadde.  
 
Jeg har ikke valgt å ta med en vurdering eller test av tillit mellom bruker og e-handel 
nettsted slik Eriksen gjorde . Dette faller utenfor den rene designtesten og jeg vil heller 
forkusere på hvordan navigeringen foregår. Dersom kunden føler at det går frem av 
navigeringen hva som til enhver tid skjer og han kjenner igjen kjøpspunktet vil tillit 
stort sett være tilstede.Tillit er et litt vidtrekkende begrep som er abstrakt og åpent for 
tolkning.Hva er tillit og i hvilke tilfeller er tillit tilstede eller ikke tilstede? Kan tillit 
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graderes, og isåfall hvordan definere stor og liten tillit? Jeg tar for meg en del tilfeller 
der man kan si at mangel på tillit oppstår fordi designet er dårlig, men velger ikke å ha 
tillit som eget tema. 
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5 Initiell testing 
 
Brukskvalitetsprinsipper: 
 
• Responstid og synliggjøring av status 
• Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner 
• Brukerens kontroll og frihet 
• Konsistens og standarder 
• Forebygging av feil 
• Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse 
• Fleksibilitet og effektivitet i bruk 
• Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet 
• Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil 
• Hjelp og dokumentasjon 
 
www.komplett.no sin nettbutikk ble testet ut fra disse prinsippene for god design 
fremsatt av Eriksen i hans hovedoppgave (Eriksen,2000). 
 

• Testutstyr: Windows XP home med nettleser Microsoft Internet Explorer 
versjon 6.0. og 56kbps modem ble benyttet i testen av nettstedet. 

 

5.1 Hvorfor Initiell testing ? 
 
Initiell testing brukes for å teste og få en bedre følelse av hva de forskjellige reglene 
innebærer i praksis. Hva betyr de forskjellige reglene og hvordan forekommer 
eksempler på dette i praksis på de nettsteder jeg ønsker å teste ? 
 
Den initielle testingen vil også gi et inntrykk av om testen egner seg for de nettsteder 
man har valgt å teste eller om andre nettsteder passer bedre. 
 
Den initielle testingen vil også være en gjennomgang av testenfør man involverer 
brukeren . Dette vil være nyttig for å se at testen fungerer og gir resultater. Da vil man 
kunne foreta eventuelle justeringer av testen før man involverer andre personer. Det 
blir en slags generalprøve med andre ord. 

5.2 Test av Komplett 
 
1. Responstid og synliggjøring av status. 
 
Jeg skrev inn nettadressen www.komplett.no i adressefeltet og startet nedlastingen av 
siden. Først slettet jeg alle mellomlagrede filer fra tidligere besøk på siden slik at dette 
skulle simulere hvor lang tid første gangs besøkende bruker på å laste ned hele 
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hovedsiden til Komplett. Etter tre forsøk viste tidene noe forskjellig 
nedlastningshastighet. Usikkerheten anslåes til å være ca. 2 sek. på testresultatet. 
 
1. gang : 45 sek. 
2. gang : 30 sek. 
3. gang : 30 sek. 
 
Alle såkalte "Temporary Internet files" ble slettet mellom forsøkene. Temporary 
Internet files er de filer som nettleseren lagrer slik at de ikke trenger å lastes ned hver 
gang brukeren besøker et nettsted de har vært på tidligere. Eksempler på slike filer er 
bilder. 
 
Deretter er det interessant å se hvordan navigeringen inne på nettstedets egne sider 
foregår. Responstiden på å laste ned en link som kalles "Ukens Tilbud" var som følger:  
 
1. gang : 11 sek. 
 
Rammen rundt er fortsatt den samme. De har valgt å beholde øvre del av siden, venstre 
meny og høyre meny og bunnen av siden. Dette letter nedlastingen av nye sider inne 
på området til Komplett og viktig informasjon som kunden kan trenge til alle 
produkter som hva kjøpsbetingelsene er og hvor man finner butikkene er lagt i de 
feltene som er de samme uansett hvilket produkt man ser på. Nettsiden kalt 
"Betingelser" lastet ned på rundt 1 sek. Denne siden bestod bare av tekst og ingen 
bilder bortsett fra den faste rammen rundt som allerede var nedlastet fra hovedsiden. 
 
2. Synliggjøring av status: 
 
Hensikten vil være å gi brukeren best mulig informasjon om hva som foregår med 
nettleseren. Informasjon som er vanlig i denne sammenheng er at nedlasting av fil er 
påbegynt og at dokumentet er ferdig nedlastet. En bruker vil være mer tålmodig når 
hva som foregår er kjent for han eller henne. Nettstedet gir beskjed til kunden om at en 
bekreftelse på ordren er sendt på e-mail og det er også mulighet for å benytte postens 
pakkesøk som angir status på hvor pakken befinner seg. 
 
3. Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner: 
 
Det ansees generelt som mer fornuftig å følge de ord og vendinger som allerede er 
innarbeidet og akseptert som standarduttrykk istedet for å finne på sine egne 
synonymer. Brukere som surfer innom Komplett for å bygge sin første PC selv ved å 
velge å sette sammen komponenter selv eller en bruker som bare er ute etter å kjøpe 
mer minne til sin PC vil muligens støte på endel problemer. Riktignok er det sikkert 
ikke noe problem for ekspertbrukere å gjenkjenne og dekode produktbeskrivelser som: 
 
" TwinMOS PC3700 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-
PC400MHz) " 
 

 14



 

 
Figur 2 - Vanskelige beskrivelser 

 
Bildet over viser de mange tekniske betegnelsene som følger mange varer. 
 
For de fleste vil det kreve en del undersøkelse før man finner ut hvilken type minne 
man er ute etter. Under menyen som heter "Minne" finnes det 14 underkategorier å 
velge i og det er tydelig at man må ha eller evt. tilegne seg en del kunnskap for å 
handle komponenter hos Komplett. Vet man hva man er ute etter vil det være noe 
enklere. 
 
4. Brukerens kontroll og frihet: 
 
Enkelte nettsteder overstyrer nettleserens funksjoner, som f.eks. back, right-click, 
reload o.l. Denne begrensningen er svært irriterende for brukeren, som får begrenset 
sin frihet til å navigere. Komplett har ikke sperret back, right-click eller andre vanlige 
nettleser funksjoner. 
 
5. Konsistens og standarder:  
 
En av de mest kjente innarbeidede standarder for e-handel er handlevognmetaforen 
som symboliserer de varer man har markert at man ønsker å kjøpe når man har bestemt 
seg går man til "Kassen" som markerer rutinene for å gjennomføre kjøpet av de varer 
man har lagt i handlevognen/kurven. "Kassen" er også en mye brukt standard. 
Komplett benytter begge disse standardene.  
 
Det er derimot en mangelfull intern konsistens når det gjelder markering av 
hyperlenker. Noen klikkbare linker er understreket, mens andre er ikke understreket. 
På de linker som ikke er understreket dukker understrekingen opp når man drar musen 
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over teksten. Det er derfor umulig å vite hva som er klikkbart før man drar muspekeren 
over teksten man lurer på om er klikkbar. 
 
6. Forebygging av feil: 
 
Lenker som ikke fungerer og feil som oppstår under nedlasting, f.eks. bilder som ikke 
dukker opp, er eksempler på typiske feil som kan oppstå på nettsteder. Da jeg trykket 
på linken som går fra Komplett sine sider for skjermer til Samsung som er produsenten 
av skjermen, oppsto en feilmelding hos Samsung. Det viste seg at www.samsung.se 
som linken viste til ikke tillot lenker som gikk direkte til en underside på deres 
hjemmesider. Man må først innom hovedsiden for deretter å navigere seg dit man 
ønsker. Derfor virket ikke linken som Komplett hadde satt opp direkte fra sine sider. 
 
7. Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse: 
 
Brukeren vil hele tiden være interessert i å vite hvor han befinner seg på nettstedet og 
derfor bør dette være tydelig ut fra tilbakemeldinger som er intuitive og gir den 
informasjonen brukeren trenger. Ofte kan man se at informasjonen er der men blir 
overskygget av det man kan kalle informasjonsstøy, dvs. Uviktig informasjon brukeren 
ikke trenger eller er interessert i. Eks. Pop-up bannere og reklame.  
 
”User interfaces should be simplified as much as possible, since every additional 
feature or item of information on a screen is one more thing to learn, one more thing to 
look through when looking for the thing you want.” 
 
 Jacob Nielsen, “Usability Engineering, page 115” 
 
Etter å ha sett over produktmenyen som Komplett har lagt som en kolonne til venstre i 
bildet trykket jeg på harddisker, og en undermeny kom da frem i samme meny hvor 
jeg klikket.  
 

 16



 

 
Figur 3 - Harddisker fra menyen 

 
Fordelen er at brukeren slipper å lete rundt på skjermen etter forandringer, da den 
skjedde der hvor jeg utførte handlingen.  
 
Når man har valgt hva slags type harddisk man er ute etter dukker det opp en meny 
midt i bildet hvor hardiskene er listet opp med blå klikkbar tekst. Øverst i denne 
menyen står innenfor hvilke kategorier man befinner seg i produktsøket. Når man ser 
på en vare dukker det opp en knapp som det står kjøp på med bildet av en handlevogn 
med en pil ned i vognen. Etter man trykker på denne tasten skjer det ingen forandring i 
skjermbildet som tyder på at systemet har oppfattet at man ønsker å kjøpe varen, og 
den instinktive reaksjonen er å trykke en gang til fordi man tror at systemet ikke 
oppfattet forrige forsøk. Etter å ha trykket ca. 3 ganger oppdager man til sin store 
forferdelse at det står med liten skrift øverst i høyre hjørne: ” 3 varer...gå til kassen? ” . 
Det er kan være vanskelig å oppfatte første gang man bruker systemet. Selve 
bestillingssystemet viser hvor man er i bestillingsprosessen ved å skifte bilde for hvert 
steg man går nærmere en bestilling for til slutt å spørre om en bekreftelse av 
bestillingen. Dette er designet ryddigere. 
 
Hvor man har vært og hvor man ikke har vært adskilles vanligvis ved at besøkte linker 
markeres ved fargeskifte til lilla. De linker som ennå ikke har blitt klikket markeres 
med blå farge. Den vanlige norm er at en link er understreket tekst med da enten blå 
eller lilla farge avhengig om man har klikket linken tidligere eller ikke. På dette 
punktet synder Komplett.no mot standarden. De har valgt å benytte blå farge på 
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linkene sine men linkene skifter ikke farge etter at man har klikket på de. Det er 
umulig å se hvor man har vært på netstedet. De er heller ikke konsekvent ved bruk av 
understreking på de som er en link, og dette gjør det vanskelig å vite hva som er en 
klikkbar link før man har dratt musen over og fått opp pekefinger symbolet. 
Understrekingen dukker opp når man trekker musen over teksten.  
 
Et annet problem som oppstod var da jeg hadde bestilt 3 varer og fant ut at jeg bare 
skulle ha de 2 første jeg bestilte. Jeg brukte da ”back” på nettleseren og kom tilbake til 
det bildet hvor det stod ” 1 vare...gå til kassen” . Da jeg trykket på kassen kom alle tre 
varene opp i handlevognen. Handlevognen var ikke i overensstemmelse med det som 
ble oppgitt på skjermen og forvirringen ble total. 
 
 
8. Fleksibilitet og effektivitet i bruk 
 
Bokmerking av et produkt fungerte greit slik at man kunne gå direkte til produktet uten 
å gå via startsiden til Komplett. Ulempen var at snarveien som ble lagt under favoritter 
i Internett Explorer hadde det samme navn uansett hvilket produkts side man merket. 
Man får ikke lagret mer enn 1 produkt og alle produkter har samme navn i 
favorittmenyen. Alternativt må man spesifisere egne navn, da går det greit. Enkelte 
nettsteder nekter de besøkende å gå rett til den siden de har forsøkt å bokmerke, men 
sender automatisk vedkommende rett til nettstedets startside. Dette kan være et 
irritasjonsmoment for de som vet hvor de vil på nettstedet og kan virke mot sin hensikt 
hvis det er intensjonen å få flere kunder og ikke minst beholde de gamle. 
 
Komplett har lagt inn et verktøy på siden sin som kalles hurtigkasse. Her kan de som 
kjenner vaenummer og vet hvor mange de skal ha, legge inn dataene adskilt med 
mellomrom og linjeskift og registrere varer direkte uten å måtte trykke på hver enkelt 
og søke på vanlig måte. Dette er spesielt effektivt for de som skal ha mange 
forskjellige varetyper. Dette tilbudet er litt vanskelig å oppdage. Da det er kalt 
”hurtigkasse” og består av tekst som ligger under symbolet ”Gå til kassen” oppdager 
man det ofte ikke før man skal gå til kassen og betale for det man allerede har letet 
frem av varer på den vanlige måten. Ofte legger man ikke merke til det da heller. Dette 
er ikke nødvendigvis forbeholdt ekspertbrukere, men er vel mest nyttig for de som 
allerede vet hva de skal ha. 
 
Hvis man allerede er kunde vil de nødvendige personlige opplysninger og det eneste 
man blir bedt om er å bekrefte betalingsform og at adressen varene skal sendes til er 
den samme som varer tidligere har blitt sendt til. Dette sparer gamle kunder for å 
gjenta seg selv hver gang de skal handle og gjør handelen mer effektiv. 
 
9. Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet. 
 
Selve midtpartiet av startsiden, som utgjør ca. 60 – 70 % av bredden er fylt av endel 
utvalgte varer med bilder og pris og diverse spesifikasjoner. I forhold til det jeg er ute 
etter når jeg leter etter en vare fremstår disse bildene som reklame for egne produkter 
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av alle arter og blir visuelt støy i leteprosessen. Heldigvis er menyen i kolonnen til 
venstre nogenlunde ryddig lagt opp med varer sortert etter kategorier. Det er gjerne 
denne man bruker ved søk etter en type vare. 
 
10. Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil. 
 
Døde linker til produsentenes hjemmesider er en av de feil som ikke er rettet på. Det 
oppstår ingen feilmeldinger hos Komplett internt, men nettleseren finner ikke siden.  
 
11. Hjelp og dokumentasjon. 
 
Nettstedet har noe de har kalt for kundesenter. Når man trekker muspekeren over 
symbolet dukker teksten ”Hjelp” opp ved siden av muspekeren. Hvis man leter etter en 
link med ordet ”hjelp” i, vil man lete forgjeves. Hjelpen som nettstedet tilbyr ligger 
som en undermeny under ”kundesenter” og dette kan medføre at enkelte ikke finner 
den hjelpen de trenger. Man kunne være fristet til å anbefale Komplett å ha en ”hjelp 
til å finne hjelp” tjeneste også. 
 
Hjelp tjenesten omfatter underkategoriene ”Vanlige spørsmål” , ”Kontakt oss” og ”Om 
oss”. Under vanlige spørsmål, som er deres norske oversettelse av den mye brukte 
standarden på internet, FAQ, eller Frequently Asked Questions. Dette er forsåvidt ikke 
en dårlig ide da mange av brukerne på en nettbutikk ikke nødvendigvis kan engelsk 
eller er kjent med at FAQ betyr Frequently Asked Questions.  
 
Under ”Vanlige spørsmål er en detaljert beskrivelse av hvordan man gjennomfører en 
handel og evt. returnerer en vare, betalingsformer og support. Det man kanskje savner 
er konkrete eksempler ved siden av de oppskrifter som blir beskrevet for å handle o.l. 
 

5.3 Test av Itbutikken 
 
1.Responstid og synliggjøring av status. 
 
Testen ble foretatt på samme måte som med Komplett. Jeg skrev inn itbutikken.no i 
adressefeltet på nettleseren og målte nedlastingstiden til nettstedet. Alle mellomlagrede 
filer ble slettet slik at nedlastningstiden skulle gjenspeile hvor lang tid nedlastingen tar 
første gang en bruker surfer innom nettstedet.  
 
1.gang 30 sek. 
2.gang 32 sek. 
3.gang  33 sek. 
 
Jeg trykte på en av varene de hadde reklame for i midtpartiet slik som Komplett også 
har lagt inn i sitt design. Det tok 25 sekunder fra jeg klikket til siden var fullstendig 
nedlastet. Bildet og prisen var forøvrig nedlastet i løpet av under 5 sekunder, mens 
endel reklame lenger ned på siden tok lenger tid å laste ned.  

 19



 

 
Nedlastingstidene er forøvrig noe av de samme. Det eneste som sinker Itbutikken fra å 
score enda bedre enn de gjør på testen er at de har valgt å inkludere reklame for noe 
som heter ”home music club”. Hvis det var musikk jeg var ute etter ville jeg søkt etter 
det og ikke gjennom ITbutikkens sider.  
 
2.Synliggjøring av status. 
 
Som man ser av bildet kan man følge bestillingen og hvor pakken er med et system de 
kaller for ”Track and Trace”. Tilbakemeldingene fra nettstedet er forøvrig ikke helt 
gode. Da jeg foretok en forandring i bestillingen sto det på ordren: 
 
Din bekreftelsesdato: 25-08-2003 16:51:19 
 
Da jeg ikke hadde sett noen reaksjon fra ITbutikkens side når det gjaldt å bestille varen 
fra deres underleverandør, skrev jeg en email der jeg etterlyste varen. Samme dag var 
jeg innom ”Track and Trace” for å se om noe var skjedd. Da hadde bestillingen 
forandret seg: 
 
Din bekreftelsesdato: 28-08-2003  15:46:54 
 
Det virker som om forandringen min ikke var blitt registrert til tross for at systemet 
bekreftet ordren. Dette førte til en unødvendig forsinkelse på 3 døgn. Uansett om det 
var en annen måte Itbutikken hadde intensjoner om at man skulle gå frem på er ikke 
dette tilfredsstillende for en kunde å regelrett bli ført bak lyset av dårlig systemdesign. 
 
3.Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner.  
 
Enkelte produktbeskrivelser og termer er ikke oversatt fra dansk til norsk. Itbutikken 
er egentlig et dansk foretak som også har en avdeling i Norge. Dette gir seg utslag i en 
bekrivelse der en skjerm blir kalt en ”skærm”.  
 
4.Brukerens kontroll og frihet.  
 
Knappene ”back” og ”forward” i nettleseren fungerer fint til å gå frem og tilbake 
mellom de sidene man tidligere har vært innom. ”Reload” derimot gir en feilmelding 
uansett hvilket produkt man kikker på, og hvis man velger å laste inn igjen siden som 
valg på denne feilmenyen får man frem hovedsiden og ikke den siden man var inne på 
når man trykket ”reload”. Høyreklikking er tillatt akkurat som på en hvilken som helst 
annen nettside.  
 
5.Konsistens og standarder. 
 
Også Itbutikken har valgt å bruke tekst uten markering under som er klikkbare lenker. 
Produktmenyen til venstre på siden deres har sort skrift på grå bakgrunn som markerer 
produktkategorier som er klikkbare. Komplett hadde valgt blå skrift på klikkbare 
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lenker, men Itbutikken har valgt sort skrift som gjør det enda vanskeligere å skille hva 
som er vanlig tekst og hva som er klikkbart. Både bilder og hvit tekst på blå bakgrunn 
under produktene de har som utvalgte produkter å reklamere for er klikkbare. Man må 
nærmest bare føle seg frem med musa og se hva man kan klikke på. 
 

 
Figur 4 - Hva er klikkbart ? 

 
Itbutikken har ikke vært like flinke som Komplett når det gjelder å sjekke rettskriving 
og være konsekvente med produktbeskrivelsene. Produktene har vekselvis store og 
små bokstaver tilsynelatende tilfeldig. Internt på siden benyttes små bokstaver for å 
skrive ”Fujisu Siemens” mens ”MAXTOR” skrives med store bokstaver.  
 
Uttalelser som ”...vennligst sjekk di førene prisdatabasene.” bidrar til å svekke tilliten 
til butikken. Hvis de ikke engang klarer å skrive riktig, vil de da være istand til å 
opptre ryddig i forhold til meg som kunde? 
 
6. Forebygging av feil. 
 
At reload-knappen ikke fungerer og en feilmeldings boks fra Windows dukker opp 
burde vært unødvendig. Jeg testet mange tilfeldig valgte linker for å se om det oppstod 
noen problemer med å laste frem de underliggende sidene linkene pekte til. Alle de 
linker jeg testet ledet frem til den siden de skulle uten at problemer oppstod. Testen 
avslørte derfor ingen feil på de linker jeg testet. Ikke alle linker på nettstedet ble testet. 
 
7. Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse. 
 
Itbutikken har ingen sti øverst i det midtre bildet som viser hvor man befinner seg i 
produkthierarkiet. Man må velge enten et produkt eller å få listet opp alle produkter i 
menyen til venstre før bildet forandrer seg. Dette gjør at man mister den muligheten til 
å få oversikt over hvor man befinner seg og å gå opp og ned i ”tre-strukturen” til 
produktkatalogen.  
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Menyen til venstre er forøvrig lagt opp på samme måte som hos Komplett, slik at når 
man trykker på en kategori folder det seg ut en oversikt over produktmerker. 
Forskjellen er at Komplett f.eks. sorterte på type produkt, mens Itbutikken sorterer på 
merke. Dette kan man forøvrig velge gjennom å trykke på enten ”PRODUKT” eller 
”TYPE”. ”TYPE” er da ment å skulle være hvilken type produkt det er snakk om, f.eks 
to forskjellige typer minne, mens ”PRODUKT” er minnebrikker av alle typer sortert 
på fabrikant eller merke. Her er ordet ”PRODUKT” etter min mening misvisende og 
burde vært byttet ut med ”MERKE” eller ”FABRIKANT”. 
 
Det er ingen mulighet for å se hvor man allerede har vært i nettbutikken. Alle lenker 
som har vært besøkt har samme farge og fasong som før man trykket på dem og det 
gjør de umulige å skille.Lenker er merket på samme måte som hos Komplett, dvs. de 
er ikke merket i det hele tatt. Ingen av lenkene er understreket og hvilke bilder som er 
klikkbare blir opp til kunden å finne ut. 
 
8. Fleksibilitet og effektivitet i bruk.  
 
Bokmerking av en underliggende side i nettbutikken, f.eks. en hardisk man ønsker å gå 
direkte til via et bokmerke går ikke. Adressen som blir lagret i favorittmenyen er 
adressen til hovedsiden på nettstedet og det går derfor ikke an å bruke en lenke i 
”favoritter” på nettleseren som en snarvei til et dokument på nettstedet. 
 
Over produktmenyen befinner det seg et søkefelt hvor man kan skrive inn og finne 
direkte den varen man er ute etter. Dette letter søkeprosessen endel og man slipper å 
finne stien man må trykke seg frem til varen hvis man på forhånd vet hva man er ute 
etter. 
 
9.Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet. 
 
Designet følger endel av de standarder som lignende e-handel nettsteder følger hva 
design angår. Som f.eks. å ha produktene i en kolonne til venstre i bildet og la 
enkeltvarene dukke opp midt i bildet når de blir valgt i menyen til venstre. Likevel har 
de valgt å inkludere reklame øverst på siden over alt annet. Dette er ikke i tråd med et 
minimalistisk designideal hvor man søker å unngå unødvendig informasjon nettopp for 
å fremheve det man ønsker å formidle av viktig informasjon. 
 
10. Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil. 
 
Ingen feil på selve nedlastingen av siden eller linker på siden oppstod under testen. Det 
er derfor umulig å si hva slags veiledning Itbutikken tilbyr sine kunder dersom et 
problem skulle oppstå.  
 
11. Hjelp og dokumentasjon. 
 
Når man trykker på teksten ”Informasjon” øverst midt på siden forandrer menyen til 
venstre seg. Det dukker opp fem underkategorier: 
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 Itbutikken A/S  
 Før kjøp 
 Under Kjøp 
 Etter Kjøp 
 Generelt 
 
Disse kategoriene har underkategorier som er ment å skulle hjelpe kundene i de 
forskjellige steg i handleprosessen de befinner seg. Selve menyen er forholdsvis ryddig 
satt opp med tanke på at de først presenterer seg, deretter guider kunden gjennom et 
kjøp, og tilslutt samler opp andre spørsmål og emner i en ”generelt” kategori. Bruk av 
”generelt” er jo litt upresist til å beskrive hva slags hjelp det dreier seg om, men 
emnene under de fem kategoriene er hele tiden synlige.  
 

5.4 Konklusjon 
 
Gjennomgangen av både Itbutikken og Komplett viste at endel av de svakheter som 
Tomm Anders Eriksen nevner eksisterte.  
 
Blant de mer alvorlige resultater var at bestilllingssystemet til Itbuitkken førte til en 
god del rot når det gjaldt å se hvorvidt ordren var under behandling eller ikke. Da 
”bekreftelsesdatoen” plutselig forandret seg til annen dato begynte jeg å lure på om jeg 
noensinnne ville få se de varene jeg hadde bestilt. 
 

 
Figur 5 - Hva betyr dette? 

 
 Hjelpekategorien i Itbutikken er faktisk vanskelig å finne. Man må først trykke på 
”Informasjon” og under der må man velge ”Generelt” for å få frem ”Hjelp” kategorien. 
Likevel ligger det en god beskrivelse under ”Informasjon” av hvordan man foretar et 
kjøp helt fra før selve kjøpe til etter og eventuelle klager. 
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Hos Komplett  var en av de mest markante problemene mangelfull intern konsistens. 
Enkelte av hyperlenkene var markert med understrekning mens andre var det ikke. 
Likevel hadde de valgt blå farge på den klikkbare teksten og dette er jo standarden 
som bør følges for å unngå forvirring. De hadde likevel valgt å ikke la teksten forandre 
farge etter man hadde besøkt en lenke og dette gjør at det blir vanskelig å se hvor man 
har vært. De har med andre ord laget sitt eget system for lenker og dette må trolig en 
ny bruker bruke tid på å sette seg inn i uavhengig om en ekspertbruker synes det er et 
bra system eller ikke.  
 
Kriterium nr. 10, ”Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil”, er et bra 
kriterium å ha med selv om man ikke nødvendigvis får testet det i alle tilfeller. Det er 
ikke alltid feil av en slik art oppstår under en test  at man får  testet hvor godt 
nettstedet har lagt det opp slik at kunden får meningsfylte feilmeldinger og hjelp. 
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6 Testing av erfaring 
 

6.1 Test med brukere 
 
Hensikten med testingen er å bruke resultatene til å evaluere Eriksens 
brukskvalitetsprinsipper. I tillegg skal Dreyfus’ teori om brukere og erfaring evalueres. 
 
Metoden som ble benyttet er metoden som Jacob Nielsen omtaler som ”thinking 
aloud” det innebærer at forsøkspersonen tenker høyt for å gi et inntrykk av hva han 
tenker og hvorfor han gjør det han gjør. I tillegg ble videofilming benyttet for lettere å 
kunne få med alle detaljer når man  går gjennom testen. 
 
Nettstedene ble testet ut fra følgende oppgaver: 
 

• Finn en  vare du kunne tenke deg å kjøpe og bestill denne.  
 

• Finn og bestill en 19 tommer skjerm.  
 

• Legg 3 varer  i handlekurven.  Fjern deretter en av disse.  
 

• Finn informasjon om hvordan man gjennomfører en handel.  
 
Testen av nettstedene ble gjennomført for alle 4 nettsteder. 
 

6.2 F1 
 
F1 har oppgitt at han daglig benytter internett flere timer daglig og har handlet både 
hos Itbutikken og Komplett tidligere. Han burde derfor tilhøre en av de mer erfarne 
kategoriene. 
 

6.2.1 Komplett 
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Figur 6 - Komplett sin forside 

 
Bildet over viser Komplett sin forside. 
 
Forsøksperson nr. 1 ( F1 )  tastet inn adressen til Komplett.no i nettbrowseren og kom 
til Hovedsiden. F1 bestemmer seg for å finne et trådløst tastatur, og finner dette på 
menyen til venstre under ”Mus/Tastatur”. To produkter ble vurdert før et ble valgt og 
F1 trykket på kjøp og fant raskt kjøpspunktet i og med at han var kunde der. Produktet 
som ikke ble valgt hadde ikke noe bilde og dette var overraskende for F1 fordi han 
ønsket å se produktet hvis han skulle kjøpe det. 
 
F1 : Lcd skjerm letes frem med venstre meny under ”skjermer”. Den skjermen F1 
ønsker å kjøpe har ikke bilde av seg på nettstedet, men en annen skjerm har det, og 
denne velges. Kjøpspunktet finnes på samme måte. 
 
F1 : En prosessor og en bærbar PC finnes på samme måte ved hjelp av menyen til 
venstre på hovedsiden og knappen ”Kjøp” benyttes for å legge varer i handle kurven. 
Forsøkspersonen finner greit frem til de forskjellige menyene med bruk av venstre 
meny og bruker stort sett under 2 sekunder på å finne riktig meny hvor produktet 
befinner seg. Informasjonen til de enkelte produktene befinner seg lenger ned på siden 
og finnes ved å scrolle nedover siden. F1 går til handlevognen og sletter den ene varen. 
Vareslettingen gjøres ved å skrive ”0” i feltet ved siden av varen som angir antallet. 
 

 26



 

F1 var ikke helt sikker, men foreslo med en gang ”kundesenter eller ”bestilling”. På 
”kundesenter” fant han ”Hvordan handler jeg?” som en overskrift på et avsnitt. 
 

6.2.2 Itbutikken 
 

 
Figur 7 - Itbutikkens forside 

 
F1 : Han finner menyen ”prosessor” under menyen ”hardware” i løpet av få sekunder. 
Han velger produsent og type og finner den dyreste som han har lyst på. I bestillingen 
oppstår noe tvil.  
 
”Har jeg valgt den nå eller?” – F1 
 
Det var noe forvirrende og handlekurven viste seg å være tom.Det kom opp et nytt 
produkt når han trykte på ”kjøp”. Etter tredje forsøk la han merke til at det sto med 
liten skrift over produktet at det var et tilbud om å kjøpe tilbehør til det produktet han 
ønsket å kjøpe. Ved å trykke på en knapp der det sto ”fortsett” kommer han videre i 
kjøpsprosessen   
 
F1 går inn på menyen ”skjerm”. Det kommer opp en del rullevinduer som man må 
velge blant annet type skjerm og fabrikat i. 
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”Det er vanskelig å få en sånn hovedoversikt sånn som det var på Komplett.Her må du 
spesifisere masse greier. Da er det vanskelig å sammenligne priser tror jeg da,” - F1 
 
Etter å ha valgt i menyene trykket han ”søk”. Deretter kom produktene opp sortert 
etter produsent. F1 fant en billig skjerm, men var skeptisk da han ikke kjente merket. 
Han valgte likevel å bestille denne, men fikk til svar: ”Beklager, men produktet er ikke 
på lager”. Istedet anbefalte de en rekke andre produkter han ikke var interessert i. 
Blant annet ble 15 tommere og 17 tommere anbefalt til F1 som i utgangspunktet 
forsøkte å bestille en 19 tommers skjerm. 
 
” Her er det jo en masse produkter jeg ikke er interessert i da.” – F1 
 
Han gikk tilbake til oversikten til de forskjellige produsentene for å finne en annen 
skjem. Det var ikke noen indikasjon å finne der på at produktet ikke var tilgjengelig. 
F1 antok at de rundingene med forskjellig farge bak hvert produkt hadde en betydning 
men kunne ikke forstå de intuitivt. F1 valgte en annen skjerm og la den i 
handlevognen. 
 
F1 : Med to produkter allerede i kurven ville han kjøpe software. Han fant et produkt 
men det var et annet produkt med samme navn men en annen pris så det var vanskelig 
å se hva som var forskjell på de to. Han la til produktet og fjernet det deretter. 
 

6.2.3 Elkjøp 
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Figur 8 - Elkjøps forside 

 
F1 : Allerede ved inntastingen av adressen var forsøkspersonen usikker på om det ble 
skrevet ”elkjop” eller ”elkjøp”. ”elkjop” fungerte. F1 lette etter en prosessor. Han fant 
data i menyen til venstre på forsiden. Valgte deretter datautstyr, men fant ikke 
prosessorer. Valgte istedet å kjøpe et grafikkort. De hadde 4 å velge mellom. F1 
klagde på litt lite informasjon om kortet han valgte og når han skulle kjøpe kom det 
opp en melding hvor det sto ”Varen finnes desverre ikke i internettbutikken”. Alikevel 
kunne han velge å kjøpe den. Det viste seg at Elkjøp hadde valgt å markere at varen 
ikke kunne kjøpes ved å gjøre ”kjøp” knappen blek uten å koble den ut. Han valgte et 
annet produkt og det kom opp en beskjed om at varen var lagt i handlevognen. 
 
F1 fant 19 tommers skjermen greit på menyen til venstre på hovedsiden. Han la varen i 
handlevognen ved hjelp av kjøpsknappen. 
 
F1 : Han la deretter til en laserskriver til i handlevognen og gikk til handlevognen og 
trykket 0 i feltet til den varen han ikke skulle ha. Det var ingen bekreftelse på om 
oppdateringen var vellykket eller ikke. Da han skulle gå tilbake for å ikke kjøpe varen 
kom en feilmelding om at siden ikke lenger var tilgjengelig. Han måtte derettter taste 
inn ”elkjop.no” i adressevinduet og starte omigjen. 
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F1 : Hjelpemenyen ble raskt funnet under ”informasjon”. Informasjon om hjelp 
omfattet bare instrukser om hva skulle gjøres etter at man hadde valgt produktet og 
dette var noe F1 ikke var helt fornøyd med. 
 

6.2.4 Lefdal 
 

 
Figur 9 - Lefdals forside 

 
F1 : ”Lefdal.no” ble tastet inn i adressefeltet. Dette var adressen til et helt annet firma. 
”Lefdal.com” er adressen til firmaet som selger hvite- og brunevarer. Lefdal har et 
avik i forhold til de tre andre i nettadressen sin som F1 fant kjapt ut ved eget initiativ. 
F1 valgte en PC og klagde over lite spesifikasjoner. Da han skulle kjøpe ble han i tvil. 
Han trykte på ”Veien til butikk” men dette viste kun et kart over Norge hvor butikkene 
var tegnet opp. 
 
F1 : Han fant kun en 19 tommer men denne lot seg ikke bestille da Lefdal ikke hadde 
nettbutikk.  
 

6.2.5 Oppsummering 
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Det som kjennetegner F1 sin oppførsel i denne Komplett er at han stort sett vet hvor 
ting er eller finner raskt ut hvor han skal lete: 
 
 ” F1 var ikke helt sikker, men foreslo med en gang ”kundesenter eller 
”bestilling”.”  
 
I denne Itbutikken er F1 noe mer usikker.  
 
F1 har ikke vært like mye i denne butikken, men finner stort sett frem:  
 
 ”Han finner menyen ”prosessor” under menyen ”hardware” i løpet av få 
sekunder.” 
 
I de tilfeller hvor butikken har valgt egne ord eller designvalg må han stoppe opp og 
lete etter løsningen: 
 
 ” F1 antok at de rundingene med forskjellig farge bak hvert produkt hadde en 
betydning men kunne ikke forstå de intuitivt.” 
 
F1 valgte en annen vare. 
 
Elkjøp: F1 finner varene uten problemer. Menyen er stort sett intuitiv for F1. Noen 
små forvirrende designvalg var alikevel gjort. Et eksempel er at de bleket kjøpknappen 
uten å koble den ut. Blekingen skulle få kunden til å forstå at varen ikke var 
tilgjengelig, men linken fungerte alikevel.  
 
Lefdal gikk greit for F1. Adressen var noe annerledes, men F1 fant kjapt ut å prøve 
”com” istedet for ”no” .  
 
F1 takler de fleste problemer intuitivt og i de tilfeller hvor designen er lik med det de 
fleste andre nettsteder har går det automatisk uten å måtte tenke over hvert klikk. Han 
trenger ikke lete over skjermen, men vet at menyen ligger på venstre side og at 
produktbeskrivelsen kommer frem ved å trykke på produktet. F1 ligger på ekspertnivå 
i disse tilfellene. 
 
I andre sammenhenger stopper det opp. F.eks når Itbutikken velger egne designvalg. 
Men her også finner F1 løsninger om det enn dreier seg om ”work-arounds” ( Gasser, 
1986 ) . 
 
Bruken av intuisjon er nok til å plassere F1 i en av de to øverste kategoriene i følge 
Dreyfuss. Flyten som preger deler av arbeidet F1 utfører plasserer ham i den øverste 
kategorien, nemlig ”Eksperten” . Dette stemmer bra med erfaringen som F1 har 
oppgitt å være i besittelse av. 
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6.3 F2 
 
F2 har brukt Pc noen få ganger tidligere og men har veldig liten erfaring. Han kjenner 
prinsippet om hvordan man bruker en mus, men må lete etter bokstaver på tastaturet. 
Han har aldri tidligere kjøpt noe over nettet. 
 

6.3.1 Komplett 
 
Forsøksperson nr. 2 ( F2 ) Kikker på forsiden. 
 
 
 ”Da må jeg lese alt dette her, da....jeg finner jo ikke noe her som jeg vil ha.” 
– F2  
 
 
Han bestemmer seg for å finne et kamera. Da han finner et kamera ønsker han å 
bestille det. 
 
 
 ”Jeg antar det at jeg må si at jeg vil bestille noe... og så sier jeg hva jeg vil 
bestille etterpå” – F2 
 
 
 Han trykker på ”Bestilling” i på menyen. En forklaring på hvordan man skal bestille 
dukker opp på en ny side men varen blir borte. F2 er kjent med ”back” funksjonen i 
browseren og trykker ”back for å komme tilbake til det skjermbildet som inneholdt 
varen han ville kjøpe. Han trykker på bestilling igjen og ender opp på samme meny. 
Han begynner å lese og finner ”hvordan handler jeg” på siden og trykker på den linken 
og kommer til en forklaring på hvordan man handler. F2 leser denne. Han kikker litt 
rundt på siden etter ”kamera” og finner linken i venstre meny. Han trykker på denne 
og en side med 4 kameraer med bilder dukker opp. F2 tar seg generelt god tid til å lese 
det som dukker opp på de sidene han klikker frem sammenlignet med F1 og F3. F2 
synes de 4 kameraene som dukker opp er for dyre, men han ser ikke menyen som 
dukket opp til venstre som gir tilgang til flere kameraer, så han velger et av de 4 som 
det dukket opp bilder av isteden. Han klikker på bildet av kameraet og får opp en 
produktbeskrivelse. Han klikker på en link som kalles ”se andre produkter” etter å 
virke irritert over at kjøpet ikke ble satt i gang da han trykket på den varen han ville 
kjøpe. En liste over andre produkter som ikke er kameraer dukker opp.  
 
 
 ”Det er ikke kameraer. Det var ’andre produkter’.” – F2 
 
 

 32



 

F2 trykker på ”back” knappen og er tilbake på siden med produktbeskrivelse over det 
kamera han forsøkte å kjøpe. Han gjør et nytt forsøk på å kjøpe kameraet. F2 trykker 
”se handlevogn” for å finne ut hva det er.  
 
 
 ”Jeg ser ingen vogn, jeg.” – F2 
 
 
F2 trykker ”gå til kassen” og kommer til en ny side der han komplett vil at han skal 
registrere seg som kunde. Dette ønsker han ikke å gjøre, og velger å ikke kjøpe 
produktet. 
 
 
 ”Registrere seg, det er farlig det vet du. Da får du ikke fred...siden.” – F2 
 
 
F2 er skeptisk til å bestille varer fra nettbutikk men sier seg villig til å fortsette testen. 
Han klager over at skriften er liten. Han finner skjermer i menyen til venstre og 4 
eksempler på kategorien dukker opp med bilde. Han ser en på 19 tommer og velger 
denne. Han ser nå knappen det står ”kjøp” på ved siden av produktet og klikker på 
denne. Han klikker gå til kassen og kommer til punktet hvor man skal registrere seg. 
Registreringen avbrytes. 
 
F2 : Han velger å kjøpe 3 like bilstereoer. Han ser ikke noe varenummer på varen han 
har valgt. Han antar at varenumerne ligger i en liste et sted og begynner å lete etter en 
liste. F2 ser en vareliste men finner ikke den varen han bestemte seg for så han velger 
en annen tilsvarende vare. Han ser at antallet er angitt ved siden av varen men der står 
det 1 og F2 vet ikke hvordan han skal får kjøpt 3. Han forsøker å klikke på linken en 
gang og kommer til handlevognen. Det ligger kun 1 antall av varen i handlevognen. 
Handlevognen er full av andre varer i tillegg til den han har bestilt. Han fjerner varene 
som han ikke vil kjøpe med ”fjern” knappen som ligger ved siden av hver vare. Tilslutt 
ligger kun 1 stk av den varen han var ute etter i handlekurven. Han kikker lenge på 
handlevognen og ressonerer høyt. F2 ser de fire produktene som er ligger med bilde 
litt over midten på skjermen. 
 
 
 ”Dette har ikke noe med denne bestillinga å gjøre. Dette er noe reklame de 
har putta på. Det skulle ikke ha vært der.” – F2 
 
 
 ”Det som jeg er ute etter det står det ikke noe om her. Jeg kutter ut den der. 
Jeg vil ikke ha den butikken.” – F2 
 
 
F2 klikker på knappen og handlevognen tømmes. 
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F2 leter etter informasjonen.Han kikker på menyene til venstre og høyre og leser 
oppgaveteksten en gang til.  
 
 
 ”Jeg tenker at jeg kanskje kan trykke på noe og få frem noe annet enn det som 
står her. Men det blir jo bare i tåka det da.” – F2 
 
 
Han foreslår å skrive ”info” i søkefeltet og gjør det. Det dukker opp en rekke produkter 
i en liste med ”Kjøp” knapper ved siden av. 
 
 
 ”Kjøp, kjøp, kjøp, kjøp. Det der skal jeg ikke ha informasjon om.” – F2 
 
 
F2 trykker gjentatte ganger på ”søk” knappen fordi han oppfatter dette som å søke 
videre etter det han var ute etter. Nettsiden går tilbake til en startside og søkefeltet 
tømmer seg etter hvert trykk på ”søk”. Han kikker over hovedsiden etter informasjon. 
Han klikker først inn på noe som viser seg å være feil og etter en stund finner han en 
link som det står ”kundesenter” på og klikker på denne. Ny tekst dukker opp og F2 
leser. Et sted nede på siden innimellom en del annen tekst finner han en link som heter 
”Hvordan handler jeg?” Han klikker på denne og leser teksten. 
 

6.3.2 Itbutikken 
 
F2 : Hovedsiden dukker opp og F2 peker med en gang på en av de 9 produktene som 
er vist frem med bilde. 
 
 
 ”Kanskje jeg kunne tenke meg å kjøpe den. Den ser artig ut...Hva kan den 
brukes til ’a.” – F2 
 
 
F2 velger å finne informasjonsmenyen og finner den raskt sammenlignet med forrige 
oppgave i forrige butikk. Informasjonen står på dansk og F2 ser raskt en rekke flagg 
øverst på siden og trykker på det norske flagget og kommer tilbake til hovedsiden med 
teksten nå på norsk. Han kikker over forsiden og finner kamera i menyen. Han finner 
et videokamera og trykker på bildet av det. Det dukker opp en ny side med 
produktbeskrivelse. F2 trykker på handlekurv symbolet og det dukker opp en ny side 
der det står at handlekurven er tom. Han trykker ”back” på browseren og kommer til 
hovedsiden mens han egentlig ønsket å komme tilbake til produktbeskrivelsen av 
kameraet han forsøkte å kjøpe. Han trykker back 4 ganger for å komme tilbake til 
kameraet, men ender hele tiden opp på forsiden. 
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 ”Må jeg begynne på nytt igjen, da?” – F2 
 
 
Han begynner å se etter kamera på menyen. Han trykker på kamera og får opp en liste 
over de forskjellige kameraene som tilbys sortert etter produsent. Han finner ikke den 
produsenten han leter etter og trykker på en annen link og ender opp på en side der 
man kan søke etter kamera. F2 kikker litt rundt på siden og ser etterhvert et felt hvor 
det står produsent. Han klikker der og navnet på produsenten dukker opp. Deretter 
trykker han søk og det kommer en liste over kamera fra denne produsenten. Han finner 
kameraet sitt på listen og trykker på det og produktbeskrivelsen han hadde fremme 
tidligere dukker opp igjen. 
 
 
 ”Sånn. Nå har det gått en halvtime bare å komme dit jeg var.” – F2 
 
 
F2 ser ikke noe sted han kan trykke for å kjøpe varen. Han fortsetter å kikke rundt på 
siden. Han trykker seg ut av siden og må lete seg tilbake til kameraet igjen. F2 
kommer til listen over forskjellige kameraer igjen. Han finner en link hvor det står 
”bestill” og trykker på den. En ny side dukker opp. F2 tar seg igjen tid og kikker over 
siden. Han finner en link som det står ”fortsett” på og lurer på om det er det samme 
som å kjøpe. F2 er likevel bekymret for at han samtidig kjøper en forsikring som de 
har tilbudt i forbindelse med kjøpet av kameraet og er ikke sikker på hvordan han 
velger bort dette. 
 
 
 ”Hvis jeg gjør noe her nå, så kan det godt hende det betyr at jeg aksepterer den 
forsikringa...Det er der lureriet er.” – F2 
 
 
F2 er meget skeptisk til å trykke og uttrykker et ønske om å ikke handle der på 
egenhånd. Etter forsikring om at testleder stopper testen før en bestilling blir 
gjennomført, forsøker han å trykke på bestilling og ender opp med å kjøpe forsikring 
mot sin vilje. Han kommer frem til punktet der hvor man skal skrive inn personalia og 
testen avsluttes. 
 
F2 : Tilbake på forsiden begynner F2 å lete etter en skjerm. 
 
 
 ”Skjerm. Er det hard vare?” – F2 
 
 
F2 ønsket å få vekk noe som dukket opp på skjermen og lukket ved et uhell nettleseren 
og var ikke sikker på hvordan han skulle komme tilbake. Siden hentes frem igjen og 
testen fortsetter. F2 aner ikke hvor han skal trykke fordi han ikke kjenner til at skjerm 
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sorterer under ”hardware”. Etter å ha gitt opp får han tips om å trykke på ”hardware”. 
Han trykker på ”skjerm” på en meny som dukker opp og kommer til en meny der han 
kan velge blant annet størrelse og produsent. F2 husker fra forrige oppgave at ved å 
trykke på slike felter dukker en rullegardin opp med forskjellige alternativer. Han 
velger 19 tommer fra en av rullegardinene. Deretter trykker han på ”Søk” og får opp 
en liste over skjermer. F2 finner en skjerm han ønsker å kjøpe og trykker på 
handlekurv symbolet ved siden av den varen. Dette fører til at han går direkte til 
handlekurven uten at varen har blitt lagt i kurven. Han trykker ”back” på nettleseren 
etter å ha uttrykt frustrasjon over at kjøpet ikke fungerte. Han prøver en gang til med 
samme resultat. Han prøver for tredje gang og forsøker denne gangen å trykke på 
vareteksten i listen istedet for handlekurvsymbolet. Da kommer han til en side med 
bilde av produktet og en beskrivelse av produktet. F2 ser ikke noe sted hvor han kan 
angi at han ønsker å kjøpe produktet. Han trykker på handlevognsymbolet som dukker 
opp ved siden av bildet av produktet. Han kommer også her til handlevognen uten at 
varen har blitt lagt til. F2 trykker back på browseren og kommer tilbake til 
produktbeskrivelsen.  
 
 
 ”Jeg parkerer handlevogna og så går jeg ifra den butikken. Det kan du skrive i 
avhandlinga.” – F2 
 
 
F2 er lei av at kjøpet ikke lar seg registrere og oppgaven avsluttes.  
 
F2 : Han ser raskt at det står ”Informasjon” på siden og klikker der. Han finner 
Informasjonen om hvordan man skal handle greit under der. 
 

6.3.3 Elkjøp 
 
F2 : Det dukker opp et bilde av en ansatt i tillegg til en del produkter og F2 trykker på 
bildet av den ansatte for å få hjelp.  
 
 
 ”Jeg tror ikke det virker. Han bare står og prater han der.” – F2 
 
 
F2 trykker deretter på noe som det står ”kjøpeinformasjon” på. Så kommer han på at 
han er på feil oppgave og begynner å lete etter en vare. Han trykker på et bilde av en 
vaskemaskin som er på forsiden og kommer til en produktbeskrivelse. Til høyre for 
produktet dukker det opp en kolonne med bilde av 3 andre vaskemaskiner. 
 
 
 ”Vil de at jeg skal velge en annen?” – F2 
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Deretter leser han litt ved produktet og ser at det står ”Finnes ikke i internettbutikken” 
og velger å gå til neste oppgave. 
 
F2 : Han leter etter kategorier på siden for å finne skjermen. Etterhvert trykker han seg 
inn på TV kategorien og leter der men finner ikke noe.Han ser etterhvert at det åpnet 
seg en del undermenyer på hovedmenyen i venstre del av skjermen og trykker på 
”Data” og undermenyen ”Skjermer” . Der finner F2 en 19 tommer skjerm og trykker 
på kjøp. Varen legges i handlevognen og oppgaven avsluttes. 
 
F2 : Han prøver å få bestilt 2 til av skjermen han bestilte inn i handlevognen. Han ser 
antall rubrikken ved siden av varen og klikker i boksen og retter antall fra 1 til 3. 
Summen oppdaterer seg sammen med antallet og deretter bytter F2 ut 3 med 2 og 2 
varer ligger i handlekurven. 
 
F2 : trykker på ”informasjon” og deretter ”slik handler du”. 
 
 
 ”Det er veldig liten skrift, da.” ... ”Det der er ikke leselig” – F2 
 
 

6.3.4 

6.3.5 

Lefdal 
 
F2 : Han kikker over siden og trykker på ”småelektrisk” i håp om å finne en drill men 
blir skuffet. Han finner menyen til venstre og ser over denne og velger ”støvsuger”. 
 
 
 ”Det står ikke noe her om hvordan man bestiller” – F2 
 

Oppsummering 
 
Komplett : F2 er uvant med konseptet å bestille varer over internett. Han tenker logisk 
og velger f.eks. å trykke bestilling for å angi at han ønsker å bestille noe. Etter å ha 
prøvet og feilet endel kommer han seg gjennom og lærer metoden for å bestille: 
 
 ” Han ser nå knappen det står ”kjøp” på ved siden av produktet og klikker på 
denne. ” 
 
F2 er heller ikke kjent med søke funksjonen på nettsteder: 
 
 ” F2 trykker gjentatte ganger på ”søk” knappen fordi han oppfatter dette som å 
søke videre etter det han var ute etter.” 
 
Itbutikken : F2 leser og leter på nettsiden etter tekst og knapper som kan trykkes på. 
Han er kjent med grunnprinsipper som bruk av ”back” funksjonen i nettleseren.  
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Elkjøp : Her viser F2 et tegn på situasjonsbasert vurdering.: 
 
 ” Det dukker opp et bilde av en ansatt i tillegg til en del produkter og F2 trykker 
på bildet av den ansatte for å få hjelp. ”  
 
Dette er et klart tegn på tilhørighet i det Dreyfuss kaller den Avanserte nybegynners 
erfaringsnivå. 
 
F2 har en stegvis strategi når han handler. Han leser og ressonerer hvor han skal 
trykke. Han oppfører seg som en ”Avansert nybegynner” i følge Dreyfus. Han stopper 
av og til opp og spør om hjelp. F2 følger regler og lærer nye ting og kopierer de 
innlærte metodene og benytter dem i nye settinger. I forhold til det erfaringsnivå F2 
har oppgitt stemmer dette bra.  
 

6.4 F3 
 
F3 oppgir å ikke bruke internett særlig ofte, men han benytter datamaskin på jobben, 
så bruken av tastatur og mus er ikke fremmed for F3. Han har aldri handlet på internett 
før. 
 

6.4.1 Komplett 
 
 
Forsøksperson nr. 3 ( F3 ) : Kikker over forsiden og klikker på et av produktene som 
har bilde på forsiden av hjemmesiden. Ombestemmer seg etterhvert når han oppdager 
menyen til venstre og velger TV fra menyen. En undermeny dukker opp. F3 er mer 
konsentrert om bildene som dukker opp enn å lete på menyen etter bestemte kategorier 
eller merker. Han trykker kjøp etter å ha valgt en TV fra bildemenyen. Et nytt 
skjermbilde dukker opp der det reklameres for fire andre produkter i tillegg til at det 
dukker opp to knapper som det står ”Gå til kassen” på.  
 
 
 ”Hva er dette for noe?...Jeg er ferdig vel?...Gå til kasse? ” – F3 
 
 
Deretter trykte han ”Gå til kasse” og kom til et punkt der han skulle registrere seg som 
kunde. Handelen avbrytes. 
 
F3 : Trykker på PC i venstre meny. F3 ser det ikke, men det dukker opp en meny 
øverst i venstre hjørne som er undermenyen til ”PC”. Komplett har i tillegg plassert 
skjermer som egen kategori i venstre meny og ikke som kategori under ”PC”. Ved å 
trykke på PC vises kun ferdige Pcer som er til salgs. F3 finner ”Skjermer” i menyen til 
venstre etter hvert og trykker. Igjen trekkes oppmerksomheten først mot bildene og 
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ikke mot teksten som dukker opp som forteller om kategorier under ”Skjermer”. Han 
trykker på kjøp etter å ha bestemt seg for en skjerm og kommer til den samme menyen 
som han var på da han skulle kjøpe en TV hvor det reklameres for 4 andre produkter. 
 
 
 ”Samme opplegget, jo.” – F3 
 
 
F3 gjenkjenner skjermbildet fra forrige oppgave og trykker deretter ”Gå til kassen”. 
Det spørres etter registrering eller om man er tidligere kunde og oppgaven avsluttes.  
 
F3 : Trykker på en av kategoriene og registrerer ikke at det dukker opp en liste over 
underkategorier øverst på venstre side av skjermen. Finner etterhvert frem til en 
gruppe produkter. Misforstår oppgaven og antok at det skulle bestilles tre like 
varetyper med forskjellig varenummer. Tanken var at varenummerne skulle være like 
og at det skulle bestilles 3 stk. Testleder forklarer oppgaven og F3 velger ”skrivere” på 
menyen. F3 gjenkjenner straks et av produktmerkene. 
 
 ”HP. Er ikke det best ’a ?” – F3 
 
F3 trykker på ”Kjøp”. Deretter trykker han ”Gå til kassen”. Så avbryter han handelen 
og finner samme produkt ved hjelp av menyen og trykker kjøp på samme produkt 
antallet oppdaterer seg da i handlevognen til 2. Han gjentar samme prosess og antallet 
oppdaterer seg til 3. Han brukte ikke muligheten Komplett har lagt inn for å skrive inn 
et siffer i antall ved siden av varen. Ved oppgaven om å fjerne 1 av de 3 trykker han 
fjern med det resultat at alle 3 forsvinner. Deretter legger han inn 2 varer på samme 
måte som han la inn 3 og oppgaven løst om enn på en annen måte enn Komplett har 
tenkt seg at kundene skal gjøre det. 
 
F3 fant raskt informasjonen på høyre side av menyen og trykket frem en informasjons 
meny. Der var menyen ”Hvordan handler jeg? som beskrev hvordan Komplett tenkte 
seg at kunder skulle bruke nettbutikken deres. 
 

6.4.2 Itbutikken 
 
F3 : Nettsiden til itbutikken dukker opp og F3 gjenkjenner printeren fra forrige 
butikk.Han vurderer å kjøpe denne. 
 
 
 ”Danske kroner?” – F3 
 
 
Itbutikken har egen meny for å velge spåk. Hvis man skriver inn adressen deres som er 
www.itbutikken.no, kommer den danske menyen opp med danske priser. F3 valgte et 
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hjemmekinosett fra menyen men var i tvil om hvor det skulle trykkes for å kjøpe. På 
bildet av produktet eller et  annet symbol like ved.  
 
 
 ”Går det ikke an å få det på norsk ’a?” – F3 
 
 
F3 ser flagg til de forskjellige nordiske land på en rad i øverste del av vinduet og 
trykker på det norske. Menyen forandrer seg til norsk tekst med norske priser. F3 går 
til kjøpsmenyen ved å trykke på hjemmekinoanlegget han ønsket å kjøpe. 
Kjøpsmenyen dukker opp og oppgaven avsluttes. 
 
F3 : valgte igjen ”feil” kategori i forhold til hva nettstedet hadde sortert det under. Fant 
ikke skjerm. Velger da istedet å prøve feltet ”søk” og skriver inn ”skjerm”. Nettstedet 
svarer med ”Ditt søk ga ingen resultater”. Etter mye slit gir F3 opp og får hint om å 
lete på ”hardware” av testleder. Han finner kategorien skjerm og der er det en del 
forskjellige valg i form av rullegardiner med forskjellige verdier for bla. ”størrelse” og 
”type skjerm”. F3 forsto ikke bruken av rullegardiner med en gang, men får etterhvert 
valgt skjermstørrelse og trykker på ”søk”. Det dukker opp en liste over 19 tommer 
skjermer. F3 velger 1 av varene og trykker kjøp og kommer til handlepunktet. Testen 
avsluttes. 
 
F3 : Han finner en vare han kunne tenke seg og legger den til i handlekurven. Han 
finner den samme varen og legger enda en vare i handlekurven. Han gjentar prosessen 
en gang til og har 3 stk av en vare. Deretter prøver han å fjerne 1 ved å trykke ”Tøm 
kurv” med det resultat at alt fjernes. F3 husker dette fra forrige nettsted, men 
bestemmer seg for å prøve, og er noe skeptisk før han trykker.  
 
F3 : kikker litt rundt på nettsiden før han finner ”Informasjon”. Under der finner han 
greit informasjonen om hvordan man handler. 
 

6.4.3 Elkjøp 
 
 
F3 : Ser bilde på forsiden av en mobiltelefon og bestemmer seg for å kjøpe den. Han 
trykker på ”kjøp” ved siden av bildet. Ingenting skjer. F3 er usikker på om siden har 
registrert trykket hans. 
 
 
 ”Jeg trykte på kjøp, men...” – F3 
 
 
En ny meny dukker opp. 
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 ”Det tok litt tid.” – F3 
 
 
Det dukker opp to knapper som det står ”til handlevognen” på. F3 trykker på den 
nederste fordi dette er den han ser først. En feilmelding sier at man må velge 
forsikring. Det viser seg at man må trykke en annen ”til handlevognen” knapp for å 
komme til kassen med varen uten å kjøpe forsikring. F3 trykker etterhvert på denne og 
kjøpet ser ut til å gå mot selve bestillingen. Mobiloperatørvalget skal gjøres før 
kjøpstidspunktet i en rullegardin, men dette overser F3 og Telenor velges som 
defaultverdi i stedet for å gjøre kunden oppmerksom på at han ikke har gjort et aktivt 
valg. F3 trykker ”fortsett” og det dukker opp felter for å fylle inn adresse. Oppgaven 
avbrytes.  
 
F3 : Finner raskt generelt datautstyr på menyen, men har problemer med å finne 
skjermer spesielt. Ser etterhvert skjermer i menyen til venstre og finner en 19 tommer 
skjerm og trykker på kjøp. Handlevognen dukker opp. Varen er registrert. 
 
F3 : Starter på forsiden. Han finner en film han liker og bestemmer seg for å kjøpe 3 
av denne. Han benytter samme teknikk som fra de to andre butikkene men oppdager at 
varen ikke lagres når han går ut av handlevognen. F3 gir opp å få 3 stk i handlevognen. 
Etter tips skjønner han at sifrene som står ved siden av hver vare kan endres. F3 
skriver 3 i feltet ved siden av varen og trykker ”Enter”, men ingenting skjer. Etter å ha 
prøvd dette noen ganger klikker han med musa ved siden av feltet slik at markøren 
inne i feltet som markerer antall forsvinner. Da går det noen sekunder og siden 
oppdaterer seg. Det står 3 ved siden av varen. Antallet er registrert. Ved fjerning av en 
vare trykker F3 på ”slett” og ender opp med å fjerne alle 3 av samme vare. Han finner 
varen på produktmenyen igjen og skriver 2 ved siden av varen. Deretter oppdateres 
systemet og det ligger 2 varer av samme type i handlevognen. 
 
F3 : Hjelpemenyen finner F3 raskt under ”informasjon”. 
 

6.4.4 Lefdal 
 
 
F3 : Nettsiden til Lefdal dukker opp. 
 
 
 ”Jaa. Kunne jo lest gjennom alt her da. Om åssen man gjør det og sånn, først.” – 
F3 
 
 
F3 klikker på et bilde av et kamera han liker. Kameraet dukker opp på en egen side og 
for å kjøpe det trykker han på ”Veien til butikk”. Oversiktsbildet over hvor de fysiske 
butikkene i Norge ligger dukker opp. Han trykker på ”kjøpeinformasjon” for å prøve å 
finne ut hvordan man kjøper kameraet, men finner ikke ut noe mer. Etter å ha trykket 
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på forskjellige produkter begynner han å kikke rundt på siden og finner den lille 
teksten nedddrst på siden hvor det står at man ikke kan kjøpe over internett. 
 

6.4.5 Oppsummering 
 
Komplett:F3 takler å justere antallet av en vare med et eget påfunn. 
 
 ” Ved oppgaven om å fjerne 1 av de 3 trykker han fjern med det resultat at 
alle 3 forsvinner. Deretter legger han inn 2 varer, en og en av gangen, på samme måte 
som han la inn 3 og oppgaven er løst om enn på en annen måte enn Komplett har tenkt 
seg at kundene skal gjøre det. ” 
 
Itbutikken : F3 har ingen problemer med å forstå at han kan skifte til norsk tekst: 
 
 ” F3 ser flagg til de forskjellige nordiske land på en rad i øverste del av 
vinduet og trykker på det norske. Menyen forandrer seg til norsk tekst med norske 
priser” 
 
F3 husker oppgaven fra Komplett og gjentar det vellykkede mønsteret. Det fungerer 
dog ikke på samme måte hos Itbutikken. 
 
 ” Han finner den samme varen og legger enda en vare i handlekurven. Han 
gjentar prosessen en gang til og har 3 stk av en vare. Deretter prøver han å fjerne 1 ved 
å trykke ”Tøm kurv” med det resultat at alt fjernes.  
 
Elkjøp : F3 kjenner menysystemet : 
 
 ” F3 : Finner raskt generelt datautstyr på menyen, men har problemer med å 
finne skjermer spesielt. Ser etterhvert skjermer i menyen til venstre og finner en 19 
tommer skjerm og trykker på kjøp ” 
 
Lefdal : Forsøker å klikke for å finne kjøpspunktet etter eget initiativ, men finner 
ettethvert ut at det ikke lar seg kjøpe fra Lefdal. 
 
F3 går opp på nivået til ”Den Erfarne” når han benytter samme metode i Itbutikken 
som i Komplett for å fjerne legge inn 3 og fjerne 1 vare. Dette er et litt høyere nivå enn 
forventet i forhold til det erfaringsnivå F3 oppgav, men ikke helt skivebom 
 

6.5 F4 
 
F4 oppgir å benytte PC og internett flere timer daglig i forbindelse med utdanning. 
Han har handlet mange ganger på Komlett.no og andre tilsvarende butikker som f.eks. 
mpx.no. Han har ikke handlet på Itbutikken eller Elkjøp over web. 
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 ”Jeg er en jævel når det gjelder disse sidene.” – F4 
 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

Komplett 
 
F4 er godt kjent med menyen og velger seg en mp3 spiller. Han leter raskt gjennom 
menyen med bruk av rullehjulet på musa for å scrolle nedover siden. Han trykker på 
produktet og sjekker på beskrivelsen at produktet har de features han var ute etter og 
deretter trykker han kjøp. F4 kommer til siden hvor man skal registrere seg og går over 
til neste oppgave. 
 
F4 kommenterer mangelen på en ”tøm handlekurv” funskjon hos komplett. Dette har 
andre nettsteder i følge F4. F4 har en oversikt over siden og de oppgaver han gjør som 
er på ekspertnivå i følge Dreyfus. Han gjenkjenner siden fordi han har brukt komplett 
mange ganger slik beskrevet som ”den erfarne” av Dreyfus, men har i tillegg den 
oversikten som kjennetegner en ekspert. 
 

Itbutikken 
 
Itbutikken har valg av forskjellige parametre i rullevinduer og deretter skal man trykke 
” søk ” for å komme til en liste over produkter . Dette er ikke slik F4 er vant til fra 
Komplett, men han velger raskt de paramtre som kameraet han er ute etter har , og 
trykker søk. Søket fungerer ikke og F4 starter om igjen. Etterhvert får F4 opp en liste 
over produkter, men er misfornøyd med produktoversikten. 
 
 ”Det er best å skrive en høy pris da for å få opp flest mulig produkter.Det lønner 
seg hvetfall ikke å skrive den prisen du vet du skal betale for det ca. Du burde skrive 
det dobbelte minst.” – F4 
 
F4 får ikke den samme flyten i arbeidet hos Itbutikken, men benytter tidligere 
erfaringer til å komme seg gjennom oppgavene. 
 

Elkjøp 
 
F4 har vært innom siden før men pleier å kjøpe varene i butikken. Han finner MP3 
spiller raskt på menyen til venstre. F4 stopper litt opp når han kommer til to kjøps 
knapper, men ser raskt at den ene gjelder kjøp av varen med forsikring og den andre 
gjelder varen uten forsikring. 
 
Oppdateringsknapp finnes ikke i handlevognen. Dette er noe som alle brukerne sliter 
med. 
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6.5.4 

6.5.5 

6.6.1 

Lefdal 
 
F4 kikker over siden og finner trådløst nettverk på menyen til venstre. Han finner ikke 
noen kjøpsknapp og foreslår at det ikke går an å kjøpe siden det ikke er noen ”legg i 
handlevogn” tekst. 
 

Oppsummering 
 
Komplett : For F4 er dette ren rutine. Han vet hvor varene ligger og finner raskt frem . 
 
 ” Han gjenkjenner siden fordi han har brukt komplett mange ganger” 
 
Itbutikken : En uvant struktur i designet gjør at det er noe vanskeligere for F4 å finne 
frem til varene han er ute etter. Likevel bruker han ”know – how” fra tidligere 
erfaringer til å tenke seg frem til hvordan bestillingen skal foregå.  
 
 ” Itbutikken har valg av forskjellige parametre i rullevinduer og deretter skal 
man trykke ” søk ” for å komme til en liste over produkter. ” 
 
Elkjøp og Lefdal : Med unntak av mangelen på oppdateringsknapp hos Elkjøp faller 
det naturlig for F4 å finne varer i butikkene. 
 
 ” Han finner MP3 spiller raskt på menyen til venstre ” 
 
F4 befinner seg på det erfaringsnivå Dreyfus kaller ” eksperten ” . I tilfellet med 
Itbutikken går han av og til ned på nivået til ” den erfarne ” , men generelt ligger han 
på nivået ” eksperten ” som stemmer bra med de opplysninger han har gitt om 
erfaringsgrunnlag. 
 

6.6 F5 
 
F5 bruker nesten aldri PC til å surfe på internett, men har erfaring med bruk av mus og 
bruker av og til PC til å skrive tekstdokumenter. Han har ikke handlet på internett før. 
 

Komplett 
 
F5 trykker på bildet av et kamera og varen legger seg i handlevognen. Han ser ikke 
med en gang at kameraet har lagt seg i lista, men ser reklamen for 4 andre kamera og 
blir forvirret. Han har problemer med å se hva som skjer og tar kjøpet steg for steg. 
Han leser og trykker, leser og trykker, osv. Han vet stort sett hva han vil, men har 
problemer med å få oversikt på siden, f.eks. hvilke varer som er lagt i handlekurven.  
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6.6.2 

6.6.3 

6.6.4 

6.6.5 

Itbutikken 
 
F5 trykker på et av bildene av produkter som er på forsiden. Han trykker deretter på 
handlevognsymbolet og kommer til handlekurven som er tom. Han tenker  således 
logisk for å løse oppgavene når han ikke har handlet før. Han leter over siden etter 
tekst eller symboler som ligner på det han er ute etter.  
 
Alikevel fungerer ikke kjøpsmuligheten hos Itbutikken på en slik måte at F5 finner ut 
av det. Handlevognsymbolet fører rett til handlevognen uten å legge varen i vognen.  
 
F5 har problem med å finne skjerm. Han tenker ikke på betegnelsen monitor som 
Itbutikken bruker og trykker på ”tv” istedet. Her finner han ikke skjerm. Etter å ha gitt 
opp spør han om hjelp til å finne det og får tips om ”monitor” . 
 

Elkjøp 
 
Her finner F5 raskt en vare og klarer å legge den i handlevognen ved å trykke knappen 
”kjøp” som står ved siden av varen. Han er dog noe usikker på om han har kjøpt varen 
og får regning i posten senere. Han er ikke vant med å handle over internett. 
 
F5 kikker over menyen til venstre og leter etter ”monitor” som han husker fra forrige 
oppgave. Han finner ikke ”skjerm” med en gang, men etter mye leting finner han det 
under ”data” .Han var ikke kjent med at dette sorterte under kategorien ”data” i 
motsetning til hos Komplett , hvor dette var en egen synlig kategori på venstre meny. 
 

Lefdal 
 
F5 er godt komfortabel med venstre meny og ser ”hvitevarer” og velger seg en 
oppvaskmaskin. F5 leser ganske raskt på forsiden: ”Sjekk priser på nett og kjøp i 
butikk. ” . Kjøpsmuligheten finnes ikke. 
 

Oppsummering 
 
Komplett : F5 ser ikke varene med en gang fordi det er masse annen informasjon på 
siden. 
 
 ” Han ser ikke med en gang at kameraet har lagt seg i lista, men ser reklamen 
for 4 andre kamera og blir forvirret. ” 
 
Dette stemmer med ” den avanserte nybegynneren ” som ikke har ” den erfarne ” sin 
evne til å skille ut hva som er viktig. 
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Itbutikken : Også her er det vanskelig for F5 å komme med uortodokse løsninger og ” 
regelbrudd” som kjennetegner ” den kompetente ” og høyere erfaringsklasser. :  
 
 ” F5 har problem med å finne skjerm. Han tenker ikke på betegnelsen monitor 
som Itbutikken bruker og trykker på ”tv” istedet. Her finner han ikke skjerm. Etter å ha 
gitt opp spør han om hjelp til å finne det og får tips om ”monitor” . ” 
 
Elkjøp : F5 er usikker på om han har bestilt varen eller ikke. Han har ikke den 
hierarkiske oversikten som preger en ”kompetent” . Han har ikke ”kontrollen” over alt 
som foregår. 
 
 ” Her finner F5 raskt en vare og klarer å legge den i handlevognen ved å trykke 
knappen ”kjøp” som står ved siden av varen. Han er dog noe usikker på om han har 
kjøpt varen og får regning i posten senere. Han er ikke vant med å handle over 
internett. ” 
 
F5 tilfredstiller ikke den beskrivelse Dreyfus kaller ”den kompetente” . Han viser dog 
hele tiden at ha foretar situasjonsbaserte vurderinger. Han passer godt inn i kategorien 
Dreyfus kaller ” den avanserte nybegynneren ” . 
 

6.7 F6 
 
Har ingen erfaring med data i det hele tatt. Har sett en PC før men har aldri tatt i en. 
 

6.7.1 

6.7.2 

Komplett 
 
F6 ber om assistanse og trenger opplæring i bruk av mus. Testleder må derfor forklare 
konseptet med peker på skjermen og trykke på knapper mens man peker. Hun skjønner 
ikke med en gang hvordan man trykker på forskjellige varer for å få bestilt. Hun ser 
ikke ”kjøp” knappen på produktsiden. Som en ”nybegynner” , i følge Dreyfus, lærer 
hun regler og følger dem uten å foreta situasjonsbaserte vurderinger. 
 
Etter en kort opplæring klarer F6 å legge en vare i handlekurven. Hun forstår gradvis 
handlekonseptet og finner veien til kassen.. F6 er helt fersk i rollen som nettkunde og 
blir engstelig for å ha gjort noe galt når en link skifter farge når hun tar pekeren over 
teksten. 
 

Itbutikken 
 
F6 forstår mer av hvordan man skal gjennomføre en handel etter å ha vært gjennom 
oppgavene fra Komplett. Alikevel har hun problemer med å huske eller å finne riktig 
vei videre. Det går stegvis klikk for klikk. 
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 ” Hvor var det jeg gjorde det igjen da?” – F6 
 
F6 støter på det samme problem som F5. Det er vanskelig å få lagt varer i 
handlekurven. Det finnes ingen kjøpeknapp ved siden av varen. 
 

6.7.3 

6.7.4 

6.8.1 

6.8.2 

Elkjøp og Lefdal 
 
F6 husker bruk av ”kjøp” og kobler nå vare og ”kjøp” knapp sammen. Hun har likevel 
problemer med å foreta situasjonsbestemte vurderinger som Dreyfus setter som kriterie 
for å tilhører ” den avanserte nybegynner ” . F6 er veldig usikker og spør om det hun 
gjør er riktig. F6 trenger kontinuerlig hjelp til å komme seg gjennom oppgavene 
 

Oppsummering 
 
F6 viser fremgang fra å ikke vite noe som helst til å huske det hun har lært og benytte 
det for å finne frem varer. Likevel mangler hun evnen til å tilpasse seg uvante 
situasjoner og foreta vurderinger på ”den avanserte nybegynner” nivået til Dreyfus. F6 
ser derfor ut til å passe inn under kategorien ”nybegynner”, noe som stemmer bra med 
det F6 oppga som erfaringsgrunnlag. 
 

6.8 F7 
 
F7 har brukt PC tidligere, men bruker det det sjelden. Han sett folk har handlet over 
web tidligere. 
 

Komplett 
 
F7 ser hvilke knapper som skal trykkes på og sorterer ut hva som er nyttig informasjon 
og hva som ikke er det.  
 
 ” Ok. Hundre stykker på lager...jeg har funnet en vare jeg skal kjøpe og da må 
jeg trykke på kjøp en gang til.” – F6 
 

Itbutikken 
 
F7 foretar handlinger på eget initiativ. 
 
 ” Det sto på dansk her så jeg slo over på norsk. ” - F7 
 
Også F7 har problemer med å få lagt varer i handlevognen i likhet med F5 og F6. 
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 ” Har det noe med handlekurven å gjøre?” – F7 
 
Han leter nedover produktbeskrivelsen men finner ikke noe sted man kan klikke for å 
få lagt varer i handlekurven. 
 
 ”Det står jo ikke noe her om hvor man kan klikke hen på kjøp da.” – F7 
 
Etterhvert får F7 alikevel lagt varer i kurven via en annen meny etter endel lesing og 
ressonering. F7 antar at det går å overse endel av alternativene i rullemenyen når han 
søker. 
 
 ”Jeg må ikke velge de andre alternativene? Jeg kan bare trykke søk? 
 

6.8.3 

6.8.4 

Elkjøp og Lefdal 
 
F7 finner en vare han liker på hovesiden og trykker på bildet. Produktbeskrivelse med 
kjøpsmulighet dukker opp og han trykker ”kjøp” som står ved siden av produktet. 
Handslevognen dukker opp og F7 ser at varen er lagt i handlevognen. 
 
 ” Varen er lagt i handlevogna” – F7  
 
F7 finner knappen som fører til bestilling, ”til kassen” og trykker der. All reklame og 
annet ” visuelt støy” oversees eller nedprioriteres av F7 i likhet med det Dreyfus 
beskriver om evne til å få en oversikt over hva som er viktig i kategorien ” Den 
kompetente ” . 
 

Oppsummering 
 
F7 viser at han takler å foreta situasjonsbaserte vurderinger og i tillegg skille mellom 
hva som er viktig og hva som er mindre viktig :  
 
 ” F7 antar at det går å overse endel av alternativene i rullemenyen når han 
søker.” 
 
Han mangler likevel den flyten som ”Den erfarne” har i bruk av systemet, og ender 
derfor opp i kategorien ” Den kompetente” i følge Dreyfus. 
 

6.9 F8 
 
F8 bruker datamaskin på jobben, men dette er ikke internettbruk. Hun har tidligere 
brukt internett noe, men bruker det sjelden nå lenger. Hun har aldri handlet på nettet 
før.  
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 ”Jeg har aldri bestilt noe eller kjøpt noe der, jeg... dette kan jeg ikke... nå fikk 
du virkelig ei som er helt grønn. ” – F8 
 

6.9.1 

6.9.2 

6.9.3 

Komplett 
 
F8 kikker over forsiden og finner en vare. 
 
 ”Går jeg inn på kjøp da? Kan jeg gå inn der eller?” – F8 
 
Hun trykker på en vare og finner produktbeskrivelsen og ser kjøpeknappen og trykker 
på den. Varen legger seg i handlekurven. 
 
F8 ser og benytter seg av søkefunksjonen for å finne skjerm. Hun finner etterhvert en 
skjerm og trykker på kjøp. Skjermen legger seg i handlekurven og handlekurvens 
innhold dukker opp. 
 
 ”Hvor er skjermen hen, da?” – F8 
 
F8 har ikke oversikten over handlekurven på samme måte som F7 som tilhørte 
kategorien ” Den kompetente” . 
 

Itbutikken 
 
F8 ser forsiden og er kjent med rullemenyfunsksjonen. Hun velger et kamera ved å 
trykke på Bildet av varen. Hun trykker imidlertid først på både pris og tekst under 
produktet og ingenting skjer. Kun bildet er klikkbart.  
 
 ”Det er litt dumt, for det er egentlig det siste man tenker på. Det er litt dumt. De 
burde egentlig samordne litt disse kjedene. ” – F8 
 
F8 går gjennom siden steg for steg og kikker etter alternativer å klikke på for å bestille 
varen, men har problemer med å se et tydelig sted å klikke. Dette stemmer med 
Dreyfus beskrivelse av ” den avanserte nybegynneren ” . 
 
F8 klarer ikke å ressonere seg frem til å legge en vare i handlekurven . Dette tyder på 
evner i klasse med ”den avanserte nybegynner”. Problemer med å få generell oversikt 
over relevant informasjon er tilstede. 
 

Elkjøp og Lefdal 
 
Her viser F8 absolutt tydelige evner til å skille relevant og urelevant informasjon. Hun 
finner varen og klarer å legge den i handlevognen uten problemer og ser at varen 
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ligger i handlevognen. F8 har noen ganger mer oversikt og oppfører seg slik Dreyfus 
beskriver ”den kompetente”. 
 

6.9.4 Oppsummering 
 
Det virker som om F8 tilhører ” den avanserte nybegynneren ” ut ifra  
 
 ”F8 går gjennom siden steg for steg og kikker etter alternativer å klikke på for å 
bestille varen, men har problemer med å se et tydelig sted å klikke. ” 
 
Men F8 viser også enkelte ganger evner som tilegges ”den kompetente” .  
 
 ” Her viser F8 absolutt ydelige evner til å skille relevant og urelevant 
informasjon. ” 
 
F8 havner et sted mellom kategoriene ”den avanserte nybegynner” og ”den 
kompetente” i følge Dreyfus. 
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7 Sammenligning 
 

7.1 Responstid og synliggjøring av status 
 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

Komplett 
 
Responstid: I de tilfeller hvor brukeren av nettbutikken benytter seg av modem eller 
isdn linje er reaksjonstiden så treg enkelte ganger at noen av testpersonene lurer på om 
maksinen jobber eller om den ikke har registrert at de har klikket. 
 
Synliggjøring av status: Mange ganger hendte det at brukerne trykket om igjen fordi at 
de ikke så at maskinen jobbet. Mangel på informasjon fra nettstedet om at trykket er 
registrert er mangelfull synliggjøring av status.Dette gjaldt blant annet ved kjøp av 
varer. F2 trykket tre ganger på ”Fjern” knappen i handlevognen fordi han ikke var klar 
over at maskinen jobbet. Akkurat det samme problemet opplevde også F6. Det var 
ingen informasjon eller noe annet som tydet på at maskinen hadde registrert 
musetrykket bortsett fra en indikator nederst i selve nettleseren. 
 

Itbutikken 
 
Da F1 skulle bestille en 19 tommer skjerm og fikk tilbakemelding om at varen ikke var 
på lager bestilte han en annen skjerm i stedet. Da han kom til handlekurven hadde 
begge skjermene lagt seg i kurven. Dette var overraskende da itbutikken hadde gitt 
informasjon om at varen ikke var på lager. F1 observerte ingen informasjon om at 
varen ble lagt i kurven. 
 
F2 opplevde det som uklart om maskinen hadde registrert at han klikket på et kamera 
han ønsket å kjøpe. Maskinen brukte lang tid på å laste inn neste skjermbilde. 
 
Etter å ha trykket på knappen skjer det ikke noe umiddelbart. Det F3 ikke vet er at 
maskinen har registrert at han trykket, men at det tar noe tid å få lastet inn neste side. 
 
 ”To ganger? En gang? Det kommer nå.” – F3 når systemet ikke reagerer etter 
han trykker. 
 

Elkjøp 
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Når F2 skulle forsøke å fjerne en vare i handlekurven, skrev han inn en null i feltet og 
trykket deretter ”gå til kassen”. Nullen ble ikke registrert og varen lå fortsatt i kurven 
da han gikk til kassen.  
 
F3 trykker på kjøp på en vare. 
 
 ”Jeg trykker på kjøp, men...”- F3 
 
Varen dukker omsider opp, men det tok litt tid. Systemet bruker en del tid på å laste 
inn neste side og F3 er usikker på om det har registrert at han trykket. 
 

7.2 Snakk brukerens språk og følg virkelighetens 
konvensjoner 

 

7.2.1 

7.2.2 

Komplett 
 
Ved kjøp av tre like varer hadde F2 bestemt seg for en vare. Han gikk til en annen liste 
med mange produkter av samme type. 
 
 ”1815 kroner skulle den ha kostet. Det er det ingen her som gjør. Det er litt rart. 
1895 kanskje det er den. Kanskje den ”Vpris” er noe annet ... med tillegg.” 
 
Uttrykket  ”Vpris” er uklart for F2 hva betyr. 
 
Ved kjøp av tre like varer har F2 litt vanskeligheter med å få angitt at han ønsker 3 
stykker.  
 
 ”Bestillingsreferanse. Kan jeg skrive der at jeg ønsker 3 stykker? Referanse 
betyr jo ikke antall.” 
 
F8 var ikke helt klar over språkbruken til butikken. Tøm handlekurven ble oppfattet 
som å gå til kassen og tømme handlekurven på disken for å betale slik man gjør i en 
fysisk butikk. Denne samme misforståelsen oppsto også for F2. 

Itbutikken 
 
F1 forsøkte å bestille en 19 tommer skjerm og fant ut etter han forsøkte å bestille den 
at den ikke var på lager. Itbutikken hadde angitt varens tilgjengelighet med forskjellige 
fargekoder etter varen og dette var et internt system som ikke brukeren hadde sett før. 
 
F2 forsøkte å bestille et kamera og i den sammenheng ville han bestille en handlekurv 
som han kunne ha varene i. Han trykket derfor på handlekurvikonet.  
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 ”Jeg bestilte handlekurv, men da står det det da at kurven er tom. Ja. 
’Konfigurasjon’ . Hva slags rasjon er det? Det må jeg lære først. Nå kommer ikke jeg 
lenger.” – F2 etter å ha lest informasjonen som står på handlevognens side.  
 
F2 var usikker på hvordan han skulle få betalt og bestilt varer i butikken. 
 
 ”Tøm kurv. Kanskje det er om å gjøre å tømme den kurven på kassa.” – F2 
 
 ”Nei dette skjønner jeg ikke noe av. Men jeg har bare vært i butikken og handlet 
fra hylla jeg vet du. Med kroner. Kontant.” – F2 sin vurdering av ordningen Itbutikken 
har for å selge varer. 
 
Itbutikken hadde valgt å kalle skjerm for monitor fordi sidens tekst var på dansk. Det 
tok derfor noe tid før F2 fant ut dette. 
 
Hjelpemenyen under informasjon var også skrevet på dansk. 
 
 ”Ja. Det står nok mye der.” – F2 sin reaksjon på informasjonsmenyen. 
 
F3 fikk opp forsiden med 9 varer avbildet med pris. Han ser en printer han har lyst å 
kjøpe. 
 
 ”Danske kroner?” – F2 da han sjekket prisen. 
 
F3 ser den vesle raden med de nordiske flagg øverst på menyen og trykker på norsk. 
Itbutikken har lagt inn dansk som standard selvom adressen som tastes inn er 
www.itbutikken.no . Ved å trykke på det norske flagget forandrer prisen seg til norske 
kroner. 
 
I tillegg til å kalle skjerm for monitor legger de den under kategorien ”hardware” . 
Dette er til frustrasjon for mange av testdeltakerne. 
 
 ”Hardware. Jeg vet ikke hva det betyr for noe jeg.” – F6 
 
F7 fikk dansk språk i likhet med de andre brukerne og skiftet språk med det norske 
flagget på menyen. Alikevel dukket det opp ord og uttrykk som var danske på 
nettstedet. 
 

7.2.3 Elkjøp 
 
Når F2 hadde lagt en 19 tommer skjerm i handlevognen var beskrivelsen av varen i 
vognen ”DIFUSION M196” . Dette var umulig for F2 å vite hva var for noe. 
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Figur 10 - Difusion skaper confusion 

 
 
Det er ikke greit for brukerne å vite hvilken vare som er printer og hvem som er 
skjerm utifra denne beskrivelsen i handlevognen. 
 

7.3 Brukerens kontroll og frihet 
 

7.3.1 Komplett 
 
Her fungerte ”back” knappen når F2 kom inn på sider han ikke ønsket å være på.  
 
Når F2 la en vare inn i handlevognen for å bestille 3 like gikk han inn i handlevognen 
og fant en ekstra vare der som ikke han hadde sett tidligere. 
 
 ”Jeg føler meg litt holdt for narr her nå.” – F2 
 
F3 trykket ”fjern” i handlekurven for å fjerne en vare, men dette fjernet hele varelinjen 
med alle de tre varene med samme varenummer som lå der. 
 
 ”Nei, jo, eller? Hva skjedde ’a? Alle tre? Fuck. ” – F3 
 
F7 trykket på infosenter og kom til en side med noe tekst og en link til infosenter. Han 
trykket da igjen på infosenter og kom da til infosenteret. Han synes dette var en 
unødvendig omvei til informasjonen. 
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7.3.2 

7.3.3 

Itbutikken 
 
F2 fikk opp en liste over forskjellige fabrikanter av kamera. Listen var så lang at den 
ikke fikk plass på et skjermbilde. Konsekvensen var at man måtte scrolle for å se 
resten av listen. Itbutikken hadde valgt å legge inn sitt eget scrollefelt istedet for å 
benytte seg av nettleserens innebygde system. Dette førte til at nettleseren ikke 
genererte en ”scrollbar” og dermed fant ikke F2 denne før etter en stund. 
 
 ”JVC er blitt borte. Jeg vet ikke hvorfor...der er den der. Jeg lette etter den 
istad.” – F2 når han fikk se at Itbutikken hadde en egen scrollbar. 
 
F2 forsøkte å kjøpe et kamera men fant ikke ut hvordan man skulle gjøre det. 
 
 ”Sånn. Nå er den der. Nå er det gått en halvtime med å bare komme dit jeg var... 
jeg skal ha den, men får ikke kjøpt den. Det står ikke noe om det, såvidt jeg kan se.” – 
F2 
 
F2 skulle forsøke å få kjøpt den varen han hadde bestemt deg for, men det gikk ikke. 
Han forsøkte å trykke på det eneste symbolet som befant seg i nærheten av varen, 
nemlig en blå handlevogn. Han kom da bare til innholdet i handlevognen. 
 
 ”Det er samme resultat...Jeg parker handlevogna og så går jeg fra butikken. Det 
kan du skrive i avhandlinga.” – F2 
 
F5 forsøkte å kjøpe en vare men støtte også på problemer når det gjaldt å få lagt varen 
i handlekurven. Det fantes ingen symboler hvor det sto kjøp, kun et handlevognsymbol 
ved siden av varen. Dette gikk direkte til handlevognen uten å legge varen nedi.  
 

Elkjøp 
 
Da F1 trykte ”back” knappen etter han hadde trykket ”gå til kassen” dukket en 
feilmelding opp :  
 
 ”Datoen for siden har utløpt”- System tilbakemelding 
 
F1 ble nektet å gå tilbake til handlekurven, som var forrige side, ved hjelp av ”back” 
på nettleseren. 
 
F3 skulle forsøke å redusere antallet av en vare fra tre til to. Han trykket derfor på 
”slett” og systemet slettet alle tre.  
 
 ”Den slettet alle tre jo.” – F3 
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F4 var ikke fornøyd med at Elkjøp tilbød forsikring etter at han hadde trykket kjøp. 
Det eneste han ønsket var å komme til kassen og betale og dette følte han seg hindret i 
av systemet. 
 
En annen ting som var til irrritasjon for F4 var at Elkjøp sorterte skjermer etter pris og 
ikke etter størrelse. Det gikk heller ikke an å velge at listen skulle sorteres etter 
størrelse. 
 
F5 ble litt usikker på hvor bestillingspunktet var og var redd for å få varer hjem i 
posten.  
 
 ”Hva er det som skjer her nå? Bestiller jeg eller? Jeg ble plutselig litt nervøs. ” 
– F5 
 
Systemet vil ikke registrere F7 sin inntasting av et annet antall av en vare. Først når 
han klikker utenfor boksen slik at markøren slutter å blinke, registrerer butikken 
ønsket om å kjøpe et annet antall. Dette er et problem for mange av brukerne. 
 

7.4 Konsistens og standarder 
 

7.4.1 Itbutikken 
 
F1 fikk problemer da han skulle kjøpe en prosessor. Han lette etter handlekurv eller et 
annet sted han kunne trykke for å kjøpe varen han ville ha. Den alminnnelige brukte 
metoden fra andre nettsteder var enten et bilde av en handlekurv etter produktet eller 
en knapp hvor det sto ”kjøp”. Itbutikken brukte ingen av delene og hadde således 
manglende ekstern konsistens.  
 
Bruken av fargekoder for å angi en vares tilgjengelighet er også et brudd på prinsippet 
om ekstern konsistens og skapte forvirring for bl.a. F1 i bestilling av 19 tommer 
skjerm. 
 
Dette ser man også på det at Itbutikken har valgt en løsning der du spesifiserer i 
rullevinduer hva du er ute etter i motsetning til en del andre butikker som F1 var vant 
til som benytter en struktur mer i tråd med Komplett sin. Dvs. at brukeren kan få en 
oversikt over alle produkter innen en kateori ved å bruke menyen til venstre. 
Itbutikken har en meny som dukker opp midt på siden der man ytterligere spesifiserer 
hva man er på utkikk etter i stedet for å få opp alle produkter innen en kategori. 
 
 ”Det er sånn de har gjort det her, ja. Det er litt annen organisering, da. ” – F1 
 
Skjermene var også sortert på en slik måte at hverprodusent hadde sin tabell nedover 
siden og ikke sortert på pris i en samlet tabell slik som f.eks. Komplett. 
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F2 fikk ikke en av linkene til å  reagere da han satt pilen ved siden av teksten ”kamera” 
i en menyruten. Han fant etter en stund ut at han måtte holde pilen over teksten for å få 
det til å fungere. 
 
 ”Når jeg har brukt andre ting så har det vært nok å holde seg i ruta.” – F2 
 
Mangel på en knapp hvor det står ”kjøp” gjør at det ikke er så lett for testpersonene å 
se hvor de skal trykke for å få kjøpt en vare. Handlevognsymbolet som står ved siden 
av varens beskrivelse går rett til handlekurven uten å legge varen nedi. Blant annet F3 , 
F5, F6 og flere hadde problemer med dette. Komplett og Elkjøp bruker denne 
standarden med en knapp i nærheten av varen hvor det står kjøp.  
 
Der produktene er satt opp i en liste står det ikke kjøp i enden av linjen. Itbutikken har 
gått for en egen løsning med en del symboler som de har valgt selv, bl.annet et 
fargekode system som angir om en vare er på status og tid til levering. Dette er mangel 
på ekstern konsistens. 
 
F8 trykket på prisen og endel andre felter rundt produktet for å få kjøpt det, men 
ingenting virket. Ved å trykke på bildet av produktet kom hun videre. Dette var ikke 
det samme systemet som hun var vant til fra Komplett. 
 
 ”Det synes jeg er litt dumt. De burde på en måte samordne det, disse kjedene” – 
F8 
 

7.4.2 

7.5.1 

Elkjøp 
 
Ved forsøk på å oppdatere antallet av en vare støtte F3 på problemer. Han rettet 
etterhvert antallet og trykket på enter mens markøren var inne i boksen. Antallet 
oppdaterte seg ikke og det fantes heller ingen oppdateringsknapp som han kunne bruke 
slik de to foregående sidene hadde. F3 oppdaget etter hvert at gjennom å trykke 
hvorsomhelst utenfor boksen på siden ble antallet oppdatert.  
 
Dette samme problemet ergret også F4. 
 
 ”Det er jo ikke noen oppdateringsknapp, da. Jeg får ikke sett hva jeg har før jeg 
går til kassa. Det synes jeg var dårlig. ” – F4 
 

7.5 Forebygging av feil 
 

Komplett 
 
Når F2 skulle benytte søkefunksjonen fant han ikke det han søkte etter. Da trykte han 
søk en gang til.  
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 ”Dette her var jo feil. Men da kan jeg søke videre sikkert.” – F2 
 
Deretter trykket han på søk 3 ganger mens søkefeltet var tomt. Hovedsiden dukket opp 
ved hvert søk med tomt felt istedet for å gjøre brukeren oppmerksom på at et slikt søk 
var umulig. 
 
 ”Jeg søker videre, jeg. Når det er en mulighet, så bruker jeg den, jeg.” – F2 
 
Etterhvert ble han oppmersom på at han bare ble omdirigert til hovedsiden. 
 
 ”Det kan hende jeg hadde skjønt det om noen dager.” – F2 
 

7.5.2 

7.5.3 

7.6.1 

7.6.2 

Itbutikken 
 
Når F4 skulle finne et kamera i søkemenyen til Itbutikken dukket det opp en melding 
om at han ikke fikk noen treff i søk etter kamera under 10000 kr. F4 endte derfor opp 
med å gå et annet sted på siden og søke etter et annet produkt. 
 

Lefdal 
 
F1 skrev inn webadressen til butikken og fikk opp hovedsiden. Et av bildene som 
skulle være der dukket ikke opp. 
 

7.6 Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse 
 

Komplett 
 
F2 gikk inn på feil meny når han skulle kjøpe et produkt og fant ikke veien til 
kjøpspunktet. Han var kjent med backfunksjonen men klarte ikke å finne ut hvor han 
var kommet på nettstedet og hvor han måtte gå for å bestille produktet han hadde 
bestemt seg for. 
 

Itbutikken 
 
F3 i likhet med F2 fant ikke ned en gang ut at skjerm hører hjemme under kategorien 
hardware hos itbutikken. Uten denne kunnskapen ble det nærmest umulig å finne 
skjerm. I kontrast har komplett laget en større meny på venstre side hvor skjerm og 
andre produkter ligger på forsiden og ikke sortert under en større kategori som 
hardware. 
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7.6.3 

7.7.1 

7.7.2 

7.7.3 

Elkjøp 
 
F2 brukte lang tid på å finne ut at skjermer lå under ”data” i menyen til elkjøp. Dette 
var ikke noe han visste og var noe han måtte prøve seg frem til. 
 
Ved kjøp av en 19 tommer skjerm, oppsto noe usikkerhet i handlevognen. F5 hadde 
nettopp lagt ned en skjerm i vognen og da han gikk til vognen for å betale, var 
varebeskrivelsen en forkortelse det var vanskelig å vite om var den varen han hadde 
bestilt. For å forstå denne forkortelsen er kunden nødt til å memorisere en del 
bokstaver og i tillegg bruke fantasi for å tenke seg hva forkortelsen betyr. 
 
 ”Var det den? ” – F5 
 

7.7 Fleksibilitet og effektivitet i bruk 
 

Komplett 
 
Komplett har noe de kaller for hurtigkasse hvor man blant annet kan taste inn 
varenummer om man kjenner det og hvor mange man ønsker i en liste og deretter få 
hele listen overført til handlevognen. Ingen av testpersonene benyttet seg imidlertid av 
denne funksjonen. 
 
F5 trykket i boksene som gjaldt antallet av varene i handlekurven. Han rettet antallet 
og gikk ut av boksen. Deretter gikk han et annet sted i butikken. Da han kom tilbake 
hadde ikke rettelsene blitt registrert. Dette skyldtes at man måtte trykke på en knapp 
hvor det sto ”oppdater”. Systemet skjønte ikke at innholdet i boksen skulle oppdateres 
etter det var blitt rettet dersom brukeren ikke strykket på denne knappen. Dette 
oppfattet F5 som ”kronglete”. 
 

Itbutikken 
 
Itbutikken tilbyr som Komplett og Elkjøp muligheten for å oppdatere antallet av en 
vare i handlekurven. Dette legger ikke F3 merke til og velger i stedet å gå ut av kurven 
og trykke kjøp på produktet 3 ganger. 
 

 Elkjøp 
 
F8 fikk problemer med å oppdatere antallet i boksen og fant tilslutt ut at ved å klikke 
utenfor boksen etter å ha tastet inn et nytt antall lot det seg oppdatere. Det var ingen 
andre knapper merket ”oppdater” eller lignende. Dette strider både mot konsistens 
prinsippet men gjør også nettsiden tungvint å bruke. Det at man ikke har noen tydelig 
måte å oppdatere et valg på gjør at mange brukere blir rådville og irriterte. 
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7.8 Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og 
lesbarhet 

 

7.8.1 Komplett 
 
Når F1 skulle bestille trådløst tastatur dukket ikke bildet opp av produktet. 
 
 ”Det er ikke noe bilde av den her, jo. Det var rart.” – F1 
 
Flere av testpersonene opplevde at bilder ikke dukket opp. Konsekvensen var ofte at 
de valgte et annet produkt. 
 
F2 var ikke fornøyd med skriftstørrelsen som var meget liten. Instillingene i 
nettleseren ble tilsynelatende ikke overstyrt av nettstedet.  
 
 ” Da må jeg lese alt det her, da.Og prøve å innbille meg hva det kan være for 
slags vare.” – F2 da han ble bedt om å finne en vare 
 
Nettstedet inneholder mye informasjon på forsiden og F2 har ikke tidligere erfaring fra 
handel i nettbutikk. 
 
F2 trykte på ”bestilling” på menyen til høyre for å angi at han skulle bestille en vare. 
Han  regnet deretter med at han fikk spesifisere hva han skulle bestille, men kom 
istedet inn på en hjelpemeny hvor han fikk informasjon om hvordan man bestiller. F2 
så kun de ni produktene med bilde på hovedsiden og la ikke merke til menyen til 
venstre med produktkategorier. 
 
Først da bildene fra forsiden forsvant og midtre del av skjermen ble fylt av tettskrevet 
tekst, la F2 merke til menyen til venstre og fant ”kamera” kategorien som han hadde 
sett etter. 
 
F2 hadde gjennomgående problemer med å finne relevant informasjon på nettstedet. 
Han klarte blant annet ikke å se om handlekurven var blitt fylt med den varen han 
hadde trykt ”Kjøp” for å bestille. 
 
I handlekurven lar F2 seg irritere når han skal forsøke å legge tre like varer i kurven. 
Han peker på fire andre varer som ligger like over der innholdet i kurven presenteres. 
 
 ”Dette her har ikke noe med denne bestillinga å gjøre. Det er noe reklame de 
har putta på i tillegg. Det skulle ikke vært der. ” – F2 
 
F2 skulle finne ut hvordan man gjennomfører en handel. Han brukte endel minutter på 
å kikke gjennom siden og fant tilslutt en link som het ”Hvordan handler jeg”. Han 
trykket på den og kom frem til informasjonen. 
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 ”Når jeg fikk se den der innimellom de hundre andre, så lurte jeg på om jeg 
ikke var underveis. Men å lese dette her ’a gitt...” – F2 
 
Dette er et godt eksempel på det Eriksen påpeker i sin hovedoppgave: 
 
 
 ”Hver ekstra informasjonsenhet i en dialog konkurrerer med de relevante 
informasjonsenhetene og gjør disse forholdsmessig mindre synlige. Nettbrukere leser 
sjelden internettsider ord for ord.” – Eriksen, 2000 
 
F3 ble forvirret etter at han hadde lagt varen i handlevognen. Det dukket opp 4 andre 
produkter midt på siden. 
 
 ”Hva er det for noe?...ferdig vel...gå til kasse.” –F3 idet han ser på skjermen. 
 
Etter å ha trykket på ”skjermer” på menyen til venstre dukket det opp 4 produkter med 
bilde midt på skjermen og i tillegg åpnet en rekke underkategorier seg i menyen til 
venstre. F3 la bare merke til de 4 produktene og valgte derfor en 19 tommer blant 
disse. 
 
F3 la ikke merke til at han kunne justere antallet varer han kjøpte i en liten boks ved 
siden av varebeskrivelsen i handlekurven. Han gikk istedet tilbake og trykte kjøp på 
den samme varen og la dermed til en og en av samme vare til antallet var 3. Systemets 
opprinnelige måte å gjøre dette på var å justere tallet i antall boksen i handlekurven. F3 
brukte sin egen måte for å oppnå den effekten han ønsket. Dette er ekempel på det 
Gasser kalte for ”workaround” i sin artikkel. ( Gasser, 1986 ) . 
 
F5 trykket kjøp på et kamera og kom videre til en side som var handlevognen. F5 så 
ikke bildet av kameraet han hadde valgt, men det var derimot bilde av 5 andre kamera 
som butikken reklamerte for. F5 gikk derfor tilbake og trykket kjøp igjen men det 
samme skjedde. 
 
 ”Jeg skulle ha det . Nå er jo ikke det her...” – F5 
 
Reklamen overskygget det som var interessant informasjon for F5. Etter tre forsøk så 
han teksten og observerte at han hadde bestilt 3 stykker av kameraet. 
 
Når F6 skulle finne informasjonen oppsto problemer. Informasjonen lå øverst i høyre 
hjørne og var vanskelig å få øye på.  
 
 ”Der ja. Den. Jeg trodde det var på en av de. Jeg så vel ikke oppi der jeg.” – F6 
 

7.8.2 Itbutikken 
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Det å få kjøpt en vare skapte store problemer for testdeltagerne. Det var vanskelig å se 
at man hadde trykket riktig fordi det dukket opp en ny meny med tilbehør og F1 f.eks 
oppfattet dette som en ny vare. F1 trykker et sted hvor det står ”bestill” og noe helt 
annet enn en kjøpsmulighet dukker opp på skjermen. 
 
 ”Det var ikke det jeg bestilte” – F1 
 
Etter å ha prøvd frem og tilbake 4 gangerog nærmest gitt opp, leser han en linje som 
sto med liten skrift over produktet. Der står det informasjon: ” Denne siden gir deg 
mulighet til å velge tilbehør” .  
 
 ”Jeg pleier ikke å lese sånn små skrift som det der.” 
 
Det var et problem å se knappen for å fortsette med kjøpet av skjermen fordi 
muligheten for ekstrautstyr dukket opp når brukeren forventet at han skulle få kjøpe 
den varen han var ute etter og ikke bli forsøkt å selge enda flere produkter. Knappen 
for å fortsette var ikke tydelig nok i forhold til all reklamen for andre produkter som 
dominerte skjermen. 
 
På oversikten over skjermer var det også vanskelig å se at den forekom informasjon 
om varen var på lager. Dette hadde Itbutikken valgt å angi med prikker med 
fargekoder der fargekodene var forklart langt unna der de forekom. De hadde med 
andre ord et annet system enn det brukeren var vant til fra andre systemer. F1 så ikke 
at disse prikkene hadde noen sammenheng med lagerstatus. 
 
F2 trykket på informasjon for å få informasjon om hvordan man handler hos 
Itbutikken.  
 
 ”Det der kan jeg ikke lese. Det er alt for små bokstaver.” – F2  
 
Dette blir også påpekt av Eriksen. 
 
 ”Et vanlig problem er at mange nettsteder konsekvent bruker for små 
skriftstørrelser.” – ( Eriksen, 2000 ) 
 
F2 hadde bestemt seg for å kjøpe et kamera etter å ha gått inn på produktets side. Han 
kikket rundt på siden en stund og ga opp. F2 så ikke hvor muligheten for å kjøpe det 
produkt han hadde valgt lå. 
 
F3 så ikke hvor han skulle trykke for å fjerne en vare eller en varelinje. Han så derimot 
med en gang ”Tøm kurv”. 
 
 ”Bestill, Tøm kurv. Tøm kurv på en eller annen måte da? Oppdater, Tøm kurv. 
Det må bli det ? Eller tømmer’n hele da? Kan gå inn og se kanskje? – F3 
 
F3 trykket ”Tøm kurv” og slettet hele innholdet i kurven. 
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F4 påpekte at det var vanskelig å finne ut hvor skjermer var i og med at man måtte vite 
at de lå under hardware. Mangelen av meny på venstre side av siden var også noe han 
savnet. 
 
 ”Det er verdt å merke seg at de fleste har jo sånn liste. Det har TV2 og VG og 
dagbladet, og veldig mange er jo på de sidene.” – F4 
 

7.8.3 

7.8.4 

Elkjøp 
 
F1 forsøkte å kjøpe et av grafikkortene som de tilbød. Han trykket ”info” og leste om 
produktet. Da bestemte han seg for å kjøpe det og trykket ”kjøp”. Det kom opp en 
melding om at produktet ikke var tilgjengelig. Det gikk an å velge produktet selv om 
det ikke var tilgjengelig. Det fantes ingen info på oversikten om at produktet ikke var 
tilgjengelig. 
 
F2 forsøkte å finne 19 tommer skjerm under kategorien ”data” i menyen til venstre. 
Han la først bare merke til de nye bildene som dukket opp og så ingen 19 tommer 
skjerm blant disse. Senere la han merke til at menyen til venstre hadde utvidet seg og 
at underkategorier, deriblant ”skjerm” hadde dukket opp. De sentralt plasserte bildene 
overskygget teksten oppe til venstre. 
 
Da F3 trykket på ” Kjøp og gå til handlevogn ” kom det opp en feilmelding om at han 
måtte velge produkt først. Det viste seg at det var to knapper for å kjøpe og gå videre 
til handlevogn. Den ene knappen inkluderte et kjøp av en forsikring til varen. Det var 
ingen forskjell på de to knappene i utseendet, og F3 skjønte det ikke før feilmeldingen 
kom opp. Brukeren var avhengig av å lese all liten skrift for å vite forskjellen på de to 
knappene. 
 
 ”Jeg synes skrifta er liten da, men det er den jo overalt.” – F3 
 

Lefdal 
 
Lefdal har en struktur som minner om andre webbutikker. Forskjellen er at de ikke 
tilbyr sine kunder å bestille varer over internett. Dette tar en stund for testpersonene 
oppfatter. F1 trykket på bildet av produktet for å bestille det da han ikke fant en ”kjøp” 
knapp. Dette ga bare et nærbilde av produktet. F2 lette men fant ikke noe sted han 
kunne bestille. 
 

7.9 Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil 
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7.9.1 

7.9.2 

7.10.1 Komplett 

7.10.2 Itbutikken 

Komplett 
 
Ved at F6 trykket på infosenter dukket det opp en melding på skjermen: 
 
 ”This page contains both secure and nonesecure information. Do you wish to 
continue? “ – System tilbakemelding. 
 
Slike systemmeldinger bør forklares bedre. 
 

Elkjøp 
 
F1 befant seg i kassen og ønsket å gå tilbake til handlevognen. Han trykket ”back” i 
nettleseren og fikk opp en feilmelding som inneholdt en del koder og en linje hvor det 
sto: 
 
 ”Datoen for siden er utløpt” – Systemets tilbakemelding 
 

7.10 Hjelp og dokumentasjon 
 

 
Når F2 skulle finne ut informasjon om hvordan man gjennomfører en handel, skrev 
han inn informasjon i søkefeltet. Istedet for en link til en side med informasjon, fikk 
han opp en liste over produkter.  
 

 
F1 fant kjapt hjelpemenyen. Det eneste problemet var at alt sto skrevet på dansk. 
 
F2 fant hjelpemenyen og kikket over informasjonen for å finne ut hvordan man 
handler. 
 
 ” ’Nu har du forhåbentlig lavet en handle og vi kan så kun ønske held og lykke 
med produktet.’ Javel. Det er jo ikke norsk engang. Men det kunne jeg jo bestilt. 
Sikkert.” – F2 etter å ha lest hjelpeinformasjonen. 
 
Det er ingen informasjon som brukerne kunne finne for å finne ut hvordan man skal 
komme fra produktets beskrivelse til å legge det i kurven. Mange av brukerne trykket 
på bildet av handlekurven, men kom da bare til innholdet i kurven uten at varen ble 
lagt til. 
 

 64



 

7.10.3 Elkjøp 

7.10.4 Lefdal 

7.11.1 Komplett 

7.11.2 Itbutikken 

 
F1 fant kun informasjon om ting som skulle gjøres etter man hadde valgt produktet. 
 

 
F4 fant ut at det ikke gikk an å kjøpe noe fra nettsiden og ble irritert. Det var også 
vanskelig å se det stedet hvor det var informasjon om at butikken ikke kunne handles 
fra. 
 
 ”Du kan skrive at det er en helt ubrukelig side.Det sto med veldig liten skrift, 
da. Den får stryk den sida her hvis du spør meg.” – F4 
 
Etter å ha kikket rundt på siden en stund blir F8 oppgitt. 
 
 ”Går det an å handle her ,da? Eller har de bare reklame på nettet?” – F8 
 
Hun ser teksten på forsiden og påpeker at den burde vært mye større slik at folk ser 
med en gang at de ikke har en kjøpsmulighet på varene på siden. 
 

7.11 Andre funn 
 

 
F3 skulle finne en 19 tommer skjerm og trykket på ”PC” i menyen til venstre fordi han 
mente at den ville ligge der. Det dukket opp noe skrift, men ingen skjerm. F3 trykket 
igjen på PC men det samme skjedde. 
 

 
Da F1 skulle bestille 19 tommer kom det opp en oversikt over andre skjermer fordi 
man ikke hadde den han ønsket på lager.Dette var skjermer som ikke hadde samme 
størrelse som det han var ute etter engang. 
 
 ”Det produktet du har valgt er ikke på lager. Kan vi anbefale disse produktene?” 
– F1 
 
 ”15 tommer og masse annet har jeg ikke er interessert i. Jeg er interessert i 19 
tommer ” – F1 
 
Da F1 skulle bestille software hadde han bestemt seg for å bestille Office fra 
Windows. Det dukket opp 3 helt like produkter på listen over software og det var 
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umulig for F1 å se forskjellen på disse. Eneste tydelige forskjell var at de hadde 
forskjellig pris. 
 
F2 skulle kjøpe en vare og gikk først til handlekurven. 
 
 ”Da kjøper jeg den. Jeg tror jeg må bestille handlekurv... handlekurv. 
Handlekurven er tom. Det skulle bare mangle. ” – F2 idet han forsøkte å handle hos 
itbutikken. 
 
F2 fant ikke kameraet sitt på listen over kamera. Det han ikke visste var at det lå lenger 
ned på listen. Listen var større enn skjermbildet og for å finne kameraet måtte F2 ha 
kjennskap til scrollfunksjonen. Dette var han ikke klar over. 
 
F2 skulle gå til kassen og betale da det viste seg at Itbutikken hadde lagt inn en ekstra 
side i bestillingsprosessen for å tilby kundene en forsikring på varen de selger. Dette 
var lagt inn som default slik at man bevisst måtte velge bort dette tilbudet. Han så dette 
på at prisen hadde økt. F2 ble usikker på hvordan han skulle velge bort dette. 
 
 ”Jeg skal ikke ha forsikring. Det må jeg kunne velge.” – F2 idet han så at prisen 
hadde gått opp på varen han ønsket. 
 
 ”Fortsett. Hva er det det betyr da? Er det at jeg kjøper den? Hvis jeg gjør noe 
her nå kan det godt hende det betyr at jeg aksepterer den forsikringa. Jeg vet ikke det, 
jeg... Det går aldri i verden å få handlet noe her. ” – F2 
 
F2 var på utkikk etter en 19 tommer skjerm. Han fant ikke noe sted på forsiden hvor 
det sto skjerm. Skjerm var en egen link på menyen til venstre hos Komplett, men har 
var skjerm en skjult underkategori av en av fem hovedkategorier av varer. Det viste 
seg at skjerm lå under ”hardware”. 
 
 ”Men det er vel det at hvis jeg ikke vet at skjerm er ’hardware’ da kommer jeg 
vel heller aldri til å bestille noe sånt.” – F2 
 

7.11.3 Elkjøp 
 
F2 fant det produktet han ville ha og trykket på det. En beskrivelse av produktet 
dukket opp og i tillegg 4 andre produkter av samme slag i rubrikk til høyre. 
 
 ”Vil de at jeg skal velge en annen? Det kommer jo så mange her. Jeg har 
bestemt at jeg skal ha den.” – F2 
 
En stund senere så F2 at produktet ikke fantes i internettbutikken og at dette sto med 
liten skrift et stykke ned på siden. 
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7.12 Efaring og design 
 
I et forsøk på å finne ut om det er noen sammenheng mellom brukernes erfaring og de 
problemer som oppstår er det nyttig å føre opp resultatene i en tabell for å få bedre 
oversikt.  
 
Tabell 1 – Erfaring og designregler 

 
 F6 F2, F5 F7, F8 F3 F1, F4 
 Nybegynner Avansert 

nybegynner 
Den 
kompetente 

Den erfarne Eksperten 

1.designregel 1 3,0 0,0 2 1,0 
2 designregel 1 7,0 1,1 1 1,0 
3 0 4,2 2,0 2 1,2 
4 3 4,3 2,3 4 2,3 
5 0 1,0 0,0 0 1,1 
6 0 2,1 0,0 1 0,0 
7 0 0,1 0,1 1 0,0 
8 1 9,1 0,0 4 4,1 
9 1 0,0 0,0 0 1,0 
10 0 2,0 0,1 0 2,1 
 
Tabellen viser hvor mange tilfeller av problemer som ble registrert fra testen. Tabellen 
er sortert på brukere og hvilken designregel problemet regnes under. 
 
Tabellen tyder på at de fleste problemer oppstår rundt ”den avanserte nybegynner” , 
med enkelte avvik. Designregel 2,3,4 og 8 har markert flere enkelthendelser enn de 
andre.  
 
Designregel 2 skiller seg ut med en veldig konsentrasjon av problemer rundt ”den 
avanserte nybegynner ”, men det er for få testpersoner til å trekke noen endelig 
konklusjon. 
 

7.12.1 Kritikk av tabellen  
 
Tallene som fremgår av tabellen har en del svakheter ved seg : 
 

• Først og fremst er det for få brukere til å få frem en tydelig tendens. Det burde 
kanskje vært 8 brukere fra hver erfarings kategori for å få et mer pålitelig, 
representativt resultat. 

 
• Usikkerhet ved gjennomgang av videomaterialet som igjen gir unøyaktige tall.  
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• Usikkerhet rundt hva som defineres som et problem.Dvs. Har enkelte problemer 
blitt oversett og andre ting som ikke er problemer har blitt registrert?  

 
• Selv om testleder skal være mest mulig usynlig , har deltakerne i enkelte 

tilfeller mottatt hjelp når de står fast. Spesielt de med lite erfaring. Dette kan ha 
ført til at færre  problemer har blitt registrert enn hva som ville vært tilfelle 
dersom brukeren skulle utført oppgavene uten andre tilstede. 
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8 Endelige designregler 
 
De reglene som Eriksen har nevnt i sin oppgave er gyldige når man ser hva som går 
frem av testingen. Det oppstår problemer som kan relateres til mangler i henhold til 
designreglene. I tillegg kommer andre resultater som enten er i periferien av det man 
kan klassifisere under eksiterende regelverk eller krever tillegg til regelverket. 
 
Et perifert eksempel er når:  
 
F3 skulle finne en 19 tommer skjerm og trykket på ”PC” i menyen til venstre fordi han 
mente at den ville ligge der. Det dukket opp noe skrift, men ingen skjerm. F3 trykket 
igjen på PC men det samme skjedde. 
 
Dette kan man klassifisere under ”fleksibilitet” , men samtidig er det ingen direkte feil, 
men heller et utslag av at F3 ikke kjenner kategori systemet butikken har lagt opp til 
og det at butikken ikke har lagt en link til ”skjerm” under ”PC” . Samtidig skaper det 
er problem for brukeren som ikke finner det han leter etter. Det bør med andre ord 
finnes flere veier til et kjøp og til en vare, slik at man fanger opp de forskjellige 
tilnærminger brukerne har til et kjøp. 
 

8.1 Nye regler 
 
Når butikkene ikke har det kunden er ute etter har de en tendens til å tilby andre 
produkter. Også produkter som ikke har de egenskaper som kunden var ute etter , som 
hos Itbutikken :  
 
”Det produktet du har valgt er ikke på lager. Kan vi anbefale disse produktene?” – F1 
 
 ”15 tommer og masse annet har jeg ikke er interessert i. Jeg er interessert i 19 
tommer ” – F1 
 
Ekstratilbud er også et moment som både irriterer de erfarne brukerne og forvirrer de 
mindre erfarne :  
 
 ” ”Jeg skal ikke ha forsikring. Det må jeg kunne velge.” – F2 idet han så at 
prisen hadde gått opp på varen han ønsket. 
 
Et mer intelligent system som ikke styrer brukerne til et kjøp, men lytter til hva de gir 
uttrykk for er ønskelig.  
 

8.1.1 Ny designregel 
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 ”Ikke vær påtrengende” – ny designregel 
 
I dette ligger det at man skal kommunisere med kunden og tilby det kunden etterspør 
og ikke fylle skjermen med alternative varer og forsikringer og andre tilbud. En 
forsikring skal i hvertfall ikke være lagt som default slik at man må gjøre noe aktivt for 
å ikke kjøpe det slik som i tilfellet med F2. 
 
Butikkenes motivasjon kan være ønsket om mer salg og profitt, men brukerne reagerer 
negativt . Skal man komme med alternative anbefalinger bør de i så fall være relatert 
til det kunden etterspør :  
 
 ” 15 tommer og masse annet har jeg ikke er interessert i. Jeg er interessert i 19 
tommer ” – F1 
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Figur 11 - Søkeresultat 19 tommer 

 
Spesielt interessant i dette utdraget fra søket er det at en 17 tommer dukker opp ved 
søk etter 19 tommer. 
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8.1.2 Hva har nytt har vi lært? 
 
Den ene personen som testet fikk tilbud om 17 tommer skjerm som han ikke ville ha 
ved søk etter 19 tommer skjerm og gadd ikke lete videre etter det han skulle ha men 
foretrakk å finne varen i en av de andre butikkene. Det var antakelig en "sales pitch" 
av butikken det dreide seg om. Dette vil si at da de ikke kunne gi kunden det han ville 
ha, prøvde de å overtale ham til å kjøpe noe annet. Dette er sikkert designet av 
økonomiske grunner for å selge mest mulig, men det er ikke sikkert at det lønner seg i 
lengden for kunden ble misfornøyd med butikken og ville gå videre til neste. Et godt 
argument for å revurdere en slik design. 
 
Dette problemet dukket bl.a. også opp da testperson nr. 2 ville forlate butikken. 
 

8.2 Oppsummering 
 
De endelige designreglene blir da :  
 
Responstid og synliggjøring av status 
Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner 
Brukerens kontroll og frihet 
Konsistens og standarder 
Forebygging av feil 
Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse 
Fleksibilitet og effektivitet i bruk 
Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet 
Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil 
Hjelp og dokumentasjon 
Ikke vær påtrengende 
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9 Konklusjon 
 

9.1 Erfaring 
 
Det er vanskelig å finne noen klar tendens til at en designregel er mer viktig enn en 
annen når det gjelder i forhold til brukernes erfaringsnivå. 
 
Det fremgår av tabellen at alle brukerne har problemer med designet til nettstedene. 
Alikevel ser man at de som tilhører kategorien ”den avanserte nybegynner” har flere 
problemer enn de som tilhører kategorien ”eksperten ” .  
 
Tallene har svakheter ved seg når det gjelder antallet personer som blir testet. Å ha 
f.eks.10 personer innenfor hver erfaringskategori ville gjort testresultatene mer sikre. 
Å teste 50 personer istedet for 8 er en betraktelig forskjell når det gjelder oppgavens 
omfang. Jeg satte derfor en begrensning ved 8 personer pga. arbeidsmengden. 
 

9.2 Designregler 
 
Problemene som oppstår ved bruk av nettstedene kan stort sett kategoriseres under 
designreglene, heretter kalt ”Designreglene”, og dette viser at reglene er gode å bruke 
som retningslinjer ved design av nye nettsteder. 
 
De endelige Designreglene blir : 
 

• Responstid og synliggjøring av status 
• Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner 
• Brukerens kontroll og frihet 
• Konsistens og standarder 
• Forebygging av feil 
• Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse 
• Fleksibilitet og effektivitet i bruk 
• Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet 
• Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil 
• Hjelp og dokumentasjon 
• Ikke vær påtrengende 

 
Ut i fra Tabell 1 vil det spesielt være viktig å ta tak i designregel 2,3,4 og 8. Her er det 
spesielt brukerene i kategorien ”den avanserte nybegynner” som har problemer. Også 
de andre brukerne vil ha nytte av at web designerne fokuserer på å forbedre designet 
etter disse retningslinjene. 
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9.3 Problemstilling oppsummert  
 
De retningslinjer man kan bruke for å sikre bedre design av e-handel nettsteder i 
forhold til erfaringsnivå hos brukerne er de endelige Designreglene.  
 
I og med at det er vanskelig å finne noen tendens til at enkelte regler er mer viktige for 
en gruppe enn en annen vil disse reglene gjelde for alle erfaringsnivåer. De mindre 
erfarne brukerne gjør fler feil og er mer avhengig av at Designreglene blir fulgt.De er 
ikke like flinke til å jobbe seg rundt eller på annen måte takle et dårlig design som de 
mer erfarne brukerne.  
 
Et betraktelig større antall testpersoner, for eksempel 50 personer ville vært ønskelig. 
Man ville da kunne konkludert sikrere hvorvidt det var noen trend i forhold til erfaring 
og hvilke problemer som dukket opp.  

9.4 Videre forskning 
 
En mulig videre forskning kunne være å undersøke om det trengs forskjellige 
designregler på nettsteder som er kommersielle kontra ikke kommersielle, f.eks. 
kommunale nettsteder og andre som informerer uten å ønske å tjene penger på samme 
måte som de 4 nettsteder denne oppgaven har tatt for seg. 
 
Tabell 2 – Videre forskning 

 Kommersiell Ikke kommersiell 
Regel 1 Viktig / ikke viktig Viktig / ikke viktig 
Osv...   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
Regel 10 Viktig / ikke viktig Viktig / ikke viktig 
 
Man kan også se på internasjonale sider og se om det er forskjeller i designprinsipper 
av nettsteder. Om man kan si noe om kulturelle forskjeller på designet blir da en 
mulighet for videre forskning. 
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