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Kapittel 1

Innledning

I en undersøkelse utført av Nielsen Norman Group hvor de testet 20 for-
skjellige e-handelsnettsteder klarte kun 69% av testpersonene å bestille
de varene de ønsket (Nielsen, 2000b). Dette gjaldt de amerikanske nett-
stedene i testen. Også danske nettsteder ble testet. Der var andelen som
klarte å bestille nede i 46%.

“If the customer can’t find it, the customer can’t buy it” (Niel-
sen, 2000b)

Spørsmålet blir hvorfor det ikke fokuseres mer på å designe e-handelsnett-
steder med fokus på brukskvalitet slik at kundene enkelt og raskt kan be-
stille de varene de ønsker? En mulig årsak kan være at selskapene ikke er
klar over at det er et problem. En annen mulighet er at brukskvalitet blir
nedprioritert i forhold til andre faktorer.

Donald Norman tok utgangspunkt i dette under sitt foredrag på konfe-
ransen “Design for Usability” i London i April 2000 (Norman, 2000). Iføl-
ge han er målet for all kommersiell produktutvikling økonomisk suksess
enten det er et datasystem eller et kjøkkenredskap. Derfor mener han at
brukskvalitet alltid bare vil være et middel og ikke et mål i seg selv. Brukskva-
litet blir regnet som mindre viktig enn andre faktorer for kommersiell suk-
sess som teknologisk ytelse, funksjonalitet, markedsføringstidspunkt osv.

Fokusering på brukskvalitet skjer kun hvis den er riktig ille, og systemet
nærmest er umulig å bruke. En av årsakene til at brukskvalitet blir ned-
prioritert er at de som sitter på kunnskap om dette sjelden klarer å for-
midle hvor viktig brukskvalitet er med hensyn til kommersiell suksess.
Norman oppfordret alle som var opptatt av brukskvalitet til å lære seg “the
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2 Innledning

language of business” som han kalte det. For å få folk til å ta brukskvalitet
på alvor må du klare å formidle hvordan manglende brukskvalitet fører
til tapte inntekter, eller hvordan høy brukskvalitet kan føre til reduserte
kostnader.

1.1 Hvorfor burde brukskvalitet i design prioriteres?

Det er mange årsaker til at nettsteder burde bruke større ressurser på de-
sign og spesielt brukskvalitet under design e-handelsnettsteder. På Inter-
nett er konkurrenten kun få museklikk unna, og konsekvensene av å gi
kundene en dårlig handelsopplevelse kan fort bli alvorlige.

1.1.1 Lett å bytte til et konkurrerende nettsted

I den virkelige verden må kunden kjøre til butikken, finne parkeringsplass,
gå inn i butikken, lete etter varer og kan i tillegg oppleve å bli oversett av
uhøflige ekspeditører. Likevel er sjansene fortsatt store for at kunden blir
der for å handle. Kostnadene forbundet med å forlate butikken, kjøre til
et nytt sted, finne en ny parkeringsplass, for kanskje igjen å bli behandlet
dårlig, er rett og slett for store.

På Internett derimot er det minimale kostnader ved å bytte fra en butikk
til en annen (Information Week, 2000). I motsetning til den fysiske verden
er konkurrentene på Internett bare et museklikk unna. Hvis en kunde er
misfornøyd med den behandlingen han får på et nettsted, er veien kort til
nærmeste konkurrent.

1.1.2 Folk forteller om e-handelsopplevelsene sine

Netthandel har blitt et diskusjonstema blant folk. I følge en undersøkelse
gjennomført av Opinion Research forteller hver e-handelskunde 12 andre
mennesker om deres opplevelser med netthandel (Priceline.com, 1999).
Til sammenligning fortalte personer som har sett film på kino gjennom-
snittlig 9 andre personer om filmen. Flere forteller med andre ord om e-
handelsopplevelsene sine enn om kino-opplevelsene. “Word-of-mouth”
eller folkemunne er regnet som en avgjørende faktor om en film blir po-
pulær eller ikke (Nielsen, 1999d). Det er derfor stor grunn til å tro at hvis
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en kunde har hatt dårlig erfaring med et netthandelssted, vil mange andre
få høre om det. Men dette er et fenomen som gjelder begge veier; Har kun-
dene hatt en dårlig opplevelse forteller de om det. Har kundene derimot
en god opplevelse, forteller de om det også og bidrar isteden til å trekke
flere kunder til nettstedet.

Konsekvensene av å gi en e-handelskunde en dårlig handleopplevelse kan
dermed fort bli større enn ved å behandle en kunde dårlig i tradisjonell
handel. Et eksempel på dette er at netthandel stadig oftere blir diskutert
på forskjellige USENET-grupper. Slike nyhetsgrupper er et egnet sted for
folk å stille spørsmål og diskutere erfaringer med forskjellige nettbutikker.
Nettbutikken Boxman har vært gjenstand for mye diskusjon på den nors-
ke USENET-gruppa “no.kultur.musikk.diverse”. Nettstedet deja.com tilbyr
et webgrensesnitt mot alle USENET-gruppene, og gir deg muligheten til å
søke i alle disse nyhetsgruppene. Med søk på “boxman” som tittel fikk jeg
frem 68 artikler som hadde ordet Boxman i tittelen. Når jeg søkte etter
“boxman” i innhold fant jeg 300 artikler. Mange av postingene dreier seg
om Boxmans manglende evne til å levere de varene de sier de har. Her er
et utdrag fra en av dem:

Subject: 3 siste email fra Boxman.
Date: 06/22/1999
Author: Svein <Svein_member@newsguy.com>

Kjære kunde.

Vi har forsøkt å skaffe deg
Phoenix / Grand Funk Railroad
fra våre leverandører. Vi har dessverre ikke lykkes,

Kjære kunde.
Vi har forsøkt å skaffe deg
Blue Öyster cult / Blue Öyster Cult
fra våre leverandører, men har ikke lykkes og vi har derfor måttet annulere
bestillingen din av denne varen. På

Dessuten klarte de ikke å levere:

Jerry Reed - Essentials
Can - Future Days
Tangerine Dream - Stratosfear
Blue Nile - A walk across the rooftops
Jimi Hendrix - Live at Filmore East

Er dette så sære titler da ???
Hvor mange titler skryter de med ?

Begynner å bli en vane fra Boxman.

Svein

Disse nyhetsgruppene blir lest hver dag av mange mennesker. Hvis en
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kunde har problemer med et e-handelsnettsted enten det er problemer
med navigering, betaling eller levering, risikerer butikken at svært mange
får høre om det. Dette bidrar til å svekke tilliten til nettstedet.

1.2 Problemstilling

På bakgrunn av dette er det interessant å finne ut hvilke krav til design det
er naturlig å stille til nettsteder for elektronisk handel. Målet for oppgaven
er å identifisere et sett med designprinsipper for e-handelsapplikasjoner.
Jeg har derfor formulert følgende problemstilling:

Hvilke designprinsipper er det viktig å følge i design av e-handelsnettsteder?

Spørsmålet jeg vil forsøke å besvare er blant annet om allmenne prinsip-
per for design er tilstrekkelig for å designe e-handelsnettsteder. Med all-
menne prinsipper mener jeg prinsipper for design som blant forskere og
utviklere av datasystemer er regnet som viktige for å designe datasystemer
som tilfredstiller brukernes behov. Brukere av et e-handelsnettsted er på
mange måter i en annen situasjon enn brukere av tradisjonelle datasyste-
mer. De er helt uavhengig av systemet. Vil de ikke bruke systemet kan de
bare la være. Et annen viktig forskjell er at hvis brukerne havner i en util-
siktet situasjon, kan det i verste fall få økonomiske konsekvenser for dem.
Bestiller brukerne feil vare eller sender bestillingen ved en feiltagelse, kan
de bli nødt til å betale for denne feilen. Det kan derfor være grunnlag for
å tro at brukere av e-handelsnettsteder vil stille andre og sterkere krav til
denne typen applikasjon enn til et tradisjonelt datasystem.

1.3 Fremgangsmåte og metode

Nå vil jeg presentere hvordan jeg har tenkt å undersøke problemstillingen,
og gå nærmere inn på de metodene jeg har tenkt å benytte.

1.3.1 Tilnærming til problemstillingen

For å kunne svare på hvilke designprinsipper det er viktig å følge i design
av e-handelsnettsteder vil jeg ta utgangspunkt i litteratur innen fagfeltet
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Figur 1.1: Fremgangsmåten for å komme frem til prinsippene

HCI (Human-Computer Interaction) for å se om jeg finner noen generelle
prinsipper for hvordan man skal designe datasystemer.

Med utgangspunkt i et slikt sett med prinsipper ønsker jeg deretter å tes-
te et e-handelsnettsted for å se hvilke problemer som kan oppstå under
bruk av slike systemer, og hvorvidt disse problemene lar seg beskrive av
de generelle HCI-prinsippene.

Deretter vil jeg se nærmere på fagfeltet elektronisk handel for bedre å for-
stå de problemene som ble avdekket under testen, hvilke behov brukere
av slike systemer har, og hva selve arbeidsoppgaven som et slikt system
skal støtte består av.

På bakgrunn av resultatene fra brukertesten og litteraturen om elektron-
isk handel, vil jeg forsøke å komme frem til et sett prinsipper for design av
e-handelsnettsteder.

For å se om prinsippene lar seg anvende ønsker jeg å teste enda et e-
handelsnettsted for å se om de problemene som blir avdekket lar seg bely-
se av de formulerte prinsippene. Deretter vil jeg evaluere prinsippene på
bakgrunn av resultatene fra brukertestene og om nødvendig modifisere
de med det mål å komme frem til et fungerende sett prinsipper for design
av e-handelsnettsteder. Tilslutt vil jeg diskutere viktigheten av å overholde
disse prinsippene med hensyn til å oppnå kommersiell suksess.

Figur 1.1 gir en oppsummering av fremgangsmåten som er benyttet.

1.3.2 Litteraturstudier

Utgangspunktet for oppgaven har på mange måter vært Jakob Nielsens
bok Usability Engineering (Nielsen, 1993) og spalten hans kalt Alertbox
på nettstedet www.useit.com. I begynnelsen var det svært vanskelig å fin-
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ne artikler relatert til design av nettsteder for elektronisk handel. Mye av
den litteraturen som er brukt som grunnlag for denne oppgaven er derfor
hentet fra forskjellige kilder på Internett. Under siste del av arbeidet med
oppgaven har det imidlertid vært lettere å finne artikler om emnet.

1.3.3 Intervjuer

Siden det var vanskelig å finne relevant litteratur i begynnelsen av arbeid-
et, valgte jeg å intervjue to ressurspersoner på området elektronisk handel
og Internett; Gisle Hannemyr, stipendiat ved Institutt for Informatikk ved
Universitetet i Oslo og Joachim Lous, forsker ved Norsk Regnesentral. Beg-
ge var forskere innen fagfeltet, og de ga gode innspill til aktuelle spørsmål
som blir tatt opp i denne oppgaven. Jeg vil sitere disse intervjuene flere
ganger i løpet av oppgaven. Jeg valgte også å intervjue web-ansvarlig hos
Boxman som var det første nettstedet som ble testet, fordi jeg ønsket å få
tilbakemelding på resultatene fra testingen.

1.3.4 Brukertesting

Brukertesting er en metode for å avdekke uklarheter og problemer med
bruk av ulike datasystemer. Jeg testet to forskjellige e-handelsnettsteder.
Den første testen ble gjennomført for å se hvorvidt gjeldende prinsipper
for godt design var tilstrekkelig for å beskrive de behov en bruker av et e-
handelsnettsted må få oppfylt. Den andre testen ble utført for å evaluere
de prinsippene som ble formulert på bakgrunn av den første testen og
litteraturstudiene. Jeg går mer i detalj på bakgrunn for valg av testmetode,
testoppgaver og testpersoner i avsnitt 1.4.4.

1.4 Bakgrunn for oppgaven

Forkortelsen HCI står for “Human-Computer Interaction”, på norsk kalt
“menneske-maskin interaksjon”. Kort beskrevet er HCI opptatt av men-
nesker, datateknologi og hvordan de påvirker hverandre. Vi studerer HCI
for å kunne lage mer brukervennlige datasystemer. HCI er et omfattende
forskningsfelt som favner elementer som både psykologi og ergonomi i
tillegg til informatikk. Forskningen på dette feltet har vært med på å gjøre
datasystemer enklere å bruke.
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Et viktig begrep i HCI-litteraturen er ordet brukergrensesnitt. Brukergren-
sesnittet er den delen av et datasystemet som gjør det mulig for bruker
og system å interagere med hverandre. Det omfatter både den rent fysiske
delen (tastatur og mus) og programvaredelen (grafisk grensesnitt, meny-
er, ikoner osv.). Typiske kjennetegn på et dårlig brukergrensesnitt er at det
er uoversiktlig, inkonsistent, og vanskelig å navigere i. Et dårlig bruker-
grensesnitt resulterer i et datasystem som er vanskelig å bruke.

1.4.1 Brukskvalitet isteden for brukervennlighet?

Ordet brukervennlig går igjen i det meste av HCI-litteraturen. Strengt tatt
er ordet uheldig å bruke som betegnelse på gode datasystemer. For det
første så er ikke datasystemer vennlige. For det andre så kan ikke en bru-
kers behov defineres en-dimensjonalt. Et system som oppfattes som “venn-
lig” av en bruker, kan oppfattes som direkte “uvennlig” av en annen (Niel-
sen, 1993). For noen brukere kan kanskje det at systemet er veldig lett å
lære være en veldig viktig egenskap. For andre brukere kan all den ekstra
hjelpen være til hinder for det arbeidet de ønsker å utføre.

Jakob Nielsen bruker i sin bok “Usability Engineering” begrepet usability
isteden for brukervennlighet for å betegne egenskaper ved gode datasys-
temer. På norsk er dette oversatt med brukskvalitet.

1.4.2 Hva er brukskvalitet?

Brukskvalitet kan brukes som et mål på hvor bra et datasystem er å bruke.
Bruken av et datasystem omfatter alle fasene av bruk, helt fra installasjon,
ordinær bruk og vedlikehold.

Et datasystem med høy brukskvalitet må ha følgende egenskaper (Niel-
sen, 1993):

• lett å lære

• effektivt å bruke

• lett å huske

• forhindre feil

• behagelig å bruke
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Det at et system skal være lett å lære er en av de mest fundamentale krav-
ene til brukskvalitet. Lett å lære vil si at det ikke skal ta lang tid for første-
gangsbrukeren klarer å løse relevante oppgaver med systemet.

Et system som er effektivt å bruke, er et system som raskt og hurtig kan
løse brukerens oppgave.

“Lett å huske” er en svært viktig i systemer som brukes nå og da. Denne
egenskapen er viktig for såkalte “tilfeldige” brukere, dvs. brukere som kun
benytter systemet av og til. Dette er sannsynligvis en viktig egenskap med
tanke på e-handelsnettsteder som sjelden er systemer man bruker kon-
tinuerlig.

Brukere havner ofte i feilsituasjoner under bruk av datasystemer. Dette
oppleves som svært frustrerende for mange brukere. Det er derfor viktig
at systemet er konstruert på den måten at muligheten for å havne i feilsi-
tuasjoner er minst mulig.

Det er viktig at datasystemet oppleves som hjelpmiddel og ikke som et
hinder for å få utført arbeidsoppgavene. Derfor er det viktig at brukerne
synes at datasystemet er behagelig å bruke.

Nytteverdi er en annen viktig egenskap for datasystemer. Systemet har
nytteverdi hvis det har tilstrekkelig funksjonalitet til å løse de oppgavene
det var konstruert for å løse. Brukskvalitet blir da hvor lett det er å for-
stå og utnytte denne funksjonaliteten. De to egenskapene brukskvalitet
og nytteverdi utgjør til sammen den generelle nytten til et datasystem (se
figur 1.2). Hver for seg er ikke disse egenskapene så mye verdt. Et system
som har den nødvendige funksjonalitet, men som er håpløst å bruke har
generelt liten nytte. Et system som er veldig oversiktlig og forståelig, men
som ikke er i stand til å løse den oppgaven det er tiltenkt er enda verre.

For å lage gode systemer bør det fokuseres på brukerne og oppgaven de
skal løse (Grudin, 1989). Dette gjelder også for e-handelsnettsteder. Som
nevnt tidligere er brukerne på mange måter i en annen situasjon ved bruk
av e-handelsystemer enn ved bruk av tradisjonelle datasystemer. Dette vil
kunne påvirke både krav og muligheter for å designe e-handelssystemer
som er lett og lære, effektive å bruke osv.

Disse egenskapene er også i mange tilfeller i konflikt med hverandre, og
andre tilfeller sterkt avhengig av hverandre. Det vil hele tiden måtte være
en avveing mellom de ulike egenskapene knyttet til den oppgaven syste-
met er ment å løse, samt den gruppen mennesker som utgjør brukerene.
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Generell nytte

Nytteverdi

Brukskvalitet

Lett å lære

Effektivt å bruke

Lett å huske

Forhindre feil

Behagelig å bruke

Figur 1.2: Hva er brukskvalitet? (utdrag fra figur i Nielsen (1993))

1.4.3 Brukskvalitetsprinsipper

De egenskapene som utgjør brukskvalitet er veldig lite konkrete med tan-
ke på design. De er helt og holdent deskriptive i den forstand at de beskri-
ver hvilke egenskaper et godt datasystem bør inneholde. Egenskapene si-
er lite om hvilke konsekvenser det å lage et datasystem med høy brukskva-
litet får for selve utformingen av datasystemet. Det er derfor mange som
har forsøkt å lage mer normative prinsipper for design av systemer med
høy brukskvalitet.

I de aller fleste bøker om design av datasystemer finner vi i en eller annen
form et sett med gyldne designregler (Nielsen, 1993; Shneiderman, 1998).
Disse gyldne reglene blir ofte brukt i forbindelse med heuristiske evalue-
ringer av datasystemer og er ment som generelle designprinsipper som
bør tilstrebes i et hvert datasystem.

De prinsippene jeg vil ta utgangspunkt i for å kategorisere funnene fra
brukertestene er hentet fra boka “Usability Inspection Methods” (Nielsen,
1994). Disse prinsippene er regnet som de mest anerkjente og komplet-
te prinsippene. De ble opprinnelig utarbeidet av Rolf Molich og Jakob
Nielsen i 1990, senere utbedret på bakgrunn av en faktor analyse av 249
brukskvalitetsproblemer (Nielsen, 1998b). Jeg vil nå presentere disse prin-
sippene:



10 Innledning

Responstid og synliggjøring av status

Systemet bør til enhver tid holde brukeren orientert om hva som
skjer ved å gi relevante tilbakemeldinger i løpet av tilstrekkelig kort
tid.

Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner

Systemet bør “snakke brukerens språk”, med bruk av ord, fraser og
konsepter som brukeren er kjent med, istedet for å bruke systemo-
rienterte termer. Følg virkelighetens konvensjoner og presenter in-
formasjonen i en naturlig og logisk rekkefølge.

Brukerens kontroll og frihet

Brukere velger ofte systemfunksjoner ved en feiltagelse, og har be-
hov for en lett tilgjengelig “nødutgang” for å komme ut av en uøns-
ket tilstand uten å måtte gjennomgå en lengre dialog. Støtt “angre”
og “gjenta”.

Konsistens og standarder

Brukere bør ikke måtte ta stilling til om ulike ord, handlinger eller
situasjoner betyr det samme. Følg plattform konvensjoner.

Forebygging av feil

Det er viktig å ha gode feilmeldinger, men et design som i utgangs-
punktet hindrer feil i å oppstå er enda bedre.

Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse

Synliggjør objekter,handlinger og alternativer. Brukeren bør ikke måt-
te huske informasjon mellom ulike deler av dialogen med systemet.
Instruksjoner for bruk av systemet bør være synlige og eller lett til-
gjengelige der det er behov for det.

Fleksibilitet og effektivitet i bruk

Bruk av snarveier, som i utgangspunktet gjerne oversees av nybe-
gynnere, kan gjøre interaksjonen med systemet raskere for ekspert-
brukere, slik at systemet møter behovet til både uerfarne og erfarne
brukere. Tillat brukere å gjøre tilpasninger i forhold til ofte gjentatte
handlinger.

Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet

Dialogen med systemet bør ikke inneholde informasjon som er ir-
relevant eller som sjelden behøves. Hver ekstra informasjonsenhet
i en dialog konkurrerer med de relevante informasjonsenhetene og
gjør disse forholdsmessig mindre synlige.
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Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil

Feilmeldinger bør utrykkes i ikke tekniske termer og bør ikke inne-
holde koder. De bør presist indikere problemet og på en konstruktiv
måte foreslå en løsning.

Hjelp og dokumentasjon

Selv om det i utgangspunktet er bedre dersom systemet kan brukes
uten dokumentasjon, kan det være nødvendig å fremskaffe hjelp og
dokumentasjon. Informasjon av denne typen bør være lett søkbar,
være fokusert på brukerens oppgave, liste opp konkrete tiltak og ikke
være for omfattende.

1.4.4 Brukertesting

Det finnes en rekke forskjellige metoder som er egnet til å undersøke for-
skjellige sider ved brukskvaliteten til et system. Jeg har valgt å benytte
“thinking aloud” eller på norsk “høyttenkning” som metode fordi den gir
en omfattende mengde kvalitative data med å teste med relativt få test-
personer (Nielsen, 1993). Siden mitt utgangspunkt er å avdekke flest mu-
lig problemer av så forskjellig art som mulig er dette en hensiktsmessig
testmetode. Denne metoden gir et godt grunnlag for å se hva slags prob-
lemer som er vanlig å møte på under bruk av e-handelssystemer.

Høyttenkningsmetoden går ut på at testpersonene forsøker som best mu-
lig å sette ord på de tanker, problemer og meninger de har mens de utfø-
rer bestemte testoppgaver i systemet. Ved å la testpersonene tenke høyt
blir det mulig å lettere observere hvilke deler av systemer som gir opp-
hav til misforståelser, med andre ord hvilke deler av dialogen med syste-
met som oppleves som problematisk for testpersonen. Hvis testpersonen
i en periode glemmer å tenke høyt må testlederen forsøke supplere med
spørsmål om hva testpersonen tenker på eller lurer på (Hansen, 1991). Sli-
ke spørsmål bidrar til å gi en bedre forståelse av om testpersonen forstår
konskvensene av sine handlinger. Testlederen skal ikke hjelpe testperson-
en i oppgaveløsningen unntatt hvis testpersonen helt tydelig sitter fast og
begynner å bli veldig frustrert (Nielsen, 1993). En av usikkerhetene med
slike tester er om testpersonene hadde oppført seg på samme måte hvis
de hadde sluppet å tenke høyt. Nettsteder for elektronisk handel er dyna-
miske systemer som er i stadig forandring. Det er derfor vanskelig å kont-
rollere om systemet oppfører seg likt for alle testpersonene.
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Utvelgelse av e-handelsnettsteder

Jeg valgte i utgangspunktet å begrense meg til å se på norske nettsteder
av den enkle grunn at det da er lettere å få tak personene bak nettstedet.
Med det utgangspunktet ønsket jeg å teste nettsteder som hadde eksistert
en god stund og som var drevet av aktører som satset seriøst på netthan-
del. Videre var det ønskelig å teste e-handelsnettsteder som var relativt
omfattende, og som tilbød varer og tjenester av ulik natur. Det siste er
spesielt viktig da mitt mål er å samle inn data om forskjellige elementer
ved netthandelssteder som er problematiske for brukerne. På bakgrunn
av disse kriteriene valgte jeg ut Boxmans nettbutikk og Braathens bestill-
ingssystem.

www.boxman.no

Boxman tilbyr salg av musikk cd-er, dvd-filmer og playstation spill. De var
nominert under Gulltaggen 1999 under kategorien beste handelsnettsted.

www.braathens.no

Braathens tilbyr salg av flyreiser. De lanserte sitt første bestillingssystem
på Web allerede i 1997.

Mer informasjon om nettstedene finnes i kapitlene der testresultatene
presenteres, henholdvis kapittel 2 og 5.

Valg av testpersoner

Det er viktig å få tak i testpersoner som befinner seg i systemets målgrup-
pe (Prescott og Crichton, 1999). På Internett kan det være vanskelig å iden-
tifisere en eksakt målgruppe:

“The definition of user in our increasingly Web-centric environ-
ment is becoming more vague, because “anyone can access
the site” ” (Kantner og Rosenbaum, 1997)
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Det er likevel viktig å forsøke å se hvilke brukere som er de mest sannsyn-
lige brukerne, og de som er mest velkomne dvs. de som nettstedet hen-
vender seg til (Kantner og Rosenbaum, 1997). Når det gjelder testperso-
nenes erfaring ved bestilling over Internett sier tall fra Norsk Gallup fra
april 2000 at 71% av de som har Internett-tilgang i Norge aldri bestilt var-
er eller tjenester gjennom Internett (Nettavisen, 2000). Det vil derfor være
helt naturlig å velge testpersoner som aldri har kjøpt varer eller tjenester
på de nettstedene som skal testes.

Når det gjelder nettstedenes målgruppe, henvender Boxman seg til et bre-
dest mulig publikum av musikk-, film- og spillinteresserte nettbrukere:

“Målgruppa for Boxman er bredest mulig.” (Fladland, 2000)

Braathens bestillingssystem er i utgangspunktet myntet på prisdrevne kun-
der (Andersen, 1999). De har et eget system kalt “e-pass” for kunder som
ikke er opptatt av pris men som reiser ofte og er opptatt av effektivitet
og enkelhet. Siden både Boxman og Braathens henvender seg til relativt
brede målgrupper, er det ikke vanskelig å finne personer som passer inn i
målgruppen.

Mitt utgangspunkt for å velge testpersoner var å få tak i mest mulig re-
presentative brukere innenfor de rammene jeg hadde. Jeg hadde ingen
mulighet til å gi testpersonene betalt for tiden testen tok, så det eneste
reelle alternativet jeg hadde var å bruke studenter siden testene krever
at jeg er tilstede der testen utføres. Studenter er helt klart innenfor den
målgruppen som systemene henvender seg mot. Studenter kjøper mye
musikk og spill og de er helt klart prisdrevne når det gjelder å handle fly-
billetter. Testpersonene som ble brukt var mellom 19-26 år hvor de fleste
var studenter med varierende studiebakgrunn. Når det gjelder kjennskap
til Internett og erfaring med bruk av datasystemer var kravet at alle had-
de brukbar kjennskap til bruk av nettleser og det å navigere på Internett.
Noen av testpersonene var studenter ved Institutt for Informatikk, men
de aller fleste hadde annen studiebakgrunn. Ingen av testpersonene had-
de tidligere kjøpt varer eller tjenester ved nettstedene.

Begge testene ble gjennomført med 8 testpersoner. Årsaken til at jeg bestem-
te meg for å gjennomføre testingen med såpass mange testpersoner var at
jeg ønsket en grundig test av nettstedene jeg undersøkte. Det mest kost-
nadseffektive er å teste med mellom 3-5 personer (Nielsen, 1993). Siden
det er gjort relativt lite forskning på brukertester og elektronisk handel vil-
le jeg være på den sikre siden med tanke på å avdekke de alvorligste prob-
lemene. Siden dette er en del av et hovedfag er ikke kostnadene forbundet
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med å teste noen ekstra testpersoner noen hindring. Det tar relativt mye
mindre tid å teste et par ekstra personer enn det tar å teste enda et nytt
nettsted. Jeg valgte derfor kjøre to omfattende tester framfor tre eller flere
mindre omfattende.

Design av testoppgaver

Målet under utformingen av testoppgavene var at testen ble mest mulig
lik hvordan en kunde oppfører seg når han/hun besøker et e-handelnettsted.
Bakgrunnen for at folk oppsøker et e-handelsnettsted kan variere fra gang
til gang. Noen ganger vet ikke kundene helt hva de er på utkikk etter, og
de bruker nettstedet til å kikke rundt etter mulig kjøp. Andre ganger er de
utrolige målrettede og vet akkurat hva de er på jakt etter. Siden testperson-
ene under testen ikke er i en reell kjøpssituasjon vil det være vanskelig å få
de til å være økonomisk ansvarlige for sine handlinger. Testpersonene vil i
mindre grad være fokusert på betaling, levering og reklamasjonsspørsmål
enn det en reell e-handelskunde ville ha vært. For å ta høyde for dette er
det lagt inn oppgaver hvor testpersonene må undersøke hvilke betingels-
er som gjelder for handelen ved nettstedet.

På bakgrunn av dette valgte jeg å designe spørsmål innen følgende kate-
gorier:

1. Spesifikke

2. Åpne

3. Knyttet til kjøpsbetingelsene

Spesifikke oppgaver var i veldig konkrete arbeidsoppgaver gjerne på for-
men “Kjøp X” hvor X er en spesifisert vare eller tjeneste. Åpne oppgaver la
i større grad ansvaret over på testpersonen i retning av “Kjøp en cd du har
lyst på” eller “Kjøp en gave til bestemor som du tror hun vil bli glad for”.
Den siste typen spørsmål ber kunden finne ut av hvilke betingelser som
gjelder når de skal handle fra nettstedet. Et eksempel på slike spørsmål
er “Sjekk om du har muligheten til å returnere varen hvis du ikke er for-
nøyd”. Disse tre typene testoppgaver ble også brukt under en stor test av
over 20 e-handelsnettsteder utført av Nielsen Norman Group våren 2000
(Nielsen, 2000b).

Når det gjelder rekkefølgen på testoppgavene er det er viktig å ikke demo-
tivere testpersonene i begynnelsen ved å gi de for vanskelige oppgaver.
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Det er også svært viktig at testoppgavene blir presentert for testperson-
ene i en så logisk rekkefølge som mulig (Hansen, 1991). Testoppgavene
for de to brukertestene av Boxman og Braathens er å finne som vedlegg,
henholdsvis som vedlegg A og B.

1.4.5 Gjennomføring av testene

Valg av teknisk utstyr og datainnsamlingsmetode ble foretatt gjennom en
avveiing mellom to hensyn; hensynet til en mest mulig naturlig brukssi-
tuasjon kontra begrensninger i forhold til tilgjengelige ressurser.

Teknisk utstyr

Siden testpersonene i all hovedsak var studenter ved Universitetet i Oslo
var det naturlig at de maskinene og nettleserne de brukte til daglig ble
brukt til testingen. Testene ble derfor utført på en rekke forskjellige arki-
tekturer; Linux, MacOS 8.6, Windows 95, Windows NT og Solaris SunOS
5.7. Nettleseren som ble brukt var relativt oppdaterte versjoner av Netsca-
pe. Hvilken versjon som ble brukt var avhengig av den versjonen som var
tilgjengelig på den respektive maskinen der testen ble utført. Den nettle-
seren som ble brukt ved flest tilfeller var Netscape 4.61 for Solaris. Nettil-
koblingen var i det fleste tilfeller fast nett (2 mbps). To personer ble testet
med 33.6 kpbs modem hjemme hos den respektive testpersonen. Tatt i
betraktning av at de fleste testpersonene til vanlig bruker både maskiner
på Universitetet og hjemme var det tilnærmet lik en naturlig brukssitua-
sjon.

Datainnsamling

Det finnes en rekke teknikker for å samle inn data fra brukertester. Blant
de mest vanlige er bruk av videokameraer. En av ulempene med bruk av
videokameraer er den høye arbeidsmengden under analysen av testresul-
tatene. En annen ulempe er ubehaget testdeltagerne kan føle ved å bli
filmet under testingen. Dette ubehaget kan få konsekvenser for hvordan
testpersonen utfører testoppgavene og hvilken grad testpersonen gir til-
bakemelding i form av høyttenkning. Jeg valgte derfor en mindre påtren-
gende tilnærming hvor jeg i rollen som testleder kun gjorde notater på
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et blankt papir med den respektive testoppgaven øverst på papiret. Den-
ne teknikken legger begrensninger på hvor detaljert informasjon som kan
hentes ut fra testen i etterkant, men ble valgt på bakgrunn av en mer na-
turlig brukssituasjon og lavere arbeidsmengde. Jeg hadde dessuten erfar-
ing fra denne innsamlingsmetoden tidligere slik at jeg hadde relativt god
kunnskap om hva som er viktig å få med seg og hva som kan utelates un-
der selve noteringen.

Selve testen

Etter å ha hilst på testpersonene, forklart at det er systemet som skal testes
og gitt en kort introduksjon om hva som skulle skje, delte jeg ut første
testoppgave.

“Stress that you are testing the product, not them; any pro-
blems they have reflect on the product, not them” (Hansen,
1991)

Testpersonene fikk en og en oppgave etterhvert som de løste testoppgav-
ene. Testen ble stoppet i det øyeblikket de skulle oversende den fullsten-
dige bestillingen til nettstedet. Etter at testen var ferdig diskuterte jeg tes-
ten med hver enkelt testperson, og oppfordret testpersonene til å komme
med synspunkter på ting relatert til selve testen og til elementer ved nett-
stedet som de synes var bra eller dårlig.

Pilottester

Jeg gjennomførte pilottester av begge nettsteder med en testperson på
hvert nettsted. Vanligvis er slike pilottester svært nyttige for å avdekke
uklarheter i testoppgavene (Hansen, 1991).

Men ingen av pilottestene jeg gjennomførte gjorde at jeg behøvde å for-
andre mine testoppgaver. Siden pilottestene fant sted under de samme
betingelsene som den reelle testen så jeg ingen grunn til å unnlate å bru-
ke resultatene. Årsaken til at oppgavene fungerte bra med en gang, var
muligens at jeg hadde et veldig godt utgangspunkt for å velge fungerende
testoppgaver. Jeg hadde selv vært med å utføre en test av Braathens gamle
bestillingssystem, og jeg var derfor godt kjent med den arbeidsoppgaven
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som systemet skulle støtte. Nettbutikken til Boxman hadde jeg ved flere
anledninger brukt til å kjøpe cd-er, og jeg hadde lest nøye beskrivelsen av
en tidligere utført test av Boxman.

Siden jeg hadde begge nettsteder testet fra før var jeg veldig spent på om
testene skulle avsløre de samme problemene som ble avdekket i de tidli-
gere testene.

1.5 Oversikt over oppgaven

Her følger en kort oversikt over hvordan hovedoppgaven er inndelt.

Kapittel 1 inneholder motivasjon, problemstilling, fremgangmåte og bak-
grunn for oppgaven. Bakgrunn for oppgaven tar for seg brukskvalitet, bru-
kertesting og presenterer et sett med HCI-prinsipper som blir brukt som
utgangspunkt for testingen.

Kapittel 2 beskriver resultatene av brukertesten av Boxmans nettbutikk
forsøkt beskrevet i lys av HCI-prinsippene fra foregående kapittel.

Kapittel 3 tar for seg litteratur tilknyttet elektronisk handel, og diskuterer
hvordan egenskaper knyttet elektronisk handel kan føre til behov for nye
designprinsipper for e-handelsnettsteder.

Kapittel 4 presenterer et nytt sett med prinsipper som er ment å fungere
som et rammeverk til å beskrive de egenskapene som er viktige for et e-
handelsnettsted. Utgangspunktet for dette rammeverket er HCI-prinsippene
fra kapittel 1, analysen av resultatene fra testen av Boxman og gjennom-
gangen av litteratur om elektronisk handel.

Kapittel 5 beskriver testresultatene av brukertesten av billettbestillings-
systemet til Braathens. Resultatene fra testen blir forsøkt beskrevet i lys av
prinsippene foreslått i kapittel 4.

Kapittel 6 diskuter hvorvidt forslaget til prinsipper presentert i kapittel 4
var egnet til å beskrive de problemene som ble avdekket under testene av
Boxman og Braathens. Målet med kapitlet er å komme frem til et sett med
designprinsipper som kan fungere som et hjelpemiddel under design av
e-handelsnettsteder. Tilslutt diskuterer jeg hvilken rolle brukskvalitet spil-
ler for at et nettsted skal bli en kommersiell suksess, og de erfaringene jeg
har gjort meg ved brukertesting av e-handelsnettsteder.



18 Innledning

Kapittel 7 oppsummerer de viktigste funnene og skisserer et utgangspunkt
for videre forskning.



Kapittel 2

Boxman

I dette kapitlet vil jeg presentere resultatene fra brukertesten av nettbu-
tikken til Boxman for å se om de problemene som ble avdekket lar seg
klassifisere innefor de generelle prinsippene for brukskvalitet presentert i
avsnitt 1.4.3.

2.1 Om Boxman

Boxmans forretningside er å selge billige musikk cd-er, dvd-filmer og play-
station spill via Internett. Boxman er et firma som kun satser på salg via
Internett og ikke fysiske butikker, i motsetning til f.eks. Akers Mic som bå-
de har fysiske butikker og egen nettbutikk. Boxman åpnet sin nettbutikk
i Norge i august 1998. De åpnet sin første nettbutikk i Sverige i desember
1997, og de har nå nettbutikker i 8 europeiske land. De har med andre ord
et nettsted for hvert enkelt land de opererer i. Dette for å kunne tilpasse
profilen til hvert enkelt land. Boxman Norge har 5 ansatte som håndterer
over 60.000 kunder, men som de fleste andre nettbutikker går heller ikke
Boxman Norge med overskudd (Nettavisen, 1999). Identisk med bokhan-
delen Amazon sitter Boxman heller ikke med et stort lager. De bestiller
fortløpende av underleverandører når de får inn bestillinger av kunde-
ne. For å handle på Boxman bestiller du de varene du måtte ønske via
nettbutikken så vil varene dukke opp i din egen postkasse. Leveringstid-
en varierer fra et par dager til en måned, avhengig av hvor lang tid det vil
ta Boxman å skaffe varene du bestilte. Hvis du bestiller flere varer venter
de med å sende deg varene før de har fått inn alle. Varene betales enten
ved kredittkort, eller ved en vedlagt giro som ligger i pakken med sammen
med varene.
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2.2 Nettstedets oppbygning

Boxmans nettsted er i hovedsak delt i to deler; en varedel og en kasse. I
varedelen finner du og velger du varer, mens i kassen gjennomfører du
selve kjøpet.

2.2.1 Hvordan er varedelen oppbygd?

Varedelen av Boxmans nettsted er delt inn i fem ulike deler. Disse fem del-
ene er forsiden, cd, dvd, playstation og kundeservice. Hver del har en rek-
ke tilhørende funksjoner. På forsiden (se figur 2.1) blir du f.eks. presentert
for et knippe utvalgte cd-er samt noen av de mest vanlige funksjonene
som “Ny kunde” og “Handleguide”. I cd-delen finner du et større utvalg
musikk cd-er, og i dvd-delen finner du filmer i dvd format. I playstation-
delen finner du spill for spillkonsollet playstation. Den siste delen kalles
kundeservice. Der ligger alt fra firmainformasjon om Boxman, til hjelp til
navigering, i tillegg til mailadresser du kan bruke for å kontakte Boxman.

Figur 2.1: Forsiden til Boxman
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Handlekurven

Uavhengig av hvilken del av varedelen du befinner deg på har du hele ti-
den handlekurven med deg, representert med en smal ramme nederst i
nettleservinduet. Handlekurven forteller deg hvilke varer du har plukk-
et med deg, og som du kanskje planlegger å kjøpe. For å legge en vare i
handlekurven må du først finne frem til den varen du ønsker, for deretter
å trykke på “kjøp” ikonet som er plassert rett ved siden av varen.

I denne handlekurven har du også to andre knapper. Den ene som det står
“til kassen” på leder til en annen del av Boxman, der du kan gjennomføre
selve bestillingen av de varene du har liggende i handlekurven. Den andre
står det “endre i handlekurven” på, og den fører til et skjermbilde hvor
det er mulig å forandre i handlekurven ved å fjerne varer eller forandre
antallet av en bestemte varer.

2.2.2 Hvordan er kassen oppbygd?

Hvis du følger lenken “til kassen” i handlekurvrammen, havner du kassen.
Derifra kan du sende bestillingen av de varene du fant i varedelen. Hvis du
ikke har registrert som bruker, blir du nødt til å gjøre det før du får sendt
bestillingen. Videre blir du presentert for de varene du har lagt i handle-
kurven og hvor mye bestillingen din kommer til koste, og hvor lang tid det
kommer til ta å levere varene. Tilslutt må du velge om du vil betale med
giro eller med kredittkort, før du sender selve bestillingsordren.

2.2.3 Navigering

Navigasjonen på nettstedet er svært avhengig av hvilken del av Boxman
du befinner deg i. Det vil jeg gå nærmere inn på nå.

Varedelen

Navigering på i varedelen foregår i hovedsak gjennom to menyer og en
søkemaskin. I den øverste menyen (se figur 2.2) velger du hvilken del av
Boxman du vil besøke, henholdvis cd, dvd, playstation og kundeservice.
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Denne menyen er den samme uavhengig av hvor du befinner deg på nett-
stedet.

Figur 2.2: Den øverste menyen i varedelen

I menyen til venstre presenteres de ulike mulighetene du har i henhold
til hvilken del av Boxman du befinner deg på akkurat nå. Hvis du f.eks.
befinner deg i cd-delen av Boxman, kan du i den venstre menyen bl.a.
velge “nyheter” som gir deg de siste nyhetene på cd. Står du i kundeservice
delen kan du f.eks. velge “leveringsbetingelser” som gir deg informasjon
om ulike måter å betale på og hvor mye det koster å få levert varene osv.

Gjennom bruk av de ulike menyene kan du få presentert en del av de ulike
varene Boxman kan tilby innen cd,dvd og playstation spill.

Figur 2.3: Søkemaskinen

Men nøkkelen til effektiv navigering på Boxman er gjennom bruk av søke-
maskinen (se figur 2.3). For å virkelig kunne finne frem i alle varene som
befinner seg på Boxman er du nødt til å bruke søkemaskinen. Søkemaski-
nen er uavhengig av hvilken del av Boxman du befinner deg. Du kan med
andre ord fint søke på cd-er selv om du står i dvd-delen av Boxman. Søke-
maskinen tilbyr 6 forskjellige muligheter for søk. De tre første søkemulig-
hetene gjelder søking på cd-er. De to neste gjelder søking på dvd-filmer,
og den siste gjelder søking på playstation spill:

CD søking etter cd tittel

Låt søking etter navnet på en sang

Artist/Gruppe søking etter artistnavn eller navn på gruppe

DVD søking etter tittel på en film

Skuespiller/Regissør søking etter navn på skuespiller eller regissør
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Games søking etter tittel på playstation spill

Dialogen følger ingen forutbestemt rekkefølge, og det er opptil brukeren i
hvilken rekkefølge han vil lese de ulike dokumentene.

Kassen

Etter at du trykker “til kassen” kommer du inn i den andre delen av Box-
man. Her er dialogen helt annerledes enn i varedelen. Dialogen er her i
større grad bestemt på forhånd, og skjermbildene presenteres i en bestemt
rekkefølge. Kundene blir presentert for en god del valg, hvor de må velge
blant de alternativene som blir presentert.

Kundene må igjennom minst 3 forskjellige skjermbilder før de kan sende
bestillingen. Antall skjermbilder avhenger av om kundene er registrert fra
før, og i hvilken grad de velger å se nærmere på noen av de andre lenkene
det er mulig å følge.

2.3 Resultater fra testen

Her vil jeg presentere de ulike problemene brukerne opplevde under bru-
kertestingen av Boxman. Jeg vil videre forsøke å beskrive problemene i
forhold til prinsippene for brukskvalitet som ble presentert i avsnitt 1.4.3.
Der det er mulig vil jeg også prøve å skissere eventuelle løsninger på pro-
blemene.

2.3.1 Responstid og synliggjøring av systemets status

Responstid

Når testpersonene forsøkte å følge lenken “nyheter” under cd-delen, så
det ut som hele systemet hang seg opp. Testpersonene svært utålmodige,
og alle lurte på hva som skjedde.

“Hva skjer?” - Kjetil
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“Lang tid han bruker” - Maren

For treg nedlastingshastighet er generelt svært viktig å unngå (Nielsen,
1998a). Nyhetsfilen som ble prøvd lastet ned var på 400 kilobyte (ikke med-
regnet bilder), og med normal nettoppkobling (28.800 bps), vil siden ta
over to minutter å laste ned. Det rent innholdsmessige i fila, nemlig lis-
ten med nye cd-er, var på 46 kilobyte, noe som også er for mye. Hvis de
ikke hadde valgt å lagre informasjonen i en tabell hadde nettleseren sann-
synligvis klart å presentere informasjon underveis, slik at ventingen ikke
hadde føltes så ubehagelig. Med en tabell er nettleseren nødt til å laste
ned hele fila før den klarer å vise den frem. Hvis de isteden hadde brukt
en normal HTML-fil uten tabeller ville brukeren fått tilgang til informa-
sjon fortløpende under nedlasting. Men det beste er å unngå slike lange
filer, og heller dele opp informasjonen.

Synliggjøring av systemets status

I en tidligere brukertest av Boxman (Hunnes, 1999), ble det påpekt at det
var for lite tydelig når en bruker la en vare i handlekurven. Dette medfør-
te at kundene trykket gjentatte ganger på kjøp-knappen, slik for mange
eksemplarer av den varen de ønsket å kjøpe, havnet i handlekurven. Av de
åtte testpersonene jeg testet var det kun en som hadde det samme prob-
lemet.

Tilbakemeldingen til brukeren når han/hun legger en vare i kurven er at
tittelen på varen kommer til syne i handlekurven. Handlekurven er relativt
liten i størrelse, og plassert på et helt annet sted en der brukeren har rettet
oppmerksomheten når han/hun trykker på “kjøp”.

“Plata havner nede i kurven jeg nesten ikke ser” - Jo

Det kan derfor være vanskelig å oppdage systemets reaksjon på at du tryk-
ker på kjøp-knappen. Her er det flere virkemidler man kan ta i bruk, for
å rette brukerens oppmerksomhet mot handlekurven, ved hjelp av f.eks.
farger eller bevegelse, slik at brukeren kan legge merke til handlekurven
(Hunnes, 1999). En annen mulighet er å lage handlekurven større, eller
plassere den et annet sted f.eks. øverst i nettleservinduet.
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Et annet problem er at i noen tilfeller bytter søkemaskinen plutselig sø-
keopsjon av seg selv. Dette skjer når du søker på en cd-tittel og får direkte
treff. Da flyttes den valgte søkeopsjonen fra cd-tittel til artist/gruppe av
seg selv uten å gi brukeren klar tilbakemelding. Dette er svært forvirrende
for brukeren. Mange av brukerne trodde fortsatt at de søkte på cd-tittel,
mens de i virkeligheten søkte på artist/gruppe.

2.3.2 Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjo-
ner

En av de viktigste grunnene til at testpersonene havnet i feil situasjoner
var at de tolket ord og uttrykk annerledes enn det det som var den opprin-
nelige meningen.

Uklare begreper

Søkeopsjonen “CD” betyr egentlig “tittel på cd” og ble misforstått av flere
av testpersonene. De brukte artistnavn som søkeord og “CD” som søkeop-
sjon som førte til flere resultatløse søk. Et bedre ordvalg på søkeopsjonen
hadde kanskje vært “Cd-tittel” eller “Tittel på cd”.

Uklare navn på lenker som “kundeservice” var valgt når det som egentlig
skjulte seg bak lenken var hjelp. Mange av testpersonene brukte lang tid
på leting etter informasjon, uten å følge kundeservice lenken, selv om de
flere ganger brukte den øverste menyen.

Flere benyttet konsekvent andre mer tungvindte navigeringsmåter for å
komme til informasjon om navigering og kjøp, såkalte “work-arounds”
(Gasser, 1986).

En av testpersonene gikk via kassen for å få tak i informasjon om leve-
ringsbetingelser, mens en annen gikk via “Dine bestillinger” på forsiden
for å tak i de samme betingelsene.

Andre ganger ble vanskelige fremmedord valgt som flere av brukerne had-
de vanskeligheter med å forstå. F.eks. ble "Komplettering av bestilling"
brukt for å beskrive det å legge til ekstra varer til en bestilling du hadde
inne fra før.
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“Komplettering av bestilling? Hva betyr det?” - Maren
“Hva er komplettering? Jeg vet ikke hva det er?” - Even

Det hersket også stor usikkerhet knyttet til lenken “Dine bestillinger” som
kan gi deg status informasjon om bestillinger du allerede har inne. Svært
få forstod hva slags informasjon denne lenken førte til.

“Der kan jeg kanskje se hvordan bestillingen jeg sender ser ut?”
- Kristian

Forøvrig forstod de fleste funksjonaliteten bak “Dine bestillinger” etter at
de hadde fulgt lenken, og de hadde kikket nærmere på innholdet.

En annen funksjon mange ikke forstod var “oppdater” funksjonen i “endre
i handlekurven”. Denne skal brukes for å oppdatere handlekurven hvis du
forandrer i antall feltet foran varen under “endre i handlekurven”. Bruken
av denne funksjonen står forklart i brødtekst på samme side, men den
forklaringen var det ikke alle som oppdaget.

“Hva betyr oppdater?” - Thomas
“Hva betyr oppdater? Hva skjer da? Ingen ting?” - Maren

Flere av testpersonene prøvde å endre antallet foran en vare de hadde lagt
i handlekurven, men forandringen fikk ingen effekt da de ikke trykket på
“oppdater” knappen etterpå. De tok da i steden og fjernet hele varen fra
kurven ved å trykke på “fjern” knappen ved siden av varen. Deretter gikk
de ut av “endre i handlekurven”, fant frem til varen på nytt, og kjøpte den
med å trykke riktig antall ganger på “kjøp” knappen. Nok et eksempel på
en såkalt “work-around”.

Blanding av forskjellige skriftspråk

I søkemaskinen er alle søkeopsjonen skrevet på norsk, unntatt ordet "Ga-
mes" som blir brukt i steden for det norske ordet “spill”. Dette er en baga-
tell men det er inkonsistent og unødvendig.

“Games? Dumt når det står ‘låt’.” - Kristian
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Den mest alvorlige feilen som ble avdekket i bruk av forskjellig språk var
at filmer på dvd er lagret med svenske og engelske titler i steden for norske
(se figur 2.4).

Figur 2.4: Filmtittel på svensk og ikke norsk

I og med at hovedspråket på nettstedet er norsk, vil de fleste brukere bru-
ke norske titler når de søker på filmer. Søking på en norsk filmtittel vil i
utgangspunktet gi deg null treff, hvis du ikke har så flaks at den norske tit-
telen er identisk med den svenske. En normal reaksjon fra kundens side
vil være at Boxman ikke har de ønskede filmene.

Presenter informasjon i en naturlig og logisk rekkefølge

Flere brukere klagde på at det ikke var mulig å gå direkte til kassen fra
“endre i handlekurven”. Brukerne stod i “endre i handlekurven”, og ønsket
å gå til kassen for å betale.

“Fortsette å handle? Jeg har lyst til å betale jeg” - Gøran
“Hvor er det blitt av kassen?” - Maren

For å komme til kassen var de nødt til å følge lenken “fortsett å handle”,
som førte de tilbake de til hovedsiden av Boxman. Da kom lenken “til kas-
sen” til syne igjen i handlekurv-vinduet, og brukerne kunne følge denne
for å komme til kassen.

Det er ikke unormalt å sjekke handlekurven før man går til kassen, og det
hadde vært hensiktsmessig med en lenke direkte fra“endre i handlekurv-
en” til kassen. Dagens løsning gir et unødvendig steg, og kunden er i til-
legg nødt til å huske at lenken til kassen kan nåes hvis du går ut av “endre i
handlekurven”. Dette bryter med andre ord også mot prinsippet at du skal
forsøke å minimere det brukeren må huske. Logisk sett er det heller ikke
heldig at kunden må velge “fortsett å handle” når det de virkelig ønsker er
å gå til kassen.
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Et annet problem med “endre i handlekurven” er at den bryter dialogen
på samme måte som bruk av “reload” knappen. Når du velger “fortsett å
handle” fra “endre i handlekurven” kommer du ikke tilbake til det stedet
du var da du gikk inn, med mindre du gikk inn fra hovedsiden.

“Der skulle jeg gjerne ha kommet tilbake til der jeg var før jeg
gikk inn i handlekurven” - Even

Et annet problem var hvordan treffene på søk ble sortert. Defaultverdi-
en for hvilken variabel trefflistene er sortert på var utgivelsesdato. Det jeg
så ut fra testen var at dette sjelden var den måten testpersonene ønsket
dataene presentert. De ville gjerne bli presentert for det treffet som var
nærmest mulig det søkeordet de søkte på, eventuelt alfabetisk som er den
vanligste måten å sortere data på.

Med det treffet som er nærmest mulig søkeordet mener jeg f.eks. at hvis du
søker på “goodbye” som cd-tittel så vil jeg ha alle treffene som begynner
på “goodbye” først, og aller først de som kun heter “goodbye”. Ikke slik som
nå hvor alle cd-titler som inneholder søkeordet blir presentert sortert på
utgivelsesdato.

2.3.3 Brukerens kontroll og frihet

Muligheten til å angre eller gjøre ting på nytt i web-applikasjoner er sterkt
avhengig av funksjonalitet som er innebygget i nettleseren.

Bruk av “Reload” knappen hos Boxman fører til at du blir tatt tilbake til
hovedsiden, istedenfor at nettleseren gjør et nytt forsøk på å lese inn den
sist leste siden. Dette bryter dialogen, og er frustrerende for brukerne som
er vant til at “reload” knappen fører til at nettleseren gjør et nytt forsøk på
å hente inn siden de står på.

2.3.4 Konsistens og standarder

På "info/rykter" sidene under Playstation-delen ser lenkene øverst ut som
ordinær tekst. Ingen av testpersonene la merke til disse lenkene, og de
som gikk inn på siden, skrollet ned for å finne informasjon de var på jakt
etter, i steden for å bruke lenkene. Disse lenkene lignet verken på hvor-
dan lenker ser ut på de fleste andre nettsteder (ekstern konsistens) eller
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på de andre lenkene på nettstedet(intern konsistens). En av testpersonen
kommenterte følgende etter at han forstod at dette faktisk var lenker:

“Dette ser jo ut som tekst og ikke som lenker” - Jo.

Når du funnet frem til en eksplisitt film blir det samtidig presentert for en
en rekke data og informasjon om den respektive filmen. Øverst på siden er
data om “tittel”, “skuespiller”, “regissør” osv. presentert i en tabell. Under
denne tabellen igjen finner du på utvalgte filmer en presentasjon av film-
en i brødtekst. Men på slutten av denne brødteksten kommer det plutselig
flere data om filmen, f.eks hvilke språk filmen er tekstet på. Disse dataene
er både på feil sted og i feil form. Denne informasjonen burde vært pre-
sentert i tabellen sammen med de andre dataene. I og med at filmtitlene
var på svensk kunne brukerne tro at filmen kun var tekstet på svensk, hvis
de overså denne “skjulte” informasjonen.

“Hadde jeg ikke giddet å lese denne presentasjonen, hadde jeg
trodd filmen var tekstet på svensk” - Kristian

2.3.5 Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse

Synliggjør objekter, handlinger og alternativer

Objekter, muligheter og funksjoner må være synlige, og lett tilgjengelige
for brukerene. Når Boxman søkemaskin presenterer treffene på et søk, er
det mulig å sortere treffene på forskjellige måter. I utgangspunktet er tref-
fene sortert på utgivelsesdato, dvs. at de nyeste utgivelsene havner øverst
på trefflisten. Men hvis ønskelig kan du f.eks sortere et søk på en låt på
låten selv, slik at låtene blir presentert i alfabetisk rekkefølge.

Dette er en nyttig funksjon, men ingen av testpersonene oppdaget denne
muligheten, selv om flere av dem eksplisitt uttrykte behovet for en slik
funksjon:

“Går det ikke an å sortere alfabetisk?” - Maren
“Her savner jeg en mulighet for å sortere treffene” - Gøran
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Denne funksjonen burde vært gjort mer synlig, f.eks. med større skrift el-
ler med en beskjed som opplyser om sorteringsmulighetene. Det finnes
heller ingen informasjon om dette i handleguiden på forsiden.

Et annet problem er at mange av testpersonene ikke benytter de snarvei-
ene som finnes. Spesielt muligheten i søkemaskinen til å trykke retur iste-
den for å trykke på "søk" knappen med musa.

Noen av testpersonene benyttet heller ikke muligheten til å bruke TAB-
tasten eller RETURN-tasten til flytte seg mellom feltene i “ny kunde” skje-
maet. De brukte isteden musa til å flytte seg fra felt til felt, noe som er mye
mer tungvindt og tidkrevende.

2.3.6 Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbar-
het

Lesbarhet

Et av de problemene som bidro mest til å hindre effektiv navigering var at
det gjennomgående var for liten skrift. Absolutt alle testpersonene kom-
menterte dette, og de måtte ved flere anledninger virkelig anstrenge seg
for å klare å lese hva som stod på skjermen.

Både skrifttypene og størrelsen på dem er spesifisert av Boxman.

“Den er så liten at det nesten er umulig å se” - Kristian
“Det går jo ikke an å se hva som står der!” - Thomas

Noen ganger førte det til misforståelser slik som her:

“199 kroner for den!? Det var veldig dyrt!” - Thomas

Den kommenterte cd-en viste seg å koste 133 kroner og ikke 199 kroner.

To av testpersonene hadde også problemer med å se kjøp-ikonet. De ble
sittende lenge å lete på skjermen etter hvor de skulle trykke for å bestille
den varen de hadde funnet frem.

“Kunne det ikke bare stått ‘kjøp’ et sted?” - Maren
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Manglende bilder

Figur 2.5: Mangel på bilder

Mange av testpersonene opplevde at bilder ikke ble hentet inn. Dette er
ganske forvirrende og skapte usikkerhet hos brukerne. Dette ble sagt om
den manglende kjøpknappen i figur 2.5.

“Er dette coveret til høyre?” - Gøran
“Her er ikke siden ferdig henta inn” - Kristian
“Der tror jeg det skal være et sånt kjøpsemblem?” - Kristian

Det er heller ikke lagt inn noe tekstlig informasjon i bildene slik at det er
mulig å forstå hva bildene representerer hvis de ikke blir hentet inn.

2.3.7 Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil

Uforståelige systemfeilmeldinger ble ved flere anledninger presentert for
brukeren. Hvis du fulgte lenkene under "artist/gruppe" fra nyhetsiden i
cd-delen, førte det hver gang til følgende feilmelding:

Microsoft VBScript runtime error ’800a000d’ Type mismatch: ’clng’
/artist.asp, line 176

Dette er en systemfeil, og slike feilmeldinger bør ikke presenteres direkte
til brukeren. Dette skrider også mot prinsippene om å forhindre feil og om
å snakke brukerens språk.
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Enda en uforståelig systemfeilmelding ble presentert for brukeren etter et
søk på "gary moore" som artist/gruppe:

ADODB.Fields error ’800a0cc1’

ADO could not find the object in the collection corresponding to the name or
ordinal reference requested by the application.

/search/sok_norm.asp, line 557

Et annet eksempel på en dårlig feilmelding er hvis en kunde forsøker å
registrere seg med likt brukernavn og passord. Kunden får da beskjed om
at “Brukernavnet er allerede registrert hos Boxman” mens sannheten er
at brukernavn og passord er like. En god feilmelding skal presist spesifi-
sere hva som er opphavet til feilen, og ikke gi misvisende informasjon på
denne måten.

I tillegg er feilmeldingen vanskelig å legge merke til, for feilmeldingen er
presentert i en liten font langt fra der brukeren har oppmerksomheten.
Dette er kanskje like greit i.o.m. at den uansett er mer villedende enn den
er til hjelp.

2.4 Resultater som ikke lot seg klassifisere

Her vil jeg presentere de resultatene som ikke lot seg plassere under brukskva-
litetsprinsippene.

2.4.1 Vanskelig å finne kjøpsbetingelsene

Informasjon om levering og betaling var alt for vanskelig å finne:

“Det står ikke noe særlig her om leverings/ betalingsbetingel-
ser så vidt jeg kan se” - Kjetil

Denne informasjonen er tilgjengelig fra “kundeservice” delen. Noe infor-
masjon er også tilgjengelig fra kassen. Årsaken til at mange ikke fant den-
ne informasjonen er at de ikke kikket i kundeservice delen når de var på
jakt etter denne type informasjon. Grunnen til dette kan blant annet være
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at kundeservice ikke er noe godt begrep for denne type informasjon (for
videre begrunnelse se 2.3.2). De aller fleste valgte handleguiden på forsi-
den når de sto fast.

Handleguiden sier at betingelser knyttet til kjøp finnes i kassen. At denne
informasjonen også er å finne under “kundeservice” er ikke nevnt:

“Må jeg først gå til kassen og så velge server for å finne en mer
detaljert beskrivelse av kjøpsbetingelsene?” - Kjetil
“Ser ut som jeg må gå til kassen for å finne ut om jeg kan legge
til eller trekke fra noe fra en sendt bestilling?” - Kjetil

Det er også helt unaturlig at du er nødt til å gå til kassen for å få denne
informasjonen. For å komme seg til kassen er du dessuten nødt til å legge
en vare i kurven. Har du ikke lagt minst en vare i handlekurven er ikke "til
kassen" ikonet synlig. I tillegg kommer problemet at de færreste tar seg tid
til å lese "handleguiden".

2.4.2 Usikker på hvor bestillingen blir sendt

I kassen var flere av testpersonene til tider redde for at de ved en feilta-
gelse hadde fått sendt den fiktive bestillingen de ble bedt å lage under
brukertesten.

“Må jeg betale nå da?” - Jo
“Er du sikker på at jeg ikke kjøper nå? Sikker?” - Maren

Årsaken til dette kan være at det ikke er tydelig nok hvor du faktisk sender
bestillingen. Det er forsøkt å gjøre det tydelig, men denne merkingen slår
litt feil. I “kassen” er hvert skjermbilde du må igjennom merket med 1(3),
2(3) eller 3(3). Dette er forsåvidt et godt forsøk på å si til brukeren at kassen
består av tre deler. Men det mest naturlige da ville vært å sende bestilling-
en i del 3 og ikke del 2 som er tilfellet her. I tillegg er denne merkingen ikke
tydelig nok, slik at de færreste oppdaget denne merkingen. Denne merk-
ingen har fått plass øverst i høyre hjørnet av vinduet. Den burde vært plas-
sert der brukeren flytter seg videre til neste skjerm ved “OK” knappen. En
annen måte å gjøre det tydligere på ville f.eks. vært og skrevet “Du sender
ikke bestilligen her” rett ved “OK” knappen. Det var spesielt i forbindelse
med navigering fra skjerm 1 til skjerm 2 at testpersonene var urolige. Det
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kan tyde på at de ikke oppdaget merkingen som burde fortalt dem at de
var på skjerm 1 i kassen, og at kassen bestod av tre skjermbilder.

2.4.3 Forsøk på å lure kunden til å abonnere på nyhetstjeneste

Mange nettbutikker har såkalte nyhetsbrevstjenester der de tilbyr kunde-
ne å abonnere på diverse nyhetesbrev via e-post. Denne muligheten tilbys
ofte samtidig med at du registrerer deg som kunde (se figur2.6):

Figur 2.6: Abonneringstjenesten hos Boxman

I mange tilfeller er den knappen som indikerer at kundene ønsker denne
type informasjon allerede markert, slik at kunden selv må nullstille den-
ne knappen hvis de ikke ønsker denne informasjonen. Ofte kan det være
vanskelig å avgjøre om knappen er trykket inn eller ikke. Dette var også
tilfellet på Boxman:

“Jeg trodde den ikke var trykket inn. Sleipt” - Kristian
“Jeg trodde kanskje det skulle stå en hake der” - Thomas

2.4.4 Kunden blir krevd for unødvendig informasjon

Er det noe e-handels kunder er opptatt av er det personvern. Når Boxman
under kunderegistreringen spør om opplysninger som “fødselsår” og “te-
lefonnummer” og disse er obligatoriske, virker dette litt suspekt:

“Hva skal de med det? Er dette obligatorisk?” - Jo
“Hvorfor må jeg oppgi telefonnummeret?” - Maren

Hvis de ønsker spesielle opplysninger om kundene sine utover det som er
den vanlige oppfatningen av hva som er nødvendige opplysninger, burde
de gi brukerne beskjed om hvorfor de trenger disse opplysningene.



2.4 Resultater som ikke lot seg klassifisere 35

2.4.5 Problemer med søkemaskinen

Testpersonene opplevde flere problemer under bruk av søkemaskinen på
Boxman. Flere hadde innledningsvis store problemer med å skjønne hvor-
dan man søkte mest mulig effektivt. Andre var av den oppfatning at sø-
kemulighetene var avhengig av hvor de befant seg på nettstedet. Noen
savnet også flere og mer avanserte søkemuligheter.

Vanskelig å søke effektivt

For å finne frem i utvalget hos Boxman er det mest effektivt å bruke søke-
maskinen. Den viste seg å være både svært effektiv og rask, vel og merke
hvis du brukte den riktig. Å søke på tittel f.eks. viste seg å være svært uef-
fektivt hvis tittelen var kort, eller hvis du bare husket deler av tittelen. Sli-
ke søk resulterte ofte i veldig mange treff, og treffene var sortert på en slik
måte at det sjelden var det testpersonen ønsket å finne som var presentert
først:

“Når jeg søker på green, vil jeg ha green først” - Even

Systemet ga deg muligheten til å sortere treffene annerledes, men den-
ne funksjonen var det ingen av testpersonene som oppdaget (se avsnitt
2.3.5). Når du var på jakt etter musikk var det mest effektivt å søke etter
navn på artist eller gruppe. Det tok relativt lang tid før testpersonene for-
stod at dette var den mest effektive måten å søke på. Boxman burde i stør-
re grad forbedret de andre søke metodene, f.eks. ved å forandre default
sorteringsverdi fra utgivelsesdato til navn på artist/gruppe eller i sterkere
grad tydeliggjøre mulighetene for sortering i etterkant av søket.

Manglende forståelse av den underliggende modellen

For å effektiv kunne navigere i et hvilket som helst datasystem er det viktig
å forstå hvordan informasjonen logisk sett er oppbygd. Testpersonene vis-
te ved flere anledninger at de selv etter å brukt nettstedet i en god stund,
ikke hadde forstått forholdet mellom sentrale deler av systemet.

Flere av testpersonene var av den oppfatning at det var en sammenheng
mellom hvor du stod i hierarkiet, og hva slags artikler du du kunne søke
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på med søkemaskinen. Poenget med søkemaskinen er jo nettopp at du fra
hvilket som helst sted på nettstedet effektivt kan søke i alle varekategorie-
ne.

Denne manglende forståelsen gjorde at flere av testpersonene trodde at
de måtte stå inne på cd-delen for å kunne søke på cd-er eller enda verre,
at de må stå inne på dvd under “action” for å kunne bruke søkemaskinen
til å søke på actionfilmer på dvd.

Et eksempel på dette var når en av testpersonene stod på sport under
playstation delen og brukte søkemaskinen til å søke etter spillet “Tekken
3”. Søket ga null treff og testpersonen utbrøt:

“ahh...jeg står på sport” -Thomas

Han gikk deretter inn på “beat’em up” delen i steden fordi testpersonen
var klar over at “Tekken 3” er et spill i “beat’em up” kategorien. Der fant
han tilfeldigvis spillet på fremsiden, og slapp derfor å søke en gang til.

Det gikk tydeligvis ikke godt nok frem at søkemaskinen søker på hele Box-
mans sortiment uavhengig av hvilke del eller underdel av Boxman du står
på.

Savnet flere søkemuligheter

Et annet eksempel på at feil bruk av søkemaskinen var at fire av testper-
sonene forsøkte å søke på både artist og tittel samtidig, noe som ikke er
mulig. Søk på relativt korte ord, og da spesielt på cd-tittel eller låt, gir of-
te veldig mange treff. Disse treffene tar lang tid å lete igjennom. En slik
kombinert søkefunksjon var tydelig savnet:

“Det burde gå an å søke på både artist og tittel samtidig” - Kjetil

Videre var det en av testpersonene som savnet mulighetene for å søke på
plateselskap. Så behovet for kraftigere søkefunksjoner i tillegg til de eksis-
terende er tilstede.



2.5 Oppsummering 37

2.5 Oppsummering

Nå vil jeg forsøke å oppsummere hva brukertesten avdekket og diskutere
hvorvidt brukskvalitetsprinsippene som blir presentert i kapittel 1 er dek-
kende for å beskrive hva som er viktig i en e-handelsapplikasjon.

2.5.1 Hva avdekket brukertesten?

Brukertesten avdekket mange problemer ved bruk av Boxmans nettbu-
tikk. Mange av de relatert til manglende brukskvalitet. Blant de mest al-
vorlige feilene relatert til brukskvalitet var mangelen på oversiktliget, les-
barhet, synliggjøring av handlinger og brudd på den naturlig dialogen.
Testpersonene hadde vanskelig for å lese hva som stod på de forskjellige
skjermbildene da skrifttypen var alt for liten. Når det gjelder synliggjøring
av handlinger var det ingen av testpersonene som oppdaget mulighete-
ne for å sortere søketreffene annerledes. Dette medførte at de brukte mye
lengre tid på å finne frem til de varene de var på jakt etter. Når det gjelder
brudd på prinsippet om at informasjon skal presenteres i en naturlig og
logisk rekkefølge så var det spesielt muligheten til å gå til kassen direkte
fra handlekurven som skapte problemer. I en virkelig kjøpssituasjon vil-
le disse problemene i mange tilfeller ført til at brukeren hadde gitt opp å
finne varen.

“Det er så rotete opplegg at jeg aldri hadde kommet til å handle
der. Det er mange ting her som får deg til å tvile på det stedet
her. Det er som å komme inn i en rotete butikk” - Kjetil

Mangel på brukskvalitet kan dermed føre til at en kunde ikke kjøper varen
og dermed direkte til økonomisk tap for nettbutikken. Enkelte brukskvali-
tetsprinsipper kan dermed være ekstremt viktige for et e-handelsnettsted.

Men en rekke av problemene lot seg ikke direkte relatere til brukskvalitet.
Spesielt hadde testpersonene problemer når de ønsker å klargjøre hvilke
betingelser som lå til grunn hvis de ønsket å handle hos Boxman. Hvis ikke
kundene vet hvilke betingelser som ligger til grunn for en handel er sann-
synligheten liten for at de vil gjennomføre handelen. Et annet problem var
usikkerheten rundt hvor i prosessen bestillingen faktisk oversendes Box-
man, selve bestillingspunktet. Flere av testpersonene var usikre om hvor-
vidt de hadde passert dette punktet ved en feiltagelse. Et annet problem
relatert til dette var at søking ikke presenterte de mest naturlige treffene
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først. Problemer av denne typen tilsier at brukskvalitetsprinsippene ikke
er dekkende nok for å beskrive de egenskapene som skal til for å lage en
god e-handelsapplikasjon.

2.5.2 Behov for flere prinsipper?

Brukertesten avslørte at mange av problemene som det er mulig å møte
under bruk av et e-handelsnettsted dekkes av de generelle brukskvalitets-
prinsippene. Men testen avslørte også flere andre situasjoner som ikke så
lett kan kategoriseres under disse. Spesielt viktigheten av å gi kundene
kjøpsopplysninger og tydelig markere hvor kunden passerer bestillings-
punktet er egenskaper som ikke blir adressert av brukskvalitetsprinsippe-
ne.

Jeg vil derfor i neste kapittel gå nærmere inn på hva som gjør e-handelssyst-
emer annerledes enn tradisjonelle datasystemer med hensyn til de krave-
ne det er naturlig å stille til slike applikasjoner.



Kapittel 3

Elektronisk handel

Elektronisk handel, og da spesielt elektronisk handel over Internett, har
fått mye oppmerksomhet de siste årene. Det er bred enighet om at mye av
denne oppmerksomheten skyldes den stadig økende utbredelsen av In-
ternett (OECD, 1997a). Internett er basert på åpne standarder og utnytter
allerede eksisterende infrastruktur. Mulighetene som strukturen til Inter-
nett gir samt den økende utbredelsen har fått øynene opp hos bedrifter
og myndigheter for hvilket potensiale det å drive handel har over dette
nye mediet. Det tok ikke lang tid før det begynte å strømme inn svimlende
spådommer om omfanget og veksten av elektronisk handel over Internett.

Omsetningen innen elektronisk handel ble spådd til å nå hele 200 milliar-
der dollar i løpet av år 2000 (Forrester, 1996). Denne spådommen kan nå i
beste fall kalles optimistisk.

3.1 Hva er elektronisk handel?

En forholdvis vid og enkel definisjon av elektronisk handel er: “Å drive
handel med varer og tjenester, med støtte av telekommunikasjon, eller
telekommunikasjons-baserte verktøy” (Clarke, 1999).

En annen måte å definere elektronisk handel på er å ta utgangspunkt i
selve transaksjonen. En transaksjon kan deles inn i tre faser (Steyer, 1997):

1. Informasjonsfase

2. Forhandlingsfase

39
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3. Realiseringsfase

Informasjonsfasen består av innhenting av informasjon om en mulig han-
del, samt vurdering av de ulike alternativene. I forhandlingsfasen forhand-
ler partene som skal handle seg fram til kontrakt og kontraktsvilkår. I rea-
liseringsfasen skjer selve overføringen av eiendomsrettighetene. Tilbyr du
støtte for en eller flere av disse tre fasene, ved hjelp av telekommunika-
sjon eller telekommunikasjonsbaserte verktøy, driver du med en form for
elektronisk handel i følge Steyer. Å tilby produktinformasjon på Internett
vil f.eks. være støtte for første fase av en slik transaksjon.

En komplett e-handelstransaksjon vil være å støtte alle disse tre fasene
ved hjelp av telekommunikasjon eller telekommunikasjonsbaserte verk-
tøy (Se figur 3.1).

Informasjons-
fase

Forhandlings-
fase

Realiserings-
fase

En komplett e-handelstransaksjon
tid

Figur 3.1: Fasene i en e-handelstransaksjon

Det er mulig å definere forskjellige typer elektronisk handel avhengig av
hvilke parter som er involvert. Det er vanlig å dele inn partene i tre kate-
gorier; konsumenter, bedrifter og offentlige myndigheter (OECD, 1997b).
Disse partene vil spille rollen som selger eller kjøper i en e-handelstrans-
aksjon. I de aller fleste tilfeller opptrer offentlige myndigheter som en stor
bedrift, og kan kategoriseres deretter. Den mest vanlige inndelingen av
elektronisk handel har derfor vært:

1. Bedrift-til-Bedrift

2. Bedrift-til-Konsument

Det er mulig å dele opp i flere kategorier, men denne inndelingen er den
mest vanlige, og den blir bl.a. brukt av de fleste analysebyråene.

Det er helt klart svakheter med denne inndelingen. For eksempel så ute-
later den handel mellom konsumenter. Offentlig myndigheter kan også i
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flere tilfeller spille konsumentrollen isteden for bedriftsrollen i en trans-
aksjon. Et eksempel på dette er når offentlige etater gjør mindre innkjøp.

De forskjellige typene av handel stiller helt forskjellige krav til teknolo-
gi, organisasjon, regelverk og ressurser. Hvor langt de forskjellige typene
handel har kommet er svært avhengig av dette. Tall fra OECD forteller at
80% av all e-handel er bedrift-til-bedrifts handel, mens de resterende 20
% er bedrift-til-konsument handel (OECD, 1997b).

Fram til på midten av 90-tallet var bedrift-til-bedrifts handel stort sett
enerådende. Denne type handel foregikk ofte mellom aktører som kjente
hverandre fra før og hvor avtalene var inngått på forhånd. Handelen ble
utført i kontrollerte omgivelser over lukkede nett, dvs nett som kun var
åpne for de partene som deltok i handelen. Det er mulig å si at bedrift-
til-bedrifts handel bare bestod av en av de tre fasene jeg skisserte tidlig-
ere, nemlig realiseringsfasen. All informasjonsutveksling og forhandling
var allerede gjort, og det var kun realiseringenfasen som helt eller delvis
ble utført over nettet. Bedrifts-til-bedrifts handelen er nå også i ferd med å
bevege seg ut på Internett, og vekk fra de interne lukkede nettene (Jensen,
1997).

Med bedrift-til-konsument handel over Internett oppstår en helt ny situa-
sjon. Aktørene er ukjente for hverandre og er flere i antall. Aktørene har
heller ikke inngått noen handelsavtale på forhånd. Bedrift-til-konsument
handel over Internett krever dermed støtte for de to første fasene av en
transaksjon også.

Jeg vil avgrense oppgaven til kun å se på bedrift-til-konsument handel.

3.1.1 Transaksjoner i bedrift-til-konsument handel

Informasjonsfasen i bedrift-til-konsument handel består som oftest av at
kundene innhenter informasjon om de produktene de er interessert i en-
ten på nettstedet som tilbyr varen eller andre nettsteder. Forhandlingfa-
sen er mer spesiell. Det er sjelden reelle forhandlinger mellom kjøper og
selger. Forhandlingene forgår som oftest på den måten at butikken setter
betingelsene for salget. Selger gir kunden et tilbud som kunden enten må
godta eller avslå. I mange tilfeller vil kundene også veksle mellom å væ-
re i informasjonsfasen og forhandlingsfasen av en transaksjon. Kundene
kan vandre fra å sanke informasjon om produkter og tjenester til å vur-
dere betingelsene for salget som f.eks. leveringstid, betalingsmåter, etc. I
realiseringsfasen betaler kjøper for de varene/tjenestene som er bestilt og
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mottar disse varene/tjenestene fra selger. Det er disse tre fasene som ut-
gjør arbeidsoppgaven som et e-handelsapplikasjon skal støtte.

Dette har vært den gjeldende situasjon for de fleste slike e-handelstrans-
aksjoner den tiden denne typen handel har eksistert. Dette kan utvilsomt
endre seg med utviklingen av mer agent-teknologi og annen teknologisk
utvikling på området.

3.2 Hva tilbyr nettsteder for elektronisk handel?

Når det gjelder hva nettstedene selger så er det fornuftig å skille mellom
salg av tjenester og salg av varer. Videre kan det være fornuftig å skille mel-
lom digitale og fysiske varer og tjenester (Clarke, 1999) (se figur 3.2).

FYSISK DIGITAL

VARE

TJENESTE bankpakkelevering

matvarer
cder
bøker

programvare

Figur 3.2: Varer og Tjenester

Det finnes en rekke forskjellige nettsteder som selger varer. De mest van-
lige fysiske varene er bøker, cd-plater, mat og datautstyr. Når det gjelder
digitale produkter så er salg av programvare og informasjon godt utbredt.
Informasjon kan være alt fra forskningsrapporter til børsinformasjon. Uli-
ke banktjenester er et eksempel på digitale tjenester som er mulig å utføre
via Internett. Banktjenester innbefatter alt fra oversikt over siste transak-
sjoner til muligheten for å betale regninger over Internett. Av fysiske tje-
nester er pakkelevering et godt eksempel.

Fordelen med varer og tjenester som er digitale er at det er mulig å gjen-
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Informasjons-
fase

Forhandlings-
fase

Realiserings-
fase

Fysiske varer og tjenester
Digitale varer og tjenester

En komplett e-handelstransaksjon
tid

Figur 3.3: Ulike muligheter for gjennomføring av transaksjonen

nomføre alle tre fasene av en transaksjon over nettet. For fysiske varer og
tjenester kan kun halvparten av realiseringsfasen gjennomføres over net-
tet. Kjøperen kan betale for de fysiske varene eller tjenestene, men selger
har ingen mulighet til å levere varene og tjenestene sine via nettet (se figur
3.3).

3.3 Brukerne av e-handelsnettsteder

Det er minst tre aspekter ved brukerne og brukssituasjon som kan medfø-
re at brukeren stiller større krav et e-handelssystem enn til et tradisjonelt
datasystem.

3.3.1 Uavhengig av systemet

Brukerne er her i en helt annen situasjon enn den som er vanlig i tradisjo-
nelle systemer. De er i utgangspunktet helt uavhengige av systemet i mot-
setning til mange jobbrelaterte datasystemer. Der er ofte brukeren nødt
til å lære seg systemet for å i det hele tatt å kunne å løse arbeidsoppgave-
ne sine. I et e-handelssystem er all bruk av systemet basert på frivillighet.
Hvis brukeren synes systemet er for vanskelig å bruke, er sannsynligheten
liten for at han/hun vil bruke tid på å lese omfattende instruksjonsma-
nualer eller hjelpefiler for å forsøke å forstå problemet (Nielsen, 1997a).
De vil da i steden benytte tradisjonelle handelsløsninger som f.eks. tele-
fonbestilling og fysiske butikker. En annen mulighet er at de benytter den
konkurrenten med en bedre e-handelsløsning.
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3.3.2 Økonomisk ansvar

I et e-handelsystem har brukeren et økonomisk ansvar for sine handling-
er. Feil bruk av applikasjonen kan få økonomiske konsekvenser for bruke-
ren, og de kan derfor være svært redde for å gjøre feil, f.eks. ved at de be-
stiller feil vare. Brukerne av slike systemer vil således være spesielt sårbare
for uklarheter i forbindelse med betalingsvilkår, leveranse og utlevering av
personlige opplysninger.

De trenger ikke en gang å gjøre feil for at bruk av slike systemer kan få
økonomiske konsekvenser. Datainnbrudd hos et nettsted kan føre til at
kredittkornummeret til kunden kan misbrukes og således påføre kunden
et økonomisk tap. Dette vil jeg komme nærmere inn på i avsnitt 3.8 hvor
jeg diskuterer årsaker til den manglende tilliten til Internetthandel.

3.3.3 Uvisst hvilken kunnskap de har om salgsdomenet

I tradisjonelle datasystemer vet ofte brukerne veldig mye om de oppgave-
ne som datasystemene skal støtte. De kjenner alle fagord og faguttrykk og
den fulle betydningen av dem. Dette kan man ikke forvente av brukere av
e-handelssystemer. Oppgaven kan derfor kreve mer støtte under utførel-
sen enn de oppgavene som tradisjonelle datasystemer støtter. Det blir nå
solgt alt fra flybilletter til biler via forskjellige e-handels nettsteder. Et e-
handelssystem støtter ikke bare en oppgave, men vil i mange tilfeller også
ta over en oppgave som til nå har vært utført av mennesker. Noe av ideen
bak de fleste e-handelssystemer er at kunden selv i større grad må gjøre
mer av arbeidet. Kunden må på en måte selge ting til seg selv. Kunden må
på egen hånd finne fram i butikken og forstå alle ord og uttrykk forbundet
med salgsområdet. Kunden må finne ut hvilke betingelser som gjelder til
grunn for kjøpet. Datasystemet skal erstatte en kyndig veileder og selger
(webreview.com, 1997), og bør gi brukerne den informasjonen de trenger
når de trenger den, isteden for at de selv må lete etter den.

I tillegg er det i e-handelssystemer enda vanskeligere å si noe om hvor
datakyndig brukeren er. Systemet bør designes for både eksperter (hvis
ikke blir de utålmodige) og for nybegynnere.
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3.4 Hvorfor elektronisk handel over Internett?

Elektronisk handel over Internett kan innebære store fordeler for både be-
drift og kunde. Men faktum er at det er få e-handelsløsninger som hittil
har gått med overskudd, og mange har måttet legge ned grunnet mang-
lende salg. Et eksempel på dette var å lese i Aftenposten 23.januar 1998.
Der sa daglig leder i “Rema Hjem til deg”, Ole Robert Reitan at de hadde
bestemt seg for å legge ned butikken sin på Internett etter kun et års drift.
De hadde bare hatt cirka tusen kunder som benyttet seg av tilbudet om å
handle dagligvarer på nettet. “Kundene er ikke modne for Internetthan-
del” sa Reitan til Aftenposten.

De mulige fordelene en bedrift kan oppnå med å lage en handelsløsning
på Internett kommer ikke av seg selv. Mange av fordelene kan være vans-
kelige å oppnå, og det krever mye arbeid og kunnskap hos de som ønsker
å starte opp med elektronisk handel.

Flere av de fordelene det er mulig å oppnå er sterkt knyttet til Internetts
egenskaper. Internett har flere egenskaper som kan være interessante for
de som ønsker å drive handel:

• Mulighet for rask asynkron kommunikasjon i stor skala

• Alltid tilgjengelig

• Verdensomspennende nettverk

Disse egenskapene gir tilsammen grunnlag for en rekke fordeler for både
bedrifter og kunder som velger Internett som handelsmedium, og det å
utnytte dem er nøkkelen til suksess for et hvert e-handelsnettsted. Bedrif-
tene må utnytte effektiviseringsmulighetene som Internett gir, samtidig
som de må gi kundene en merverdi i forhold til andre handelsløsninger.

3.4.1 Merverdi for bedriftene

Det finnes mange mulige fordeler for bedrifter som velger Internett som
salgskanal:

• Kutting av kostnader



46 Elektronisk handel

• Nå nye markeder

• Nye og bedre tjenester

• Øke eller beholde markedsandelen

Spesielt transaksjonskostnader og kostnader forbundet med hver enkelt
kunde utgjør i de fleste tilfeller den største fordelen ved å velge en elektro-
nisk handelsløsning. Enkelte arbeidsoppgaver som bedriftene tradisjon-
elt har utført kan ved hjelp av Internett legges over på kunden. Et eksem-
pel på dette kan være bestillingssystemer hvor kunden kan legge bestil-
lingen sin rett inn i bedriftens eget ordresystem, og hvor bedriften helt
slipper oppgaven med å ta i mot og hjelpe til med å spesifisere kundens
varebestilling. Kunden har dermed utført en oppgave som til nå har vært
utført av bedriften. Dette kan sees på som en forkortelse i butikkens ver-
dikjede. Spørsmålet er om kunden vil og er i stand til å utføre denne opp-
gaven. En mulighet er at utviklerne lager et så godt system at systemet
blir sett på som en fordel også fra kundenes side. Slike systemer kan f.eks.
være tilgjengelig 24 timer i døgnet, noe en kundebehandler sjelden er.

Enkelte kan ved hjelp av Internett utføre oppgaver som de tidligere har
fått utført av en tredjepart og kan på den måten kutte i sin egen verdikje-
de. Eksempler på dette er musikkartister og flyselskaper. Utbredelsen av
Internett truer tradisjonelle tredjeparter som plateselskaper og reisebyrå-
er.

Flere plateselskaper ser sin posisjon truet av artister som selv presenterer
og selger sin egen musikk til hele verden via sin egen webside. Et eksempel
på et slikt band er det eksperimentelle bandet “Coil” (http://brainwashed-
.com/coil/) som nå kun selger musikken sin via sin egen webside. Coil
trykker opp cder etter hvor mange bestillinger de får inn.

Flyselskapene på sin side har ved hjelp av Internett fått muligheten til å nå
ut til en mye større kundemasse på egen hånd. De er ikke i samme grad
som før avhengig av reisebyråer for å selge flybillettene sine. Dette tvinger
reisebyråene ut på jakt etter nye funksjoner og produkter, og utbredelsen
av Internett har helt klart bidratt sterkt til denne utviklingen (Nettavisen,
1997).

Nettbutikker trenger ikke å bruke penger på salgslokaler. De trenger heller
ikke å ha noe eget lager for varer, men kan kun være et bindeledd mellom
kunde og leverandør. Et eksempel på dette er bokhandelen Amazon. De
har vidtgående leveringsavtaler med store bokleverandører og importø-
rer, og opptrer egentlig bare som en agent mellom kunden og bokleve-
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randørene, selv om de utad later som de har alle titlene på sitt eget lager.
I virkeligheten har de altså ikke noe lager i det hele tatt. Det er også mulig å
strekke denne ideen enda lenger slik norske “Shopnett”(www.shopnett.no)
hevder å ha gjort. Shopnett har i følge deres hjemmeside gjort en avtale
med sine leverandører om at leverandørene selv sender varene til Shop-
netts kunder, slik at varene i realiteten aldri er innom Shopnett i det hele
tatt.

En annen viktig grunn til å ville starte med e-handel er at Internett gir deg
muligheten til å nå ut til nye markeder. Internett er verdensomspennende
og døgnåpent så det er i utgangspunktet ikke noe problem for en bedrift å
henvende seg til kunder over hele verden, hvis du ser bort i fra alle de juri-
diske og skattemessige problemene som står igjen å løse (OECD, 1997a).

Nye typer tjenester er tjenester som utnytter netteknologien til å gjøre noe
nytt som ikke hadde latt seg løse effektivt på noen annen måte. Nettauk-
sjoner er et godt eksempel på en slik tjeneste. Der finner du mennesker
fra hele verden som byr på samme gjenstand samtidig i et antall som ikke
hadde vært hensiktsmessig i den fysiske verden.

Hittil er det ikke så mange bedrifter som til fulle har utnyttet disse mulig-
hetene. Mange bedrifter har laget e-handelsløsninger på Internett i frykt
for å tape markedsandeler til konkurrerende nettbutikker, uten selv å ha
nok kunnskap om Internett eller brukt de nødvendige midlene for å la-
ge en god e-handelsløsning. Mange nettbutikker har båret preg av denne
typen satsing (Engler, 1997).

3.4.2 Merverdi for kundene

All handel over Internett er avhengig av at det gir kunden en merverdi
framfor det å velge en tradisjonell handelsløsning. Denne merverdien kan
f.eks. være i form av rimeligere varer og tjenester eller bedre utvalg. En an-
nen type merverdi er å utføre nye typer tjenester som ikke har vært mulig
via de tradisjonelle handelsløsningene. Det kan være helt nye tjenester
eller de kan yte gamle tjenester bedre, f.eks. mer effektivt eller med flere
muligheter.

I følge en undersøkelse utført av Forening for Dansk Internett Handel var
dette det de viktigste årsakene til at folk handlet på Internett (FDIH, 1998):

1. Lett å bestille et produkt
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2. Stort utvalg

3. Billigere produkter

4. Rask ekspedering og levering

5. Detaljert informasjon om varer/tjenester

6. Intet press fra salgspersonale

I en annen undersøkelse utført av Statens institutt for forbruksforskning
blir tilgjengelighet nevnt som den viktigste faktoren for de netthandlende
(Borch, 1999). Tilgjengelighet betegner det at du når som helst, hjemmefra
eller fra jobben kan gå inn i den butikken du ønsker på Internett og bestil-
le varer eller tjenester. Det eneste som kreves av deg er at du har tilgang
på Internett. Frem til nå har Internett stort sett blitt aksessert via en data-
maskin på jobben, skolen eller i hjemmet. Dette er i ferd med å forandre
seg. Om ikke lenge vil det være mulig å surfe på Internett via tv-apparatet
og mobiltelefonen eller andre bærbare telekommunikasjons-verktøy (Sie-
gel, 1997). Dette vil øke tilgjengeligheten enda mer.

Problemet med tilgjengelighet er at det er en fordel som er direkte knyttet
til Internetts egenskaper, og vil derfor gjelde for alle e-handels nettsteder.
Tilgjengelighet gir dermed kun merverdi sammenlignet med tradisjonelle
handelsløsninger, men ikke forhold til konkurrerende løsninger på Inter-
nett.

3.5 Tillit som fundament for Internetthandel

Tillit er en av de viktigste forutsetningene for elektronisk handel. Mangel
på tillit har bidratt sterkt til at veksten innen elektronisk handel har latt
vente på seg, og da spesielt bedrift-til-konsument handelen. Det hjelp-
er lite for en nettbutikk å tilby kunden merverdi i forhold til tradisjonelle
handelsløsninger hvis kunden ikke stoler på at nettbutikken holder hva
den lover. Mangel på tillit hos forbrukerne er en av de største bekymring-
ene for nettbutikkene (CyberSource, 1999).

3.5.1 Hva er tillit?

Det å ha tillit til noe bygger på opplevelse over tid. Tillit er med andre ord
en dynamisk prosess. Tillit til noe styrkes og svekkes gjennom kommu-
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nikasjon. Tillitsprosessen begynner når et individ oppfatter en indikasjon
på at noe eller noen er verd å ha tillit til. Det er noen indikasjoner som
egner seg til å bygge tillit, mens det er andre som bidrar til å svekke til-
lit (Cheskin, 1999). Sett i et e-handelsperspektiv er det at en nettbutikk
oppgir fullstendig adresse, telefonnummer og e-mailadresse en indika-
sjon som egner seg til å bygge tillit. Hvis nettbutikken ikke holder hva den
lover med hensyn til leveringstid eller kvalitet på produkt er det en indi-
kasjon bidrar til å svekke tilliten til nettbutikken.

Tillit er vanskelig å bygge men lett å miste. Mens det kan ta årevis å byg-
ge opp tillit, kan et eneste brudd på tillit ødelegge årevis med oppbygget
troverdighet (Nielsen, 1999h).

Det er spesielt to typer informasjon som nettbrukere er redde for skal hav-
ne i hendene på uvedkommende; personinformasjon og kredittkortsin-
formasjon.

3.6 Personvern og personopplysninger

Informasjon om kundene er viktig for nettbutikkene, både med tanke på
egen markedsføring, men også med tanke på potensielle annonsører. På
Internett er grunnlaget for innsamling og bruk av personopplysninger enor-
me. Det finnes flere måter å samle inn personopplysninger på Internett
(Lous og Thoresen, 1999):

Kunden kan eksplisitt gi fra seg informasjon f.eks. via utfyllingsskjemaer.
Da kontrollerer kundene hvilke informasjon de gir fra seg, og de er opp-
merksom på at informasjonen blir samlet inn.

En annen type data samles inn av nettbutikkene uten at kundene blir
gjort oppmerksom på det. Delvis skjult informasjon som brukerens IP-
adresse, nettlesertype osv. kan samles inn av nettbutikkene og kan lagres
og brukes til å identifisere en kunde. Det finnes i dag nettsteder (f.eks.
www.privacy.net) hvor du kan sjekke hva slags data som automatisk kan
samles inn om deg. I mange tilfeller gir du som kunde også fra deg in-
formasjon uten at du vet om det blir samlet inn eller ikke. Eksempler på
slik informasjon er nøkkelord kundene bruker i søk eller historikk over de
varene kundene tidligere har kjøpt i nettbutikken.

En tredje måte er å aktivt overvåke hvordan kundene oppfører seg i nett-
butikken. Det er fullt mulig å overvåke hvilke rekkefølge kundene velg-
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er å se de forskjellige sidene, hvilken del av butikken kunden oppholder
seg mest i og hvilke varer kunden kikker på. Ved hjelp av videokameraer
er denne typen overvåking også mulig i fysiske butikker. Forskjellen er at
dataene som samles inn i fysiske butikker vanskelig kan brukes som noe
annet en generell informasjon om handlevaner. Det er liten mulighet til
å identifisere den enkelte kunde og tilpasse den fysiske butikken deretter.
Men individuell tilpassing av en nettbutikk er i høyeste grad mulig.

Samling og oppbevaring av personopplysninger er i Norge underlagt per-
sonregisterloven av 9. juni 1978. Data samlet inn via Internett faller også
inn under denne loven (Mey, 1996). Denne loven bærer på mange måt-
er preg av den tid den ble forberedt i. Da loven ble vedtatt var omfanget
av elektronisk behandling av personopplysninger forholdsvis lite og for-
trinnsvis knyttet til større offentlige og private virksomheter (Schartum,
1998). Dette er ikke lenger tilfellet. Bruk og innsamling av personopplys-
ninger har etterhvert blitt svært utbredt.

Et forslag til en ny lov som skal erstatte personregisterloven ble overle-
vert Justis- og politidepartementet 27 mai 1997 og skal opp til behandling
i Stortinget våren 2000. Der er det forsøkt tatt høyde for de utfordringer
personvernet står ovenfor i de kommende årene, blant annet ved å gi flere
og sterkere rettigheter til enkelt personer. Dette gir seg uttrykk i en utvid-
et innsynsrett for enkelt personer og en økt informasjonsplikt hos de som
ønsker å oppbevare personopplysninger (Schartum, 1997).

Personvernet har stått relativt sterkt her til lands, men i andre land f.eks.
USA, er det i større grad mulig å lagre og bruke personopplysninger. I Nor-
ge har det frem til nå vært konsesjonsplikt på alle etableringer av person-
registre som gjør bruk av edb (Schartum, 1998). I USA er det dessuten mer
allment akseptert å gi fra seg personlige opplysninger som navn, alder og
interesser. Det har etterhvert blitt opprettet en rekke registre som tar vare
på slike opplysninger. Disse registrene kan i USA uhindret selge og kjøpe
informasjon av hverandre så lenge kunden eksplisitt har gitt fra seg infor-
masjonen (digi.no, 1998). Butikker og andre organisasjoner kan dermed
videreselge den informasjon de sitter på til interesserte tredjeparter.

En amerikansk undersøkelse avslørte at 86 % av kommersielle nettsteder
ikke oppga hvilken informasjon de samlet inn eller hvordan de brukte el-
ler oppbevarte den innsamlede informasjonen (Landesberg et al., 1998).
Med tanke på hvor fritt amerikanske bedrifter står når det gjelder videre-
formidling av slik informasjon, er det ikke rart at forbrukerne vegrer seg
for å oppgi personopplysninger.

Dette har gitt grunnlag for en rekke tredjeparter som går inn å “kvalitets-
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stempler” butikker og nettsteder som oppfyller bestemte krav henhold til
hvordan de oppbevarer og bruker personopplysninger. Dette vil jeg kom-
me nærmere tilbake i avsnitt 3.9 som handler om kommunikasjon av tillit.

3.6.1 Personalisering

Personopplysninger kan brukes til å skreddersy en butikk for hver enkelt
bruker på bakgrunn av de opplysningene butikken har samlet inn. Når til-
passingen er drevet av nettstedet blir det kalt personalisering. En under-
søkelse utført av Cognitiative Inc. svarte 90% av nettkundene i undersøk-
elsen at de foretrak et bredt valg fremfor butikkkontrollert personalisering
(WebTrendWatch, 1999). Hvis personalisering skal fungere må tilpassing-
en ikke kreve ekstra arbeid av kunden og ikke begrense de mulighetene
kunden har til å få presentert varer og tjenester.

Hvis tilpassingen derimot er drevet av brukeren så kalles det brukertil-
passing. Brukertilpassing er fint, men det fungerer kun i tilfeller hvor det
som skal tilpasses er svært enkelt å beskrive og i situasjoner som sjel-
dent forandrer seg. Et godt eksempel på brukertilpasning er nettstedet
www.oanda.com som tilbyr utregning fra en valuta til en annen. Der kan
du lage din egen valutaomregner som kun inneholder de valutaene du er
interessert i. Men hvis brukerene skal ta seg bryet med å tilpasse en tjenes-
te må det være en tjeneste som de benytter relativt hyppig og hvor nytte-
verdien av tilpassingen langt på vei overgår det ekstra arbeidet det tar å
tilpasse tjenesten. Brukertilpassingen må heller ikke hindre brukeren i å
benytte tjenesten på den ordinære måten.

3.7 Kredittkort- og betalingsinformasjon

Det finnes utallige eksempler på misbruk av kredittkortinformasjon. En
undersøkelse fra CyberSource forteller at fem prosent av alle online-trans-
aksjoner er svindel (CyberSource, 1999).

Men selv om det foregår svindel er det sjelden du som kunde er nødt til
å betale for det.“Det er ikke Internett-handelen som er farlig, det er VISA-
kortet som er farlig” sier Gisle Hannemyr, stipendiat ved Institutt for In-
formatikk ved Universitetet i Oslo til Dagbladet den 19/11-99. Han fortel-
ler videre at det er svært lite informasjon som trengs for å kunne tappe et
VISA-kort. Alt du trenger er kortets nummer, navn og utløpsdato. Denne
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informasjonen er det mange måter å skaffe til veie, bl.a. via Internett. Men
kundene trenger ikke være engstelige hvis noen skulle tappe VISA-kortet
deres på denne måten. VISA gir nemlig kunden pengene tilbake. Tommy
Berglund i VISA Norge sier til Dagbladet “... kunden alltid vil få tilbake
pengene hvis salgsstedet, de som krever pengene, ikke kan framlegge en
underskrift”. Noe de ikke kan hvis kortet har vært misbrukt. Hannemyr si-
er videre at bankene og kortselskapene tar en kalkulert risiko for å holde
systemene enkle. De tar med andre ord den økonomiske konsekvensen av
eventuelle misbruk.

Kortselskapene må selv ta en del av skylden for den manglende tilliten til
Internett. I påvente av ferdigstillingen av egne løsninger for betaling over
Internett, gikk de ut å frarådet folk fra å handle på Internett:

“Kortselskapene gjorde en bra jobb med å fortelle alle at det å
bruke betalingskort på nettet var livsfarlig” (Hannemyr, 1999)

Men økonomisk sett er altså kredittkortsvindel et større problem for kort-
selskapene og nettbutikkene enn det er for kundene.

I USA har folk i årevis vært vant til å oppgi kredittkortnumre i forbindelse
med telefonbestillinger o.l. I Norge er ikke folk vant til å bruke kredittkort
på denne måten ved kun å oppgi kortnummer uten å signere eller taste
en personlig kode. Dette bidrar til å øke skepsisen til slik betaling over
Internett her i Norge.

3.8 Mangel på tillit til Internett

Mangel på tillit til elektronisk handel finnes på flere nivåer. For det første
har det vært en generell mangel på tillit til Internett som sikker infrastruk-
tur for kommunikasjon. For det andre har det vært problematisk å få folk
til å ha tillit til de aktørene de ønsker å kommunisere med over Internett.
Mangelen på tillit til Internett som sikker infrastruktur består i hovedsak
av redsel for at uvedkommende skal kunne klare å plukke opp informa-
sjon som blir sendt over nettverket eller som ligger lagret hos de ulike nett-
butikkene, for så i etterkant å misbruke denne informasjonen. Mangelen
på tillit til enkel aktører kommer av nettbrukerens begrensede muligheter
til å avgjøre om de aktørene de ønsker handle hos er redelige eller ikke.
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3.8.1 Mangel på tillit til Internett som sikker infrastruktur

Frykten for misbruk av denne typen informasjon er lett å forstå. Internett
truer personvernet på helt nye og ekstreme måter takket være sine unike
egenskaper (Hoffman et al., 1999). Muligheten for å samle inn og lagre in-
formasjon og mulighetene til å misbruke denne informasjonen er enorme
takket være overføringskapasiteten og de enorme lagringsmulighetene.

Både person- og kredittkortinformasjon kan plukkes opp ulovlig over nett-
verket og hos den enkelte nettbutikk. ZDnet kan fortelle om et stort inn-
brudd hos cd-butikken CD Universe hvor over 300.000 kredittkortnumre
ble stjålet fra datasystemene til butikken. De fleste nettbutikker tilbyr løs-
ninger hvor dataene er kryptert under transporten mellom nettbutikk og
kunde. Hvordan nettbutikkene oppbevarer kundedataene i sine egne da-
tasystemer har derimot fått mye mindre oppmerksomhet (ZD Net, 2000).

Du har også i mindre grad mulighet til å sjekke hvor mye den enkelte nett-
butikk har gjort for å hindre uvedkommende i å bryte seg inn på datasys-
temet deres. Hvis nettbutikken ikke har tatt nødvendige forhåndsregler
for å unngå innbrudd, kan uvedkommende bryte seg inn å stjele person-
og kredittkortopplysninger som nettbutikken har liggende.

Internett kan i utgangspunktet virke som et lovløst samfunn, hvor kunde-
ne står maktesløse igjen hvis de blir utsatt for svindel. Det kan være vans-
kelig for kundene å vite hvilke rettigheter de sitter med, og det kan fort
oppstå situasjoner hvor det er uklart hvilket lovverk som gjelder (OECD,
1997a). Hvis kunden er fra et land, personen ansvarlig for nettbutikken i
et annet og nettstedet til nettbutikken i et tredje land forstår man at dette
juridisk sett lett kan bli veldig komplisert.

De siste årene har Internett også blitt utsatt for omfattende skremselspro-
paganda fra media. Gang på gang har skrekkscenarier om hackere og mis-
bruk blitt trukket frem i tabloider for å bygge opp under folks frykt for å
handle på Internett (Hjallen, 1999). Bakgrunnen for denne skremselpro-
pagandaen er som vanlig å økt salg. Nyhetsverdien stiger dessverre fort-
satt med krisemaksimering av problemer.

3.8.2 Mangel på tillit til den utvalgte nettbutikken

“The reason more people have yet to shop online ... is the fun-
damental lack of faith between most businesses and consu-
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mers on the Web today” (Hoffman et al., 1999)

På Internett har du i mindre grad muligheten til å sjekke hvem du egentlig
handler med sammenlignet med en fysisk butikk. Nettbutikken kan f.eks.
være lokalisert i et helt annet land enn det kunden befinner seg i. Mange
av de samme problemstillingene som er aktuelle i forbindelse med kjøp
på postordre er også aktuelle for kjøp over Internett. Flere aktører har gått
ut og advart folk mot å la seg lokke av ekstremt billige tilbud eller miraku-
løst bra produkter. Likevel finnes det mange eksempler på folk som har
latt seg lure.

En enslig nettbutikk kan umulig løse det mer generelle tillitsproblemet til
Internett. Men de har absolutt muligheter til å øke tilliten til seg selv som
seriøs nettbutikk som tar kundens sikkerhet og bekymringer på alvor.

3.9 Hvordan kommunisere tillit til kundene?

I følge en rapport fra Cheskin Research kommuniseres tillit til e-handel
via seks hovedkomponenter (Cheskin, 1999):

• Kvalitetsstempel

• Merke

• Navigering

• Gjennomføring

• Presentasjon

• Teknologi

Et kvalitetsstempel symboliserer at nettstedet oppfyller bestemte krav. Dis-
se kravene er bestemt av den organisasjonen som utsteder kvalitetsstem-
pelet. Det finnes mange slike organisasjoner og de engasjerer seg gjer-
ne på ulike områder. Amerikanske TRUSTe (www.truste.org) var tidlig ute
med å tilby et kvalitetsstempel som stilte krav til nettstedenes behandling
og lagring av personinformasjon. Norske eforum.no har utarbeidet et mer
vidtgående kvalitetsstempel for norske nettbutikker som stiller krav til alt
fra nettverkssikkerhet til regnskapsføring (eforum.no, 1998).
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Kjente varemerker bygger tillit. En nettbutikkk som ikke representerer et
kjent merke blir nødt til å kompensere for dette via de andre 5 komponen-
tene som kommuniserer tillit. Rapporten fra Cheskin hevder at du som
ukjent nettbutikk er nødt til å ha veldig gode navigasjonsmekanismer og
god gjennomføring for å kunne konkurrere med mer kjente merker.

Enkel og effektiv navigering er viktig for å kommunisere tillit:

“Effective navigation is generally a precondition to communi-
cating e-commerce trust and the perception that sites meet
consumers needs...” (Cheskin, 1999)

At det er lett for kunden å finne hva de er på jakt etter er en egenskap
som har mye til felles med brukskvalitet. Enkel og effektiv navigering gjør
systemet både lett og effektivt å bruke, egenskaper som er med å definere
brukskvalitet (se kapittel 1.4.1). Dette er derfor et sterkt argument for at
brukskvalitet kan bygge tillit.

Gjennomføring er prosessen du som kunde går igjennom fra det tids-
punktet du ønsker å kjøpe noe til det tidpunktet du mottar produktet. For
å støtte god gjennomføring bør nettbutikken gi informasjon om mulighe-
tene kundene har hvis noe skulle gå galt og tilby eventuell assistanse hvis
det er behov for det. Informasjon om klagemuligheter og lagring av per-
soninformasjon, samt å holde det man lover i henhold til leveringstid og
kvalitet på produkt er andre viktige egenskaper for god gjennomføring. Å
gi kundene god tilbakemelding på status på bestillingen er også viktig.

Hvordan nettbutikken ser ut rent grafisk er viktig for å bygge tillit. Este-
tisk og minimalistisk design forteller brukeren at nettbutikken er seriøs.
Dette kan sammenlignes med en fysisk butikk, der en rotete og uoversikt-
lig butikk er egnet til å svekke tillit, mens en ryddig og velinnredet butikk
er egnet til å øke tillit. Estetisk og minimalistisk design er også viktige de-
signkriterier hvis du ønsker systemer med høy brukskvalitet (se kapittel
1.4.3).

Hvis teknologien som ligger i bunnen sørger for rask og effektiv navigering
og kort nedlastingtidstid, bygger dette også tillit. I en undersøkelse utført
av Jupiter Communication fant de at 46 % av de respondentene som had-
de opplevd tekniske problemer med en foretrukket nettbutikk forlot nett-
butikken (PC Week, 1999a). 19 % av disse igjen forlot nettbutikken og kom
aldri tilbake. 52 % fant alternative nettbutikker som de nå bruker i tillegg
til den tidligere foretrukne butikken, og 29 % forble lojale og returnerte til
den foretrukne nettbutikken etter at problemene var ordnet.
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3.10 Oppsummering

Denne gjennomgangen viser at det er svært mange forhold å ta hensyn til
under design av e-handelsnettsteder. Jeg vil nå forsøke å oppsummere de
viktigste forholdene.

Arbeidsoppgaven som et e-handelsnettsted skal støtte består av tre faser
som hver må støttes på en best mulig måte. Behovet for å kunne navigere
fritt mellom de to første fasene er stort.

Brukerne av e-handelnettsteder er uavhengige av systemet. Vil de ikke
bruke nettstedet så behøver de ikke det. Feilsituasjoner under bruk av
nettstedene kan få økonomiske konsekvenser for brukerne, og brukerne
har utgangspunktet liten kunnskap om det domenet som nettstedet ope-
rerer innen.

Når nettbrukere handler på nettet gjør de det fordi det er:

1. Lett og enkelt å bestille
2. Stort utvalg
3. Lav pris

Behov for tillit er stort. Dette medfører at nettstedene må ta spesielle for-
håndsregler i forhold til oppbevaring, bruk og overføring av person- og
betalingsinformasjon.

Tillit til e-handel kan kommuniseres gjennom kvalitetsstempel, merke,
navigering, gjennomføring, presentasjon og teknologi.



Kapittel 4

Designprinsipper for
e-handelsnettsteder

Målet med dette kapitlet er å komme frem til et sett med prinsipper for
design av e-handelsnettsteder basert på resultatene fra brukertesten i ka-
pittel 2 og gjennomgangen av litteratur i kapittel 3. Brukertesten av Box-
man indikerte at manglende brukskvalitet er et like aktuelt problem i e-
handelsapplikasjoner som i andre datasystemer. Svært mange av de pro-
blemene som oppstod var direkte relatert til manglende brukskvalitet. Det
blir derfor naturlig å beholde brukskvalitetsprinsippene som et utgangs-
punkt for designprinsippene.

Men brukertesten avdekket også mange problemer som ikke lot seg be-
skrive ved hjelp av de brukskvalitetsprinsippene. Spesielt behovet for be-
tingelser og vilkår knyttet til handelen og engstelsen for hvor bestilling-
en blir oversendt butikken er forhold som ikke blir direkte adressert av
brukskvalitetsprinsippene.

På bakgrunn av dette vil jeg først ta for meg de enkelte brukskvalitetsprin-
sippene hvor jeg vil forsøke og utdype hvordan man på en best mulig måte
kan overholde disse prinsippene på et e-handelsnettsted. Deretter vil jeg
forsøke å formulere prinsipper for de forholdene som ikke blir dekket av
de utdypede brukskvalitetsprinsippene.

57
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4.1 Brukskvalitetsprinsipper

Det er flere faktorer som bidrar til at det er naturlig å stille svært høye krav
til brukskvaliteten til et e-handelsnettsted. Netthandelskundene er opp-
tatt av at det skal være lett og enkelt å bestille (FDIH, 1998). Lett å lære og
effektivt å bruke er to grunnleggende egenskaper ved brukskvalitet. Man-
gel på tillit har vært et stort problem for netthandelen (Hoffman et al.,
1999). Egenskaper forbundet med brukskvalitet som estetisk og oversikt-
lig presentasjon og enkel og effektiv navigering bidrar til å bygge denne
tilliten (Cheskin, 1999).

Mange har forsøkt å utdype brukskvalitetsprinsippene for Web. Siden den
delen av elektronisk handel som jeg tar for meg utelukkende finner sted
på Web, har jeg valgt å benytte to av disse gjennomgangene (Hunnes,
1999; Instone, 1997) som utgangspunkt.

4.1.1 Responstid og synliggjøring av status

Responstid

Nettbrukere er generelt ekstremt utålmodige og krever rask nedlastingstid
(Nielsen, 1999i). Dette stiller store krav responstiden og er blant mange
regnet som det aller viktigste designprinsipp for web:

“... webpages have to be designed with speed in mind. In fact,
speed must be the overriding design criterion. To keep page
sizes small, graphics should be kept to a minimum and multi-
media effects should only be used when they truly add to the
user’s understanding of the information” (Nielsen, 1999i)

Mange nettsteder bærer preg av at de er utviklet og testet med langt bedre
maskinkraft og overføringskapasitet enn det den jevne nettbruker har til
rådighet. Det at over 60% av alle nettbrukerne er tilknyttet Internett via
modem (GVU, 1998) er noe de fleste web designere ikke virker spesielt
opptatt av. For å kunne navigere fritt må ikke nedlastningstiden overstige
ett sekund fra du flytter deg fra en nettside til en annen (Nielsen, 1999i).
Treg responstid kan føre til at kunden mister tilliten til et nettstedet og
isteden velger å handle på andre nettsteder (Nielsen, 1999g). Konsekven-
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sene av dette bør være at elementer som fører til økt responstid som tung
grafikk og eller java-applets reduseres til det minimale.

Synliggjøring av status

Nettleseren gir brukeren tilbakemelding vedrørende systemets status. Van-
lige tilbakemeldinger er at webtjeneren er kontaktet, at nedlastingen av
en fil er påbegynt og at et dokument er ferdig lastet ned. Derimot er det
problematisk for en nettleser å gi realistiske anslag for hvor lang tid den vil
bruke på å laste ned et dokument. Nettleseren ikke har kjennskap til for-
hold som økt belastning på webtjeneren eller redusert båndbredde grun-
net høy trafikk (Hunnes, 1999). I tilfeller hvor det blir startet omfatten-
de prosesser på webtjeneren har nettleseren også vanskelig for skille mel-

Figur 4.1: Brukeren blir gjort oppmerksom på at neste ledd er tidkrevende

lom de ulike forsinkelsene som kan oppstå. Hvis det blir gjort tidkrevende
opplag mot webtjeneren er det viktig å fortelle brukeren at det nå blir gjort
et tidkrevende oppslag som kan ta noe tid. Brukere er langt mer tålmodi-
ge når det vet hva som foregår. Synliggjøring av systemet status er spesielt
viktig i e-handelssystemer da uvisshet rundt status kan føre til situasjon-
er hvor brukeren er usikker på om bestillingen er sendt eller ikke sendt.
Et godt eksempel på slik merking finner vi i bestillingssystemet til Ryan
Air (se figur 4.1). Her blir brukeren gjort oppmerksom på at neste ledd i
transaksjonen kan ta noe tid, og brukeren blir bedt om å være tålmodig.

4.1.2 Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjo-
ner

Unngå å bruke synonymer for allerede innarbeidede web- og internettspe-
sifikke ord og uttrykk. Hvis brukerne er vant til ord og uttrykk fra andre
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nettsteder er det bare egnet til forvirring å innføre nye begreper (Nielsen,
1999f).

Brukeren er ikke nødvendigvis kjent med domenespesifikke ord og ut-
trykk. I en brukertest av Braathens bestillingssystem for flybilletter skapte
ordet “Avbestillingsforsikring” stor frustrasjon hos testpersonene (Eriksen
og Halvorsen, 1998). Ingen av testpersonene var kjent med hva begrepet
egentlig innbar, og de var ikke i stand til å avgjøre om det var nødvendig
for dem med en slik forsikring eller ikke. Hvis det er nødvendig å bruke
domenespesifikk terminologi er det viktig at en forklaring på begrepet er
umiddelbart tilgjengelig i konteksten (Hunnes, 1999). Dette er veldig vik-
tig i e-handelsnettsteder der det ikke kan forventes at kunden har kjenn-
skap til terminologi forbundet med salgsdomenet (se avsnitt 3.3.3).

4.1.3 Brukerens kontroll og frihet

På web er mulighetene for brukeren til å komme seg ut av en uønsket si-
tuasjon sterkt avhengig av funksjonalitet som er innebygget i nettleseren.
Vanlige systemfunksjoner som “angre”, “gjenta” og “stopp” er innebygget
i nettleseren gjennom back-,reload- og stopknappen. Denne funksjona-
liteten er svært viktig for brukerne. Det at mange nettsteder forsøker å
presse brukerne til å oppføre seg på bestemte måter ved å sabotere disse
funksjonene oppleves som svært frustrerende for brukerne. Jakob Nielsen
regner brudd på back-funksjonen som den største nye feilen innen web-
design:

“The Back button is the lifeline of the Web user” (Nielsen, 1999g)

Det at brukerne føler at de har full kontroll under navigering er spesielt
viktig for brukere av e-handelsapplikasjoner. Hvis ikke brukerne føler seg
trygg på at de når som helst under bestillingen kan angre eller forlate be-
stillingsprosessen vil de mest sannsynlig ikke ta sjansen på å benytte nett-
butikken.

Uansett hvor brukeren befinner seg på nettstedet bør det alltid være en
lenke til forsiden tilgjengelig (Hunnes, 1999; Instone, 1997)
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4.1.4 Konsistens og standarder

Konsistens bidrar til et mer intuitivt grensesnitt, og gjør det enklere for
brukeren å navigere på nettstedet. Et nettsted bør være både internt og
eksternt konsistent. Intern konsistens vil si at nettstedet f.eks. bruker den
samme måten å markere hyperlenker på alle deler av nettstedet. Ekstern
konsistens vil si å bruke de samme begreper, metaforer og navigerings-
paradigmer som de fleste andre nettsteder det er naturlig å sammenligne
med. Ekstern konsistens er svært viktig på web der alle lærer hvordan de
skal navigere på alle andre nettsteder:

“Users spend most of their time on other sites. Thus, anything
that is a convention and used on the majority of other sites will
be burned into the users’ brains and you can only deviate from
it on pain of major usability problems” (Nielsen, 1999a)

Nettbrukere er uhyre konservative når det gjelder å lære nye måter å gjøre
ting på. Brukere kommer til et nettsted og forventer at alt skal fungere slik
de er vant til fra andre nettsteder (Nielsen, 1999j).

Et godt eksempel er handlekurv- eller handlevognmetaforen. Bruken av
denne metaforen er blitt så utbredt at den er å regne som en grensesnitt-
standard (Nielsen, 2000a). Avvik fra handlekurv-metaforen enten i funk-
sjonalitet, terminologi, plassering eller utseende medfører store vansker
for brukerne. Under en brukertest av et nettsted som brukte en “handles-
lede” i steden for handlekurv så hadde 50 % av brukerne problemer med
å forstå hvordan de skulle bruke den. De andre 50 % klare å bruke sleden
fordi de antok at den fungerte på samme måte som en handlekurv siden
den var plassert på samme sted som det handlekurven vanligvis var (Niel-
sen, 1999e).

Strukturering av nettstedet bør også være konsistent med hvordan kun-
dene ser på domenet og ikke hvordan butikkens ansatte ser på domenet
(Nielsen, 1999a). Hver gang en kunde ikke finner det produktet han/hun
er på jakt etter, taper butikken penger.

Når det gjelder standarder er det viktig å følge de åpne standardene for
HTML og CSS som er utarbeidet av World Wide Web Consortium (www.w3.org).
Selv om nettleserne i dag i varierende grad støtter disse standardene, vil
det forhåpentligvis bedre seg i fremtiden.
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4.1.5 Forebygging av feil

Feilsituasjoner under bruk av e-handelsnettsteder oppleves som svært u-
behagelig for brukerne. Spesielt i realiseringsfasen av en transaksjon er de
sårbare da feil på dette tidpunktet kan føre til uvisshet om bestillingen er
sendt eller ikke. Forskjellige tekniske problemer er med å svekke tilliten til
nettstedet (Cheskin, 1999). For e-handelsnettsteder for virksomheter som
tradisjonelt er veldig opptatt av sikkerhet som f.eks. banker og flyselskap-
er er det spesielt viktig å ha et system uten tekniske feil. Grafikk som ikke
hentes inn og døde lenker er typiske eksempler på slike tekniske feil.

Det finnes flere teknikker for forebygging av feilsituasjoner. I e-handelsnett-
steder er det viktig å presentere en oppsummering av hele bestillingen på
siste skjermbilde der bestillingen skal oversendes slik at kunden har full
oversikt over bestillingen på det tidspunktet den skal oversendes.

4.1.6 Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse

Det er viktig å synliggjøre hvor brukeren er, hvor brukeren har vært og
hvor brukeren kan gå. Det vil bidra til effektiv navigering som kanskje er
den viktigste komponenten for å bygge tillit til et e-handelsnettsted (se
kapittel 3.9). Systemet bør gjøre brukeren oppmerksom på de snarveiene
som er tilgjengelig slik at brukeren har mulighet til å navigere mer effek-
tivt.

Hvor er jeg?

Hvis nettstedet tilbyr informasjon som er strukturert i en hyperstruktur
er det lurt å markere hvor brukeren befinner seg med en sti øverst på si-
den (se figur 4.2). Men denne måten å indikere hvor brukeren befinner

Figur 4.2: Informasjon om hvor kunden befinner seg i hyperstrukturen

seg, fungerer kun på nettsteder med en hierarkisk informasjonsstruktur
(Nielsen, 1999j).
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I forbindelse med mer transaksjonsorienterte e-handelsløsninger er den-
ne markeringen mindre viktig. Slike nettsteder har på mange måter fjern-
et seg fra den tradisjonelle hypertekst måten å navigere på. De er på langt
nær så hierarkisk oppbygd som nettsteder som kun inneholder informa-
sjon. Fokus bør da isteden være på å visualisere i hvilken fase brukerene

Figur 4.3: Informasjon om hvor kunden er i bestillingsprosessen

er i transaksjonen fremfor hvor de hierarkisk sett befinner deg på nettste-
det slik som det blir gjort i Ryan Air sitt bestillingssystem (se figur 4.3).
Ved hjelp av denne markeringen får kundene informasjon om hvor man-
ge ledd transaksjonen består av, hva de forskjellige leddene er og hvor de
selv befinner seg i transaksjonen.

Hvor har jeg vært?

Hyperlenker bør formidle skillet mellom besøkte og ubesøkte lenker slik
at brukerene kan se hvor de har vært og ikke vært (Hunnes, 1999). Den tra-
disjonelle måten å markere dette på er ved at besøkte lenker er lilla mens
ubesøkte lenker er blå. Det har blitt et problem at flere designere velger å
sabotere dette av estetiske hensyn slik at lenkene ser like ut uavhengig om
de er besøkt eller ikke (Hunnes, 1999).

Hvor kan jeg gå?

Det at blå underlinjerte tekststrenger er klikkbare hyperlenker som fører
til en ny side, er noe alle lærer første gangen de prøver en nettleser. Det-
te er fortsatt den beste måten å markere hyperlenker på (Nielsen, 2000a).
Av estetiske grunner velger fler og fler nettsteder å markere hyperlenker
på andre måter enn den tradisjonelle måten med blå underlinjerte tekst-
strenger. Ofte velger de andre farger og fjerner linjen under teksten. Dette
bidrar til at det blir vanskeligere for brukerne å få øye på navigerings mu-
lighetene på et nettsted.

Det er også viktig å ikke konstruere navigeringselementer som f.eks. meny-
er som kan minne om reklamebannere i plassering og utseende. Nettbru-
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kere har nemlig lært seg å se bort fra elementer som ligner på reklame-
bannere (Nielsen, 1999g).

4.1.7 Fleksibilitet og effektivitet i bruk

Det er viktig at flest mulig sider er mulig å bokmerke, også dokumenter
som er generert på bakgrunn av skjemautfylling (Hunnes, 1999; Instone,
1997). For å gjøre det enklere og raskere å bruke er det viktig å støtte de
snarveiene som er innebygd i nettleserne i forbindelse ved utfylling av re-
gistreringsskjemaer og søk som f.eks bruk av TAB-tasten for å flytte seg fra
felt til felt og RETUR-tasten for å oversende skjemaet og for igangsetting
av søk.

Fokuset på web har lenge vært på brukeren som nybegynner, men det be-
gynner etterhvert å bli relativt mange som begynner å få mye erfaring med
å navigere på web. Det vil bli nødvendig å ta større hensyn til ekspertbru-
kerene f.eks med å lage flere og bedre snarveier (Nielsen, 2000c).

Nettstedet bør tilby kundene å gjøre sine egne tilpassinger hvis det kan
medføre at kundene slipper å gjøre den samme rekken av handlinger hver
gang de besøker nettstedet. Det er viktig at tilpassingen er lett å utføre og
at den medfører økt nytteverdi for kunden.

4.1.8 Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbar-
het

Dialogen med systemet bør ikke inneholde informasjon som er irrelevant
eller som sjelden behøves. Hver ekstra informasjonsenhet i en dialog kon-
kurrerer med de relevante informasjonsenhetene og gjør disse forholds-
messig mindre synlige.

Nettbrukere leser sjelden internettsider ord for ord. De skanner i steden
innholdet og plukker ut enkelte ord og setninger som de leser (Nielsen,
1997b). Informasjon bør derfor organiseres i logiske enheter hvor viktig
informasjon bør være umiddelbart tilgjengelig, mens detaljer og bakgrunn-
stoff kan gjøres tilgjengelig ved hjelp av hyperlenker. Et vanlig problem er
at mange nettsteder konsekvent bruker for små skriftstørrelser (Hunnes,
1999). Dette gjør nettstedene helt ulesbare for brukerne hvis de ikke over-
styrer skriftstørrelsen i nettleserens innstillinger.
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Estetisk og minimalistisk design er en av seks faktorer som kommuniserer
tillit (se presentasjon under avsnitt 3.9). Dette resultatet blir underbygd av
en undersøkelse utført av Kim og Moon som viser at valg av farger, font-
er og andre design elementer kan påvirke følelser som tillit, symmetri og
ubehag (Kim og Moon, 1998).

Siden mangel på tillit er blant de aller største problemene innen elektron-
isk handel stiller dette store krav til e-handelsnettsteder på dette punktet.

4.1.9 Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil

Brukere bør skjermes fra lavnivå feilmeldinger generert av underliggende
skript, databasefunksjoner eller serverprogramvare (Hunnes, 1999). Feil-
meldinger bør uttrykkes i språk som brukeren forstår, presist indikere pro-
blemet og hjelpe brukeren med å løse problemet. Prinsippet om lagvis
inndeling av feilmeldinger bør følges slik at brukere med forskjellig behov
får forskjellig grad av detaljer presentert i feilmeldingene (Shneiderman,
1982). Der en vanlig bruker gjerne klarer seg med en enkel beskjed, har
ofte en systemadministrator behov for mer detaljert informasjon.

4.1.10 Hjelp og dokumentasjon

Hjelp bør være tilgjengelig i konteksten der det er behov for hjelp, en-
ten ved hyperlenker direkte til relevant informasjon eller med kortfattede
instruksjoner direkte i grenesnittet (Hunnes, 1999; Instone, 1997). Siden
nettbrukere er utrolig utålmodige nytter det ikke å bøte på dårlig design
med omfattende hjelp:

“... a website with a help system is usually a failed website”
(Nielsen, 2000c)

Hvis det er noe sted hvor paradokset om den aktive bruker gjør seg gjeld-
ende så er det på web (Nielsen, 1999b). Folk vil heller starte å bruke sys-
temet umiddelbart selv om de er klar over at de ville vært tjent med å le-
se instruksjonsboka først (Carrol og Rosson, 1987). Dette medfører større
krav til systemets lærbarhet og intuitivitet.
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4.2 E-handelsprinsipper

Brukertesten av Boxman avslørte flere problemer som ikke er direkte re-
latert til brukskvalitet. Spesielt behovet kundene hadde for opplysninger
om betingelser og vilkår (se 2.4.1), og engstelsen for om de ved en feilta-
gelse hadde passerte bestillingspunktet (se 2.4.2) er eksempler på behov
som ikke blir adressert av brukskvalitetsprinsippene. Disse behovene kan
forklares utifra den arbeidsoppgaven som et e-handelssystem er ment å
støtte (se figur 4.4). For å støtte denne arbeidsoppgaven må applikasjonen

Informasjons-
fase

Forhandlings-
fase

Realiserings-
fase

En komplett e-handelstransaksjon
tid

Gi kundenGi kunden

informasjon
produkt- kjøpsbetingelser

Gi kunden
god

tilbakemelding

Bestillings-
punktet

Figur 4.4: Arbeidsoppgaven som skal støttes

på en best mulig måte støtte de tre fasene som en handelstransaksjon
består av. Informasjonsfasen, forhandlingsfasen og realiseringsfasen må
støttes på en slik måte at kundene enkelt og effektivt kan gjennomføre
transaksjonen med en trygghet om at de vil motta de varene eller tjenest-
ene de bestilte. Nettstedet må gi kundene god informasjon om de varene
og tjenestene de tilbyr. Kundene må få klarhet i de vilkår og betingelser
som gjelder, og kundene må enkelt og trygt kunne betale og motta de va-
rene eller tjenestene de bestiller.

I kapittel 3 blir det også avdekket behov hos brukerne som det ikke blir
tatt høyde for gjennom brukskvalitetsprinsippene. Mangelen på tillit til
nettbutikker har vært det største problemet for netthandel hittil (se av-
snitt 3.8.2). Nettbrukere er spesielt redde for at sensitive opplysninger som
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person- og kredittkortopplysninger skal havne i gale hender, og nettsteder
bør derfor ta spesielle forhåndsregler med hensyn til oppbevaring, over-
føring og bruk av slike opplysninger.

Hovedårsaken til at folk velger å handle på nettet er for at det er enkelt å
bestille produkter (se 3.4.2). For at det skal være enkelt og raskt å bestille
er det viktig at veien til bestillingspunktet er kortest mulig og det er vik-
tig å unngå og forlenge veien til bestillingspunktet med informasjon som
ikke er strengt nødvendig for kunden. På nettstedet til Boxman opplevde
testpersonene at Boxman forsøkte å lure dem til å abonnere på reklame
per e-post (se 2.4.3). Dette ble ikke godt mottatt. En av årsakene til at folk
velger å handle på Internett er nettopp at de slipper slikt kjøpepress (se
3.4.2).

På bakgrunn av dette vil jeg forsøke å formulere prinsipper for design av e-
handelsnettsteder med utgangspunkt i hvordan systemet på en best mu-
lig måte kan støtte en handelstransaksjon og som tar best mulig hensyn
til kundens behov for tillit:

• Lett tilgjengelig og god informasjon om varer og tjenester

• Informer om kjøpsbetingelsene

• Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

• Gi god tilbakemelding etter at bestillingen er sendt

• Ikke krev unødvendig personinformasjon av kunden

• Krypter all sensitiv informasjon under overføring

• Opplys om bruk og lagring av person- og kredittkortopplysninger

• Opplys om merkeordninger og omtale i presse

• Slett kredittkortnumre etter bruk

• Lett tilgjengelig kontaktinformasjon

• Kortest mulig vei til bestillingspunkt

• Unngå for sterkt kjøpepress
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4.2.1 Lett tilgjengelig og god informasjon om varer og tjenester

Som støtte for informasjonsfasen av en e-handelstransaksjon er det vik-
tig å gi kunden god og oppdatert informasjon om produkter og tjenester
samt gode muligheter til å søke i informasjonen slik at kundene enkelt og
raskt kan finne den informasjonen de er på jakt etter.

Å lete opp informasjon om forskjellige produkter og tjenester er en av de
mest populære aktivitetene hos nettbrukere. I en undersøkelse utført av
Statistical Research Inc. var dette sammen med e-post den mest populæ-
re aktiviteten (Statistical Research, 2000). En undersøkelse fra forening-
en for dansk internett handel konkluderte med at nettbrukere i bare 5%
av tilfellene besøkte nettbutikker for å kjøpe noe (FDIH, 1998). I de aller
fleste tilfeller (95%) er de på utkikk etter informasjon om produkter eller
andre ting.

Informasjon i form av omfattende varedata, bilder, anmeldelser, kunde-
forum eller nyhetsbrev gir merverdi for kunden. Anmeldelsene bør gjerne
komme fra ulike og gjerne uavhengige kilder. Kundeanmeldelser er et fint
tiltak i så måte, og gir god støtte for informasjonsfasen i elektronisk han-
del. Det å tilby tidligere kunders usensurte anmeldelser av produkter de
har kjøpt, gir nye kunder pålitelig informasjon om de varene og tjenestene
som nettbutikken tilbyr. Det viser også at de produktene butikken leverer
holder så bra kvalitet at de er villige til å la kundene anmelde dem. Sli-
ke anmeldelser kan være med på å øke tilliten til butikken hos kundene,
spesielt hos nye kunder (The New York Times, 1999b).

Personalisering bør unngås hvis det medfører ekstra arbeid for kunden og
det reduserer mulighetene kundene har til å navigere fritt i informasjonen
(se 3.6.1).

Finnes det informasjon om produktene eller omtale av butikken andre
steder på Internett er det bra å lenke til denne informasjonen. Et nettsted
som eksplisitt unngår å lenke til verden utenfor, virker som det har noe å
skjule (Nielsen, 1999h). Alt for få benytter seg av muligheten til lenke til
informasjon på andre nettsteder, i frykt for at slike lenker fører brukeren
vekk fra deres eget nettsted.
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Sørg for at informasjon og varebeholding er oppdatert

All informasjon bør være korrekt og ofte oppdatert. Innholdsmessig kvali-
tet og kontinuerlig oppdatering er i følge en undersøkelse fra Forrester fra
april 1999 blant de viktigste årsakene til at folk velger å komme tilbake til
et nettsted (CLIP, 1999).

Det er også viktig at informasjonen om selve varebeholdningen i størst
mulig grad er oppdatert slik at varer som butikken ikke kan levere ikke
blir presentert. Hvis en kunde først tar seg tiden med å komme igjennom
bestillingsprosedyren er det viktig at butikken kan levere varen (PC Week,
1999b). Nettbutikken bør ha kontakt med varebeholdningssystemet slik at
produkter som ikke lenger kan skaffes til veie, ikke presenteres for kund-
en. Dette er helt klart problematisk da mange nettbutikker ikke har noen
varebeholdning selv. Mange nettbutikker bestiller direkte fra leverandø-
rene etterhvert som de får inn bestillinger fra kundene sine. De er derfor
avhengig av at leverandørene leverer oppdatert informasjon til en hver tid
for å kunne holde sine egne systemer oppdatert.

Tilby effektive og kraftige søkemekanismer

Figur 4.5: Søkemaskin som er konsistent med grensesnitt-standarden

En søkemaskin er viktig hvis nettstedet tilbyr mange produkter. Stort ut-
valg er regnet som en av de viktigste grunnene til å handle på nettet (F-
DIH, 1998). Det er derfor viktig å klare å gi kundene oversikt og naviger-
ingsmuligheter i utvalget. Hvis kunden ikke finner varen der han forven-
ter er det naturlig for kunden å tro at nettstedet ikke har varen (Nielsen,
2000b). Dette stiller store krav til søkemaskinen både i hensyn til hvordan
dataene blir presentert og hvordan de er kategorisert. Hvis det f.eks. er
naturlig å kategorisere en vare i to forskjellige kategorier kan det være lurt
å la varen være tilgjengelig fra begge kategoriene. Når det gjelder utseen-
de av søkemaskinen er dette i ferd med å bli en grensesnitt-standard på
lik linje med handlevogn-metaforen (Nielsen, 2000b). Et søkefelt hvor det
er mulig å å skrive samt tilhørende knapp hvor det står “søk” er måten du
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bør kommunisere søkemuligheter til kunden på (se figur 4.5). Når kunden
ønsker å søke leter han etter et slikt søkefelt.

4.2.2 Informer om kjøpsbetingelsene

Som støtte for forhandlingsfasen er det viktig å opplyse kundene om hvil-
ke betingelser og vilkår som gjelder for handelen. Det viktig at informa-
sjon om betingelser er lett tilgjengelig uansett hvor kundene befinner seg
på nettstedet slik at kundene når som helst kan sjekke denne informasjo-
nen. Hvis det er uklart for kundene hvilke betingelser som gjelder for et
kjøp, vil de sannsynligvis ikke gjennomføre kjøpet selv om de både ønsker
og har forstått hvordan de skal gå frem for å handle på nettstedet. Betin-
gelsene bør forøvrig være presentert på en konsis og lettleselig måte. In-
ternettbrukere er ekstremt utålmodige, og de krever umiddelbar støtte for
sine egne mål (Nielsen, 1999i).

Betingelser som kundene er opptatt av er knyttet til:

• Levering og leveringstid

• Ekspedisjons- og fraktkostnader

• Betalingsmåter

• Angrefrister, returrett, garantier og klagemuligheter

• Moms

Levering og leveringstid

Det er viktig å gi forbrukerne informasjon om hvordan varene leveres og
hvor lang tid det vil ta å levere varene.

Det svenske konsumentverket gir følgende råd til forbrukere på nettet:

“ Hvis det ikke finnes noen informasjon om returrett eller le-
veringsregler, tenk deg om før du bestiller fra selskapet” (Kon-
sumentverket, 1999)
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Det beste er å gi en leveringsgaranti som garanterer levering innen en hvis
tid, vel og merke hvis nettbutikken er i stand til å holde denne garantien.
Hvis ikke nettbutikken er 100% sikker på at de klarer å holde seg til en
leveringsgaranti, så er det bedre å la være da det er svært alvorlig for en
nettbutikk å bryte løftene sine:

“... a single violation of trust can destroy years of slowly accumu-
lated credibility” (Nielsen, 1999h)

Nettbutikken bør da heller nøye seg med å fortelle hvor lang tid det van-
ligvis tar å levere varene, men at det i enkelte tilfeller vil kunne ta lengre
tid.

Ekspedisjons- og fraktkostnader

Mange nettbutikker har forsøkt å lure kunder til å bestille varer gjennom
å vente med å fortelle om kostnader knyttet til frakt og administrasjon til
etter at kunden har bestilt (The New York Times, 1999a). De nettbutikkene
som opererer på denne måten kan ikke beskyldes for å tenke langsiktig.

Svært mange vil forlate nettstedet på et tidlig tidspunkt i bestillingspro-
sessen hvis de ikke finner denne informasjonen, og de som blir lurt vil
neppe la seg lure en gang til:

“You may cheat a few people into ordering by hiding the ship-
ping costs, but many more will abandon the site at an early
stage of the process. And those users who do get cheated will
only be suckers once” (Nielsen, 1999h)

Det svenske konsumentverket oppfordrer alle forbrukere til å skaffe seg
oversikt totalkostnadene ved et kjøp før de bestiller, inkludert eventuelle
tollavgifter (Konsumentverket, 1999). Denne informasjonen bør dermed
være oppgitt så tidlig så mulig i bestillingsprosessen.

Betalingsmåter

Det er viktig å tidlig informere kundene om hvilke betalingsmåter som
nettstedet tilbyr, slik at ingen må gå igjennom hele bestillingsprosessen
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for å finne ut at de ikke kan betale for varen.

Kundene har gjerne ulike vaner med hensyn til betaling. Hvis det er mulig
så bør nettstedet tilby kunden å betale ved med giro, slik at kunden slip-
per å bekymre seg over hvor sikkert det er å betale over Internett. Det var
en periode en veldig fokusering på det å betale over Internett, og svært
mange klarte ikke å se elektronisk handel uten elektronisk betalingsfor-
midling. Det å ikke klare og skille mellom elektronisk handel og elektro-
nisk betalingsformidling er en av de mest grunnleggende feilene som har
blitt gjort innen netthandel (Hannemyr, 1999).

Angrefrister, returrett, garantier og klagemuligheter

I Norge er Internetthandel underlagt angrefristloven og kjøpsloven (Nsafe,
1999; Aftenposten, 1998). Dette gjelder naturlig nok kun selskaper som
har tilholdsted i Norge eller med minst en representant i Norge.

Mange norske nettbutikker unnlater å nevne dette, muligens i frykt for at
mange kunder skal begynne å sende tilbake varene sine. Noen av butik-
kene hever seg dessuten over norsk lovgivning med å legge inn begrens-
ninger på f.eks. retur av varer som skrider mot kjøps- eller angrefristloven.
Et eksempel på dette er å finne på norske CDON (www.cdon.no) (se figur
4.6): Dette skrider mot angrefrist loven som gir kjøperen muligheten til å

Figur 4.6: CDON bryter angrefristloven

heve kjøpet hvis han/hun sier fra til selger innen 10 dager etter at varen
var mottatt. Angrefirstloven gjelder uavhengig om det er noe feil på var-
en eller ikke, vel og merke hvis totalkostnadene på varene er på over 300,-
kroner (Lovdata, 1972).

Det svenske konsumentverket oppfordrer alle forbrukere til å sjekke ekstra
nøye hva slags angremuligheter du har:

“Finn ut om selskapet tilbyr returrett og om du i så fall må beta-
le returporto. Returkostnader kan i visse tilfeller bli veldig kost-
bart” (Konsumentverket, 1999)
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Forbrukerrådet i Norge har gått hardt ut mot en rekke norske nettbutik-
ker etter en undersøkelse de gjorde i 1999. Flere av nettbutikkene ga ikke
kundene rett til å angre på handelen innen ti dager når varen kostet mer
enn 300 kroner, slik angrefristloven tilsier (Aftenposten, 2000).

Moms, toll og avgifter

Hvis butikken selger varer til kunder fra andre land enn det butikken er lo-
kalisert i, er det viktig å opplyse hvordan butikken forholder seg til mom-
sinnkreving. Det bør også finnes informasjon om eventuelle toll og avgif-
ter som påløper bestillingen.

4.2.3 Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

Misforståelser knyttet til hvor bestillingspunktet befinner seg kan i verste
fall få økonomiske konsekvenser for kunden (se avsnitt 3.3.2). Det viktig å
tydelig markere hvor realiseringsfasen begynner slik at kundene unngår å
sende avgårde en feilaktig bestilling:

“Kjøpsprosessen på nettet virker de første gangene veldig skrem-
mende på de fleste. Folk lurer på “Har jeg kjøpt noe?” eller “Har
jeg ikke kjøpt noe?”. Det er typiske spørsmål som initielle e-
handelskunder stiller seg selv” (Hannemyr, 1999)

Det er derfor svært viktig å klart definere bestillingspunktet:

“Gi klar beskjed om når og hvor du passerer kjøpspunktet”
(Hannemyr, 1999)

En måte å gjøre dette på er å eksplisitt fortelle brukeren hva som skjer
når han trykker på en knapp ved f.eks. å kalle knappen “Send bestilling” i
steden for “fortsett”.

“Du må gjøre det klart hva som skjer når du trykker på en knapp,
og gjøre det tydelig når en handel faktisk sluttes” (Lous, 1999)
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Det finnes flere måter for å gjøre det tydelig hvor bestillingen blir sendt.
Å foreta en oppsummering av hele bestillingen på siste skjermbilde før
bestillingen oversendes butikken er en oversiktlig og fin måte å gjøre det
på. En annen måte er å markere hvilken del av bestillingsprosessen som
kunden er i ved hjelp av en sti (se avsnitt 4.1.6).

Hvis en kunde feilaktig passerer kjøpspunktet, vil han/hun i verste fall
måtte betale for varene i den feilaktige bestillingen. Sannsynligvis vil de
aller fleste seriøse nettbutikker annullere en feilaktig bestilling hvis du
som kunde kontakter butikken innen rimelig tid, og forklarer dem hva
som har skjedd. Men som kunde kan du aldri være sikker, og det hele av-
henger av velvilje hos nettbutikken. Dette fører uansett til en ubehagelig
situasjon og merarbeid for både kunde og butikk.

4.2.4 Gi god tilbakemelding etter at bestillingen er sendt

Tjenester som e-post kvittering på bestilte varer, og funksjonalitet for å
sjekke status på en bestilling bør være obligatorisk i et hvert e-handelssystem:

“Det å ikke sende en bekreftelse på at bestillingen er mottatt,
det føler jeg er useriøst” (Lous, 1999)

Videre bør nettstedet sende en e-post når varene er sendt fra deres lager
og samtidig fortelle hvor lang tid kunden kan regne med at det vil ta varen
å nå frem (Consumers International, 1999).

4.2.5 Ikke krev unødvendig personinformasjon av kunden

Det er viktig i størst mulig grad å unngå og kreve personopplysninger som
ikke er strengt nødvendige for handelen (Cheskin, 1999). Hvis du er nødt
til å spørre om opplysninger som kan føles unødvendig for kundene, er
det viktig å forklare hvorfor du trenger opplysningene, og hva de skal bru-
kes til. Alle opplysninger som kunden må fylle ut er dessuten med å forlen-
ge bestillingsprosessen (se avsnitt 4.2.11). Registreringskjemaer bør der-
for være så korte som mulig slik at det tar minst mulig tid for kunden å
fylle de ut. De feltene som må fylles ut, bør merkes tydelig slik at kundene
med en gang ser hvilke felter de er nødt til å fylle ut, og hvilke de kan velge
å se bort ifra.
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Hvis et nettsted krever kundene for persondata før de er overbevist om
verdien av å handle på nettstedet, vil kunden bare forlate nettstedet (Niel-
sen, 1999i). Nettbrukere liker heller ikke å gi fra seg personlig informasjon
før de har opparbeidet en hvis tillit til nettstedet (Nielsen, 1999i). Kunden
bør derfor ikke trenge å registrere seg før rett før han skal sende bestillin-
gen.

4.2.6 Krypter all sensitiv informasjon under overføring

Det er svært viktig at all sensitiv informasjon blir kryptert under overfør-
ing fra kunde til nettbutikk.

4.2.7 Opplys om bruk og lagring av person- og kredittkortopp-
lysninger

Forbrukere på Internett er veldig opptatt av å beskytte sine egne person-
opplysninger. Det mest oppsiktsvekkende er at bekymringen med hensyn
til personopplysninger øker avhengig av erfaring på Internett. Jo mer erfa-
ring du har med bruk av Internett, jo mer bekymret er du for personvernet
på Internett (Hoffman et al., 1999).

Nærings- og handelsdepartementet foreslår en økt satsing på personverns-
spørsmål fra nettbutikkenes side:

“Nettsteder for elektronisk handel bør bidra til å bevisstgjø-
re handlende om personvernspørsmål og informere aktivt om
sin policy for personvern og om hvorledes innsamlede opp-
lysninger vil bli benyttet og beskyttet, gjennom lett tilgjengelig
informasjon på nettstedet” (NHD, 1999)

Det er derfor viktig å opplyse om hvilke personopplysninger som samles
inn, hvordan de blir oppbevart og hvordan de blir brukt.

4.2.8 Opplys om merkeordninger og omtale i presse

Hvis nettstedet er tilknyttet TRUSTe eller en annen merkeordning bør det-
te opplyses om (se avsnitt 3.9). Verdien av slike merkeordninger er i følge



76 Designprinsipper for e-handelsnettsteder

Jakob Nielsen svært diskutertbar (Nielsen, 2000b). Mange nettbrukere har
ikke kjennskap til disse merkeordningene. Hvis nettstedet har mottatt po-
sitiv omtale med hensyn til varekvalitet eller kundeservice i andre medier
er det en vel så bra måte å kommunisere tillit på.

4.2.9 Slett kredittkortnumre etter bruk

Det finnes flere eksempler på tyverier av kredittkortnumre fra logger og
databaser hos nettbutikker (se avsnitt 3.8.1). Smarte nettbutikker sletter
betalingsinformasjonen etter at transaksjonen er gjennomført, og opply-
ser kundene om at de har denne praksisen.

4.2.10 Lett tilgjengelig kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon i form av nettbutikkens e-postadresse, fysiske adres-
se og telefonnummer bør være tilgjengelig gjennom hele transaksjonen.
Det er også viktig å oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse til noen
ansatte. Dette gir kunden forvisshet om at det finnes ekte personer bak
web-fasaden som det er mulig å kontakte.

Det svenske Konsumemntverket oppfordrer alle forbrukere til å lete etter
kontaktinformasjonen for å sjekke at nettstedet er seriøst:

“Finn frem flere opplysninger om selskapet enn bare Web-adres-
sen. Er selskapets navn postadresse og telefonnummer lagt ut?
Forsøk gjerne å få navn på en kontaktperson i firma” (Konsu-
mentverket, 1999)

De oppforder også kundene til å sende en e-post til en av kontaktperson-
ene med spørmål for å sjekke nettbutikkens seriøsitet:

“Send en E-post og still spørsmål om produktet. Av svaret kan
man ofte avgjøre om selgeren er seriøs eller ei” (Konsumentver-
ket, 1999)

For å spare både bedriften og kundene for tid og arbeid kan det være lurt
å tilby et dokument som svarer på de mest vanlige spørsmålene som kun-
den har (en såkalt f.a.q. (frequently asked questions)).
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Tidligere var det kanskje mulig å slippe unna med dårlig kunderservice,
men når fler og fler folk begynner å handle på nettet, vil kravene til kun-
derservice stige betraktelig sier Ken Cassar, analytiker ved Jupiter Com-
munications Inc:

“E-commerce companies that don’t realize how important a
role customer service will play in the future might not survi-
ve” (PC Week, 1999a)

4.2.11 Kortest mulig vei til bestillingspunkt

“Lett å kjøpe” ble nevnt som den viktigste grunnen til å handle på Inter-
nett (FDIH, 1998). Nettbutikker bør ta konsekvensen av dette å designe
nettbutikken slik at kundene i løpet av få steg kan bestille de varene de er
på jakt etter:

“Too many extranous steps or pages can irritate customers w-
hose idea of fun isn’t sitting at a computer all evening” (The
Standard, 2000)

Det er viktig å unngå og forlenge veien til bestillingspunktet med infor-
masjon som ikke er strengt nødvendig for kunden. Nedlastningstiden for
et nytt skjermbilde er ofte lang, og et hvert nytt skjermbilde som kunden
må igjennom bidrar til å forlenge bestillingsprosedyren.

Bokhandelen Amazon.com har utviklet og patentert (Amazon.com, 1999)
et konsept de kaller “1-Click ordering”. Det gir kunden muligheten til å be-
stille en vare bare med et enkelt museklikk, forbeholdt at kunden fra før
har handlet minst en gang på Amazon. På denne måten slipper kunden å
fylle ut betalings- og leveringsinformasjon hver gang de bestiller. Men for
å kunne støtte en slik løsning, er butikken nødt til å oppbevare betalings-
informasjon, noe som er en sikkerhetsrisiko (se 4.2.9).

4.2.12 Unngå for sterkt kjøpepress

“Ikke noe kjøpepress” ble nevnt som en av de fem største fordelene ved
netthandel (FDIH, 1998). Mange nettsteder er for fokusert på å markeds-
føre og selge produkter framfor å gi kundene det de virkelig er på jakt et-
ter, nemlig informasjon om produkter og kundeservice (webreview.com,
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1997). En av egenskapene som har gjort Amazon.com til en suksess er
at de er fokusert på å gi kunden god informasjon om bøker og forfatte-
re fremfor det å selge:

“... sites should not be sales-driven but should focus on customer
support and service, including detailed product specs and sup-
porting information to facilitate the buying process. In other
words: help customers buy; don’t try a hard sell”. (Nielsen, 1997c)

En annen form for kjøpepress oppleves når mange nettbutikker forsøker
å lure kundene sine til å abonnere på forskjellige nyhetsbrev, slik at nett-
butikken kan sende e-post direkte til kunden. Den vanligste måten å gjø-
re dette på er ved å legge inn et ekstra spørsmål i registreringsskjemaet,
gjerne godt skjult hvor kunden automatisk svarer ja til en slik avtale hvis
kunden ikke selv eksplisitt forandrer det på skjemaet. Ofte kan det være
vanskelig å avgjøre om du sier ja eller nei til et slikt tilbud. Spørsmålet kan
f.eks. være omformulert slik at ved å si nei så sier du ja slik som på Ticket-
master(www.ticketmaster.co.uk) i England (se figur 4.7):

Figur 4.7: Omformulering av spørsmål

Mange nettbutikker klør seg i hodet over hvor mange som avbryter et salg
rett før de skal sende bestillingen. Løsningen på dette problemet er ikke å
gjøre slik som nettbutikken Cybershop som forfølger kunder som avbryter
store salg ved hjelp av telefon eller e-post. Slik oppførsel skaper enda mer
frykt hos kunden med tanke på å gi fra seg personopplysninger som e-
postadresse og telefonnummer (Nielsen, 1999c). Forsøk på lure kunden
er ikke måten å starte et langsiktig og tillitsfullt kundeforhold på.

4.3 Mot et fungerende sett med designprinsipper

De nye e-handelsprinsippene kombinert med brukskvalitetsprinsippene
er et forslag til designprinsipper for e-handelsnettsteder. I neste kapittel
vil jeg presentere resultatene fra en brukertest hvor jeg aktivt bruker dis-
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se prinsippene for å kategorisere problemene. Dette gjør jeg for å se om
prinsippene lar seg bruke i praksis.
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Kapittel 5

Braathens

I dette kapitlet vil jeg presentere resultatene fra brukertesten av Braat-
hens bestillingssystem for flybilletter. Resultatene er forsøkt beskrevet ved
hjelp av prinsippene som ble presentert i kapittel 4.

5.1 Om Braathens

Braathens er et norsk flyselskap som primært driver med ruteflyvninger i
Norge og Sverige. Braathens lanserte allerede i 1997 sitt første bestillings-
system for flybilletter på Internett(Andersen, 1999). Dette systemet er blitt
byttet ut med et system opprinnelig utviklet for det nederlandske flysel-
skapet KLM. Sammen med KLM har de utviklet en norsk versjon av dette
systemet som kan benyttes av Braathens norske kunder. Braathens bestill-
ingssystem for flybilletter er tilgjengelig enten via Braathens hjemmesider
her i Norge (www.braathens.no) eller direkte på KLM Worldweb Reserva-
tions Booking Engine (www.worldwebreservations.com).

5.2 Nettstedets oppbygning

Innfallsporten til bestillingssystemet vil i de fleste tilfeller være Braathens
hjemmesider.

81
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5.2.1 Braathens hjemmeside

For å komme til billettsystemet fra Braathens hjemmeside (se figur 5.1)
må du velge enten “flybilletter” i den lille menyen til venstre midt på skjer-
men eller bruke “bestill billett” ikonet i menyen øverst til venstre på siden.
Du havner da på to forskjellige sider som begge inneholder lenker til bil-
lettsystemet.

Figur 5.1: Braathens hjemmeside

5.2.2 Bestillingssystemet

Bestillingssystemet består av minst 5 forskjellige skjermbilder hvor bruke-
ren spesifiserer reisen sin ved hjelp av nedtrekksmenyer og ved utfylling
av felter. Førstegangsbrukeren er nødt til manøvrere igjennom 7 skjerm-
bilder før bestillingen er komplett. Hjelp er integrert i hvert skjermbilde
ved en hjelp-funksjon som er tilgjengelig på en meny. I tillegg er informa-
sjon om betingelser o.l. lagt inn ved ulike funksjoner underveis i bestill-
ingsprosessen som f.eks. “billettregler” og “informasjon”.
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Figur 5.2: Søk etter avganger

Side 1 - Søk etter avganger

Første steg i bestillingsprosessen (se figur 5.2) er å fortelle om dine reise-
planer. Du må spesifisere hvor du vil reise fra, hvor du vil reise til, dato og
antall personer som skal reise. I tillegg må du fortelle om personen som
reiser er voksen ( over 12 år), barn, (mellom 2 og 12 år), eller spedbarn (
under 2 år) og om turen er en tur-retur reise eller ikke. Tilslutt må du velge
mellom 7 ulike billettyper:

• Braathens BEST

• Braathens BEST Saver

• Braathens BEST Mini

• First Class

• Business Class

• Economy Class

• Laveste ledige pris
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For å komme videre til neste skjermbilde benyttes “fortsett” knappen ne-
derst på siden.

Hvis ikke ankomstflyplassen du spesifiserer gir et unikt treff, får du en feil-
melding hvor du blir bedt om å kontrollere om ankomstflyplassen som
systemet plukket ut for deg. Hvis det er den riktige flyplassen er det bare
å la den stå, og trykke på fortsett-knappen. Hvis ikke kan du velge blant
alternativer i en nedtrekksmeny som dukker opp på samme sted som fel-
tet “skal til:” er plassert (se figur 5.3). Eller du kan velge “tast på nytt”. Da
blir skjermbildet hentet inn på nytt, og du kan skrive inn et nytt forslag til
ankomstflyplass.

Side 2 - Tilgjengelige ruter

Dette skjermbilde gir en detaljert oversikt over ledige avganger. Du er nødt
til å velge et alternativ for utreise og et for retur. Velging av alternativer gjør
du ved å benytte radioknappene på venstre side av hvert alternativ.

Side 3 - Pris for Reisen

På denne siden blir du presentert for prisen på reisealternativet ditt. Du
kan velge mellom å fortsette til neste skjermbilde, eller å gå tilbake til for-
rige skjermbilde for å se på de tilgjengelige rutene igjen.

Side 4 - Innlogging

Hvis det er første gang du bruker bestillingssystemet så er du nødt til å re-
gistrere deg her. Hvis du allerede er registrert så må du oppgi brukernavn
og passord for å komme videre til “Side 5 - Reservasjon”.

Registrering

Her blir du bedt om å foreslå et brukernavn og passord samt å oppgi per-
sonalia som navn, adresse, telefonnummer, kredittkort opplysninger osv.
Noen av disse opplysningene må fylles ut for å få fullført registreringen.
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De påkrevde feltene er markert med en liten stjerne. Forandrer du ikke fel-
tet hvor det blir spurt om du ønsker å abonnere på nyheter fra Braathens,
blir du automatisk satt opp på mailinglisten deres. For å fullføre registrer-
ingen trykker du på “lagre profil” nederst på skjermbildet.

Betingelser

Etter at du har trykket på “lagre profil” under registreringen dukker det
opp et vinduet hvor du blir presentert for betingelser, vilkår og informa-
sjon ved billettbestillingen. Braathens ber deg lese dette dokumentet nøye
for så å akseptere betingelsene. Da vil brukerprofilen din bli lagret. Der-
med kan du logge deg inn på “Side 4 - Innlogging” ved å bruke det bruker-
navnet og passordet du valgte under registreringen.

Side 5 - Reservasjon

Her blir du bedt om å akseptere betingelsene for bestilling over Internett
samt at du får en oversikt over den reisen du har valgt. Videre må du oppgi
kredittkortinformasjon og e-post adresse hvis du ikke allerede har oppgitt
det under registreringen. Tilslutt må du velge om du skal gjennomføre be-
stillingen eller om du vil avbryte den og begynne på nytt.

5.3 Resultater fra testen relatert til brukskvalitet

Her vil jeg presentere resulatene fra brukertesten. Jeg vil forsøke å kate-
gorisere de problemene som ble avdekket under de respektive brukskva-
litetsprinsippene og mine egne e-handelsprinsipper.

5.3.1 Responstid og synliggjøring av status

Responstid

Systemet hadde elendig responstid. Det kunne ofte gå opp til et halvt mi-
nutt å flytte seg fra et skjermbilde til et annet. I noen tilfeller var systemet
enda tregere og det hendte at systemet ble hengende helt. Testpersonene
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ble da tvunget til å bruke stopp, reload eller back knappen for å komme
seg videre. Responstiden var så dårlig at flere av testpersonene uttrykte at
de hadde gitt opp hvis det ikke hadde vært snakk om en test:

“Tenker hardt nå, *stønn*” - Maren
“Da ringer jeg heller. Nå gidder jeg ikke mer” - Maren
“Hvis jeg faktisk skulle bestilt billett så hadde jeg trykket BACK
og bestilt på reisebyrå!” - Jonas
“Hvis ikke dette hadde vært en test så hadde jeg trykket stopp
nå” - Even

Systemet var spesielt tregt mellom skjermbilde 1 og 2 hvor systemet for-
søker å finne forslag til flyavganger:

“Og det går sakte, lallalala....” - Carl
“Nå er det tregt igjen, tydeligvis noe gærnt her!” - Jonas
“Nå tok det lang tid!” - Kjetil
“Så går det veldig sakte” - Martin
“Står og jobber. Det tar bare jævli lang tid” - Jo

Med tanke på den utålmodige og oppgaverettede adferden til nettbruke-
re, er det svært uheldig med en så dårlig responstid. Dårlig responstiden
bidrar også til å svekke kundens tillit til nettstedet. En av hovedårsakene
til den elendige responstiden er sannsynligvis at hele bestillingsystemet
er lokalisert i Irland. Noe som er ikke er så lurt siden de aller fleste som er
interessert i å bruke systemet befinner seg i Norge.

Tilbakemelding

Den lange responstiden til systemet er uheldig siden begrensninger på
teknologisiden (Hunnes, 1999) gjør det vanskelig å informere brukeren
om hva som skjer under nedlasting av et nytt webdokument. Mange av
testpersonene satt som store spørsmålstegn mellom hvert skjermbilde uten
å vite hva som tok så lang tid:

“Det skjer jo ingen ting” - Carl
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Som nevnt tidligere var responstiden spesielt lang når systemet gjør opp-
slag for å finne passende ruter. En av testpersonene var klar over at sys-
temet på et tidspunkt var nødt til å gjøre et omfattende oppslag mot en
større database og antok at dette var etter skjermbilde 1:

“Kanskje ikke så rart at det tar lang tid, den gjør jo oppslag mot
andre systemer” - Gorm

Denne kunnskapen hadde ikke de andre testpersonene. Systemet burde
gitt tilbakemelding om at det ble gjennomført et tidkrevende oppslag slik
at brukerne var forberedt på at det kunne ta litt tid.

Etter å ha spesifisert reisen på skjermbilde 1 blir du presentert for det sam-
me skjermbildet en gang til men med en feilmelding som sier “kontroller
ankomstflyplass” og en knapp ved siden av ankomstflyplass som sier “tast
på nytt” (se figur 5.3). Denne feilmeldingen er egentlig ingen feilmelding,

Figur 5.3: Feilmelding etter å ha trykket en gang på fortsett

men en oppfordring til brukeren om å kontrollere at systemet har funn-
et den ønskede ankomstflyplass. Det er flere problemer med denne feil-
meldingen. For det første så er den veldig liten og utydelig. Mange la ikke
merke til den, og de forstod ikke helt hva som hadde skjedd:

“Jeg trykka fortsett også kommer det samme om igjen?” - Carl
“Tast på nytt? Hvorfor må jeg det?” - Jonas
“Det skjedde ikke så veldig mye lurt” - Kjetil
“Den sammen skjermen kom på nytt” - Kjetil

Noen av dem oppdaget den etterhvert, mens andre trykket fortsett en
gang til å håpet på det ville fungere denne gangen. De andre probleme-
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ne i forbindelse med denne feilmeldingen vil komme nærmere tilbake til
i avsnitt 5.3.9.

Etter at testpersonene hadde forsøkt å bestille en reise og vendte tilbake
til første skjermbilde enten via “nytt søk” knappen eller fra hjemmesiden,
hadde avreiseflyplass blitt automatisk forandret fra Oslo til Ålesund:

“Hvorfor står det Ålesund som default, dustete!” - Carl
“Hvor vil du reise? Ålesund?” - Even
“Ålesund.... hvorfor kommer det??” - Even
“Reise fra Ålesund nå faktisk, jeg reiste fra Oslo i sted?” - Jo

Alle testpersonene hadde til og med spesifisert dette under registreringen
at de ønsket å ha “Oslo” som default avreiseflyplass:

“Jeg satt Oslo som default under registrering” - Gorm

To av testpersonene overså at dette feltet plutselig hadde byttet verdi noe
som førte til at de måtte kansellere bestillingen å begynne på nytt. Alle
feil som fører til at du må gjøre ting på nytt i dette systemet er alvorlig på
grunn av den lange responstid og systemet ustabile oppførsel.

5.3.2 Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjo-
ner

Flere av testpersonene forstod ikke betydningen av ruteidentifikatorene
på skjermbildet der de tilgjengelige reisene blir presentert. Første delen av
denne koden indikerer hvilket flyselskap som gjør flyvningen, mens andre
del er et nummer som skiller de forskjellige flyvningene fra ett og samme
flyselskap fra hverandre. Et eksempel på en slik kode er “BU 583”, hvor BU
står for Braathens, og 583 er nummeret på flyvningen. Kunnskap om disse
forkortelsene er domenespesifikk kunnskap knyttet til salgsdomenet som
de aller fleste som har flydd mye eller jobber i flyselskaper sitter på. Men
for de som ikke flyr så mye eller har jobb i tilknytning til flytrafikk så er det
ikke almenn kunnskap:

“Jeg vet ikke hva de forkortelsene står for!” - Even
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Disse kodene burde enten vært forklart eller så burde det alltid vært infor-
masjon som forteller kunden hvilket flyselskap som gjør flyvningen. For-
ståelse av ruteidentifikatorene er helt nødvendig for å få bestilt de rime-
ligste billettene. Noe de selvsagt ikke burde være, men det skal jeg komme
tilbake til senere under avsnitt 5.4.1.

Et annet problem var at systemet ikke virker ferdig oversatt til norsk. Pop-
opp forklaringene som dukker opp når du holder musepekeren over en
knapp er skrevet på engelsk.

“Hvorfor står det “QUERY”? Dust” - Carl
“Reset To? Hva betyr det?” - Jonas
“Når jeg skal trykke på forsett, så kommer det opp det engelske
‘buy’?” - Kjetil

Når systemet foreslår ankomstflyplass på bakgrunn av dem informasjo-
nen brukeren oppgav på skjermbilde 1 så presenterer systemet et forslag
hvor det bak navnet står en parentes som indikerer hvor denne flyplassen
er hvis du får flere treff. Oppgir du f.eks London som ankomstflyplass får
du 9 forslag til alternative London ankomster med “London (United King-
dom)” som default verdi. Flere av alternativene er spesielle flyplasser i en-
gelske London f.eks Stansted, Gatwick eller Heathrow, mens andre alter-
nativer er London i Usa og Kanada eller Londonderry i Nord-Irland. Test-
personene hadde vanskelig for å forstå at “London (United Kingdom)” be-
tydde å velge alle flyplasser tilknyttet hovedstaden i England:

“Jeg lar den stå jeg, det er sikkert hovedflyplassen” - Kjetil
“Her må jeg velge, det er jo litt teit!” - Gorm
“Nei, jeg lar den stå åpen så regner jeg med at jeg får flere mu-
ligheter” - Gorm

“London (United Kingdom)” er det alternativet du bør velge hvis du øns-
ker å dra til London uten å ha noen spesiell preferanse til hvilken flyplass
du ønsker å lande på. Antakelig ville “London(UK) (alle flyplasser)” vært
en bedre løsning.

Presenter informasjon i en naturlig og logisk rekkefølge

Veldig mange savnet prisinformasjon på skjermbilde 2 hvor de tilgjenge-
lige reisene blir presentert:
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“Det står jo ikke noe pris her?” - Carl
“Det hadde vært interessant å vite om det ene alternativet er
billigere enn det andre” - Kjetil
“Dårlig at det ikke er priser på siden hvor du velger avganger”
- Gorm

Det var tydelig at de ønsket denne informasjonen når de skulle velge flyav-
gang. Flere av testpersonene lette lenge på siden etter prisinformasjon,
f.eks. ved å trykke på “mer informasjon” knappen:

“Jeg kan ta informasjon om economy class! ... Det var jo bare
avgangs informasjon det også” - Even

5.3.3 Brukerens kontroll og frihet

Systemet ber deg ikke bruke BACK og FORWARD mellom skjermbildene.
På grunn av systemets ustabilitet og dårlige responstid måtte testperso-
nene stadig ty til navigeringsmekanismene innebygd i nettleseren for å
komme seg ut av uønskede situasjoner. I forbindelse med dette dukket
denne feilmeldingen opp (se figur 5.4):

Figur 5.4: Systemet støtter ikke nettleserens innebygde funksjoner

Denne feilmeldingen opptrådte kun en gang men det er tydelig at system-
et ikke er ment å støtte bruk av de innebygde navigerings mekanismene i
nettleseren. I et system som Braathens billettsystem er det stort behov for
å kunne manøvrere frem og tilbake mellom de ulike skjermbildene (se av-
snitt 3.1.1). Det å ikke støtte nettleserens innebygde mekanismer for navi-
gering reduserer brukerns muligheter til å navigere fritt.

Hvis du forsøker å bruke back knappen for å komme tilbake til forrige
skjermbilde så får du beskjed om at det forrige side ikke lenger er tilgjen-
gelig i cachen og at du må trykke reload for å få opp siden med de samme
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parameterne som i sted. Det at systemet er nødt til å gjøre et nytt oppslag
mot webserveren i forbindelse med bruk av back-knappen, er på plass
nummer en på Jakob Nielsen liste over de verste nye feil innen webdesign
(Nielsen, 1999g).

5.3.4 Konsistens og standarder

På skjermbilde 2 “Tilgjengelige reiser” blir du bedt om å velge hvilke flyav-
gang du ønsker. På noen av avgangene er det oppgitt hvilket flyselskap
som står for flyvningen mens på andre avganger er det ikke oppgitt hvil-
ket flyselskap som flyr turen (se figur 5.7):

“På de andre reisene står det ikke hvilke flyselskap det er” - Jo

For å forstå hvilket flyselskap som står for avgangen må du enten forstå
ruteidentifikatoren eller følge “mer informasjon” lenken.

Et annet eksempel på inkonsistens ble oppdaget på siden som dukker opp
etter at du velger “flybilletter” fra den lille javabaserte menyen på Braat-
hens hjemmeside. På denne siden er det to lenker med navnet "BESTILL
BILLETT", men de leder til to ulike steder.

5.3.5 Forebygging av feil

En snarvei på side 1 i bestillingssystemet kan føre til feilsituasjoner. Ved
å trykke Retur <CR> etter å ha fylt ut ankomstflyplassfeltet hopper syste-
met videre til skjermbilde 2 hvis det kun er en flyplass som matcher det
ankomstflyplassen. Da har ikke brukeren fått fylt ut nødvendig informa-
sjon om tidsrom, billettype eller om reisen skal være tur eller tur-retur. Det
er ikke uvanlig å trykke retur etter at et felt er fylt ut. Reisetidene du da blir
presentert for vil være på de dagene som står som default i skjemaet:

“Jeg frykter at jeg må bla meg frem 30 dager” - Kjetil
“Jeg burde kanskje gå tilbake å gjøre et nytt søk” - Kjetil

Når bruker skal velge seg et brukernavn under registreringen hadde det
vært lurt å opplyse brukerne om at det kan være smart å velge et bruker-
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navn som sannsynligvis ikke er i bruk. Flere av testpersonene måtte fo-
reslå nye brukernavn ettersom de navnene de foreslo først allerede var i
bruk. Det ville vært et godt eksempel på problem avskjæring.

Figur 5.5: Feil grunnet stor trafikk

Et annet stort problem var systemets stabilitet eller rettere sagt mangel på
stabilitet. Nesten alle testpersonen opplevde nettleserfeilmeldingen “con-
nection refused” eller andre merkelige feilmeldinger i løpet av bestillings-
prosessen. Tre av testpersonene fikk beskjed om at systemet hadde for
stor trafikk og ble bedt om å forsøke igjen senere (se figur 5.5):

Figur 5.6: System kan ikke vise pris på reisen

Andre ganger klarte ikke systemet å vise prisen for reisen (se figur 5.6) slik
at det ble umulig for brukeren å gjennomføre bestillingen:

“Hvis jeg skal bestille så må jeg ha pris”
“Jeg får jo ikke bestilt!?”
“Det er jo håpløst å be meg vennligst prøve igjen senere!”
“Da hadde jeg ihvertfall brukt telefonen” - Even

Flere av testpersonene ga opp å gjennomføre bestillinger grunnet teknis-
ke feil. En av testpersonene fikk ikke gjennomført en eneste av de tre test-
bestillingene. Dette samtidig med den dårlige responstiden førte til stor
frustrasjon hos testpersonene:

“Nå hadde jeg ihvertfall tatt en telefon!” - Jonas
“Så da går vi til SAS i steden!” - Gorm
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“Det ser jo ikke ut som jeg kan gå videre da?” - Kjetil
“Hva gjør jeg nå?” - Martin

5.3.6 Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse

Det var gjort svært lite for å fortelle brukerene hvor de var i bestillingspro-
sessen. Brukerene fikk ingen indikasjon på hvor de var eller hvor langt de
var kommet i bestillingsprosessen. Fortsett-knappen som leder til neste
skjerm sier lite om hva du kan vente deg på neste skjermbilde. Pop-opp
meldingen som dukker opp når du holder pekeren over fortsett-knappen
bidro til at en av testpersonene skjønte at prisen på reisen var neste steg i
bestillingsprosessen.

“Da kommer jeg til "PRICE" ja!” - Jonas

Men disse meldingene var det få som la merke til. I tillegg var meldingene
skrevet på engelsk og mange av dem ga feil-informasjon. Pop-opp mel-
dingen hvis du holder musepekeren over fortsett-knappen på “Pris for
reisen” skjermbildet sier f.eks. “Buy” mens neste skjerm er innloggings-
skjermbildet.

Synliggjør objekter, handlinger og alternativer

Øverst på Braathens hjemmeside (se figur 5.1) så er det plassert en rekke
ikoner som leder til forskjellige steder, deriblant til billettbestillingen. Det
var svært få som la merke til disse ikonene:

“Der er jo et bestill billett ikon. Det så jeg ikke isted” - Even

En grunn til dette kan være at plasseringen og utseende til denne rekken
med ikoner minner svært om en reklamebanner (se avsnitt 4.1.6).

5.3.7 Fleksibilitet og effektivitet i bruk

Det var ikke mulig å logge inn ved å trykke retur-tasten på innloggings-
kjermen. Du er nødt til å bruke musa til å trykke på knappen “logg inn”
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etter at du har skrevet inn brukernavn og passord.

5.3.8 Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbar-
het

På “Side 2 - Tilgjengelige ruter” er det en lenke som het “mer informasjon”.
Testpersonene var her på jakt etter pris og betingelser knyttet til avbestil-
ling og ombooking, og de prøvde å følge denne lenken i håp om å finne
informasjon om pris eller betingelser:

“Trykker på informasjon, regner med å få noe pris der” - Even

Systemet gir deg isteden unyttig informasjon om reiseavstand i kilometer:

“Det var kanskje ikke så veldig viktig" - Martin

Et større problem er selve presentasjonen av flyavgangene. Ofte er hver
avgang representert flere ganger men med forskjellig ruteidentifikator (se
figur 5.7):

Figur 5.7: Samme avgang to ganger

Det er liten tvil om at dette er det eksakt samme flyet presentert to ganger
med forskjellige ruteidentifikatorer. Det er også mulig å kjenne igjen tall-
ene i koden til avgangen BU 583 som de tre siste tallene i koden UK 5583.
Dessuten så er begge avgangene med Braathens. I det valgte alternativ-
et så står det eksplisitt at det er Braathens ASA som har denne avgange-
ne, mens det på det andre alternativet kan man forstå at det er Braathens
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på ruteidentifikatoren BU. Denne informasjonen bekreftes hvis du velger
informasjon-ikonet(i) plassert helt til høyre på hver avgang.. Sannsynlig-
heten for at Braathen flyr to avganger på samme tidspunkt mellom Oslo
og London er svært liten.

“Det er den samme avgangen?” - Gorm
“Dette var rotete da” - Gorm
“Hva er forskjellen på de her?” - Even
“Er det ikke Braathen eller?” - Even
“Er det to forskjellige fly det da?” - Jonas
“Er det to avganger fra Oslo til Standsted samtidig?” - Jonas

Dette fører til at siden blir veldig uoversiktlig og du får presentert færre
reelle alternativer. Mulighet for å velge feil øker. De ulike representasjon-
ene har i flere tilfeller ulik pris også selv om det er eksakt samme fly. Dette
kommer jeg tilbake til senere under avsnitt 5.4.1.

5.3.9 Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil

Feilmeldingen "Kontroller ankomstflyplass" på skjermbilde 1 ble oppfatt-
et som en feilmelding selv om den egentlig ikke er det. Alle testpersonene
hadde problemer med å forstå hva denne feilmeldingen egentlig betydde:

“Kontroller ankomstflyplass? Var det ikke riktig kanskje?!” - Even
“Her må jeg velge, det er jo litt teit!” - Gorm
“Samme hvilken flyplass i London jeg lander på!” - Maren

Det er flere årsaker til at det kan være vanskelig å forstå denne feilmeldin-
gen. For det første så blir du presentert for hele skjermbilde 1 en gang til.
Det tyder på at du har fylt ut noe feil. For det andre så er den helt identisk
med alle andre feilmeldinger i systemet (på samme plass i samme font i
samme farge). Siden det blir oppfattet som en feilmelding er det naturlig
å tro at du har gjort noe feil, og at du er nødt til å forandre på ankomst-
flyplassen.

Når det ikke er en feilmelding så burde de i steden lagt om dialogen slik
at de presenterte en ny side hvor all den andre informasjonen fra skjerm-
bilde 1 var fjernet og hvor de ba brukeren sjekke at systemet hadde valgt
riktig ankomstflyplass, noe en av testpersonene påpekte:
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“Hvis det bare var meningen at jeg skulle sjekke ankomstflyplass
så hadde de ikke trengt å vise meg alt det andre en gang til?” -
Even

Systemet gir også ukorrekt feilmelding når du forsøker å bestille på en
dato som er for nærme dagens dato (se figur 5.8). Det er sannsynligvis

Figur 5.8: Ikke ledige flyvninger

ledige billetter, men systemet støtter ikke bestilling av reiser som er nær-
mere enn 4 dager fra dagens dato. For å bestille reiser som er for nærme
datoen du forsøker å bestille på er du nødt til å bestille billetter via telefon.

Også en annen feilmelding dukket opp i forbindelse med dette problem-
et (se figur 5.9). Denne feilmeldingen er også ukorrekt, da reiseruten kan

Figur 5.9: Ikke mulig reiserute

bestilles fra systemet, men ikke på de datoene som testpersonen spesifi-
serte.

Men i de aller fleste tilfeller så ga ikke systemet noe feilmelding i det hele
tatt når testpersonene forsøkte å bestille en reise som var nærmere i tid
enn 3 dager. De fikk bare neste mulig bestillbare reise som er 4 dager fra
den datoen de testet systemet. Av de første 4 testpersonene var det ingen
som la merke til at den billetten de bestilte ikke var på den riktige datoen.

Når bruker under registreringen foreslår et brukernavn eller passord som
er for kort gir systemet deg en feilmelding som sier “mellom 6 og 20 tegn”.
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Denne feilmeldingen sier ingen ting om hvor feilen er. Den er heller ikke
formulert som en feilmelding.

Et annet problem får du hvis du forsøker å bestille en reise med en billet-
type som ikke er tilgjengelig for akkurat den reisen. Hvis du f.eks. prøver å
bestille BEST billetter til New York får du beskjed om at denne reisenruten
ikke kan reserveres fra WWR (se figur 5.9). Siden Braathen selv ikke flyr til
New York så er det ingen BEST billetter på de flyavgangene siden BEST og
BACK er billettyper som kun Braathens tilbyr på sine avganger. Men velg-
er du First Class i steden for BEST så får du bestilt. Denne feilsituasjonen
burde vært avskjært. Det burde ikke vært anledning til å velge BEST eller
BACK som billettype hvis du ønsket å reise steder hvor ikke Braathen selv
har rutefly.

5.3.10 Hjelp og dokumentasjon

Det var nesten ingen som benyttet seg av hjelp-funksjonen som er tilgjen-
gelig på menyen øverst og nederst gjennom hele bestillingsprosessen. En
årsak til dette kan være at den er vanskelig å få øye på.

5.4 Resultater relatert spesielt til e-handel

Nå vil jeg gå inn på problemene som ikke lot seg beskrive av HCI-prinsippene,
men som kan sees i lys av e-handelsprinsippene som ble formulert i ka-
pittel 4.

5.4.1 Lett tilgjengelig og god informasjon om varer og tjenester

Systemet gir deg ikke informasjon om at det ikke går an å bestille reiser til
de tre nærmeste dagene. Hvis du leser informasjonen som finnes på den
ene av inngangsportene til billettsystemet kan du kanskje tyde at det ikke
er mulig å bestille slike billetter. Inne i et avsnitt om betaling og billettav-
henting står det:

Ved bestilling inntil 6 dager før avreise sendes billetten i posten.
Gjøres bestillingen mellom 5 til 3 dager før avreise må billetten
hentes på flyplassen ved avreise.
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Dette sier ingen ting eksplisitt om at det ikke er mulig å bestille reiser til 1
eller 2 dager senere, men det er mulig å tolke det dithen. Det var kun en
av testpersonene som leste dette og som trakk denne slutningen, vel og
merke etter at han hadde prøvd å bestille en slik reise, og etter han som en
av unntakene faktisk fikk en feilmelding når han forsøkte å bestille en slik
reise.

På Braathens hjemmeside så blir du presentert for de om de ulike billetty-
pene og kampanjetilbudene som Braathens tilbyr. Når systemet først har
et bestillingssystem, er det naturlig å tro at det er mulig å bestille disse
billettene der så lenge det ikke er opplyst om at det ikke er mulig. Ver-
ken kampanjebilletter eller mange av de andre billettypene er det mulig
bestille via bestillingssystemet. Eksempler på billettyper som ikke kan be-
stilles er Braathens Best Budget og Braathens BACK ungdom. Mange av
testpersonene fant passende billettype på hjemmesiden før de gikk til be-
stillingssystemet:

“Da bestiller jeg Braathens BACK ungdom da!” - Martin

Mange ble skuffet når de fant ut at det var umulig å bestille mange av de
mest interessante billettene via bestillingssystemet:

“Der står ikke den som stod i sted?” - Martin
“Nå har jeg prøvd både economy class og lavest mulige pris,
hvorfor fikk jeg ikke den til 1498,- pr. person?” - Maren
“Jeg skulle hatt Braathens Best Budget jeg. Hvorfor står ikke
dem her?” - Jonas

For å få bestilt denne typen billetter er du nødt til å bruke telefon:

“Ring ja, jeg vil ikke ringe. Det er derfor jeg er her!” - Maren

En annen ting er at de på hovedsidene presenterer en rekke forskjellige
billettyper uten at det står noe om hva de ulike typene billetter medfører i
økt eller redusert pris. Denne informasjonen savnet flere av testpersone-
ne:

“Kanskje ungdom hadde vært noe men den står det ikke noe
mer om” - Gorm
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Systemet gav deg lite og inkonsistent informasjon om de ulike billetttype-
ne. Den var i tillegg vanskelig å finne. For å få informasjon om billettypene
i bestillingssystemet er du nødt til trykke hjelp på menyen på skjermbilde
1. Den hjelpen var det ingen som la merke til. Hjelpen virket uansett halv-
ferdig (bare noen av billettypene var forklart) og forklaringene var svært
sparsomme. Underveis i bestillingen finnes det ingen tilgjengelig infor-
masjon om de ulike billettypene. Flere av testpersonene lurte på hva de
forskjellige billettypene egentlig innebar:

“Braathens Best er vel dårligere enn First Class?!” - Carl
“Er dette forskjellige typer Back-billetter?” - Gorm
“Hva er best av de BEST billettene og First Class?” - Gorm
“First Class, Business class, hva innebærer de?" - Martin

Systemet snyter kundene for penger

Den mest alvorlige feilen som ble oppdaget var at systemet ikke gir kun-
den det beste tilbudet selv innefor de billettypene som systemet støtter.
Hvis kunden ønsket “laveste ledige pris” valgte ikke systemet nødvendig-
vis ut den rimeligste reisen. Jeg har tidligere fortalt at samme fly kan bli
presentert med flere avganger under “Side 2 - Tilgjengelige ruter”, og at
avgangene kan ha ulik pris. Dette er et problem i seg selv, men det virkeli-
ge problemet er at systemet ikke klarer å velge ut den billigste av disse av-
gangene. Dette ble avslørt under testoppgaven hvor testpersonene skulle
bestille billett til en reise mellom Oslo og New York. En reise med de ek-
sakt samme flyene mellom Oslo - Amsterdam og Amsterdam - New York
på samme klasse ga tre forskjellige priser avhengig av hvilke ruteidentifi-
kator du valgte på avgangene.

Figur 5.10: Utreise fra Oslo, samme fly og klasse
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Figur 5.11: Retur fra New York, samme fly og klasse

Med den billigste sammensetningen kostet reisen 30.244 kroner mens den
dyreste kostet 37.484 kroner. Den sammensetningen som systemet valgte
kostet 36.424 kroner. Hvis du valgte alternativ to på utreise (se figur 5.10)
og alternativ tre på retur (se figur 5.11) får du det billigste reisealternativet.
Men flyene er de samme på alle alternativene både på utreise og retur.

For å få det billigste reisealternativet er det viktig at ruteidentifikatorene
parvis passer sammen slik at du bruker samme ruteidentifikator både på
utreisen og returen mellom to bestemte byer, f.eks. NW på turen Amster-
dam - New York - Amsterdam og KL på Oslo - Amsterdam - Oslo. Men i
tillegg så er prisen på de forskjellige ruteidentifikatorene også ulik slik at
du nesten er nødt til å prøve alle permutasjoner for å finne billigste reise.
Siden KL er billigere mellom Oslo og Amsterdam enn det NW er så er det
lurt å velge KL begge veier mellom disse to byene. Uansett så er det viktig
å unngå forskjellige ruteidentifikatorer på tur- og returreisen.

Et enda verre eksempel er når du eksplisitt ber om den billigste billetten og
systemet ikke gir deg den. Dette skjer hvis du forsøker å bestille en billett
til London på den datoen som er satt som default på første skjermbilde og
ønsker lavest mulig pris. De alternativene som systemet gir deg da fører til
at billetten koster 1000 kroner mer enn hvis du velger alternativ 2 på både
utreise og retur.

Hele poenget med systemet er at det skal gi deg den beste og billigste bil-
letten innen den prisklassen du velger. Når det ikke fungerer uten at kun-
dene får vite om det så er det her ren svindel. Alle testpersonene var av
den oppfatning at systemet hadde valgt ut den rimeligste løsningen:
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“Regner med at det er samme pris på alle. Da fortsetter jeg" -
Gorm
“Jeg regner med at dette er de reisene som passer best til mine
behov" - Kjetil
“Den billigste burde stå først?" - Kjetil
“Jeg gidder ikke å velge flere avganger, jeg regner med at de
kommer opp i prioritert rekkefølge” - Kjetil
“Jeg har ingen anelse om dette er den billigste billetten da. Den
burde være det da” - Even

Det verste er at det ikke er snakk om forskjellige avganger heller. Det er
snakk om den eksakt samme flyavgangen men med stor prisforskjell som
avhenger av ruteidentifikatoren på avgangen du velger.

5.4.2 Informer om kjøpsbetingelsene

På flybillettersiden på www.braathens.no står det:

For å endre eller slette bookingen etter at den er bestilt - kontakt
Braathens på telefon 815 20 000 eller e-post: wwr@braathens.no

Dette gir inntrykk at det bare er å ringe eller sende en e-post til Braat-
hens hvis du ønsker å slette eller forandre på bestillingen din. Det sier
ingen ting om hvor lang tid etter at du sendt bestillingen dette er mulig.
Sannsynligvis så er denne informasjonen ment å gjelde akkurat innsend-
te bestillinger. Jeg tviler på at de bare “sletter” bookingen din når du på
avreisedagen ringer Braathens å sier at du ikke skal dra allikevel. Denne
muligheten for å slette og endre en booking er ment som en trygghet for
de som ved en feiltagelse har bestilt feil billett og oppdager det med en
gang. Det er ikke en generell regel for avbestilling eller ombooking som
noen av testpersonene oppfattet det som:

“Jeg kan endre og slette en bestilling etter at den er bestilt” - Jo

Mulighetene for avbestilling og ombooking er helt avhengig av den billet-
typen du bestiller.

Det var for dårlig informert at det kun er mulig å betale med kredittkort.
En av testpersonene kom seg helt til siden hvor han skulle oversende be-
stillingen før han fant ut at han var nødt til å betale med kredittkort:
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“Jeg må få meg kredittkort for å bestille billett. Men det har jeg
ikke!?” - Jonas

Jeg tviler på at du er nødt til å betale med kredittkort hvis du bestiller via
telefon. Det er veldig uvanlig å oppgi kredittkortnummer ved telefonbe-
stilling i Norge. Sammenlignet med Braathens tidligere billettsystem så er
dette et stort tilbakeskritt. Der var det mulig å få giro i posten og betale
reisen med den (Eriksen og Halvorsen, 1998).

På den siste siden i bestillingsprosessen blir kundene bedt om å akseptere
noen betingelser for å kunne gjennomføre bestillingen:

“Jeg aksepterer betingelsene? Hvilke betingelser da?” - Even
“Jeg aksepterer betingelsene? Hvilke betingelser?” - Jo

Det var tydeligvis uklart hvilke betingelser det her var snakk om. Det bur-
de vært opplyst hvilke betingelser det dreide seg om, siden kundene blir
presentert for en rekke forskjellige betingelser gjennom bestillingsproses-
sen.

En annen alvorlig mangel med systemet er at det ikke finnes noen infor-
masjon om muligheter for avbestilling eller forandring av billettene du
bestiller. Det er tydeligvis ment å gi kundene slik informasjon ved “billet-
tregler” funksjonen som er tilgjengelig på skjermbilde 3 og 5. Ved å trykke
på denne knappen dukker det opp et lite vindu hvor det blir forklart at
restriksjoner gjelder på både avbestilling og ombooking (se figur 5.12).

Figur 5.12: Billettregler som kun gir deg verdiløs informasjon

Problemet er at dette ikke er spesielt informativt for kunden:
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“Hvilke restriksjoner? Dette hjalp meg lite” - Maren
“Jeg kan ikke bestille før jeg vet om jeg kan avbestille!” - Gorm
“Hva i alle dager er restriksjoner?”
“Det er noen restriksjoner da, men jeg vet ikke hvilke?” - Even
“Nei da har jeg ikke lyst til å bestille enda!” - Jo

Etter å ha prøvd billettregler testet flere av testpersonene “hjelp” funksjo-
nen i billettregelvinduet (se se figur 5.12).

Figur 5.13: Hjelpen til billettregler

Men der står det bare at “billettregler” inneholder informasjon om hvilke
billettregler som gjelder (se figur 5.13). Frustrasjonen hos brukerne var
stor:

“Det var jo forferdelig dårlig. Da prøver jeg hjelp” - Gorm
“Jeg trykker hjelp!..... Hæææ!” - Even
“Da tar vi hjelp... det hjalp meg jo ingen ting” - Jonas

Uansett hvilken billettype du bestiller gir “billettregler” deg beskjed om
at restriksjoner gjelder for ombooking og avbestilling. Selv når en av test-
personene bestilte BEST billetter som kan avbestilles og forandres uten
ekstra kostnad helt frem til avreisedato, ga “billettregler” beskjed om at
billettene hadde restriksjoner på avbestilling og ombooking:

“Restriksjoner gjelder her også” - Gorm

Hvilke restriksjoner de snakker om er det umulig å finne svar på. Dette er
informasjon som burde vært tilgjengelig gjennom hele bestillingsproses-
sen:

“Hvis de mener at de har et bra nok tilbud så ville de gått ut
med denne informasjonen. Jeg burde dessuten fått den mye
tidligere enn her” - Kjetil
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Hvis kundene ikke finner ut av dette, vil de neppe gjennomføre bestillin-
gen. Et argument for at denne informasjonen bør være tilgjengelig fra alle
skjermbilder er at brukerne frykter at de må gjøre hele bestillingen på nytt
hvis de blir nødt til å bevege seg bakover i bestillingsprosessen:

“Da ødelegger jeg jo bestillingen” - Even
“Hvis jeg må gå ut herifra så må jeg ofte spesifisere alt på nytt,
og det har jeg ikke noe lyst til” - Jo

5.4.3 Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

Det dukker opp en pop-opp melding som sier “Buy” når du holder mu-
sepekeren over “fortsett” knappen på “Pris for reisen” skjermbildet. Dette
informasjonen kan misforstås av brukeren og få brukeren til å tro at han
eller hun faktisk kjøper billetten når de trykker på “fortsett” knappen.

5.4.4 Ikke krev unødvendig personinformasjon av kunden

Det var lite tydelig at noen av feltene under registreringen ikke er påkrevd.
Markeringen av feltene med en liten * var ikke nok. Kanskje en tyngre ram-
me rundt de feltene som er påkrevd hadde vært bedre.

“Må jeg opplyse om kredittkort detaljer?” - Maren
“Jeg må få meg kredittkort for å bestille billett!?” - Jonas
“Trenger jeg egentlig å oppgi alt det her?” - Kjetil
“Kredittkort detaljer og sånn?” - Kjetil
“E-post adresse? Må jeg fylle inn det?" - Even
“Rubrikkene du må fylle ut burde vært tydeligere!" - Kjetil

Litt av den samme usikkerheten hersket på siden hvor selve bestillingen
blir sendt.

“Hva om jeg ikke har e-post? Får jeg ikke bestilt da?” - Jonas



5.4 Resultater relatert spesielt til e-handel 105

5.4.5 Kortest mulig vei til bestillingspunkt

Samtidig som det er umulig å oppdrive noe informasjon om betingelser
tilknyttet avbestilling og ombooking så ber systemet deg under registrer-
ingen å lese igjennom fem A4-sider om juridiske forpliktelser og rettighe-
ter. Jeg tviler sterkt på at dette blir lest høyt for de kundene som bestiller
over telefon. Web-brukere er som kjent svært utålmodige, og å kreve at de
skal lese igjennom det her er svært uklokt:

“Må jeg lese alt det her? Nei, glem det!” - Maren
“Her står det bare legal-stuff” - Gorm
“Så kommer det totalt uinteressant copyrightinfo!” - Kjetil
“Det står ikke noe som jeg bryr meg om” - Even
“Går utifra at det her er greit så jeg aksepterer det” - Kjetil

Dette er informasjon som i og for seg kan være interessant å lese i unn-
takstilfeller, men å forlenge veien til bestillingspunktet med denne infor-
masjonen er uheldig. Braathens er et velkjent selskap i norsk forstand, og
de fleste regner med at de driver lovlydig og ikke har til vane å lure kund-
ene sine. Denne informasjonen er også tilgjengelig via lenken “Vilkår for
bruk” gjennom hele bestillingen. Det hadde vært tilstrekkelig:

“Det samme som under vilkår for bruk, blås i den” - Carl
“Braathens er et kjent firma og jeg tror ikke de driver med noe
snusk, så jeg gidder ikke lese det her!” - Jonas

Nå er det et poeng at Braathens faktisk snyter kundene sine (se avsnitt
5.4.1).

I jakten på de ikke eksistrerende opplysningene om avbestilling var det
flere av testpersonene som begynte å lese denne informasjonen i håp om
at de kanskje kunne finne noe interessant om billettbetingelser:

“La meg se om det står noe om avbestilling og sånn” - Gorm
“Kanskje jeg kan finne betingelsene for reisen og sånn” - Jonas
“Står kanskje om mulighetene til å forandre billettene her” -Jo

Flere av testpersonene hadde problemer med å finne bestillingssystemet
fra Braathens hjemmeside. En grunn til dette var at underlining på lenke-
ne er fjernet i html-koden av estetiske hensyn.
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“Hvor bestiller jeg?” - Jonas

Dette førte til at mange overså flere lenker som ledet til bestillingssystem-
et og forlenget veien de behøvde å gå for å bestille billetter. En av testper-
sonene som testet men en eldre Netscape versjon som ikke støttet den-
ne tilpasningen hadde ingen problemer med å finne bestillingssystemet.
Dårlig ordvalg samt liten størrelse på lenkene bidro også til å forverre syn-
ligheten til lenkene.

5.4.6 Unngå for sterkt kjøpepress

På registreringssiden så forsøker Braathen å lure brukerne til å si ja til å
abonnere på nyhetsbrev via e-post. Spørsmålet formulert på en slik måte
at du må trykke i feltet for å unngå å få post (se figur 5.14).

Figur 5.14: Forsøk på å lure deg til å abonnere

Spørsmålet var dessuten vanskelig å få øye på slik at flere av testpersone-
ne overså hele spørsmålet. En av testpersonene uttrykte klart at han ikke
ønsket slik informasjon og trykket allikevel inn knappen. Slike skjemaer er
ofte kjedelige å fylle ut, og det er ikke uvanlig at kundene blir utålmodige
og ikke leser alle spørsmål like nøye. Dette spørsmålet er formulert på en
slik måte at du nødt til å lese nøye igjennom hele setningen for å forstå
den hele og fulle betydningen. Det å si ja til noe uten at du eksplisitt gjør
noe kan oppfattes som et forsøk på lureri og bedrag:

“Jeg vil ikke ha noe tilbud!” - Gorm
“Jeg vil ikke ha noe reklame” - Carl
“Vennligst klikk denne boksen hvis du *ikke* er interessert?
Jævla drittsekker!” - Jo

5.5 Oppsummering

Nå vil jeg forsøke å oppsummere de mest alvorlige feilene som ble avdekk-
et under brukertestingen av Braathens. Deretter vil jeg diskutere i hvilken
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grad de prinsippene som ble formulert i kapittel 4 var dekkende nok til å
beskrive de problemene som brukertesten avdekket.

5.5.1 Viktigste funn

De mest alvorlige feilene når det gjelder brukskvalitet var systemets lan-
ge responstid og stadige tekniske problemer. Dette skapte mye frustrasjon
hos brukerne og førte til at flere ikke klarte å fullføre testoppgavene. Når
det gjelder e-handelsspesifikke problemer er det mest alvorlige problemet
at systemet faktisk snyter kundene for penger. Systemet gir ikke nødven-
digvis kundene det billigste reisealternativet selv om kunden eksplisitt ber
om det. En annen alvorlig mangel var at det var nærmest umulig å opp-
drive informasjon om kjøpsbetingelsene.

5.5.2 Kategorisering av problemene

Prinsippene som ble formulert i kapittel 4 dekket alle problemene som ble
oppdaget under brukertesten av Braathens. Men for at prinsippene også
skal kunne være et nyttig hjelpemiddel under designprosessen er over 22
prinsipper et alt for stort antall. Jeg vil derfor i neste kapittel forsøke å
diskutere hvilke prinsippene som er de viktigste med det mål å sitte igjen
med de aller viktigste prinsippene for design av e-handelsnettsteder.
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Kapittel 6

Diskusjon

I dette kapitlet vil jeg evaluere prinsippene på bakgrunn av resultatene
fra brukertestene, og om nødvendig modifisere de med det mål å komme
frem til et fungerende sett prinsipper for design av e-handelsnettsteder.

6.1 Evaluering av prinsippene

De to brukertestene avdekket mange problemer relatert til brukskvalitet
og e-handel. Jeg vil nå kort gjennomgå problemene som ble avdekket for
å se hvorvidt de lot seg belyse av prinsippene formulert i kapittel 4.

6.1.1 Resultater fra Boxman

Mange av svakhetene som ble avdekket under testen av Boxman var di-
rekte relatert til brukskvalitetsprinsippene presentert i kapittel 1. Testen
avdekket brudd på de fleste prinsippene for brukskvalitet (se avsnitt 2.3).
Manglende oversiktlighet, lesbarhet, synliggjøring av handlinger og brudd
på den naturlig dialogen var blant de mest alvorlige problemene som ble
avdekket.

Men det var også flere problemer som ikke direkte var relatert til brukskva-
litet. Det var for vanskelig å finne kjøpsbetingelsene (se avsnitt 2.4.1), flere
var usikre på hvor bestillingen ble sendt (se avsnitt 2.4.2), de ble forsøkt
lurt til å abonnere på nyheter fra Boxman (se avsnitt 2.4.3), de ble krevd
for unødvendige personopplysninger (se avsnitt 2.4.4) og de hadde pro-
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blemer med å bruke søkemaskinen til å søke effektivt (se avsnitt 2.4.5).
Disse hensynene ble det tatt høyde for i forslaget til nye prinsipper som
ble formulert i avsnitt 4.2.

6.1.2 Resultater fra Braathens

Hos Braathens ble det avdekket brudd på absolutt alle brukskvalitetsprin-
sippene. Spesielt alvorlig var den elendige responstiden kombinert med
dårlig tilbakemelding. Svært mange tekniske problemer og et ellers svært
så ustabilt system gjorde også sitt til å frustrere testpersonene. Presenta-
sjon av mulig reisealternativer var også veldig uoversiktlig siden de sam-
me avgangene ble presentert flere ganger. Systemet ga også en rekke feilak-
tige feilmeldinger. Hvis du forsøker å bestille flybilletter til en dag som er
for nærme selve datoen du gjør bestillingen, får du beskjed om at det ikke
er ledige flyvninger på datoen du ønsket å bestille (se avsnitt 5.3.9). Virke-
ligheten er at systemet ikke støtter slike bestillinger.

Når det gjaldt problemer relatert til de e-handelsspesifikke prinsippene
ble det avdekket problemer relatert til 6 av de 12 prinsippene som ble for-
mulert for å dekke problemer relatert spesielt til e-handel. Flere av dem
svært alvorlige. Det ble avdekket at systemet ikke gir kundene korrekt in-
formasjon om priser på flyreiser og således forsøker å snyte kundene for
penger. Betingelsene knyttet til en eventuell billettbestilling er svært man-
gelfulle og i tillegg nærmest umulig å finne. Begge er eksempler på mangl-
ende støtte for de to første e-handelsprinsippene og de to første fasene av
en e-handelstransaksjon. Også Braathens prøvde å lure kundene sine til å
abonnere på reklame, noe som ikke ble godt mottatt av testpersonene (se
avsnitt 5.4.6).

Det ble ikke avdekket problemer som ikke lot seg relatere til enten brukskva-
litetsprinsippene eller de e-handelsspesifikke prinsippene.

6.1.3 Oppsummering av testene

Brukertestene avslørte at brukskvalitetsprinsippene presentert i kapittel 1
ikke er dekkende nok for å beskrive de problemene du kan møte på under
bruk av e-handelsnettsteder. Men de utdypede brukskvalitetsprinsippene
i kombinasjon med de nye prinsippene formulert i kapittel 4 dekket alle
problemene som oppstod under testingen av Boxman og Braathens. Det-
te var vel og merke kun to tester, og det er ingen fullverdig evaluering av
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om prinsippene holder mål eller ikke. Men spesielt testen av Braathens
avslørte svært mange problemer av forskjellig art, og den er på den måten
en god indikasjon på at prinsippene ihvertfall dekker mange av de egen-
skapene som et e-handelsnettsted bør ha.

6.2 Behov for å redusere antallet prinsipper

For at prinsippene skal være et nyttig hjelpemiddel under design av e-
handelsnettsteder er det viktig at det ikke er for mange prinsipper slik at
det blir mulig å forholde seg til prinsippene. Brukskvalitetsprinsippene
og e-handelsprinsippene fra kapittel 4 er tilsammen 22 prinsipper. Jeg vil
derfor med utgangspunkt i prinsippene fra kapittel 4 forsøke å diskutere
meg frem til et mindre antall prinsipper som i størst mulig grad dekker
de problemstillingene som blir beskrevet av e-handelsprinsippene og de
utdypede brukskvalitetsprinsippene.

Spørsmålet blir da om hvilke hensyn som er viktigst. Er det at det er lett
å navigere viktigere enn at det er lett å finne betingelsene knyttet til kjø-
pet? Er hensynet til brukskvalitet viktigere enn hensynet til å støtte de tre
fasene av en transaksjon?

For å gjøre det enkelt for kunden å kjøpe er nettstedet nødt til å ha høy
brukskvalitet. Nettstedet må være ekstremt lett å lære og utrolig effektivt i
bruk. E-handelskunder er ikke opptatt av å ha en “opplevelse” på nettste-
det, men enkelt og greit kjøpe de varene eller tjenestene de ønsker (The
Standard, 2000). Kravene til brukskvaliteten på e-handelsnettsteder kan
sammenlignes med en type systemer som kalles “umiddelbart brukba-
re systemer” (Saastad, 1995). Saastad understreker egenskaper som en-
kelthet, synliggjøring og umiddelbar tilbakemelding som nødvendige egen-
skaper for denne typen systemer. Det er store likheter mellom denne ty-
pen systemer og e-handelssystemer. Begge er blant annet ment å støtte
oppgaver som blir utført sporadisk. Saastad skisserer ulike hjelpesystem-
er som en løsning på hvordan man kan hjelpe brukeren å få gjennomført
de oppgavene han ønsker å utføre. En slik løsning vil ikke fungere på et e-
handelsnettsted av den enkle grunn at e-handelskunder ikke vil ta seg tid
til å lese en masse hjelpetekster for å bli i stand til å bruke et nettsted (se
avsnitt 4.1.10). Dette medfører enda større krav til enkelthet og intuitivitet
på e-handelsnettsteder.

Selv om brukskvalitet er uhyre viktig for e-handelsnettsteder mener jeg at
støtte for transaksjonen må gå foran brukskvalitet av den enkle grunn at
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brukskvalitet bidrar til at brukeren enkelt og raskt kan løse arbeidsoppga-
ven, mens støtte for selve arbeidsoppgaven i form av tilstrekkelig funksjo-
nalitet for å støtte de tre transaksjonsfasene er nødvendig for at kunden i
det hele tatt skal være i stand til å gjennomføre arbeidsoppgaven.

Det at støtte for arbeidsoppgaven må prioriteres framfor brukskvalitet,
kan også sees i lys av det rammeverket som blir presentert i kapittel 1 (se
figur 6.1). Systemet har nytteverdi hvis det har tilstrekkelig funksjonali-

Generell nytte

Nytteverdi

Brukskvalitet

Lett å lære

Effektivt å bruke

Lett å huske

Forhindre feil

Behagelig å bruke

Figur 6.1: Rammeverk fra kapittel 1

tet til å løse de oppgavene det var konstruert for å løse. Brukskvalitet er
hvor lett det er å forstå og utnytte denne funksjonaliteten. Egenskapene
brukskvalitet og nytteverdi utgjør til sammen den generelle nytten til et
datasystem.

Et system som er veldig oversiktlig og forståelig, men som ikke har tilstrek-
kelig funksjonalitet til å løse den oppgaven det er ment å løse er ubrukelig.
Et system som har den nødvendige funksjonalitet, men som er håpløst å
bruke er faktisk bedre enn et system uten tilstrekkelig funksjonalitet. Der-
for mener jeg at hensynet til brukskvalitet må vike i forhold til hensynet til
å støtte arbeidsoppgaven; å tilby tilstrekkelig støtte for de tre fasene av en
e-handelstransaksjon.

På bakgrunn av dette har jeg valgt å samle hensynet til brukskvalitet i ett
prinsipp mot tidligere ti prinsipper. Dette for å gi et riktigere bilde av den
rollen brukskvalitet spiller i e-handelsystemer. Behovet for støtte av selve
arbeidsoppgaven (se figur 6.2) ved å gi kundene den nødvendige infor-
masjon i informasjonsfasen, betingelser og vilkår som gjelder i forhand-
lingsfasen, et tydelig markert bestillingspunktet og god tilbakemelding i
realiseringsfasen, veier tyngre enn brukskvalitet. Antallet prinsipper kan
reduseres ytterligere. Punktene som tar for seg nettstedet hensyn til sensi-
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Informasjons-
fase

Forhandlings-
fase

Realiserings-
fase

En komplett e-handelstransaksjon
tid

Gi kundenGi kunden

informasjon
produkt- kjøpsbetingelser

Gi kunden
god

tilbakemelding

Bestillings-
punktet

Figur 6.2: Viktig å støtte fasene for e-handelstransaksjonen

tive opplysninger, tilgjengelig kontaktinformasjon og tilknytning til mer-
keordning kan oppsummeres i ett prinsipp om å bygge tillit (se figur 6.3).
Bygging av tillit er svært viktig, og nettstedet må derfor ta spesielle hensyn

Bygg tillit

Ikke krev unødvendig personinformasjon av kunden
Krypter all sensitiv informasjon under overføring
Opplys om bruk og lagring av person- og kredittkortinformasjon

Slett kredittkortnummre etter bruk
Lett tilgjengelig kontakt informasjon

Opplys om merkeordninger og omtale i presse

Figur 6.3: Hensyn til sensitive opplysninger

til oppbevaring, overføring og bruk av sensitive betalings- og personopp-
lysninger slik at kundene føler seg helt trygge på at slike opplysninger ikke
havner i gale hender. For at det skal være enkelt og raskt for kundene å
kjøpe er det viktig at veien til bestillingspunktet er kortest mulig. Kunde-
ne må også føle at de til enhver tid har kontroll på hva som skjer, og at de
ikke på noe tidspunkt føler seg presset til å kjøpe eller skrive under på noe
de ikke ønsker.
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6.3 Designprinsipper for gode e-handelsnettsteder

Ved å samle hensynet til brukskvalitet i ett prinsipp og lage et eget prin-
sipp for bygging av tillit har jeg endt opp med 8 prinsipper som tilsammen
dekker alle de prinsippene som ble foreslått i kapittel 4:

1. Legg stor vekt på brukskvalitet

2. Sørg for lett tilgjengelig og god produktinformasjon

3. Gi kundene kjøpsbetingelsene

4. Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

5. Gi god tilbakemelding etter at bestillingen er sendt

6. Legg vekt på å bygge tillit

7. Sørg for kortest mulig vei til bestillingspunktet

8. Unngå for sterkt kjøpepress

For å oppsummere vil jeg nå gi en kort gjennomgang av hvert prinsipp.

6.3.1 Legg stor vekt på brukskvalitet

Det viktigste for kundene når de handler på nett er at det er enkelt og raskt
og kjøpe (FDIH, 1998). For at det skal være enkelt og raskt å kjøpe må sys-
temet må være lett å lære, effektivt å bruke, lett å huske, forhindre feil og
behagelig å bruke. Brukskvalitet er med andre ord helt nødvendig egen-
skap for et e-handelsnettsted. Brukskvalitet er også med å bygge tillit (se
avsnitt 3.9).

For å designe for brukskvalitet bør du legge vekt på:

Responstid og synliggjøring av status Responstiden må være minimal da
nettbrukere er utrolig utålmodige av natur. Synliggjøring av syste-
met status er spesielt viktig i e-handelssystemer da uvisshet rundt
status kan føre til situasjoner hvor brukeren er usikker på om bestil-
lingen er sendt eller ikke sendt.
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Snakk brukerens språk og følg virkelighetens konvensjoner Det er vik-
tig å snakke brukerens språk og unngå å bruke synonymer for alle-
rede innarbeidede web- og internettspesifikke ord og uttrykk. Hvis
det er nødvendig å bruke domenespesifikk terminologi er det viktig
at en forklaring på begrepet er umiddelbart tilgjengelig i konteksten
siden det ikke kan forventes at kunden har kjennskap til terminologi
forbundet med salgsdomenet.

Brukerens kontroll og frihet Støtt i størst mulig grad de innebygde navi-
geringsmekanismene i nettleseren.

Konsistens og standarder Ekstern konsistens er ekstremt viktig på e-hand-
elsnettsteder da brukerne bruker mesteparten av sin tid på andre
nettsteder, og det er der de lærer hva ulike ting betyr og hvordan de
skal navigere. Følg standarder utarbeidet av W3C.

Forebygging av feil Feilsituasjoner under bruk av e-handelsnettsteder er
svært ubehagelig for brukerne, spesielt i realiseringsfasen da feil i
denne fasen av transaksjonen kan føre til uvisshet om bestillingen
er sendt eller ikke. Det er spesielt viktig å unngå tekniske problemer.

Gjenkjennelse fremfor avhengighet av hukommelse Det er viktig å syn-
liggjøre hvor brukeren er, hvor brukeren har vært og hvor brukeren
kan gå. I transaksjonsorienterte e-handelsnettsteder bør fokus være
på å visualisere i hvilken fase brukerene er i.

Fleksibilitet og effektivitet i bruk Det er viktig å implementere snarveier
for ekspertbrukerne og å la kundene få muligheten til å gjøre sine eg-
ne tilpassinger hvis det kan medføre at de slipper å gjøre den samme
rekken av handlinger hver gang de besøker nettstedet.

Estetisk og minimalistisk design, oversiktlighet og lesbarhet Dialogen med
systemet bør ikke inneholde informasjon som er irrelevant eller som
sjelden behøves.

Hjelp til å identifisere, diagnostisere og korrigere feil Feilmeldinger bør
uttrykkes i språk som brukeren forstår, presist indikere problemet og
hjelpe brukeren med å løse problemet.

Hjelp og dokumentasjon Hjelp bør være tilgjengelig i konteksten der det
er behov for hjelp.

En detaljert gjennomgang av hvorfor disse prinsippene er viktige og hvor-
dan man best mulig kan støtte de i en e-handelsapplikasjon finnes i av-
snitt 4.1.
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6.3.2 Lett tilgjengelig og god informasjon om varer og tjenester

Å lete opp informasjon om forskjellige produkter og tjenester er en av de
mest populære aktivitetene blant nettbrukere (Statistical Research, 2000).
Der er derfor viktig med omfattende og korrekt informasjon om de for-
skjellige produktene eller tjenestene som nettstedet til en hver tid tilbyr.
I tillegg til detaljert informasjon om selve produktene er informasjonen
fra forskjellige kilder som f.eks. kundeanmeldelser eller anmeldelser fra
uavhengige tidskrifter også verdifull informasjon for kundene (se avsnitt
4.2.1).

6.3.3 Gi kundene kjøpsbetingelsene

Selv om det er enkelt og raskt å kjøpe så hjelper det lite hvis kundene ikke
finner betingelsene knyttet til salget. Informasjon om f.eks. hvilke mulig-
heter det er til å bytte varene, hvor lang tid det vil ta å levere varene og
hvilke garantierordninger som gjelder er nødvendig informasjon for alle
kunder (se avsnitt 4.2.2). Hvis kundene ikke har fått oversikt over beting-
elsene før de skal til å passere bestillingspunktet er sannsynligheten stor
for at de aldri kommer til å passere bestillingspunktet.

Nettsteder bør presentere følgende betingelser for kundene:

• Levering og leveringstid

• Administrasjons- og fraktkostnader

• Betalingsmåter

• Angrefrister, returrett, garantier og klagemuligheter

• Moms

En detaljert beskrivelse av de betingelsene det bør opplyses om er å finne
i avsnitt 4.2.2.

6.3.4 Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

Hvis en kunde ved en feiltakelse passer bestillingspunktet kan det få øko-
nomiske konsekvenser for kunden (se avsnitt 3.3.2). Det er derfor svært
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viktig å tydelig markere hvor bestillingspunktet er slik at kundene aldri er
i tvil om hvilken side av bestillingspunktet de befinner seg på (se avsnitt
4.2.3).

6.3.5 Gi god tilbakemelding etter at bestillingen er sendt

Usikkerhet knyttet til om bestillingen er sendt eller ikke er vanlig blant
nye e-handelskunder (se avsnitt 4.2.3). Kundene bør derfor få bekreftelese
pr. e-post om at bestillingen er mottatt, hva bestillingen inneholdt og hva
kundene skal gjøre hvis det er noe de lurer på vedrørende bestillingen (se
avsnitt 4.2.4). Det bør også være mulig for kunden å sjekke status på varen
uten å behøve å kontakte personer fra nettstedet. Nettstedet bør også sen-
de en e-post når varen blir sendt fra dem, og som forteller kundene hvor
lang tid det vanligvis tar for varen å nå fram (Consumers International,
1999).

6.3.6 Bygg tillit

Et hvert e-handelsnettsted er nødt til å forvisse sine potensielle kunder
om at de er seriøse og at det er trygt å handle hos dem. Mangel på tillit
har hittil vært det største problemet for elektronisk handel (Hoffman et
al., 1999). Det er mange elementer som kan bidra til å kommunisere tillit
til kundene (Cheskin, 1999). Selve nettstedet bør ha følgende egenskaper
for å bygge tillit:

• raskt og stabilt

• estetisk og oversiktlig utseende

• støtte effektiv navigering

• unngå kjøpepress

• lett tilgjengelig og omfattende informasjon om kjøpsbetingelser

• vise alle priser inkludert frakt så tidlig som mulig i prosessen

• ikke kreve unødvendig personinformasjon av kunden

• bruke kryptering på all sensitiv informasjon under overføring

• opplyse om bruk og lagring av person- og kredittkortopplysninger

• opplyse om merkeordninger og omtale i presse

• slette kredittkortnumre etter bruk

• sørg for lett tilgjengelig kontaktinformasjon
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6.3.7 Kortest mulig vei til bestillingspunkt

Raskt og enkelt blant de viktigste årsakene til at folk velger å handle på
Internett. Det er derfor svært viktig at de i løpet av få steg kan kjøpe de
varene eller tjenestene de ønsker (se avsnitt 4.2.11).

6.3.8 Unngå for sterkt kjøpepress

Nettsteder for elektronisk handel bør være fokusert på å hjelpe kunden
å kjøpe framfor å fokusere for sterkt på å selge (se avsnitt 4.2.12). Mange
nettsteder forsøker å lure kunden til å abonnere på reklame ved å auto-
matisk markere “ja” til et ønske om reklame f.eks. i kundens registrerings-
kjemaer. Dette er ikke en bra måte å starte et seriøst og godt kundeforhold
på:

“Checked by default is a crime” (Nielsen, 2000b)

6.4 Prinsippenes anvendelighet

Målet for prinsippene er å få de mest mulig generelle og i tillegg dekke de
viktigste behovene for et e-handelsnettsted. Som grunnlag for prinsippe-
ne har jeg kun testet to typer systemer (se figur 6.4). Braathens som solgte
fysiske tjenester, og Boxman som solgte fysiske varer. Det hadde vært øns-

FYSISK DIGITAL

VARE

TJENESTE

boxman

braathens

Figur 6.4: Kun to typer systemer har blitt testet
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kelig å teste nettsteder som solgte digitale varer og digitale tjenester for
bedre å kunne si noe om anvendeligheten til prinsippene på tvers av type.

Digitale varer og tjenester kan leveres direkte via Internett, og hele reali-
seringsfasen kan dermed gjennomføres over nettet. Noen av de problem-
stillingene som prinsippene tar for seg vil falle bort, for eksempel behovet
for opplysninger om hvor lang tid det tar å levere varene og om hvilke mu-
ligheter det er for å returnere varer.

Jeg vil derfor ikke på noen måte påstå at prinsippene er generelle, men
jeg mener at de sier noe som kan være generelt interessant. De to testene
jeg har gjennomført har vist at brukskvalitetsprinsippene i sin opprinne-
lige form ikke på langt nær beskriver de egenskapene som er nødvendige
for å designe fungerende e-handelsnettsteder. Alle de problemene som
ble avdekket hos Boxman og Braathens lot seg beskrive av de foreslåtte
prinsippene, og de viste seg å være et nyttig hjelpemiddel under analy-
sen av testresultatene hos Braathens. Prinsippene utrykker en forståel-
se for hvilke egenskaper som er viktige for e-handelsnettsteder, og bid-
rar således til å rette oppmerksomheten mot disse egenskapene. Testene
har vist at brukertester kombinert med bruk av de foreslåtte prinsipper
kan være en veldig nyttig teknikk for å avdekke designproblemer hos e-
handelsnettsteder, og at prinsippene kan bidra til en større forståelse av
de problemene som blir avdekket.

Ved å teste e-handelsnettsteder med kun HCI-prinsippene som utgangs-
punkt er du avhengig av å sitte på kunnskap om e-handel for å kunne
avgjøre hvilke konsekvenser problemene får for kundene som ønsker å
handle ved nettstedet.

Med å ta utgangspunkt i selve transaksjonen er hensynet til e-handel på
mange måter inkorporert i mine prinsipper slik at behovet for kunnskap
om e-handel i større grad ligger i prinsippene og ikke i like stor grad tren-
ger å ligge i hodet til testlederen eller personen som skal analysere resul-
tatene.

6.5 Hvor viktige er egentlig disse prinsippene

Jeg har gjennom hele oppgaven understreket behovet for brukskvalitet,
tillit og støtte for de tre fasene som en e-handelstransaksjon består av.
Men hvor viktig er disse faktorene for kommersiell suksess?
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Det at det er rask, trygt og enkelt å kjøpe er ingen garanti for suksess.
Forskjellige kundegrupper har forskjellige behov. Noen er opptatt av pris,
noen av utvalg, andre av tilgjengelighet og komfort. De fleste er kanskje
opptatt av alle disse faktorene. Hvis du som nettbutikk er svak på en av
områdene, må det kompenseres med å være desto sterkere på en eller fle-
re av de andre områdene. Hittil er det de som har fokusert på rimelige
priser som kan sies å ha vært de mest vellykkede:

“Alle de hittil vellykkede e-handelsstedene har blitt det via pris-
mekanismen, den er enklest å komme på og enklest å realise-
re.” (Hannemyr, 1999)

Et godt eksempel bruk av prismekanismen var det mulig å se under den
såkalte “vinterkampanjen” til Braathens (Andersen, 1999). Braathens til-
bød kundene veldig lave priser på flybilletter dersom de bestilte via deres
bestillingssystem på Internett. Braathens feilberegnet interessen fullsten-
dig, og det var svært vanskelig for kundene å få gjennomført bestillingen.
Systemet var ment å takle 180 pålogginger i timen, mens det på det meste
var over 500 pålogginger. Flere av kundene brukte mange timer på å kom-
me igjennom for å få bestilt de billige billettene. Hvis fortjenesten er stor
nok er noen kundegrupper villige til å tåle større mengder med frustrasjon
og problemer enn de ville vært med en lavere fortjeneste.

Men Internett-populasjonen er i ferd med å forandre seg. Hittil har unge
menn med høy utdannelse vært i flertall i bruken av Internett. I USA er det
nå flere kvinner enn menn som bruker Internett, og det er spådd at om få
år vil Internettbrukerne reflektere et tverrsnitt av den amerikanske befolk-
ningen (digi.no, 1999). En stor heterogen brukermasse vil stille større krav
til brukskvalitet da man verken kan forvente at de sitter på stor kunnskap
om informasjonsteknologi eller er opptatt av denne teknologien. Når tek-
nologien modner forandre behovet til kundene seg (se figur 6.5). Kundene
foretrekker enkelhet, behagelighet og stabilitet fremfor ytelse (Norman,
1998). Når teknologien kommer opp på et nivå der den er god nok, er det
selskapet som fokuserer på enkelthet, behagelighet og stabilitet som vin-
ner. Kløften (the chasm) i figuren illustrerer den omstillingen et selskap
som har vært fokusert på teknologi må igjennom for å tilfredstille den nye
og dominerende kundegruppen. Plutselig er ikke kundegruppen lenger
villig til å bruke flere timer på å lære seg å bruke et system.

For nettsteder for elektronisk handel er alle konkurrentene bare noen få
museklikk unna. Ved å frustrere kundene med et dårlig designet nettsted,
er sjansene store at de heller velger konkurrenten (se avsnitt 1.1.1). Kon-
sekvensene ved å gi kundene en dårlig handleopplevelse blir understreket
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Figur 6.5: Kundene går fra å ønske bedre og raskere teknologi til å ønske
enkle og praktiske løsninger (hentet fra (Norman, 1998)).

ved at folk i stor utstrekning forteller andre om de erfaringene de har med
netthandel (se avsnitt 1.1.2). Mange av kommunikasjonsformene på In-
ternett som nyhetsgrupper og oppslagstavler er fritt tilgjengelig, og kan
brukes av hvem som helst. Disse nyhetsgruppene og opplagstavlene blir
fulgt av mange mennesker hver eneste dag. Hvis en kunde har problemer
med et e-handelsnettsted enten det gjelder frustrasjon knyttet til navige-
ring, betaling eller levering risikerer butikken at svært mange får høre om
det.

6.6 Erfaringer fra brukertestene

Etter å ha brukertestet to nettsteder for elektronisk handel er det noen
erfaringer som er verdt å nevne.

6.6.1 Vanskelig å skape reell brukssituasjon

Det er minst fire faktorer som gjør det vanskelig å lage en virkelighetsnær
testsituasjon under testing av e-handelsnettsteder. For det første er det
vanskelig å få tak i testpersoner som faktisk er interessert i å kjøpe varer
eller tjenester på det nettstedet du ønsker å teste. For det andre så koster
det faktisk penger å bestille varer og tjenester slik at du er enten nødt til å
budsjettere med penger til å betale for varene for å få gjennomført en full-
stendig test, eller ha gjort en avtale med det nettstedet du skal teste. For
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det tredje så er det mer tid- og ressurskrevene å teste hele realiseringsfas-
en for fysiske varer og tjenester da store deler av fasen ikke kan gjennom-
føres over nettet. For det fjerde så er det vanskelig å få testpersonene til å
tro at det faktisk vil få økonomiske konsekvenser for dem hvis de gjør noe
feil. Noen av testpersonene virket veldig opptatt av hvor bestillingspunkt-
et var, mens andre igjen ikke var opptatt av det i det hele tatt. For at testen
skal bli så virkelighetsnær som mulig, er det viktig at testpersonene opp-
gir virkelige kredittkortnumre og persondata, og det kan være vanskelig å
få til. Noen av testpersonene virket som de var av den oppfatning av at du
som testleder ville avskjære dem hvis de ved en feiltagelse skulle komme
i fare for å passere bestillingspunktet. En årsak kan være at selve testsi-
tuasjon skaper en slags falsk trygghet hos testpersonen. Testlederen har i
utgangspunktet god kjennskap til systemet som skal testes og tilsynelat-
ende full kontroll på hva som foregår. Dette kan sees som at testlederen
har såkalt ekspertmakt (Forsyth, 1990; French Jr. og Raven, 1959). Flere
av testpersonene hadde liten kunnskap om hva det innebar å handle på
nettet, og de ville neppe tro at testlederen bare lot testingen fortsette hvis
testpersonen stod i fare for å oversende bestillingen.

6.6.2 Antall testpersoner

Jeg valgte å gjennomføre testene med 8 testpersoner på hver test. Jakob
Nielsen sier at det ikke er nødvendig å teste med flere enn 5 testpersoner:

“After the fifth user, you are wasting your time by observing the
same findings repeatedly but not learning much new.” (Niel-
sen, 2000d)

Den mest alvorlige feilen som ble avdekket under testene var at bestill-
ingssystemet til Braathens ikke ga kundene rimeligste alternativ selv om
kunden eksplisitt spesifiserte at han ønsket rimeligste pris. Dette ble først
oppdaget av testperson nummer 7 og 8. Da kan man spørre seg om 5 test-
personer er nok med hensyn til å avdekke de mest alvorlige feilene i e-
handelsnettsteder. En av grunnene til at det kan være nødvendig med fle-
re enn 5 testpersoner under testing av e-handelsnettsteder er at det kan
være vanskelig å skape en reell kjøpssituasjon, fordi faren er stor for at
noen av testpersonene ikke vil opptre på samme måte de ville gjort i en
virkelig kjøpssituasjon (se avsnitt 6.6.1).
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6.6.3 Å rette opp designfeil er ikke prioritert

Begge nettstedene som ble testet er blant de mer veletablerte og seriøse
e-handelsnettstedene i Norge. Likevel avslørte testene alvorlige mangler
knyttet til manglende brukskvalitet og manglende støtte for de tre fasene
som en e-handelstransaksjon består av.

Som tidligere nevnt har både nettbutikken til Boxman og bestillingssys-
temet til Braathens vært brukertestet tidligere. Boxman ble testet februar
1999 (Hunnes, 1999), og mange av de problemene som ble oppdaget un-
der denne brukertesten var fortsatt ikke rettet på når nettstedet ble testet
på nytt som en del av denne hovedfagsoppgaven. Eksempler på dette er
at filmtitler fortsatt kun er på svensk og engelsk, og at det fortsatt ikke er
mulig å gå direkte til kassen fra handlekurven.

Henning Fladland, webansvarlig for Boxmans nettbutikk, sa de aldri selv
hadde brukertestet nettstedet, og at feil stort sett ble påpekt gjennom e-
postklager fra kundene (Fladland, 2000). De var klar over en del av de pro-
blemene som brukertesten avdekket som f.eks. at filmer kun var lagret
med svenske og engelske titler, men forklarte at de rett og slett ikke hadde
hatt tid og ressurser til å rette på det enda.

Når det gjelder Braathens bestillingssystem så ble bestillingssystemet deres
brukertestet våren 1998 (Eriksen og Halvorsen, 1998). De har byttet hele
bestillingssystemet sitt siden den gang slik at det systemet som ble tes-
tet i forbindelse med denne hovedfagsoppgaven var et helt nytt system.
Likevel har jeg sjelden vært borte i et system med så mange og alvorli-
ge mangler som Braathens nye bestillingssystem. Det var helt tydelig at
brukskvalitet ikke har vært et prioritert område under utviklingen av det
nye bestillingssystemet.

Disse resultatene føyer seg dermed inn i rekken av e-handelsnettsteder
som tydeligvis ikke vektlegger design av gode e-handelsapplikasjoner (Niel-
sen, 2000b).
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Kapittel 7

Konklusjon

Målet for denne oppgaven er å komme frem til et sett med designprinsip-
per for nettsteder for elektronisk handel. Fremgangsmåten for å komme
frem til disse prinsippene, og hvor i prosessen jeg kom frem til resultater,
er forsøkt illustrert i figur 7.1:

forslag
prinsipper analyse

diskusjon/

e-handel-

test av
boxmanteori

hci-

boxman
analyse

teori

kort liste

RESULTAT 2

RESULTAT 1

RESULTAT 3 RESULTAT 4

med
prinsipperbraathens

test av analyse
braathens

Figur 7.1: Fremgangsmåten for å komme frem til prinsippene

For å komme frem til et slik sett med prinsipper, valgte jeg å ta utgangpunkt
i et sett med generelle HCI-prinsipper for design, kalt brukskvalitetsprin-
sipper, for å undersøke om disse var tilstrekkelige til å beskrive de behov
og de krav det er naturlig å stille til et e-handelsnettsted. Denne under-
søkelsen ble gjort ved å holde HCI-prinsippene opp mot resultatene fra
en brukertest av nettbutikken Boxman. Testen avslørte at mange av prob-
lemene som ble avdekket var direkte relatert til manglende brukskvalitet.
Men det ble også avdekket en rekke problemer som ikke lot seg relatere til
brukskvalitet (resultat 1).

Jeg ønsket derfor å se nærmere på fagfeltet elektronisk handel for å forsø-
ke og finne ut hvilke egenskaper et slikt nettsted bør ha. Flere forhold som
bidrar til at spesielle hensyn må tas under design av e-handelsnettsteder
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ble diskutert. Eksempler på dette er at brukerne er helt uavhengige av
systemet, misforståelser under bruk kan få økonomiske konsekvenser for
brukerne, og kunnskapen brukerne har om domenet er uviss. Det ble også
avdekket en stor mangel på tillit mellom e-handelskunder og nettbutikk-
er.

Med utgangspunkt HCI-prinsippene, resultatene fra brukertesten og lit-
teraturstudiet av elektronisk handel, formulerte jeg prinsipper som var
ment å dekke både behovet for brukskvalitet og behovene som gjelder
spesielt for elektronisk handel (resultat 2):

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

E-handelsprinsipper:

• Lett tilgjengelig og god informasjon om varer og tjenester

• Informer om kjøpsbetingelsene

• Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

• Gi god tilbakemelding etter at bestillingen er sendt

• Ikke krev unødvendig personinformasjon av kunden

• Krypter all sensitiv informasjon under overføring

• Opplys om bruk og lagring av person- og kredittkortopplysninger

• Opplys om merkeordninger og omtale i presse

• Slett kredittkortnumre etter bruk

• Lett tilgjengelig kontaktinformasjon
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• Kortest mulig vei til bestillingspunkt

• Unngå for sterkt kjøpepress

For å evaluere prinsippene utførte jeg en brukertest av Braathens nett-
sted for bestilling av flybilletter. Resultatene fra testen ble forsøkt beskre-
vet ved hjelp av brukskvalitetsprinsippene og e-handelsprinsippene. De
foreslåtte prinsippene viste seg å dekke alle de problemene som ble av-
dekket under testen (resultat 3). Men for å gjøre det mulig å bruke prin-
sippene som et hjelpemiddel under design av e-handelsnettsteder, var det
behov for å redusere antall prinsipper. For å gjøre det mulig å redusere an-
tallet prinsipper var det nødvendig å sette hensynet til brukskvalitet opp
mot hensynet til støtte for arbeidsoppgaven. Hensynet til arbeidsoppgav-
en ble vurdert som viktigere av den grunn at brukskvalitet bidrar til at ar-
beidsoppgaven kan løses enkelt og effektivt, mens tilstrekkelig støtte for
arbeidsoppgaven er nødvendig for at arbeidsoppgaven i det hele tatt skal
la seg gjennomføre. Ved å samle behovet for brukskvalitet i ett prinsipp og
samle prinsippene som alle understreket behovet for tillit i ett annet, ble
antallet prinsipper redusert til åtte (resultat 4):

1. Legg stor vekt på brukskvalitet

2. Sørg for lett tilgjengelig og god produktinformasjon

3. Gi kundene kjøpsbetingelsene

4. Marker tydelig hvor brukeren sender bestillingen

5. Gi god tilbakemelding etter at bestillingen er sendt

6. Legg vekt på å bygge tillit

7. Sørg for kortest mulig vei til bestillingspunktet

8. Unngå for sterkt kjøpepress

7.1 Utgangspunkt for videre undersøkelser

Et naturlig utgangspunkt for videre undersøkelser er å teste flere og andre
typer nettsteder, spesielt nettsteder for handel av digitale varer og tjenes-
ter for å bedre å sjekke anvendeligheten av prinsippene på tvers av type
vare og tjeneste (se figur 7.2).
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FYSISK DIGITAL

VARE

TJENESTE

boxman

braathens

Figur 7.2: Behov for å teste systemer for digitale varer og digitale tjenester

Det hadde også vært interessant å bruke prinsippene under redesign av et
e-handelsnettsted for å se om prinsippene virkelig fører til økt kommersi-
ell suksess.

Hva som må til for å lage en vellykket e-handelsløsning rent organisatorisk
ville også vært et relevant utgangspunkt for videre undersøkelser. Spesielt
med tanke på hvilke rolle designprinsippene fra denne oppgaven kunne
spilt i organiseringen.

Det ble avdekket en del problemer med det å brukerteste e-handelsnettste-
der med hensyn til å oppnå en mest mulig realistisk brukssituasjon. Det
kunne vært interessant å se nærmere på hvordan man på en best mulig
måte skal gå frem for å brukerteste denne typen systemer.
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Tillegg A

Testoppgaver fra
Boxman

1) Se om du kan finne en cd du har lyst på. Bestill denne. (Du skal etter-
hvert legge til flere varer til denne bestillingen)

2) Sjekk om de har noen spennende nyheter på CD.

Hvis du finner et band du liker som har en ny cd, kan du sjekke hvilke
andre utgivelser de har inne med dette bandet.

3) Finn ut hvilke leverings- og betalingsbetingelser som gjelder.

4) Bestill Green med REM.

5) Se om de har cd’en "Magic City" med Helium.

Hvis du finner den, må du fjerne REM cd’en da du ikke har råd til begge.

Bestill Helium cd’en.

6) Se om du kan finne ut nøyaktig hvor mange plater som inneholder en
sang som heter "Expectations".

7) Se om du finner albumet "Goo" med Sonic Youth. Bestill dette albumet.

8) Se om de har filmen "jaget" på DVD. Hvis de har den, bestill den. PS:
Hvis du ikke finner den, forsøk å søke på skuespilleren "Harrison Ford"
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9) Se om du kan finne noe info om det kommende spillet FIFA 2000 for
playstation.

10) Bestill playstation spillet Tekken 3.

11)

a) Sjekk hvilke muligheter du har for å avbestille en cd etter at du har be-
stilt.

b) Om det er mulig å legge til en eller flere cd’er til en bestilling som du
allerede har inne (så du slipper dobbel porto).

12) Fjern spillet Tekken 3 fra bestillingen.

13) Gjennomfør handelen.



Tillegg B

Testoppgaver fra
Braathens

1)

Du og to venner har tenkt dere til England på festival og du har tenkt å
kjøpe billetter via Braathens online bestillingsystem.

Bestill de billigste billettene du finner for:

3 voksne fra Oslo til London (tur-retur)

Avreisedato er onsdag 5.april.

Hjemreisedato tirsdag 11.april.

Sjekk:

- mulighetene for å forandre billettene etter at du har bestilt.
- mulighetene for å avbestille billettene og få refundert pengene.
- hvor og når du må hente billettene.

2)

Som en påskjønnelse fra jobben har de gitt deg en gratis tur til New York.
Siden jobben betaler kan du bestille en dyrere billett en viss du hadde be-
talt selv.

Finn og bestill en reise som passer.
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3)

Du må til Trondheim i morgen billigst mulig.

Finn billigste billett en vei til Trondheim (kun tur ikke retur).


